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A

Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag
Gegevens over de rechtpersoon
Naam instelling

Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam

Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internet-site

Crooswijksesingel 19
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam
010-4125101
010-4127818
bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl
www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail

R. van den Berg
010-4125101
010-4127818
r.vandenberg@kindenonderwijsrotterdam.nl

Bestuursverslag
Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam heeft haar doelstelling en richtlijnen beleggingsbeleid bij de oprichting in 2008 vastgelegd. Een
van de doelstellingen van de stichting is activiteiten te financieren van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. De Stichting Steunfonds wil dit
realiseren door de jaarlijkse vermogensgroei gelijk te laten zijn aan de som van de onttrekking (financiering Stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam) en inflatie.
In 2016 bedroeg het vermogen van de Stichting Steunfonds € 3.763.000 In het jaar 2017 zijn de financiële markten verder hersteld, hierdoor
bedroeg het vermogen ultimo 2017 € 3.928.000. Het Steunfonds heeft in 2017 schenkingen ontvangen ten behoeve van het project
Hoogbegaafdheid en besloten deze schenkingen beschikbaar te stellen voor de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, de school Talma
school afdeling Hoogbegaafden.
De effectenportefeuille laat het volgende verloop zien :

Effecten
Obligaties
Aandelen

Beurswaarde
31-12-2017

Beurswaarde
31-12-2016

€

€

1.943.497
3.157.700

1.922.610
3.009.100

5.101.197

4.931.710

De rente ontvangsten van spaardeposito's en obligatieleningen bedraagt in 2017 € 50 (2016 € 134).

Dit bestuursverslag is niet opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2.
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B

Jaarrekening

B1

Balans per 31 december 2017

1

Activa

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Vlottende activa
1.6
1.6.1

1.7

Effecten
Effecten

5.101.197

4.931.710
5.101.197

4.931.710

168.875

69.558

Totaal vlottende activa

5.270.072

5.001.268

Totaal activa

5.270.072

5.001.268

Liquide middelen
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2

Passiva

2.1
2.1.1
2.1.3.b

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

31-12-2017
€

3.333.588
594.563

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

3.333.588
429.102
3.928.151

Totaal eigen vermogen
2.6
2.6.8

31-12-2016
€

1.341.921

3.762.690

1.238.578
1.341.921

1.238.578

5.270.072

5.001.268
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B2

Staat van baten en lasten 2017
2017
€

3

Baten

3.5

Overige baten

103.344

4

Lasten

4.4

Overige instellingslasten

0
103.344

Totaal baten

5

2016
€

107.420

0

7.930

Totaal lasten

107.420

7.930

Saldo baten en lasten

-4.076

-7.930

Financiële baten en lasten

169.537

78.944

Exploitatieresultaat

165.461

71.014
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B3

Kasstroomoverzicht 2017
2017
€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

-4.076

Aanpassing voor :
Mutaties financiële vaste activa

-7.930

-169.487

-78.810
-169.487

Mutaties werkkapitaal
- Kortlopende schulden

-78.810

103.343

0
103.343

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
(On) gerealiseerde koersresultaten

0
-70.220

50
169.487

-86.740
134
78.810

169.537

78.944

99.317

-7.796

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Financiële vaste activa

0

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

-1.881.000
0

-1.881.000

99.317

-1.888.796

69.558
99.317

1.958.354
-1.888.796

168.875

69.558
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B4

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017
Algemeen
Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid is een stichtingsvorm. De stichting is opgericht op 5 februari 1985 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel
onder nummer 41128832.
Doel
De stichting heeft ten doel het bevorderen, instandhouden en uitbreiden van het Christelijk primair onderwijs te Rotterdam en omgeving,
alsmede het steunen van onderwijsprojecten die gelieerd zijn aan de stichting.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verlenen van al dan niet geldelijke steun aan de te Rotterdam gevestigde stichting :
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
Toegepaste standaarden
De grondslagen van waardering en waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of (indien lager) de actuele waarde.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
De jaarrekening 2017 van Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam is tevens opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt
tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder
wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle
belangrijke risico’s zijn overgedragen aan de stichting.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten
aanzien van dat instrument ontstaan.
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de jaarrekening gepresenteerd in
overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke
componenten van financiële instrumenten als financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij de direct toerekenbare transactiekosten in de
eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering
direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Effecten en overige te betalen posten
Deze financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Voor kortlopende
vorderingen en verplichtingen waar geen expliciete rente wordt berekend en sprake is van korte looptijden, is het effect van het disconteren in
het algemeen gering. Voor deze posten is de nominale waarde gehanteerd als invulling van de grondslag geamortiseerde kostprijs.

Pagina 8

Document waarop ons KPMG rapport 1421841 18X00160065DHG d.d. 2 juli 2018 (mede) betrekking heeft

Steunfonds
Kind en Onderwijs Rotterdam

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking
vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Effecten
De waardering van effecten is toegelicht onder het hoofdstuk financiële instrumenten.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening
gehouden bij de waardering.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden
gepresenteerd onder het eigen vermogen.
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene
reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de
organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de
beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofdstuk financiële instrumenten.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende
actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen
en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden
omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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B5

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1

Activa

1.6

1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.1.3

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Effecten
Boekwaarde
31-12-2016

Aankopen
2017

Verkopen
2017

€

€

€

Koers- resultaat
2017

Nominale waarde of
garantiewaarde

Boekwaarde
31-12-2017
€

Effecten
Obligaties
Aandelen
Opties

1.922.610
3.009.100
0

0
0
0

0
0
0

20.887
148.600
0

1.943.497
1.900.000
3.157.700 Niet van toepassing
0 Niet van toepassing

Totaal financiële vaste activa

4.931.710

0

0

169.487

5.101.197

De nominale waarde is de waarde die bij uitloting of einde van de looptijd van de obligatie wordt uitgekeerd.
Effecten Portefeuille
Aandelen
Citadel Value FD P (fondscode 22984)
T&P ALLEGRETTO (fondscode 29008)
Obligaties
MS SDGP 100 Index note 2016-2023 26-01
Natixis IStoxx50 note 2016-2023 25-01
Totaal

1.7

1.7.2

Liquide middelen

Koers

Koerswaarde
31-12-2016
31-12-2017
2.010.300
2.147.900
998.800
1.009.800
3.009.100
3.157.700
995.505
991.990
927.105
951.507
1.922.610
1.943.497
4.931.710
5.101.197

Aantal
10.000
110.000
Nominaal
950.000
950.000

214,79
9,18
104,42%
100,16%

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Banken

168.875

69.558

Totaal liquide middelen

168.875

69.558

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2

Stichtingskapitaal
Algemene reserve

2.1.3.b
2.1.3.b

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves algemeen
Ongerealiseerd koersresultaat

Saldo
31-12-2014
€

Totaal eigen vermogen

Mutatie
beginsaldo
€

Saldo
31-12-2016
€

Mutaties
Bestemming
Resultaat
€

Saldo
31-12-2017
€

3.333.588
0
3.333.588

0
0
0

3.333.588
0
3.333.588

0
0
0

3.333.588
0
3.333.588

-64.355
183.304
118.949

0
0
0

50.793
378.309
429.102

-4.026
169.487
165.461

46.767
547.796
594.563

3.452.537

0

3.762.690

165.461

3.928.151

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.
De bestemming van het resultaat 2017 is als volgt :
Bestemmingsreserves algemeen
Ongerealiseerd koersresultaat
Totaal

2.4

2.4.9

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
Rekening Courant Stichting Kind en Onderwijs

Totaal kortlopende schulden

-4.026
169.487
165.461

31-12-2017

31-12-2016

€

€

1.341.921

1.238.578
1.341.921

1.238.578

1.341.921

1.238.578
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B6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn geen langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen.

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
De leden van de Raad van Toezicht en het bestuur verrichten hun functie onbezoldigd.

B7

Overzicht verbonden partijen
Beslissende zeggenschap

Juridische
vorm

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Stichting
Code activiteiten: 4. overige

Statutaire
zetel
Rotterdam

Code
activiteiten
4

Eigen Vermogen
31-12-2017

Exploitatie
saldo 2017

€ 16.306.314

€ -358.470

Consolidatie
Ja
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B8

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3

Baten

2017

2016

€

€

3.5

Overige baten

3.5.8

Schenkingen

103.344

0

Totaal overige baten

103.344

0

4

Lasten

2017
€

4.4

Overige instellingslasten

4.4.4

Overige instellingslasten
Project Hoogbegaafdheid
Provisie, bewaar en bankkosten

103.344
4.076

Totaal instellingslasten
5

Financiële baten en lasten

5.1
5.1.1

Rentebaten
Rentebaten

2016
€

50

0
7.930
107.420

7.930

107.420

7.930

134
50

5.3
5.3.1

Waardeverandering financiële vaste activa en beleggingen
169.487
Resultaat waardering koers effecten

Saldo financiële baten en lasten

134

78.810

169.487

78.810

169.537

78.944
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B9

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de
organisatie.

B10

Formele vaststelling jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 is goedgekeurd door de raad van toezicht op,
………………/………………../………………….
Handtekeningvoorzitter:

-------------------------------------Mevr. Ir J.E. Kallenbach-Heinen (namens de leden van de Raad van Toezicht)
Het jaarverslag 2017 is vastgesteld door het college van bestuur op,
………………/………………../………………….
Handtekening voorzitter

-------------------------------------R. van den Berg
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C

Overige gegevens

C1

Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam (hierna
‘de stichting’) te Rotterdam (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam per 31
december 2017 en van het resultaat over 2017, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2017;
2 de winst-en-verliesrekening over 2017; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

— het bestuursverslag;
— de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Den Haag, 29 juni 2018
KPMG Accountants N.V.
H. Visser RA
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