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Balans per 31 december 2020 (in € 1.000) 

voor winstverdeling 

31-12-2020 31-12-2019

Activa 

Vorderingen 

Cedenten  55   22 

Overige vorderingen   -    16 

 55   38 

Liquide middelen   5.484      5.872 

  5.539      5.910 

Passiva 

Eigen Vermogen 

Gestort en opgevraagd kapitaal  16   16 

Voorzieningen 

Pensioenverplichtingen  54   51 

Langlopende Schulden 

Schadereserves   1.840  1.464 

Liquiditeitsreserve   1.093   851 

Depot van deelnemers Atoompool   2.933      2.315 

Kortlopende schulden 

Ledensaldi Atoompool   2.082      2.780 

Cedenten   353  577 

Re-assuradeuren  5   19 

Overige schulden  96  152 

  2.536      3.528 

  5.539      5.910 
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Winst- en verliesrekening over 2020 (in € 1.000) 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

1. Algemene informatie

Onderneming 

B.V. Bureau van de Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico’s (hierna “de vennootschap”
of “de Atoompool”) is statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend op Handelskade 49 te
Rijswijk.

De vennootschap treedt op als gevolmachtigde van de leden van de Nederlandse Pool voor 
Verzekering van Atoomrisico’s bij het verzekeren van kerninstallaties als gedefinieerd in de Wet 
aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO), zulks door en voor rekening van deze leden met 
inachtneming van ieders aandeel in één of meerdere categorieën in de pool. Hierbij komen alle 
belangrijke rechten op economische voordelen en belangrijke risico’s met betrekking tot de geleverde 
diensten niet ten gunste, respectievelijk laste, van de Atoompool maar voor de deelnemers. Op basis 
hiervan worden de premiestromen niet als omzet voor de Atoompool beschouwd. 

De Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico´s, een vereniging gevestigd te Amsterdam, is 
100% aandeelhouder van de vennootschap. De leden zijn alle verzekeraars en hebben aan de 
Atoompool volmacht gegeven om namens hen atoomrisico´s te tekenen met inachtneming van de 
maximum limiet per categorie die iedere verzekeraar individueel ter beschikking heeft gesteld. 

Algemene grondslagen van de financiële verslaggeving 

De jaarrekening van de Atoompool is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2BW 
en in overeenstemming met de stellige uitspraken die zijn opgenomen in de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 

De jaarrekening is opgesteld op continuïteitsbasis. 

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de onderneming 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.  
Opbrengsten worden in de winst- en verliesrekening 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. Kosten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
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samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij in de toelichting anders is aangegeven.  

De rapporteringsvaluta in de jaarrekening van de Atoompool is de euro (€). Transacties die luiden in 
vreemde valuta zijn in deze jaarrekening opgenomen tegen de koers per transactiedatum. De in deze 
jaarrekening opgenomen bedragen luiden in duizenden euro´s, tenzij in de toelichting anders is 
aangegeven. De in tabellen opgenomen getallen zijn afgeronde bedragen, waardoor zich 
afrondingsverschillen kunnen voordoen. 

2. Balans

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken worden 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.  
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigen 
vermogensinstrumenten worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders 
van deze instrumenten worden in mindering van het eigen vermogen gebracht als onderdeel van de 
bestemming van het resultaat.  

Voorziening voor Pensioenverplichtingen 
De voorziening voor pensioenverplichtingen betreft een garantiecontract op een beëindigde 
toegezegd pensioenregeling, die de Vereende in het verleden met een aantal werknemers is 
overeengekomen. Deze regeling is per 31 december 2019 voor nieuwe pensioenopbouw premievrij 
gemaakt. De voorziening betreft de tegen een marktrente per ultimo boekjaar contant gemaakte en 
actuarieel bepaalde rentegarantieverplichting, waaruit jaarlijks aan de verzekeraar een vergoeding 
wordt gegeven, ter dekking van de gegarandeerde rekenrente, uit hoofde van de voortgezette 
pensioenaanspraken van gewezen deelnemers aan deze pensioenregeling. De jaarlijkse oprenting van 
deze verplichting wordt ten laste van het resultaat gebracht. Over de verplichtingen uit de 
uitvoeringsovereenkomst jegens de verzekeraar (i.c. de beheersactiviteiten van deze regeling) is geen 
voorziening gevormd. De kosten hiervan worden jaarlijks door de verzekeraar in rekening gebracht, in 
lijn met de periode waarover de serviceactiviteiten zijn verricht, en ook in die periode ten laste van het 
resultaat gebracht. 

Langlopende schulden 
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Onder deze rubriek valt het Depot van deelnemers Atoompool. Dit betreffen verplichtingen met een 
looptijd langer dan één jaar. Aan een deel van de depots wordt een rentevergoeding verstrekt, 
gebaseerd op gerealiseerde beleggingsopbrengsten van de Atoompool. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden betreffen de ledensaldi van de Atoompool, schulden aan cedenten en re-
assuradeuren. Onder de post overige schulden wordt o.a. de rekening courant met de Vereende 
opgenomen. Aan de ledensaldi wordt een rentevergoeding verstrekt, gebaseerd op gerealiseerde 
beleggingsopbrengsten van de Atoompool. 

3. Risicobeheer

Financiële instrumenten 
De Atoompool houdt geen financiële instrumenten voor handelsdoeleinden en geeft deze ook niet uit. 
De onderneming maakt geen gebruik van derivaten welke zijn afgesloten om valuta- en renterisico’s 
af te dekken. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden aangehouden bij twee grote Nederlandse financiële instellingen met een 
adequate kredietwaardigheid. 

Liquiditeitsrisico 
Ter voorkoming van mogelijke tijdelijke liquiditeitstekorten heeft het bestuur besloten om 50% van 
het saldo van de omslagrekening van de laatste twee tekenjaren als liquiditeitsreserve aan te houden. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Liquide middelen 

31-12-2020 31-12-2019

Banksaldi 5.484 5.872 

De gemiddelde resterende looptijd van de banktegoeden is minder dan één maand tegen een 
gemiddelde interest van -0,5% (2019: 0%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Eigen Vermogen 

Gestort en opgevraagd kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 45.500 en bestaat uit 455 gewone aandelen met een 
nominale waarde van EUR 100 elk. Hiervan zijn 159 aandelen geplaatst en volgestort.  

Voorzieningen  

pensioenverplichtingen 

2020 2019 

Stand per 1 januari 51 0 

Dotatie 3 51 

Saldo 31 december 54 51 

De rentegarantiepremie over 2020 bedroeg 1,53% (2019: 1,53%). De marktrente waartegen de 
verplichting per ultimo boekjaar contant is gemaakt bedroeg 0,84% (2019: 1,20%). 

Langlopende schulden 

Depots van deelnemers Atoompool 
Dit betreft depots van deelnemers aan de Atoompool, die niet betaalbaar zijn gesteld in verband met 
de nakoming van verplichtingen van de Atoompool. De hoogte van het depot op balansdatum is als 
volgt vastgesteld: 

31-12-2020 31-12-2019

Nog te betalen schaden 1.007 643 
IBNR 833 821 
Liquiditeitsreserve 1.093 851 

2.933 2.315 
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De Nog te betalen schaden zijn gebaseerd op opgaven van cedenten en makelaars. De post schade 
IBNR heeft betrekking op de WA-verzekering. Deze post bedraagt 5% van de eigen behoud premie van 
de WA-verzekering (excl. WA-transport) van de laatste tien tekenjaren. Aan deze post wordt jaarlijks 
rente toegerekend. 

Daarnaast wordt voor openstaande schaden uit oudere tekenjaren voor IBNR 25% aangehouden van 
het op die jaren uitstaande bedrag.  

Conform bestuursbesluit wordt 50% van het saldo van de omslagrekening met betrekking tot de laatste 
twee tekenjaren als liquiditeitsreserve ingehouden en in het volgend jaar uitgekeerd. Over deze 
uitgestelde uitkering wordt rente vergoedt ter grootte van de over de belegging van deze saldi 
behaalde rente. 

Kortlopende schulden 

Ledensaldi Atoompool 
Dit betreft een rentedragende schuld aan deelnemers. Het verloop van de schuld kan als volgt worden 
gespecificeerd: 

2020 2019 

Stand per 1 januari 2.780 3.442 
Rentevergoeding -6 0 
Saldo omslagrekening 2.331 1.989 
Mutatie liquiditeitsreserve -243 791 
Uitkering aan deelnemers -2.780 -3.442

Stand per 31 december 2.082 2.780 

Het saldo omslagrekening is het saldo van ten behoeve van de Atoompool in volmacht door de 
Atoompool gesloten verzekeringen. De te verrekenen schulden zijn begin 2021 voldaan. 

Cedenten 
Dit betreffen nog te betalen in rekening gebrachte schadebetalingen en verrekeningen op cedenten 

Re-assuradeuren 
Dit betreffen kortlopende schulden aan herverzekeraars. 

Overige schulden 
Onder overige schulden valt de rekening courant met de Vereende. Het openstaand saldo bedraagt 59 
(31-12-2019: 165). Hierover wordt geen rente in rekening gebracht. 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

Baten 

Doorberekening aan pooldeelnemers 
Een surplus of tekort van baten en lasten wordt door de Atoompool doorberekend aan de 
deelnemers van de Atoompool. 

Lasten 

Kostendoorberekening de Vereende 
De Atoompool heeft het management en de operationele activiteiten uitbesteed aan de Vereende 
N.V. Hiertoe is een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Onder de post Overige directe kosten de Vereende is de dotatie aan de pensioenvoorziening 
opgenomen voor een bedrag van 3 (2019: 51) 

Overige onderwerpen 

Aantal personeelsleden 
De Atoompool heeft geen personeelsleden. 

Beloning commissarissen 
Commissarissen ontvangen van het Bureau geen beloning. 
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TOELICHTING OP DE OMSLAGREKENING 

In de Omslagrekening worden de ontvangen en betaalde premies, schaden en bedrijfskosten 
verantwoord die opgenomen worden in de verschuldigde ledensaldi van de Atoompool. 

Recapitulatie 
2020 2019 

Premie Eigen Rekening 

Ontvangen premies Binnenland tekening 2.954 2.894 
Ontvangen premies Buitenland tekening 2.908 2.780 

Ontvangen bruto premies 5.862 5.674 
Uitgaande herverzekeringspremies -2.611 -2.640

Premie eigen rekening 3.251 3.034 

Schaden Eigen Rekening 
Bruto schaden Binnenland 8 32 
Bruto schaden Buitenland 15 48 
Aandeel herverzekeraars -7 -31

Wijziging voorziening schaden: 
- Bruto Binnenland 2 -2
- Bruto Buitenland 376 497 

Af: 394 544 

Bedrijfskosten 
Betaalde commissie 265 239 
Ontvangen commissie herverzekering -196 -198
Exploitatiekosten Bureau 448 460

Af:  528 501 

Financiële baten en lasten 
Koersverschillen vreemde valuta -2
Interestlasten 11
Af:  9 - 

Saldo omslagrekening 2.331 1.989 
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De omslagrekening is vastgesteld met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 

Binnenland tekening 
Premie, commissie en herverzekeringspremie worden verantwoord in het jaar van ontvangst en 
betaling. Bruto schaden worden verantwoord op het moment van ontvangst van de 
makelaarsafrekeningen. 

Hieronder volgt een verloopstaat van de gesloten verzekeringsovereenkomsten en de afgerekende 
premies Binnenland tekening:  

Buitenland tekening 
De poolafrekeningen worden op het moment van ontvangst verwerkt. Doorgaans worden deze 
afrekeningen met één kwartaal vertraging verwerkt. Indien bij de poolafrekening een groter dan 
normale vertraging optreedt wordt een schatting opgenomen. De in het boekjaar ontvangen 
afrekeningen zijn omgerekend tegen de koers van financiële afwikkeling dan wel de koers per de 
datum dat wij ons aandeel in het contract hebben bevestigd van het boekjaar indien de afrekeningen 
nog niet waren afgewikkeld.  

Hieronder volgt een verloopstaat van de gesloten verzekeringsovereenkomsten en de afgerekende 
premies:  
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Uitgaande herverzekering 
Dit betreft de herverzekering van de Nederlandse risico´s ondergebracht bij een aantal buitenlandse 
pools voor atoomrisico´s. Deze herverzekering geschiedt doorgaans op basis van reciprociteit, wat wil 
zeggen dat plaatsing bij voorkeur geschiedt bij die pools, die onze pool ook op hun in herverzekering 
af te geven risico’s betrekken. 

Toerekening aan de deelnemers 
Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's 
worden de kosten en/of renten, betaald en/of ontvangen door de vereniging, omgeslagen over - casu 
quo verdeeld - onder de leden, naar evenredigheid van ieders aandeel in de jaarlijkse premie. 
Indien bepaalde kosten en/of renten uitsluitend betrekking hebben op een of meer categorieën van 
risico's kunnen deze kosten en/of renten worden omgeslagen over - casu quo verdeeld - onder de 
leden, die in deze categorie(ën) risico's deelnemen, naar evenredigheid van de bedragen van ieders 
aandeel in de desbetreffende categorie(ën). 

Koersverschillen 

2020 2019 

Gerealiseerde koersverschillen uit: 
Liquide middelen 2 0 
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Rijswijk, 14 juni 2021 

B.V. Bureau van de Nederlandse Pool
voor Verzekering van Atoomrisico’s

Raad van Commissarissen: Directie: 
de Vereende N.V. 
namens deze: 

De heer mr. M.G. Delfos, voorzitter Mevrouw mr. I.A. Visscher 

Mevrouw A.D.C.P. van Herel De heer drs. H.C.J. Ettema RA 

De heer B. Krol 

De heer drs. G.J. van Rooijen 

4. OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming 

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd op 22 maart 2021. Het in deze versie van 

de statuten opgenomen Artikel 17 bevat onder meer de navolgende bepalingen omtrent de 

bestemming van het resultaat: 

17.1 De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor uitkering 

van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de vennootschap als 

die vergadering zal besluiten. 
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17.2 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling 

van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen voor zover het eigen vermogen 

groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. 

17.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij 

geoorloofd is. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen 

goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert deze goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs 

behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het 

betalen van haar opeisbare schulden. 

17.4 De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, bevoegd 

tot uitkering van één of meer interim-dividenden en/of andere interim uitkeringen te besluiten. 

17.5 Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk 

betaalbaar na vaststelling. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 
31 december 2020 

1 januari 2020 
B.V. Bur eau van de Nederlandse Pool voor Verzekeri ng van Atoomrisico's  

Control e 

Goedkeurend 
30116722A021 

KVK 
Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)  

Create SBR  Extensi on 

1.0 
Rotterdam  

14 juni 2021 

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van B.V. Bureau van de Nederlandse 
Pool voor Verzekering van Atoomrisico's  

Verklaring over de jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van B.V. Bureau van de Nederlandse Pool voor Verzekering van 
Atoomrisico's (‘de vennootschap’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de vennootschap op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van B.V. Bureau van de Nederlandse 
Pool voor Verzekering van Atoomrisico's te Rijswijk gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2020;

• de winst-en-verliesrekening over 2020; en

• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
Titel 9 Boek 2 BW. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van B.V. Bureau van de Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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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; 

• kerncijfers. 

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 jaarrekeningcontrole 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. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen 
voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor: 

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW; en voor 

• een zodanige interne beheersing die de directie 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 de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet 
de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap. 
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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 doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

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 deze 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. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 14 juni 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

/PwC _Partner _Signature/  

Origineel getekend door drs. M.P.A. Corver RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 
van B.V. Bureau van de Nederlandse Pool voor Verzekering 
van Atoomrisico's 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
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 vennootschap. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• 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 commissarissen 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. 




