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Verslag van de beheerder 
 
Inleiding 
 
In 2022 hebben zowel obligaties als aandelen flink onder druk gelegen. De belangrijkste 
oorzaak daarvan was de sterk stijgende rente als gevolg van een tot zeer hoge niveaus 
opgelopen inflatie. Die inflatie werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de stijgende 
energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Die oorlog kan zonder meer als 
meest schokkende gebeurtenis van het afgelopen jaar worden gezien. Wat weinigen voor 
mogelijk hielden, werd op 24 februari een feit. Russische troepen vielen Oekraïne binnen 
waarmee het grootste conflict op Europese bodem na WOII een feit werd. 
De gevolgen zijn in meerdere opzichten zeer ernstig. Natuurlijk is het in de eerste plaats 
een menselijk drama. Maar de economische gevolgen zijn ook groot. De boycot van 
Russische olie en de tegenboycot van Rusland inzake gasleveranties, deden de 
energieprijzen exploderen. Direct gevolg daarvan was dat de inflatie snel en met gemak 
de +10% grens overschreed. Dat zijn niveaus die sinds de jaren zeventig niet meer gezien 
waren.  
Onder deze omstandigheden lagen met name de technologie aandelen onder druk. 
Koersverliezen van 50% of meer waren geen uitzondering. Ook BUFFERfund presteerde 
niet goed met een verlies van iets meer dan -10%. Mede door de teleurstellende resultaten 
van de afgelopen jaren en de uitstroom uit ons fonds, is daarom besloten de activiteiten 
van BUFFERfund met ingang van 31 maart van dit jaar te beëindigen 
   
   
Beleggingsdoelstellingen BUFFERfund 
 
BUFFERfund heeft als belangrijkste doelstelling om - met een verlaagd risico ten opzichte 
van een doorsnee gespreide aandelenbelegging - een gezond rendement te behalen. Dat 
komt in concreto hier op neer: op langere termijn streven we een positief rendement na,  
met een (veel) lager risico dan gepaard gaat met een reguliere aandelenbelegging.  
Het risico wordt gedefinieerd in termen van volatiliteit. We streven er naar de 12-maands 
gerealiseerde volatiliteit flink te beperken ten opzichte van die van een gemiddelde 
aandelenbelegging. Het fonds wil zijn doelstellingen bereiken door de inzet van 
gestructureerde beleggingsproducten,  met name verschillende soorten Bonus en 
Discount Certificaten op zowel aandelenindices als op individuele aandelen. Daarnaast 
worden putopties aangekocht teneinde de risico’s van een wereldwijde (scherpe) 
koersdaling (deels) af te dekken.  
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Gestructureerde beleggingsproducten en opties 
 
Gestructureerde beleggingsproducten zijn er in alle soorten en maten. Kenmerkend voor 
deze producten is dat ze de verhouding wijzigen tussen risico en rendementsperspectief 
van de onderliggende waarde waaraan ze gekoppeld zijn.  
BUFFERfund belegt in verschillende soorten certificaten, waarbij de Bonus Certificaten 
en Discount Certificaten, met als onderliggende waarde een aandelenindex of individuele 
aandelen, de belangrijkste zijn. Daarnaast richten we ons op Reverse Bonus Certificaten, 
uitsluitend met een aandelenindex als onderliggende waarde.   
 
Bonus Certificaten geven een (al dan niet gemaximeerd) rendement zolang de 
onderliggende waarde niet op of onder een vooraf vastgesteld koersniveau daalt. Er is 
ook een type Bonus Certificaat dat een (vast) rendement geeft zolang de onderliggende 
waarde niet op of boven een vooraf vastgesteld koersniveau stijgt. Dat zijn de Reverse 
Bonus Certificaten. 
 
BUFFERfund kan in beide soorten certificaten beleggen. 
 
Naast de Bonus Certificaten worden Discount Certificaten ingezet om de prestatie van 
BUFFERfund te optimaliseren. Via deze certificaten wordt de onderliggende 
aandelenindex of het onderliggende aandeel met een korting aangeschaft. Meestal kiezen 
we voor certificaten met een maximale aflossing die ver onder de actuele koers van de 
onderliggende waarde ligt. Het risico van deze certificaten is beperkt, maar dat geldt 
daardoor ook voor het rendementsperspectief. Deze certificaten worden met name 
ingezet als alternatief voor liquiditeiten, waarover in de huidige markt geen tot zelfs een 
negatief rendement wordt verkregen. 
 
Naast de inzet van certificaten maakt BUFFERfund gebruik van (put)opties. Met opties 
wordt getracht het marktrisico van het fonds te matigen. De opties geven het fonds, bij 
aanschaf, een dekking vanaf circa 15%-20% van de actuele stand van de aandelenindex. 
Er is dus sprake van een vorm van “eigen risico” bij het afdekken van het fonds. Daarnaast 
wordt ook niet de gehele fondspositie afgedekt, omdat we (uiteraard) ook bescherming 
verwachten van de hoge BUFFERS in de certificaten zelf.  
 
 
Marktomstandigheden in 2022 
 
Aan het eind van 2021 waren de financieel-economische contouren van het toen 
voorliggende jaar al duidelijk zichtbaar. De rente liep op als gevolg van de stijgende 
inflatie. Die inflatie werd mede veroorzaakt door een overspannen economie, waar een 
tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen tot uitdrukking kwam in oplopende prijzen. 
Ook toen al was de spanning tussen Rusland en Oekraïne zichtbaar met stijgende 
energieprijzen als gevolg. De stijgende rente betekende dat de 10-jaars Nederlandse 
staatsleningen weer positief rendeerden, na een lange tijd van negatieve rente. 
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Die renteontwikkeling eind 2021 was de voorbode van de scherpe stijging die in 2022 
plaatsvond. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, vond een ongekende stijging van de 
energieprijzen plaats. Maar ook voedselprijzen liepen op. Oekraïne wordt immers gezien 
als de graanschuur van de wereld. 
De centrale banken konden, na enige aarzeling, niet anders dan de tarieven fors 
aanpassen aan deze nieuwe situatie. Er werden grote rentestappen genomen, zodat de 
korte rente in de EU van -0,5% eind 2021 per ultimo 2022 is uitgekomen op +2,5%. Bij 
deze niveaus gaf de Europese centrale bank aan nog lang niet aan het einde van de reeks 
verhogingen te zijn gekomen. In de VS liep de FED, zoals gebruikelijk, al voor op Europa 
en lag het korte rentetarief eind 2022 al op 4,5%. 
Die sterke stijging van de rente had een negatief effect op de aandelenkoersen, in het 
bijzonder op die van de groeiaandelen (technologie). De brede Eurostoxx50 index daalde 
gestaag naar een dieptepunt van 3280 punten eind september. Dat was 24% lager dan 
het niveau aan het begin van het jaar. Het dieptepunt viel op het moment dat de 
energieprijzen de pan uit rezen. Voor aardgas werd op dat moment meer dan 3 euro per 
m3 betaald. Een paar jaar geleden was dat amper 15 cent! 
Na het dieptepunt in de koersen toonden de aandelenmarkten een opmerkelijk herstel. 
Het verlies van -24% (Eurostoxx50) werd teruggebracht tot uiteindelijk een kleine -9%. 
Echter, de technologiesector kreeg grotere klappen te verwerken. Met name de voorheen 
populaire aandelen als Facebook, Apple, Tesla en Netflix kregen het zwaar te voortduren 
met koersdalingen van vaak -50% en meer. Een aantal van deze aandelen wist later in 
het jaar wel wat te herstellen, maar de verliezen bleven substantieel.   
   
 
Prestaties BUFFERfund in 2022 
 
BUFFERfund heeft in 2022 niet goed gepresteerd en behaalde een negatief resultaat van 
-10,6%. Dat was zelfs nog iets meer dan de brede index Eurostoxx50. Dit teleurstellende 
resultaat werd met name veroorzaakt door de slechte prestatie van groeiaandelen, met 
name die in de technologiesector. BUFFERfund had een flinke positie in deze aandelen. 
Door de zeer slechte koersontwikkeling van deze groeiaandelen kon het bonusrendement 
op veel van de certificaten op deze aandelen niet gehaald worden.  
Het is teleurstellend dat BUFFERfund onder deze omstandigheden niet beter heeft 
kunnen presteren. De strategiewijziging die we in 2020 en 2021 doorvoerden, onder 
andere door de aankoop van certificaten op individuele aandelen, heeft uiteindelijk niet tot 
het gewenste resultaat geleid. 
Mede door de uitstroom uit ons fonds hebben wij moeten besluiten de activiteiten van 
BUFFERfund te beëindigen. Het is niet meer mogelijk te participeren in ons fonds en de 
participanten hebben inmiddels bericht gekregen dat 31 maart 2023 de laatste 
handelsdag voor BUFFERfund zal zijn. 
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Kosten 
 
De lopende kosten van BUFFERfund bedroegen in 2022 1,17% (2021: 1,21%) op 
jaarbasis. Deze kleine daling is te danken aan de lagere kosten van de nieuwe broker. De 
lopende kosten zijn een optelsom van de beheerfee (0,96%) en de diverse vaste en 
variabele kosten. Het beleid van BUFFERfund is erop gericht de kosten zo beperkt 
mogelijk te houden. 
 
Fondsomvang 
 
Eind 2021 was de fondsomvang 22,5 mln. Ultimo 2022 was het vermogen afgenomen tot 
18,0 mln euro. De daling is voor het belangrijkste deel veroorzaakt door het negatieve 
rendement en uitstroom uit ons fonds. 
 
Zandvoort, 21 februari 2023 
 
Marcel Tak 
Jan van Rossum 
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Balans per 31 december 2022 
 
 
 
 

Activa       

        

 Alle bedragen in EUR (€) 31-12-2022   31-12-2021 

        

Vaste activa       

Financiële vaste activa 17.715.942    19.832.690 

  17.715.942   19.832.690 

        

    

Liquide middelen 272.376   2.711.191 

  272.376   8.359.779 

        

Totaal activa 17.988.318   22.543.881 
 
 
  

RobDetertOudeWeme
Stempel
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      Passiva 
        

 Alle bedragen in EUR (€) 31-12-2022   31-12-2021 

        

Fondsvermogen 17.965.687   22.515.349 

  17.965.687   22.515.349 

        

Kortlopende schulden       

Overige schulden en overlopende passiva 22.631   28.532 

  22.631   28.532 

         

Totaal passiva 17.988.318   22.543.881 
 

RobDetertOudeWeme
Stempel
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Staat van baten en lasten over 2022 
 
 
 

 Alle bedragen in EUR (€) 2022   2021 

        

Resultaat beleggingen -2.118.658   2.150.534 

        

Kosten       

Beheervergoeding 187.749   253.853 

Bewaar- en administratievergoeding 19.134    24.675 

Overige kosten 30.875   35.728 

  237.758   314.256 

        

Resultaat -2.356.416   1.836.278 

         

Bestemming van het resultaat       

Fondsvermogen -2.356.416   1.836.278 
 

RobDetertOudeWeme
Stempel
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  

Algemene toelichting 

BUFFERfund is een ‘open-end beleggingsfonds’ voor gemene rekening, opgericht op 18 

augustus 2016. 

Het fonds belegt in gestructureerde beleggingsproducten, waarvan hoofdzakelijk diverse soorten 

Bonus en Discount Certificaten, zoals die verhandeld worden op de Duitse effectenbeurzen in 

Frankfurt en Stuttgart. 

 

De belasting over de waarde van het fonds wordt geheven bij de participanten. 
 
Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 
 
De rapportage van het fonds is opgesteld in euro’s. De waardering van de activa en passiva en 
de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs of de actuele 
waarde. 
 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.  
 
Continuïteit 

Vanwege de teleurstellende resultaten van de afgelopen jaren en de uitstroom van participanten 

uit het BUFFERfund is besloten de activiteiten van BUFFERfund met ingang van 31 maart 2023 

te beëindigen. Op 31 december 2022 is er geen verschil tussen de waardering van de activa en 

passiva op basis van continuïteitsgrondslagen en liquidatiegrondslagen. Bij de daadwerkelijke 

verkoop van de beleggingen in 2023 zal de waarde anders uitvallen dan per 31 december 2022, 

één en ander afhankelijk van de ontwikkeling van de beurskoersen in 2023. Ten behoeve van de 

uitbetaling van de participanten zullen deze tegen de op de datum van uittreding geldende NAV-

koers worden uitbetaald. Tot slot zullen na deze afwikkeling de resterende verplichtingen 

worden voldaan en resteert er naar verwachting bij de beëindiging van het fonds geen tekort of 

bate. 

  

RobDetertOudeWeme
Stempel
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen beleggingen worden gewaardeerd tegen de 

beurswaarde per balansdatum.  
 
 
Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  

 
Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
 
De beleggingsresultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan. 
 
De gerealiseerde koersresultaten betreffen het verschil tussen de verkoopwaarde van de 
beleggingen gedurende het verslagjaar en de balanswaarde van deze beleggingen per ultimo 
voorgaand verslagjaar, of de kostprijs van de aankoop gedurende het verslagjaar. 
 
De ongerealiseerde koersresultaten betreffen het verschil tussen de balanswaarde van de 
beleggingen in portefeuille per jaareinde en de kostprijs van de aankoop van deze beleggingen 
gedurende het verslagjaar, of de balanswaarde van de beleggingen per ultimo voorgaand 
verslagjaar. 
 
De kosten worden bepaald op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop ze betrekking hebben. 
 

 

 

  

RobDetertOudeWeme
Stempel
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Toelichting op de jaarrekening 

 
Financiële vaste activa (effecten) 
 

Het verloop in de post is als volgt: 

 

 Alle bedragen in EUR (€) 31-12-2022   31-12-2021 

        

Stand begin jaar 19.832.690   20.899.982 

Aankopen gedurende de periode 23.711.639   42.587.361 

Verkopen gedurende de periode -24.888.462   -43.776.159 

Ongerealiseerd koersresultaat -939.925   121.506 

  17.715.942   19.832.690 

 

 

De effecten bestaan hoofdzakelijk uit diverse soorten Bonus en Discount Certificaten, genoteerd 

aan de beurzen in Frankfurt en Stuttgart. De effecten zijn gewaardeerd tegen de slotkoers per 31 

december 2022. 

 

Liquide middelen 

 Alle bedragen in EUR (€) 31-12-2022   31-12-2021 

        

ABN Amro rekening courant 5.822   1.863.113 

Interactive Brokers 266.554   848.078 

  272.376                 2.711.191 
    

 

Alle middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  
 
 
  

RobDetertOudeWeme
Stempel
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Fondsvermogen 

 Alle bedragen in EUR (€) 31-12-2022   31-12-2021 

        

Stand begin jaar 22.515.349   29.217.471 

Uitgegeven participaties 100.000   1.890.000 

Ingekochte participaties -2.293.246  -10.428.400 

Saldo baten en lasten -2.356.416   1.836.278 

  17.965.687   22.515.349 
 
 
Aantallen participaties 
 

  31-12-2022   31-12-2021 

        

Stand begin jaar 224.661,9580   310.279,1835 

Toetredingen 1.073,3368   18.958,3370 

Uittredingen -25.110,1662   - 104.575,5625 

  200.625,1286   224.661,9580 
 
 

Participatiewaarde per deelnemingsrecht 

 

  31-12-2022   31-12-2021 

        

Netto vermogenswaarde volgens balans € 17.965.687   € 22.515.349 

Aantal uitstaande participaties 200.625,1286   224.661,9580 

Netto vermogenswaarde per participatie € 89,5485   € 100,2188 
 
 
Kortlopende schulden 

 Alle bedragen in EUR (€) 31-12-2022   31-12-2021 

        

Te betalen beheervergoeding 14.070   17.413 

Te betalen bewaar- en administratievergoeding 1.422   2.252 

Accountant 7.139   6.776 

Rente --  2.091 

  22.631   28.532 
 
 
 
 
 

RobDetertOudeWeme
Stempel
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Resultaat beleggingen 
 
Het resultaat beleggingen bestaat uit het koersresultaat op de beleggingen in hoofdzakelijk 

Bonus en Discount Certificaten onder aftrek van de rentelasten en is als volgt te specificeren: 
 
  

 Alle bedragen in EUR (€) 2022   2021 

        

Gerealiseerd koersresultaat -1.173.962  2.063.800 

Ongerealiseerd koersresultaat -939.925   121.506 

Rentelasten -4.771  -34.772 

  -2.118.658   2.150.534 
 
 
Overige kosten 
 

Deze kosten zijn als volgt te specificeren: 

 
 Alle bedragen in EUR (€) 2022   2021 

        

Bank- en transactiekosten 23.736   28.952 

Accountant 7.139   6.776 

  30.875   35.728 
  
 

 
 
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen  
 
Het fonds betaalt een beheervergoeding van 0,96% op jaarbasis over het fondsvermogen.  

Deze wordt maandelijks bij het Fonds in rekening gebracht. De beheervergoeding wordt dagelijks 

berekend op basis van de Net Asset Value aan het eind van de dag. 

Tevens betaalt het Fonds een bewaar- en administratievergoeding aan IQ EQ, deels een vaste 

vergoeding, deels gebaseerd op de omvang van het fondsvermogen.  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Op 17 januari 2023 is aan de participanten van BUFFERfund medegedeeld dat het fonds per 31 

maart 2023 wordt beëindigd. Uiterlijk per deze datum zullen alle participanten worden 

terugbetaald op basis van het aantal participaties tegen de per uittredingsdatum geldende koers, 

gebaseerd op de waarde van de beleggingen, de aanwezige liquide middelen en de (verwachte) 

kosten (NAV-koers). Op de beëindigingsdatum van het fonds zullen er daardoor naar 

verwachtingen geen verplichtingen of baten zijn en kan het fonds worden opgeheven. 

 

RobDetertOudeWeme
Stempel
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: de beheerder van BUFFERfund  
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022 
  
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2022 van BUFFERfund gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op bladzijde 5 tot en met bladzijde 12 
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van BUFFERfund per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de 
richtlijnen voor jaarverslaggeving. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2022;  
2. de staat van baten en lasten over 2022; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere 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 BUFFERfund 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. 
 
Materiële onzekerheid over de continuïteit 
Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de grondslagen van de jaarrekening (op 
pagina 8), waarin uiteengezet is dat besloten is om de activiteiten van BUFFERfund met ingang van 
31 maart 2023 te beëindigen. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de waardering van de activa en 
passiva per 31 december 2022, zoals ook in deze continuïteitsparagraaf is beschreven. Deze 
condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede 
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet 
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.  
 

http://www.ddj.nl/
mailto:info@ddj.nl
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B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van de beheerder voor de jaarrekening 
De beheerder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de richtlijnen voor jaarverslaggeving. In dit kader is de 
beheerder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de beheerder 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 beheerder afwegen of het fonds in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de 
beheerder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de beheerder 
het voornemen heeft om het fonds te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
het fonds haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 
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. 
 
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. 
 
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 entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 
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- het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit 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 met governance belaste personen 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.   
 

 

Arnhem, 21 februari 2023 

DDJ Accountants B.V. 

 

Was getekend door: 

 

R.J. Detert Oude Weme  AA 
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