


















































































 

Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.                          

                          

 

Aan de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van 
Stichting Platform C 
Stadsplein 99 
1181 ZM  AMSTELVEEN 
  
 
 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
  
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019, zoals opgenomen op de pagina's 17 tot en met 41, van Stichting Platform C te 
Amstelveen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel is de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van stichting Platform C te Amstelveen in 
alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en 

beschreven grondslagen, zoals uiteengezet op de pagina's 21 t/m 24 in de toelichting van de jaarrekening.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 controle-
standaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van stichting Platform C 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 toelichting over de continuïteit in het bestuursverslag in het kader van Corona-crisis.  
 
De stichting heeft een positief eigen vermogen van € 80.434 en een negatief werkkapitaal van € 27.512. Deze 
condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de toelichting over de Corona-crisis, duiden op het 
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan een gerede twijfel zou kunnen bestaan over de 
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Het negatieve werkkapitaal bestaat voor een groot deel uit spaar-
tegoeden die alleen kunnen worden aangewend voor de aanschaf van kunst. Op een deel van de kortlopende 
verplichtingen bestaat geen bestedingsplicht. 
 
Zoals beschreven in het bestuursverslag heeft de Corona-crisis stichting Platform C hard geraakt. Een deel van de 
lessen kan niet worden gegeven en het is vooralsnog onzeker hoeveel inschrijvingen er zullen zijn voor het schooljaar 
20202/2021. Veel hangt af van hoe Nederland uit de lock down zal komen. Ook moet nog worden bekeken hoe 
stichting Platform C haar activiteiten kan uitoefenen met in achtneming van de voorschriften uit het branche-
specifieke protocol. Uitgaande van de huidige versoepeling van maatregelen gaat stichting Platform C ervan uit dat 
de activiteiten gedeeltelijk weer per 1 juni 2020 in het hoofdgebouw kunnen worden opgestart en dat mogelijk in 
juli 2020 er alternatieve bijeenkomsten kunnen worden gehouden, waarbij er nieuwe cursisten kunnen worden 
geworven. Er wordt rekening gehouden met een substantieel aantal minder cursisten ten opzichte van schooljaar 
2019/2020. Op basis hiervan wordt een verlies verwacht over 2020 van € 407.000. Hierbij wordt ook gebruik 
gemaakt van de NOW-regeling van de overheid. Indien de lock down maatregelen worden verzwaard of indien 
aanmeldingen van nieuwe cursisten uitblijft, kan dit verlies verder oplopen.  
 
 
  



 

 

 

Voor de Corona-crisis was Stichting Platform C al in overleg met de Gemeente Amstelveen over de toekomst en 
organisatie van Platform C. Zoals vermeld in het bestuursverslag is er een onderzoek uitgevoerd (in opdracht van de 
gemeente Amstelveen) en heeft Platform C een verzoek ingediend om financiële ondersteuning, onder andere in de 
tegemoetkoming in de frictiekosten. Hoewel er nog geen definitieve toezeggingen zijn, zijn de signalen die stichting 
Platform C krijgt positief ten aanzien van de toekenning hiervan in 2020. Ook heeft de Gemeente aangekondigd dat 
zij bereidt is om verdere financiële ondersteuning te overwegen. De vorm en omvang hiervan zal in 2020 concreet 
worden gemaakt. 
 
Indien de netto werkkapitaalbestanddelen volledig worden uitgeput, lijkt continuïteit gewaarborgd tot halverwege 
kalenderjaar 2021, zolang de omstandigheden niet nog verder verslechteren. Omdat stichting Platform C in staat 
moet worden geacht in continuïteit te blijven opereren tot en met eind van het schooljaar 2020/2021, is de 
jaarrekening op continuïteitsveronderstelling opgemaakt. Wij achten dit een reële veronderstelling.  
 
Om deze reden doet deze situatie geen afbreuk aan ons oordeel. 
 
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 
Wij vestigen de aandacht op pagina 16 tot en met 19 in de toelichting van het jaarverslag waarin de basis voor 
financiële verslaggeving uiteen is gezet. Het jaarverslag is opgesteld voor de raad van toezicht van stichting  
Platform C met als doel de directeur-bestuurder in staat te stellen zich te verantwoorden aan de raad van toezicht. 
Daarnaast is het jaarverslag is opgesteld voor de gemeente Amstelveen met als doel de raad van toezicht en de 
directeur-bestuurder in staat te stellen zich te verantwoorden aan de gemeente Amstelveen. 

Hierdoor is het jaarverslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve 
uitsluitend bestemd voor de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van stichting Platform C en de gemeente 
Amstelveen en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast 
als gevolg van deze aangelegenheid.  
 

B. 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, het verslag raad van toezicht, governance code cultuur en bijlagen. 

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
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 die de 
geloofwaardigheid van de jaarrekening kan ondermijnen. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De directeur-
bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.  
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder voor de jaarrekening 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door 

de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet op de pagina's 21 t/m 24 in de toelichting van de 
jaarrekening. In dit kader is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de 
directeur-bestuurder noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
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.  



 

 

 

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 controlewerk-
zaamheden 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 de directeur-bestuurder 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 de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen 
weergeeft.   
 

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.  
 
 
Amsterdam, 26 mei 2020 
 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
C. Rabe 

Registeraccountan 
































