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Jaarrekening 2020



BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar de jaarrekening van Stichting Oeverveiligheid Riverparc.
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JAARREKENING 2020
Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Grond 1 1

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Vorderingen verbonden stichtingen 45.426 45.426

Liquide middelen

Rabobank - 188

 45.427 45.615
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves  (3) 45.425 45.615

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 2 -

 45.427 45.615
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

Lasten

Exploitatiekosten

Algemene lasten  (4) 190 71

Saldo -190 -71
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Riverparc Onroerend Goed, statutair gevestigd te Lathum, bestaan

voornamelijk uit het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken en de

infrastructuur gelegen in de woonwijk Riverparc in de gemeente Zevenaar.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Riverparc Onroerend Goed (geregistreerd onder KvK-nummer 09184943) is feitelijk gevestigd op

Zilvermeeuw 19 te Lathum.

Verbonden partijen

In 2020 hebben geen transacties plaats gevonden tussen Stichting Oeverveiligheid Riverparc en Stichting

Riverparc Onroerend Goed. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

verslaggevingsregels. Hierbij worden de voorschriften voor kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1)

gevolgd. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel; waardering vindt dan plaats tegen de

geamortiseerde kostprijs, welke wordt benaderd door de nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering. 
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar

zijn.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Grond

€

Boekwaarde per 1 januari 2020

Aanschaffingswaarde 1

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

1

Boekwaarde per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 1

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

Boekwaarde per 31 december 2020 1

Stichting Riverparc Onroerend Goed is juridisch eigenaar van de gronden waarop het Riverparc is gevestigd.

Stichting Oeverveiligheid Riverparc heeft het vruchtgebruik.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Vorderingen verbonden stichtingen

Rekening-courant Stichting Overveiligheid Riverparc 45.426 45.426

Over de rekening-courantverhouding is geen rente berekend.
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Reserves

Kapitaal 45.615 45.686

Saldo staat van baten en lasten -190 -71

45.425 45.615

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank 2 -

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Overeenkomst Gemeente Zevenaar

De stichting is mede partij in de overeenkomst met de Gemeente Zevenaar inzake de legalisering van het

Riverparc. De stichting is derhalve mede aansprakelijk voor de financiële verplichtingen uit deze

overeenkomst.
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Wilhelminalaan 41                                                                         Telefoon (024) 677 2749                        info@konings-meeuwissen.nl 

              6641 DE  Beuningen KvK nr: 09187590                                    www.konings-meeuwissen.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting Riverparc Onroerend Goed 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Riverparc Onroerend Goed te Lathum gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Riverparc Onroerend Goed per 31 

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de winst- en verliesrekening over 2020; 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 Stichting Riverparc Onroerend Goed 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.  

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 

verspreidingskring 

De controleverklaring is opgesteld voor het bestuur van Stichting Riverparc Onroerend Goed met als 

doel het bestuur van Stichting Riverparc Onroerend Goed in staat te stellen de deelnemers inzage te 

geven in de verantwoording van de door haar verrichte activiteiten. Hierdoor is deze 

controleverklaring niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve 

uitsluitend bestemd ter verantwoording aan de deelnemers en dient niet te worden verspreid aan of 

te worden gebruikt door anderen.  



 

 

 

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: 

- Bestuursverslag. 

 

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 RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven 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 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, betreffende het 

bestuursverslag in overeenstemming met RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.  In 

dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 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 stichting 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het bestuur 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 stichting 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 stichting 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 het bestuur 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.   

Beuningen, 11 oktober 2021  

Konings & Meeuwissen Accountants en Belastingadviseurs  

Namens deze, 

 

 

drs. C.F. Weisz RA 
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