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Voorwoord

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van Stichting His

Healing Voice welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport

opgenomen

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee delen.

Deel 1: Bestuursverslag

In het bestuursverslag worden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het jaar 2020

vermeld.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde

vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting His Healing Voice

De jaarrekening van Stichting His Healing Voice te gemeente Aalten is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten

en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants

geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in

Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft

voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting His Healing Voice.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel

te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

gegevens.

In 2020 is Nederland getroffen door het Corana Virus. De uitbraak van het Corona virus kan van invloed zijn op

uw onderneming voor de lange termijn. De overheid heeft hiervoor diverse maatregelen getroffen. De financiële

impact op uw dienstverlening is nog niet te bepalen. In de grondslagen is uiteengezet welke maatregelen u al

heeft genomen en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door

de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u eventueel verwacht gebruik te maken. Wij zijn het met u eens dat

de jaarrekening 2019 in deze situatie - op basis van de regels volgens het verslaggevingsstelsel - opgemaakt

kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dit neemt niet weg dat er onzekerheden blijven

bestaan.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Groningen, 14 oktober 2020

Rikst Accountants B.V.

S.H. Lourens-Boonstra AA
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Bestuursverslag

Jaarverslag 2019 vanuit het bestuur

His Healing Voice is een bediening, die mensen wil helpen om in en vanuit de tegenwoordigheid van God te

leven.

Gebeurtenissen afgelopen jaar

In 2019 zijn er weer diverse seminars en activiteiten georganiseerd. De opbrengsten vanuit de activiteiten

alsmede de overige giften zijn toegenomen in 2019 ten opzichte van 2018 met ruim 20%. Echter ook de kosten

namen toe en per saldo resulteert dat in een tekort van ruim € 10.000.

Veel belangrijker dan financiële resultaten en euro’s waren de activiteiten en de mission trip naar Suriname. Op

de website van de stichting en de social media kanalen vindt u getuigenissen en verhalen over de machtige

dingen die gebeuren. Het verslag over 2019 zou een dik boekwerk worden als alle persoonlijke verhalen en

getuigenissen hier vermeld zouden worden.

Toestand op balansdatum

Er hebben zich in de balansposities van de stichting geen bijzondere mutaties voorgedaan in het afgelopen jaar.

De liquiditeitspositie en het eigen vermogen is afgenomen als gevolg van het negatieve resultaat boekjaar.

Toekomstverwachting

We begonnen het jaar 2020 met een prachtige conferentie in januari. Daarnaast werden we als bestuur

bemoedigd door een grote gift vanuit de achterban waardoor de liquiditeitspositie zo aan het begin van 2020

weer van voldoende niveau was.

Vanaf maart 2020 is door Covid-19 alles anders en toch, als bestuur zijn we dankbaar dat we een God mogen

dienen die onveranderlijk dezelfde is.

Het is zoeken naar nieuwe manieren om de activiteiten in te richten en invulling te geven aan de doelstellingen

van de stichting. Toch biedt juist ook deze nieuwe tijd van herbezinning mogelijkheden en misschien wel meer

dan ooit is het nodig dat het bevrijdende evangelie van Jezus Christus klinkt! Het bestuur ziet de toekomst met

vertrouwen tegemoet. Er worden geen bijzonderheden verwacht ten aanzien van de ontwikkeling in aantal

personeelsleden en er zijn vooralsnog geen grote investeringen gepland.

Aalten, 7 juli 2020

Bestuur:

J.W. Kater

M. van Oeveren

A.J.C. Gijsbertsen

J.J. Driessen

Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht heeft over boekjaar 2019 toezicht gehouden op het bestuur van de stichting. Hierbij zijn

geen bijzonderheden geconstateerd. Middels gesprekken en een gezamenlijke vergadering is het beleid en de

realisatie daarvan geëvalueerd. De raad van toezicht ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

L.F. van der Heide
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A. Grievink

E. Vorsteman- van Oijen - Kamphuis
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa 3.474 588

Materiële vaste activa 3.474 588

Vlottende activa 10.164 22.279

Vorderingen 780 966

Liquide middelen 9.383 21.313

Activa 13.638 22.867

Eigen vermogen 9.275 19.605

Overige (vrije) reserve 9.274 19.605

Onverdeelde winst 0 0

Kortlopende schulden 4.363 3.262

Passiva 13.638 22.867
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Baten 95.171 76.525

Kostprijs van de omzet 16.338 9.029

Brutomarge 78.834 67.496

Totaal kosten 89.164 65.967

Personeelskosten 48.285 33.796

Afschrijvingen 569 11

Overige personeelskosten 11.138 13.582

Huisvestingskosten 11.430 9.543

Verkoopkosten 9.498 2.398

Kantoorkosten 3.260 2.536

Algemene kosten 4.985 4.100

Bedrijfsresultaat -10.331 1.530

Financiële baten en lasten 0 12

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

0 12

Resultaat na belasting -10.331 1.541
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Stichting His Healing Voice is statutair en feitelijk gevestigd te Aalten en is ingeschreven bij het handelsregister

onder nummer 63732610.

Stichting His Healing Voice is opgericht op 2 juli 2015. De stichting heeft de ANBI-status en heeft geen

winstoogmerk. De stichting heeft ten doel een bediening te zijn van verzoening, die mensen wil helpen om in

en vanuit de tegenwoordigheid van God te leven. Dit doen zij onder het motto: 'Enter into God's Presence'. Zij

wil mensen helpen om:

- Gods stem te verstaan;

- Gods stem te volgen;

- Gods stem in deze wereld te zijn.

Door middel van conferenties, workshops, spreekbeurten en onderwijssessies, worden deze bovenstaande

doelen zo goed mogelijk bereikt.

De stichting kan haar doel financieel verwezenlijken door:

- Sponsoring vanuit partnership;

- Giften vanuit conferenties;

- Workshops;

- Giften vanuit spreekbeurten en onderwijssessies;-

- Alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Continuïteit

Nederland is in 2020 getroffen door het Coronavirus. De overheid heeft hierdoor diverse maatregelen genomen

en biedt faciliteiten aan om ondernemers te helpen. Op dit moment ondervindt de stichting nog geen financiële

gevolgen door het coronavirus. De stichting heeft een trouwe achterban, waardoor giften nog binnenkomen. De

opbrengsten in de eerste helft van het jaar 2020 zijn ten opzichte van 2019 gestegen. Over de eerste helft van

het jaar 2020 is een licht positief resultaat behaald. De kosten worden goed in de gaten gehouden. Er is geen

gebruik gemaakt van overheidsmaatregelen. Voorgaande is voor de bestuurders reden om te vertrouwen op

duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van

continuiteitsveronderstelling.
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Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting His Healing Voice zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 Organisaties

zonder winststreven en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn

door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Grondslagen van vorderingen

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

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

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

van de vordering.



Jaarrekening 2019 Stichting His Healing Voice

Pagina 14 van 28

Grondslagen van liquide middelen

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

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van eigen vermogen

Per jaar wordt er door het bestuur bepaald of het resultaat een bestemmingsreserve krijgt of wordt verantwoord

als overige (vrije) reserve. Een bestemmingsreserve wordt aangewezen om een bepaald doel te realiseren..

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 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 bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, de

ontvangen giften/donaties (baten) en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten worden verantwoord in

het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.

Grondslagen van omzet

Algemeen

De baten omvat de opbrengsten uit levering diensten en giften/donaties.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijke in de staat van baten en

lasten verwerkt. Indien deze baten niet volledig zijn besteed worden nog niet bestede gelden opgenomen onder

de kortlopende schulden als verplichting.

Verlenen van diensten

Verantwoording van baten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Grondslagen van bedrijfskosten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

staat van baten en lasten.

Grondslagen van afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van

de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 3.474 588

Inventaris 3.474 588

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Inventaris 20%

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen 780 966

Overige vorderingen 780 966

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Liquide middelen 9.383 21.313

Kasmiddelen 0 259

Tegoeden op bankrekeningen 9.383 21.054
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Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen 9.275 19.605

Overige (vrije) reserve 9.274 19.605

Onverdeelde winst 0 0

Het eigen vermogen bestaat geheel uit overige rerserves. Het verlies over 2019 is ten laste gebracht van de

overige reserves. De overige (vrije) reserve worden volledig beschikbaar gesteld om de doelstelling van de

Stichting His Healing Voice te ondersteunen of uit te voeren. Er is geen specifieke bestemming door het bestuur

toegekend.

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Kortlopende schulden 4.363 3.262

Crediteuren 1.598 384

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

707 1.050

Overige schulden 2.058 1.828

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2019 31-12-2018

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

707 1.050

Loonheffing 707 1.050

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er is een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een pand te Aalten. De huurverplichting bedraagt

€9.365. De verlengd met telkens 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Baten 95.171 76.525

Ontvangen

reiskostenvergoedingen

66 791

Geweigerde giften incasso's -1.209 -1.005

Baten uit doelstellingen 96.315 76.739

Kostprijs van de omzet

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Kostprijs van de omzet 16.338 9.029

Besteed aan doelstellingen 16.338 9.029

Besteed aan doelstellingen

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Besteed aan doelstellingen 16.338 9.029

Inkopen Zaalhuur 3.525 4.435

Inkopen lunch 1.921 1.492

Inkopen conferenties 1.382 2.727

Inkopen workshops -29 130

Bestedingen aan doelstellingen 9.539 244



Jaarrekening 2019 Stichting His Healing Voice

Pagina 19 van 28

Totaal kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Totaal kosten 89.164 65.967

Personeelskosten 48.285 33.796

Afschrijvingen 569 11

Overige personeelskosten 11.138 13.582

Huisvestingskosten 11.430 9.543

Verkoopkosten 9.498 2.398

Kantoorkosten 3.260 2.536

Algemene kosten 4.985 4.100

Personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Personeelskosten 48.285 33.796

Lonen en salarissen 40.658 28.713

Sociale lasten 7.627 5.083

In 2019 zijn er in totaal 2 werknemers geweest. 1 medewerker betreft 0,65 fte gedurende het hele jaar. En 1

medewerker betreft 0,4 fte over de maanden januari t/m november.

In 2018 zijn er in totaal 2 werknemers geweest. 1 medewerker betreft 0,65 fte gedurende het hele jaar. En 1

medewerker betreft 0,4 fte over de maand december.

Lonen en salarissen

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Lonen en salarissen 40.658 28.713

Bruto-loon 37.663 26.413

Vakantiegeld 2.995 2.300
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Afschrijvingen

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Afschrijvingen 569 11

Afschrijvingen materiële vaste

activa

569 11

Overige personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Overige personeelskosten 11.138 13.582

Vrijwilligersvergoedingen 6.051 6.540

Kantinekosten 2.371 1.046

Vergoeding reiskosten (tot € 0,19)

per kilometer

2.530 5.517

Overige werkkosten gericht

vrijgesteld

0 71

Overige personeelskosten 186 409

Huisvestingskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Huisvestingskosten 11.430 9.543

Huur 8.856 7.321

Onderhoud gebouwen 107 0

Gas, water en elektra 2.467 2.174

Overige huisvestingskosten 0 48
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Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Verkoopkosten 9.498 2.398

Representatiekosten 626 766

Reis- en verblijfkosten 7.990 1.257

Overige verkoopkosten 881 375

Kantoorkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Kantoorkosten 3.260 2.536

Kantoorbenodigdheden 2.315 1.624

Porti 61 62

Telefoon en internet 682 685

Contributies en abonnementen 202 165

Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Algemene kosten 4.985 4.100

Accountantskosten 1.960 2.484

Bankkosten 502 515

Algemene kosten 2.523 1.101
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Financiële baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2019 2018

Financiële baten en lasten 0 12

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

0 12

De jaarrekening is door de heer J. Driessen ondertekend, de ondertekening is namens:

de bestuurders:

Johannes Willem Kater (voorzitter)

Marinus van Oeveren (secretaris)

Jacobus Jacob Driessen (penningmeester)

Adrianus Johannes Cornelis Gijsbertsen

en de commissarissen (raad van toezicht):

Esther Djoke Theodora Vorsterman van Oijen – Kamphuis

Anique Grievink

Lubbertus Frederik van der Heide
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Ondertekening

, 14 oktober 2020

J Driessen
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SBR

Stichting His Healing Voice



Jaarrekening 2019 Stichting His Healing Voice

Pagina 25 van 28

Samenstellingsverklaring

Stichting His Healing Voice

De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance Document. Dit is een

wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van financiële informatie. Dit document is gebaseerd

op de volgende taxonomie: nba-rpt-samenstellingsverklaring.xsd
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Algemene gegevens

KvK nummer: 01112003

Taal: nl

Inhoud van de accountantsverklaring

14-10-2020

Inhoud van de accountantsverklaring

Koptekst verklaring van de

accountant

Samenstellingsverklaring van de accountant

Geadresseerde Aan: Stichting His Healing Voice

Inleidende paragraaf De jaarrekening van Stichting His Healing Voice te gemeente Aalten is

door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van

baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Titel voor het object van onderzoek en basis van het oordeel

Benadrukking van

aangelegenheden onzekerheid

over de continuïteit

In 2020 is Nederland getroffen door het Corana Virus. De uitbraak van

het Corona virus kan van invloed zijn op uw onderneming voor de lange

termijn. De overheid heeft hiervoor diverse maatregelen getroffen. De

financiële impact op uw dienstverlening is nog niet te bepalen. In de

grondslagen is uiteengezet welke maatregelen u al heeft genomen en

welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is

aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten

u eventueel verwacht gebruik te maken. Wij zijn het met u eens dat de

jaarrekening 2019 in deze situatie - op basis van de regels volgens het

verslaggevingsstelsel - opgemaakt kan worden op grond van de

continuïteitsveronderstelling. Dit neemt niet weg dat er onzekerheden

blijven bestaan.

Toelichtende paragraaf
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Toelichtende paragraaf Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands

recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,

'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons

verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking

en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de

informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij

hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat

u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze

werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze

kennis van Stichting His Healing Voice.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd

die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te

trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de

voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening

Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij

de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door

u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een

samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar

www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Handtekening van de accountant

Vestigingsplaats van de

accountant

Groningen

Datum van de verklaring 14-10-2020

Naam accountantspraktijk Rikst Accountants B.V.

Naam accountant S.H. Lourens-Boonstra AA
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Informatie over de accountantsverklaring

Informatie over het object van onderzoek

Beschrijving van de aard van het

object van onderzoek

Jaarrekening

Startdatum van de periode van

het object van onderzoek

1-1-2019

Einddatum van de periode van

het object van onderzoek

31-12-2019

Beschrijving van de

verantwoordelijke entiteit van

het object van onderzoek

His Healing Voice

Soort opdracht Samenstellen

Interne referentie 1

Type identificatie van de entiteit KvK

Identificatie van de entiteit 63732610

Naam softwarepakket Visionplanner


