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Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid

T.a.v. drs. J.H.W. Schipper

Kerkstraat 339 B

1017 HV  Amsterdam

 

Geachte heer Schipper,

OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2018 van Stichting Kritisch Commentaar Fiscale

Wetgeving en Fiscaal Beleid te Amsterdam samengesteld. Het bestuur van de Stichting is op grond van

wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

De verklaring is opgenomen in het accountantsverslag. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.
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Aan de directie van Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid te Amsterdam,

 

  SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid te Amsterdam

is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de ba-

lans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over  2018 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 overeen-

stemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Kritisch

Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaam-

heden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrek-

king 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 er dan ook vanuit gaan 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 verwij-

zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Amstelveen, 27 november 2019

Swart&co

Accountants

Drs C.W. Wolfswinkel RA Drs K. el Alaoui RA
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  BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

 

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 1 
823 894

823 894

 

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal 894 966

Resultaat boekjaar -71 -72

823 894

823 894

  WINST- EN VERLIESREKENING OVER  2018 

2018 2017

€ € € €

Overige bedrijfskosten 2 71 72

Resultaat na belastingen -71 -72
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid is feitelijk en statutair gevestigd op

Kerkstraat 339 B, 1017 HV te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer

34373379.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid bestaan

voornamelijk uit: 

Het kritisch volgen van de Nederlandse fiscale wetgever en het Nederlandse fiscale beleid en het

bevorderen en ondersteunen van publicaties terzake; 

tweejaarlijks uitreiken van een prijs aan een persoon of instelling die zich op voornoemd terrein

verdienstelijk heeft gemaakt;

verlenen van ondersteuning en studiebeurzen aan studenten in de fiscaaljuridische en fiscaal-

economische richtingen

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en 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.

Grondslagen 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

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

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.
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  TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

1  Liquide middelen

Rabobank 823 894

 

  TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2  Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

Bankkosten 71 72
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