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Stichting Welzijn in Elburg 

1.5 Fiscale positie 

Algemeen 

Aangezien de Stichting geen winstoogmerk heeft (geen commerciële stichting), is zij niet 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

PV Accountants B.V. 

A.M. Verhoef 
Accountant-Administratieconsulent 
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Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij 

voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en 

uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang beval. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate 

van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 

inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met 

betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 

uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 

Welzijn in Elburg per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 

van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

Zwolle, 5 april 2019 

BROUWERS ACCOUNTANTS B.V. 

J.J.H. Jassies 

Accountant-administratieconsulent 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 

is voor het opstellen van het overzicht door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens 

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte 

WNT-eisen van financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte 

schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de jaarrekenif!g 

In overeenstemming met de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties opgenomen vraag 

en antwoord op de website www.topinkomens.nl d.d. 2 april 2014 inzake de accountantscontrole van de 

jaarrekening bij rechtspersonen en instellingen waarvoor niet op basis van andere wet- of regelgeving dan de WNT 

een verplichting tot accountantscontrole geldt, is geen controle over de jaarrekening uitgevoerd, maar uitsluitend 

over de naleving van de WNT, zoals in het overzicht opgenomen. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

Het overzicht is door Stichting Welzijn in Elburg opgesteld met als doel verantwoording af te leggen dat het voor 

de jaarrekening 2018 heeft voldaan aan de Beleidsregels toepassing WNT. Hierdoor is het overzicht mogelijk niet 

geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Welzijn in 

Elburg en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

S ACCOUNTANTS B.V. 




