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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

Verslag van het bestuur over het jaar 2014

Algemeen

Conform de richtlijn aangaande de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven
gaat dit verslag vooraf aan de jaarrekening 2014.

Samenstelling bestuur                                                                                                        

Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:

- J.M.A. (Jos) van Huut RA – voorzitter
- drs. J. (Jaap) Hetebrij RA – penningmeester
- mw. drs. H. (Henny) Kapteijn RA
- mw. drs. V.W.J. (Viviana) Kooistra-Voorwald RA RC (vanaf 1 oktober 2014)
- E.J.L. (Eric) van Leeuwen RA – secretaris (tot 23 juni 2014)
- G.M. (Gabriël) van de Luitgaarden RA (vanaf 1 oktober 2014)
- drs. R.R. (Roderik) Meeder RA (tot 1 september 2014)
- P. (Paul) Scholte RA
- drs. H.H.H. (Huub) Wieleman RA

Doelstellingen

De stichting hanteert sinds begin 2013 twee doelstellingen:

a. De stichting heeft tot doel het geven van ondersteuning aan registeraccountants en oud-
leden van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) of hun 
nabestaanden, die in zorgelijke financiële omstandigheden verkeren; en

b. Voor zover onderdeel a en het vermogen van de Stichting dit toelaten, bevorderen van de 
invoering en de naleving van adequate regelgeving, afgestemd op de beroepsuitoefening van 
registeraccountants, in brede zin, door het subsidiëren van  de ontwikkeling van onderzoeks-
en educatieprogramma’s.

Conform afspraak met het vorige bestuur heeft het bestuur de statuten van de stichting gewijzigd om de 
uitbreiding van de doelstelling van de stichting met b te formaliseren. Deze wijziging is op 23 maart 2015 
notarieel gepasseerd.

Ondersteuning projecten

Op basis van deze tweede doelstelling heeft het bestuur gedurende 2014 besloten om aan de 
volgende twee projecten financiële ondersteuning te geven:

1. Financiering voor een bedrag van € 36.300 van het Nationaal Commissarissen Onderzoek, uitgevoerd 
door de TIAS School for Business and Society.
2. Financiering voor een bedrag van € 69.660 van een onderzoek naar 'het stelsel van rechtsbescherming 
bij toezicht op accountants(organisaties)', in 2015 uit te voeren door de Erasmus School of Law (ESL) en 
het IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG).
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Ondersteuning personen

De ondersteuning van twee personen die in de afgelopen jaren renteloze voorschotten ontvingen is in 
2014 door het bestuur onverminderd voortgezet. In januari is door het bestuur helaas de mededeling 
ontvangen dat op 13 januari 2014 mevrouw M.H.M. Iprenburg-Wientjes is overleden. Het bestuur 
heeft contact opgenomen met de testamentair-executeur om te bepalen of er in de nalatenschap ruimte 
is voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de lening. Begin 2015 is door de testamentair-executeur 
een bevestiging van de Belastingdienst verstrekt dat geen aangifte erfbelasting wordt opgelegd. Op 
basis van dit document heeft het bestuur besloten om de lening van € 13.900 af te boeken tegen de 
daarvoor bestemde voorziening.
Inzake de afwikkeling van de in 2013 overleden mevrouw W.J.J.M. Den Ouden-Elbers heeft het 
bestuur eenzelfde besluit genomen. Dit betrof een bedrag van € 42.582.
In februari 2015 is door het bestuur helaas de mededeling ontvangen dat mevrouw W.A.M. Nijmeijer-
Derksen in februari 2015 is overleden. Het bestuur is in contact met de familie om te bepalen of er in 
de nalatenschap ruimte is voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de lening. Hierover zal naar 
verwachting in de 2e helft van 2015 een besluit genomen kunnen worden.

Financiën

Door het behaald negatief resultaat over 2014 van € 79.014 is het vermogen gedaald van € 854.474 
naar € 775.460. Dit is in lijn met de doelstellingen van de stichting. Bijzondere aandacht vraagt - net 
als vorig jaar - nog de post Alternatieve Beleggingen uit de zogenaamde 'oude portefeuille'. Deze heeft 
op 31 december 2014 een balanswaarde van € 24.878 (versus een balanswaarde van € 23.055 op 31 
december 2013). In deze alternatieve beleggingen kan niet gehandeld worden aangezien deze in 
liquidatie zijn. Naar inschatting van de vermogensbeheerder ABN AMRO MeesPierson kan het nog 
enige tijd duren (in geval van het Special Fund Real Estate) alvorens de liquidator van de 
desbetreffende fondsen besluit tot verkoop van alle belangen in de fondsen waardoor de financiële 
middelen vrijkomen.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 10 december 2013 besloten om een bedrag van € 500.000 
euro in beheer te geven bij ABN AMRO MeesPierson volgens een defensief mandaat. Dit is per 19 
mei 2014 effectief. Het door het bestuur geselecteerde Comfort Inkomsten Mandaat belegt via een 
brede spreiding met name in index-trackers aandelen en index-trackers obligaties. Dit levert een 
gestage en stabiele inkomstenstroom op uit o.a. rentebetalingen op de obligaties waarbij de risico’s –
conform het defensieve profiel – beperkt zijn.

Amsterdam, 9 juni 2015

Het bestuur

J.M.A. van Huut RA
drs. J. Hetebrij RA
mw. drs. H. Kapteijn RA
mw. drs. V.W.J. Kooistra-Voorwald RA RC
G.M. van de Luitgaarden RA
P. Scholte RA
H.H.H. Wieleman RA 
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1      JAARREKENING
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.1 Balans per 31 december 2014

2014 2013
€ €

ACTIVA

Financiële vaste activa
Renteloze voorschotten 149.459 199.809
Voorziening -149.459 -199.809

0 0
Effecten 426.832 23.055

426.832 23.055

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 2.554 3.365
Liquide middelen 441.168 973.824

Totaal vlottende activa 443.722 977.189

870.554 1.000.244

PASSIVA

Vermogen
1 januari 854.474 1.031.090
Resultaat boekjaar -79.014 -176.616

31 december 775.460 854.474

Kortlopende schulden 95.094 145.770

870.554 1.000.244
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.2 Staat van baten en lasten over 2014

2014 2013
€ €

BATEN

Bijdragen en giften 57 689
Interest/coupons 16.680 20.731
Koersresultaten effecten 28.025 0

44.762 21.420

LASTEN

Voorziening voor oninbaarheid voorschotten 6.132 11.060
Koersresultaten effecten 0 18.786
Advieskosten 2.821 39.405
Onderzoek- en educatieprogramma's 105.960 116.479
Overige kosten  7.863 10.306
Kerstuitkeringen 1.000 2.000

123.776 198.036

Resultaat boekjaar -79.014 -176.616
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
640 "Organisaties zonder winststreven".

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Voor zover niet anders is vermeld zijn alle activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Renteloze voorschotten zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van
een noodzakelijk geachte voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. 

De ter belegging aangehouden effecten, bestaande uit aandelen, obligaties en enige
alternatieve beleggingen (investment funds) worden gewaardeerd tegen reële waarde 
(beurswaarde) per balansdatum.

Tot en met de jaarrekening van 2013 zijn de in bezit zijnde effecten gewaardeerd
op kostprijs dan wel lagere reële waarde. Aanpassingen in RJ-290 zorgden voor heroverweging
van deze waarderingsgrondslag, waarop de grondslag, effectief 1 januari 2014 is gewijzigd 
naar reële waarde voor de in bezit zijnde effecten met directe verwerking van
koersresultaten in de winst-en-verlies-rekening. Dit betekent dat conform RJ 140
de vergelijkende cijfers over 2013 zijn herzien, met als doel een goede vergelijking
met de cijfers over het verslagjaar te kunnen maken. Waar de vergelijkende 
cijfers zijn aangepast is dit toegelicht bij de desbetreffende balanspost of resultaatpost. 
Het effect van de stelselwijziging op het vermogen en resultaat is als volgt:

2013
€

Vermogen (ultimo verslagjaar) 97
Resultaat -46.197

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben, rekening houdend met de waarderingsgrondslagen.
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.4 Toelichting op de balans

2014 2013
€ €

Renteloze voorschotten
Saldo per 1 januari 199.809 188.749

Verstrekte voorschotten 6.132 11.060
Afboeking wegens overlijden -56.482 0

Saldo per 31 december 149.459 199.809

Voorziening voor oninbaarheid renteloze voorschotten -149.459 -199.809

Waardering per 31 december 0 0

Op bijlage 3.1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

Effecten 
Saldo per 1 januari 23.055 490.763
Aankopen 424.510 0
Lossingen en verkopen -48.758 -448.922
Gerealiseerde koersresultaten bij lossing/verkopen 3.952 -16.096
Ongerealiseerde koersresultaten 24.073 -2.690

Waardering per 31 december 426.832 23.055

Het effect van de in de waarderingsgrondslagen vermelde stelselwijziging op de cijfers 2013 betreft:

Was Correctie Wordt
€ € €

Saldo per 1 januari 444.469 46.294 490.763
Aankopen 0 0 0
Lossingen en verkopen -448.922 0 -448.922
Gerealiseerde koersresultaten bij lossing/verkopen 29.893 -45.989 -16.096
Ongerealiseerde koersresultaten -2.482 -208 -2.690

Waardering per 31 december 22.958 97 23.055

In bijlage 3.2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.
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1.4 Toelichting op de balans (vervolg)

2014 2013
€ €

Vorderingen op korte termijn
Overlopende interest effecten 1.233 0
Te ontvangen bankrente 1.321 3.365

2.554 3.365

Liquide middelen

ING Bank
Gewone rekening 150 199
Kapitaalrekening 10.083 9.966

ABN AMRO MeesPierson
Private banking spaarrekening 307.424 963.659
Vermogensbeheer rekening 123.511 0

Totaal 441.168 973.824

1.4 Toelichting op de balans (vervolg)

2014 2013
€ €

Vermogen
1 januari 854.474 1.031.090
Resultaat boekjaar -79.014 -176.616

31 december 775.460 854.474

Het effect van de in de waarderingsgrondslagen vermelde stelselwijziging op de cijfers 2013 betreft:

Was Correctie Wordt
€ € €

1 januari 984.796 46.294 1.031.090
Resultaat boekjaar -130.419 -46.197 -176.616

31 december 854.377 97 854.474

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Tot en met februari 2015 heeft het fonds nog voorschotten verstrekt aan 1 persoon. 
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1.4 Toelichting op de balans (vervolg)

2014 2013
€ €

Kortlopende schulden
Accountantskosten 4.511 3.751
Advieskosten 1.497 25.529
Onderzoek- en educatieprogramma's 87.810 116.479
Bewaarloon en advieskosten bank 1.276 11
Overige posten 0 0

95.094 145.770
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 2013
€ €

Interest

Bank
ING Bank 84 117
Private banking spaarrekening ABN AMRO MeesPierson 7.050 9.993
Vermogensbeheer rekening ABN AMRO MeesPierson 1.447 0

Effecten
Coupons en dividend 8.099 10.621

16.680 20.731

Voorziening voorschotten
Toename voorziening in verband met verstrekte voorschotten 6.132 11.060

Advieskosten
Betreft notariële en juridische kosten voor begeleiding bestuur
inzake herstructurering activiteiten stichting.
Van 2013 heeft 19.985,94 betrekking op werkzaamheden in 2012 2.821 39.405

Onderzoek- en educatieprogramma's
GADI project 0 25.000
N.W.O. Grant "Auditor and Governance" 0 37.500
Lerend vermogen project 0 53.979
Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 36.300 0
Onderzoek stelsel van rechtsbescherming
bij toezicht op accountants(organisaties) 69.660 0

105.960 116.479

Overige kosten
Accountantskosten 4.511 3.528
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 0 1.240
Kosten bestuur 0 671
Beheer- en advieskosten bank 3.352 4.867

7.863 10.306

Kerstuitkeringen (zie bijlage 3.1) 1.000 2.000
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1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

Ingevolge de statuten van de stichting genieten de leden van het bestuur
geen bezoldiging.

Amsterdam, 9 juni 2015

Het bestuur

J.M.A. van Huut RA
drs. J. Hetebrij RA
mw. drs. H. Kapteijn RA
mw. drs. V.W.J. Kooistra-Voorwald RA RC
G.M. van de Luitgaarden RA
P. Scholte RA
H.H.H. Wieleman RA
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

2   OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

2.1 Verwerking resultaat van het boekjaar

Het resultaat over het boekjaar 2014 van Stichting Accountantsfonds volgens de staat
van Baten en Lasten bedraagt een negatief resultaat van € 79.014.
Het resultaat wordt ten laste gebracht van het vermogen.

2.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Voor wat betreft het overlijden van mevrouw W.A.M. Nijmeijer-Derksen
verwijzen wij naar pagina 2 van het verslag van het bestuur.
Verder hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke
financiële gevolgen.

2.3 Controleverklaring

De controleverklaring treft u aan op pagina's 14 en 15.
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