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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

Verslag van het bestuur over het jaar 2015

Algemeen

Conform de richtlijn aangaande de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven
gaat dit verslag vooraf aan de jaarrekening 2015.

Samenstelling bestuur

Het bestuur was in 2015 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
- drs. P.J.A.M. (Pieter) Jongstra RA (vanaf 1 oktober 2015)
- G.M. (Gabriël) van de Luitgaarden RA
- P. (Paul) Scholte RA
- drs. H.H.H. (Huub) Wieleman RA (tot 22 juni 2015)

Tijdens de bestuursvergadering van 8 maart 2016 is besloten om het bestuur te verkleinen naar vier
personen: de heren Van Huut, Hetebrij en Van de Luitgaarden en mevrouw Kooistra. De bestuursleden
Kapteijn, Jongstra en Scholte zijn op 8 maart 2016 vervroegd uitgetreden.

Doelstellingen

De stichting hanteert sinds 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.

Ondersteuning personen

In 2015 heeft één persoon financiële ondersteuning d.m.v. renteloze voorschotten ontvangen. 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 heeft contact opgenomen met de testamentair-executeur om te bepalen of er in de
nalatenschap ruimte is voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de lening. Medio 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 in haar vergadering van 8 december 2015
besloten om de lening van € 150.431 af te boeken tegen de daarvoor bestemde voorziening.

Momenteel zijn er geen personen die financiële ondersteuning d.m.v. renteloze voorschotten ontvangen.
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Ondersteuning Foundation for Auditing Research

Door het Dagelijks Bestuur van de Foundation for Auditing Research (FAR) is een verzoek ingediend
voor financiële ondersteuning van dit onderzoeksinstituut. De FAR is medio 2015 opgericht om
wetenschappelijk onderzoek naar het accountantsberoep te faciliteren.
Gedurende de 2e helft van 2015 zijn er meerdere gesprekken geweest tussen vertegenwoordigers van
de FAR met het bestuur van het Accountantsfonds. Tijdens deze gesprekken is geconcludeerd dat de
doelstellingen van de FAR veel overeenkomsten hebben met de 2e doelstelling van het
Accountantsfonds. Daarom heeft  het bestuur in december 2015 besloten om gedurende vijf jaar vanaf
direct de FAR te ondersteunen met een jaarlijkse subsidie van € 100.000. Dit besluit is in december
2015 ook met de FAR gecommuniceerd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een
donateursovereenkomst die op 8 maart 2016 is ondertekend. In deze overeenkomst is ook opgenomen
dat er na twee jaar een evaluatiemoment plaatsvindt.
In de jaarrekening is hiertoe een kortlopende schuld van € 100.000 en een bestemmingsreserve van €
400.000 (voor de jaren nadien) gevormd.

Financiën

Door het negatieve resultaat over 2015 van € 89.809 is het vermogen gedaald van € 775.460 naar €
685.651. Bijzondere aandacht vraagt - net als de twee voorgaande jaren - nog de post Alternatieve
Beleggingen uit de zogenaamde 'oude portefeuille'. Deze heeft op 31 december 2015 een
balanswaarde van € 20.628 (versus een balanswaarde van € 24.878 op 31 december 2014). 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.

Gedurende 2015 is het vermogensbeheer door ABN AMRO MeesPierson voortgezet. 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, 8 juli 2016

Het bestuur

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

1      JAARREKENING
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.1 Balans per 31 december 2015

2015 2014
€ €

ACTIVA

Financiële vaste activa
Renteloze voorschotten 0 149.459
Voorziening 0 -149.459

0 0
Effecten 412.095 426.832

412.095 426.832

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn 1.916 2.554
Liquide middelen 446.536 441.168

Totaal vlottende activa 448.452 443.722

860.547 870.554

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 375.460 854.474
Resultaat boekjaar -89.809 -79.014
Bestemmingsreserve FAR 400.000 0

Totaal eigen vermogen 685.651 775.460

Kortlopende schulden 174.896 95.094

860.547 870.554
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.2 Staat van baten en lasten over 2015

2015 2014
€ €

BATEN

Bijdragen en giften 43 57
Interest/coupons 12.801 16.680
Koersresultaten effecten 9.818 28.025

22.662 44.762

LASTEN

Voorziening voor oninbaarheid voorschotten 972 6.132
Koersresultaten effecten 0 0
Advieskosten 622 2.821
FAR bijdrage 100.000 0
Onderzoek- en educatieprogramma's 0 105.960
Overige kosten 10.877 7.863
Kerstuitkeringen 0 1.000

112.471 123.776

Resultaat boekjaar -89.809 -79.014
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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.

Bestemmingsreserve in eigen vermogen
Afspraken omtrent toekomstige aanwending van middelen van de Stichting kunnen aanleiding
geven tot het bestemmen van een onderdeel van het eigen vermogen voor specifieke
toekomstige aanwending.
Wanneer hiertoe aanleiding is door een bestuursbesluit, wordt hiervoor een aparte
bestemmingsreserve opgenomen onder het Eigen vermogen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

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

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten voortvloeiend uit de aangehouden beleggingen
 in effecten worden in de Staat van Baten en Lasten verantwoord.
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.4 Toelichting op de balans

2015 2014
€ €

Renteloze voorschotten
Saldo per 1 januari 149.459 199.809

Verstrekte voorschotten 972 6.132
Afboeking wegens overlijden -150.431 -56.482

Saldo per 31 december 0 149.459

Voorziening voor oninbaarheid renteloze voorschotten 0 -149.459

Waardering per 31 december 0 0

Op bijlage 3.1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

Effecten
Saldo per 1 januari 426.832 23.055
Aankopen 250.367 424.510
Lossingen en verkopen -274.922 -48.758
Gerealiseerde koersresultaten bij lossing/verkopen 35.819 3.952
Ongerealiseerde koersresultaten -26.001 24.073

Waardering per 31 december 412.095 426.832

Vorderingen op korte termijn
Overlopende interest effecten 916 1.233
Te ontvangen bankrente 1.000 1.321

1.916 2.554

Liquide middelen

ING Bank
Gewone rekening 138 150
Kapitaalrekening 10.167 10.083

ABN AMRO MeesPierson
Private banking spaarrekening 294.753 307.424
Vermogensbeheer rekening 141.478 123.511

Totaal 446.536 441.168

In bijlage 3.2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

7



1.4 Toelichting op de balans (vervolg)
2015 2014

€ €
Eigen vermogen
Algemene reserve
1 januari 854.474 1.031.090
Resultaat vorig boekjaar -79.014 -176.616
Vorming bestemmingsreserve FAR -400.000 0

31 december 375.460 854.474

Bestemmingsreserve FAR *
1 januari 0 0
Dotatie 400.000 0
Onttrekking 0 0

31 december 400.000 0

Kortlopende schulden
Accountantskosten 3.932 4.511
Advieskosten 0 1.497
Onderzoek- en educatieprogramma's 69.660 87.810
FAR * 100.000 0
Bewaarloon en advieskosten bank 1.304 1.276

174.896 95.094

* Zie voor toelichting op FAR het bestuursverslag
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2015 2014
€ €

Interest

Bank
ING Bank 50 84
Private banking spaarrekening ABN AMRO MeesPierson 2.591 7.050
Vermogensbeheer rekening ABN AMRO MeesPierson 1.741 1.447

Effecten
Coupons en dividend 8.419 8.099

12.801 16.680

Voorziening voorschotten
Toename voorziening in verband met verstrekte voorschotten 972 6.132

Advieskosten
Betreft notariële en juridische kosten voor begeleiding bestuur
inzake herstructurering activiteiten stichting. 622 2.821

Onderzoek- en educatieprogramma's
Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 0 36.300
Onderzoek stelsel van rechtsbescherming
bij toezicht op accountants(organisaties) 0 69.660
Foundation for Auditing Research (FAR) 100.000 0

100.000 105.960

Overige kosten
Accountantskosten 5.626 4.511
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering* 0 0
Kosten bestuur 0 0
Beheer- en advieskosten bank 5.251 3.352

10.877 7.863

Kerstuitkeringen (zie bijlage 3.1) 0 1.000

*Sedert 2014 is de bestuursdersaansprakelijkheidsverzekering zonder verdere kosten ondergebracht
in de reeds bestaande bestuursdersaansprakelijkheidsverzekering van de
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
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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, 8 juli 2016

Het bestuur

J.M.A. van Huut RA
drs. J. Hetebrij RA
mw. drs. V.W.J. Kooistra-Voorwald RA RC
G.M. van de Luitgaarden 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 2015 van Stichting Accountantsfonds volgens de staat
van Baten en Lasten bedraagt een negatief resultaat van € 89.809.
Het resultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Dit is nog niet in de balans verwerkt.

2.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Naast het ondertekenen van de donateursovereenkomst met de FAR (zie toelichting in bestuursverslag)
hebben zich na balansdatum geen gebeurenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen.

2.3 Controleverklaring

De controleverklaring treft u aan op pagina's 13 en 14.
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