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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

Verslag van het bestuur over het jaar 2021

Algemeen
Conform de richtlijn aangaande de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven
gaat dit verslag vooraf aan de jaarrekening 2021.

Samenstelling bestuur
Het bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:

- J.M.A. (Jos) van Huut RA – voorzitter
- drs. J. (Jaap) Hetebrij RA – penningmeester
- G.M. (Gabriël) van de Luitgaarden RA
- drs. E.M.W.H. (Esther) van der Vleuten RA

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.

Door middel van doelstelling b kan het opgebouwde vermogen van de stichting mede worden aangewend
ten gunste van het accountantsberoep in brede zin. Doelstelling b is sinds 2013 de facto de primaire
doelstelling geworden.
Het bestuur streeft in 2022 naar een volledige aanwending van het resterende vermogen binnen de
doelstellingen.

Ondersteuning personen
Gedurende 2021 waren er geen personen die financiële ondersteuning d.m.v. renteloze voorschotten
ontvingen.

Ondersteuning projecten
Stichting Accountantsfonds heeft in 2021 een aanvullende subsidie verstrekt  ad € 9.500 aan Stichting
Auditpedia. Deze subsidie is voor de verdere ontwikkeling van de website Auditpedia (ontwikkelkosten
developers en een Service Level Agreement).

Met de Foundation for Auditing Research is eind 2021 gesproken over een subsidie voor een
onderzoeksproject 'Planningsdruk'. Het bestuur heeft direct daarna besloten dit project te subsidiëren met
een bedrag van - in elk geval - € 80.000 plus de resterende gelden die overblijven na beëindiging van de
activiteiten van de stichting. Ten behoeve van deze subsidie is € 80.000 in de FAR bestemmingsreserve
opgenomen. Op 14 februari 2022 is de overeenkomst met de FAR getekend.

Beëindiging activiteiten stichting Accountantsfonds in 2022
Aangezien de financiële middelen van de stichting nagenoeg uitgeput zijn heeft het bestuur begin 2022
besloten de activiteiten van de stichting te beëindigen op 31 mei 2022. Daarmee wordt de stichting ook
opgeheven.
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Financiën
Door het negatieve resultaat over 2021 van € 12.957 is het vermogen gedaald van € 95.795 naar
€ 82.838. De effecten bestaan per balansdatum alleen nog uit de zgn. alternatieve beleggingen. Van
een bank is een waarde-opgave m.b.t. deze beleggingen verkregen voor een bedrag van € 11.371.
Deze beleggingen kennen de laatste jaren geen actieve handel meer, en liquidatie neemt een lange
periode in beslag. De afgelopen 5 jaren zijn er nagenoeg geen liquidatie opbrengsten geweest en
neemt de waarde vooral af door ongerealiseerde verliezen. Het bestuur heeft in 2020 besloten deze
alternatieve beleggingen, vooral door de nog mogelijk lange en onzekere duur van afwikkeling in
combinatie met de afnemende waarde, af te waarderen tot €1.

De stichting heeft verder geen beleggingen meer. Sedert februari 2017 is het vermogen van de
stichting ondergebracht op spaar- en betaalrekeningen.

Amsterdam, 23 mei 2022

Het bestuur

J.M.A. van Huut RA
drs. J. Hetebrij RA
G.M. van de Luitgaarden RA
drs. E.M.W.H. van der Vleuten RA
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1      JAARREKENING
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.1 Balans per 31 december 2021

2021 2020
€ €

ACTIVA

Financiële vaste activa
Renteloze voorschotten 0 0
Voorziening 0 0

0 0
Effecten 1 1

1 1

Vlottende activa
Liquide middelen 86.165 99.122

Totaal vlottende activa 86.165 99.122

86.166 99.123

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 15.795 154.967
Resultaat boekjaar -12.957 -59.172
Bestemmingsreserve FAR 80.000 0
Bestemmingsreserve MAB 0 0

Totaal eigen vermogen 82.838 95.795

Kortlopende schulden 3.328 3.328

86.166 99.123
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.2 Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020
€ €

BATEN

Bijdragen en giften 0 0
Interest/coupons 0 6
Koersresultaten effecten 0 0

0 6

LASTEN

Voorziening voor oninbaarheid voorschotten 0 0
Koersresultaten effecten en afwaardering 0 11.413
Advieskosten 0 6.332
Onderzoek- en educatieprogramma's 9.500 38.000
Overige kosten 3.457 3.433

12.957 59.178

Resultaat boekjaar -12.957 -59.172
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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 bestaan uit alternatieve beleggingen en worden
gewaardeerd tegen beurswaarde, indien mogelijk, danwel lagere waarde indien
realisatie van beleggingen op afzienbare termijn niet mogelijk is of niet wordt verwacht.

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
2021 2020

€ €
Effecten
Saldo per 1 januari 1 11.414
Aankopen 0 0
Lossingen en verkopen 0 0
Gerealiseerde koersresultaten bij lossing/verkopen 0 0
Ongerealiseerde koersresultaten 0 -481
Afwaardering 0 -10.932

Waardering per 31 december 1 1

De effecten bestaan per balansdatum alleen nog uit de zgn. alternatieve beleggingen. Van een bank is een
waarde-opgave m.b.t. deze beleggingen verkregen voor een bedrag van € 11.371 (2020: € 10.933). Deze
beleggingen kennen de laatste jaren geen actieve handel meer, en liquidatie neemt een lange periode in
beslag. De afgelopen 5 jaren zijn er nagenoeg geen liquidatie opbrengsten geweest en neemt de waarde
vooral af door ongerealiseerde verliezen. Het bestuur heeft in 2020 besloten deze alternatieve beleggingen,
vooral door de nog mogelijk lange en onzekere duur van afwikkeling in combinatie met de afnemende
waarde, af te waarderen tot €1.

Liquide middelen

ABN AMRO MeesPierson
Private banking spaarrekening 86.165 99.122
Particuliere rekening-courant 0 0

Totaal 86.165 99.122

De liquide middelen staan ter vrije beschikking

In bijlage 3.1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.
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1.4 Toelichting op de balans (vervolg)
2021 2020

€ €
Eigen vermogen
Algemene reserve
1 januari 154.967 265.754
Resultaat vorig boekjaar -59.172 -110.787
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve FAR -80.000 0
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve MAB 0 0

31 december 15.795 154.967

Het bestuur streeft in 2022 naar een volledige aanwending van het resterende vermogen binnen de doelstellingen.

Bestemmingsreserve FAR
1 januari 0 0
Dotatie 80.000 0
Onttrekking 0 0

31 december 80.000 0

Stichting Accountantsfonds heeft besloten om gedurende vijf jaar (2016-2020) de Stichting Foundation for
Auditing Research (FAR) te ondersteunen met een jaarlijkse subsidie van € 100.000. Dit is volledig
afgerond. In december 2021 heeft het bestuur besloten een nieuw project van de FAR te ondersteunen,
hiertoe is €80.000 aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve MAB
1 januari 0 0
Dotatie 0 0
Onttrekking 0 0

31 december 0 0

Stichting Accountantsfonds heeft in 2018 besloten om financiële ondersteuning te geven aan het project
Open Access model van het Maandblad voor Accontancy en Bedrijfseconomie.
De ondersteuning van MAB geldt voor een periode van drie jaar (2018-2020) met een jaarlijks bedrag van
€ 7.500.

Kortlopende schulden
Accountantskosten 3.328 3.328
Advieskosten 0 0
Onderzoek- en educatieprogramma's 0 0
FAR 0 0
Kosten bestuur 0 0

3.328 3.328
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020
€ €

Interest

Bank
Private banking spaarrekening ABN AMRO MeesPierson 0 6
Vermogensbeheer rekening ABN AMRO MeesPierson 0 0

Effecten
Coupons en dividend 0 0

0 6

Advieskosten
Betreft juridische kosten 0 6.332

Onderzoek- en educatieprogramma's
Auditpedia 9.500 20.000
Stichting Beroepseer 0 18.000
Maandblad voor Accountancy Open Access 0 0
Foundation for Auditing Research (FAR) 0 0

9.500 38.000

Overige kosten
Accountantskosten 3.327 3.328
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering* 0 0
Kosten bestuur 0 0
Beheer- en advieskosten bank 130 105

3.457 3.433

*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)

Het resultaat over het boekjaar 2021 van Stichting Accountantsfonds volgens de staat
van Baten en Lasten bedraagt een negatief resultaat van € 12.957.
Het resultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Dit is nog niet in de balans verwerkt.

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

1.6 Opheffing stichting per 31 mei 2022
Het bestuur heeft besloten de Stichting Accountantsfonds op te heffen en heeft daartoe,
conform statutaire bepalingen, een besluit ondertekend. De kortlopende schulden ultimo 2021,
alsmede de verwachte vereffeningen in 2022 kunnen worden voldaan uit de aanwezige activa.
De opgenomen bedragen in de balans ultimo 2021 komen daarmee overeen met hun
afwikkelings- of liquidatiewaarden.

Amsterdam, 23 mei 2022

Het bestuur

J.M.A. van Huut RA
drs. J. Hetebrij RA
G.M. van de Luitgaarden RA
drs. E.M.W.H. van der Vleuten RA
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

2   OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

2.1 Gebeurtenissen na balansdatum

N.a.v. het bestuursbesluit in december 2021 om een project van de FAR te ondersteunen
 is een bestemmingsreserve van € 80.000 gevormd. Op 14 februari 2022
is de overeenkomst met de FAR hiertoe getekend.

2.2 Controleverklaring

De controleverklaring treft u aan op pagina's 13, 14 en 15.
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 Nr. 1104 
 
Aan het bestuur van Stichting Accountantsfonds 
 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
 

A. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Accountantsfonds te Amsterdam gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Accountantsfonds per 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit:  
 
1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.  
 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Accountantsfonds zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 

B. Verklaring over de in de jaarverslaglegging opgenomen andere informatie  
De jaarverslaglegging omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De 
andere informatie bestaat uit:   
- het bestuursverslag;  
- de overige gegevens;  
- de specificatie effecten. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voor-
schriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  
 
- Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 
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- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan. 

- Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet 
langer kan handhaven. 

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toe-
lichtingen.  

- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenis-
sen.  

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 
nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 
onafhankelijkheid te waarborgen. 
 
 

 
Dordrecht, 23 mei 2022 

 

 

Verstegen accountants en adviseurs B.V., 

 

 

 

 

was getekend, 

D. Vermaas RA 



Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

3   BIJLAGE
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

3.1 Specificatie effecten 2021

Lossingen/ Beleggings- Afwaardering
Fonds Dividend Kostprijs Beurswaarde Balanswaarde Aankopen verkopen Kostprijs Beurswaarde Balanswaarde opbrengsten gerealiseerd ongerealiseerd ongerealiseerd

€ € € € € € € € € € €
Alternatieve Beleggingen (oude portefeuille)
Cadogan MNF 61,32 4.536 5.377 1 4.536 5.814 1 0 0
Special Fund Real Estate 486,12 35.674 2.080 0 35.674 2.080 0 0 0
Special Fund Relative Value 577,36 18.088 3.476 0 18.088 3.476 0 0 0

Totaal 58.298 10.933 1 0 0 58.298 11.371 1 0 0 0 0

Mutaties 2021
KoersresultaatPer 1-1-2021 Per 31-12-2021
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