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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

Verslag van het bestuur over de periode januari t/m mei 2022

Zoals beschreven in het bestuursverslag over 2021 heeft het bestuur begin 2022 besloten de activiteiten
van de stichting te beëindigen per 31 mei 2022. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. Ten behoeve van de
afwikkeling van lopende en financiële zaken, plus als bewaarder van boeken en bescheiden heeft het
bestuur de secretaris de heer R.E.J. Heinsbroek aangewezen. In 2022 heeft de afwikkeling van de bijdrage
aan de FAR ad € 80.000 plaatsgevonden plus de afwikkeling van overige bestaande verplichtingen.

Namens het bestuur,

Amsterdam 28 juni 2022

R.E.J. Heinsbroek
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1      LIQUIDATIEREKENING
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.1 Balans per 31 mei 2022

31-5-2022 31-12-2021
€ €

ACTIVA

Financiële vaste activa
Effecten 0 1

0 1

Vlottende activa
Liquide middelen 6.110 86.165

Totaal vlottende activa 6.110 86.165

6.110 86.166

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 82.838 15.795
Resultaat boekjaar -82.838 -12.957
Bestemmingsreserve FAR 0 80.000

Totaal eigen vermogen 0 82.838

Kortlopende schulden 6.110 3.328

6.110 86.166
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VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

         Verstegen accountants
       en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

  afgegeven d.d. ...................28-06-2022



Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.2 Staat van baten en lasten over periode januari t/m mei 2022

2022 2021
€ €

BATEN

Bijdragen en giften 0 0

0 0

LASTEN

Koersresultaten effecten en afwaardering 1 0
Onderzoek- en educatieprogramma's 81.260 9.500
Overige kosten 1.577 3.457

82.838 12.957

Resultaat boekjaar -82.838 -12.957
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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.

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.

5



Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.4 Toelichting op de balans
31-5-2022 31-12-2021

€ €
Effecten
Saldo per 1 januari 1 1
Afwaardering -1 0

Waardering per 31 mei 2022 (31 december 2021 voor 2021) 0 1

Liquide middelen

ABN AMRO MeesPierson
Private banking spaarrekening 6.121 86.165
Particuliere rekening-courant -11 0

Totaal 6.110 86.165

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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1.4 Toelichting op de balans (vervolg)
31-5-2022 31-12-2021

€ €
Eigen vermogen
Algemene reserve
1 januari 15.795 154.967
Resultaat vorig boekjaar -12.957 -59.172
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve FAR 80.000 -80.000

Waardering per 31 mei 2022 (31 december 2021 voor 2021) 82.838 15.795

In 2022 is een volledige aanwending van het resterende vermogen binnen de doelstellingen bewerkstelligd.

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

Waardering per 31 mei 2022 (31 december 2021 voor 2021) 0 80.000

In december 2021 heeft het bestuur besloten een nieuw project van de FAR te ondersteunen,
hiertoe is €80.000 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Dit is in 2022 volledig aangewend.

Kortlopende schulden
Accountantskosten 4.827 3.328
FAR 1.261 0
Kosten bestuur 0 0
Bewaarloon en advieskosten bank 22 0

6.110 3.328

De kortlopende schuld aan de FAR bestaat uit de overblijvende gelden van de stichting waarmee een
volledige aanwending van het vermogen is bewerkstelligd.
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

2022 2021
€ €

Onderzoek- en educatieprogramma's
Auditpedia 0 9.500
Foundation for Auditing Research (FAR) 81.260 0

81.260 9.500

Overige kosten
Accountantskosten 1.500 3.327
Kosten bestuur 0 0
Beheer- en advieskosten bank 77 130

1.577 3.457

Het resultaat over het boekjaar 2022 van Stichting Accountantsfonds volgens de staat
van Baten en Lasten bedraagt een negatief resultaat van € 82.838.
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 op de
opheffingsdatum kunnen worden voldaan uit de aanwezige activa.

Amsterdam, 28 juni 2022

Namens het bestuur

R.E.J. Heinsbroek
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2   OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Accountantsfonds, Amsterdam

2.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van vermeldenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.

2.2 Controleverklaring

De controleverklaring treft u aan op pagina's 11, 12 en 13.
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 Nr. 1344 
 
Aan het bestuur van Stichting Accountantsfonds 
 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
 
 

A. Verklaring over de in de verslaglegging opgenomen ‘Liquidatierekening januari t/m mei 2022’ 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de ‘Liquidatierekening januari t/m mei 2022’ (hierna: liquidatierekening) van Stichting 
Accountantsfonds te Amsterdam gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaglegging opgenomen liquidatierekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Accountantsfonds per 31 mei 2022 en van het 
resultaat over januari tot en met mei 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
Organisaties zonder winststreven. 
 
De liquidatierekening bestaat uit:  
 
1. de balans per 31 mei 2022;  
2. de staat van baten en lasten over januari tot en met mei 2022; 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 liquidatierekening’. 
 
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 verslaglegging opgenomen andere informatie  
 
De verslaglegging omvat andere informatie, naast de liquidatierekening en onze controleverklaring daarbij. De 
andere informatie bestaat uit:   
- het bestuursverslag;  
- de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
liquidatierekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de controle van de liquidatierekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
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 liquidatierekening.  
 
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 liquidatierekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de liquidatierekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de liquidatierekening 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 liquidatierekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de liquidatierekening 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 liquidatierekening 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 liquidatierekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de liquidatierekening 
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 liquidatierekening 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 liquidatierekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden 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. 
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- 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. 

- 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 
liquidatierekening 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 
liquidatierekening. 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 liquidatierekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.  

- Het evalueren of de liquidatierekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.  

 
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, 28 juni 2022 

 

 

Verstegen accountants en adviseurs B.V., 

 

 

 

 

was getekend, 

D. Vermaas RA 
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