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1.

VERSLAG VAN DE STICHTING VOOR DE JAARVERSLAGGEVING

Algemeen
De Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) is in 1981 opgericht. Thans participeren in de
Stichting de volgende organisaties:
-

de Vereniging VNO-NCW;
de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland;
de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV);
het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV);
VBA beleggingsprofessionals;
Eumedion;

-

de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De SJ heeft als doel de kwaliteit van de externe financiële verslaggeving, in het bijzonder
de jaarrekening, door rechtspersonen en andere organisaties binnen Nederland te
bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door het publiceren van ‘Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving’ en RJ-Uitingen en door het gevraagd en ongevraagd adviseren van de
overheid en andere regelgevende instanties, zoals de International Accounting Standard
Board (IASB) en de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Aan deze
doelstelling wordt invulling gegeven door het uitvoerend orgaan van de SJ, de Raad voor
de Jaarverslaggeving (RJ), waarop het bestuur van de SJ toezicht uitoefent.
Bijeenkomsten
In 2014 kwam het bestuur van de SJ tweemaal bijeen. Naast de interne organisatie en
structuur kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
de jaarrekening 2013 van de SJ en het jaarverslag 2013 van de SJ en de RJ;
de begroting 2015 van de SJ en het werkplan 2014/2015 van de RJ;
omvorming van EFRAG en participatie van de RJ in nieuwe EFRAG board;
de herstructurering en daaruit volgende statutenwijziging van de SJ.
Voor de omvorming van EFRAG en de rol die de RJ daarin speelt met ingang van 2014
wordt verwezen naar paragraaf 2.7.
Bestuurlijke wisselingen SJ
Na negen jaar als voorzitter van het bestuur van de SJ te hebben gefungeerd, is de heer
B. Wientjes op 30 juni 2014 afgetreden vanwege de beëindiging van zijn voorzitterschap
van VNO-NCW. In de bestuursvergadering van 26 augustus 2014 is in deze vacature
voorzien met de benoeming van de heer H. de Boer, de huidige voorzitter van VNO-NCW.
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Voorzitterschap RJ
Het bestuur van de SJ heeft in 2014 besloten om per 1 januari 2015 de heer P. Sampers te
benoemen als voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving, als opvolger van de heer
H. de Munnik die vanaf 2007 heeft gefunctioneerd als RJ-voorzitter. De heer De Munnik
had bij de aanvaarding van een tweede termijn in 2011 reeds aangegeven dat dit zijn
laatste termijn zou zijn. Het bestuur van de SJ is bijzonder verheugd dat de heer P.
Sampers in 2014 tevens is benoemd tot lid van de (nieuwe) board van EFRAG, het orgaan
dat de Europese Commissie adviseert op het gebied van financiële verslaggeving.
Structuur RJ en nieuwe benoemingen
De RJ opereert al sinds haar oprichting in 1981 in een tripartiet model met delegaties die
representatief zijn voor verschaffers, gebruikers en controleurs van financiële informatie.
Het bestuur van de SJ heeft eind 2013 dat model met behulp van een onafhankelijke
externe adviseur geëvalueerd. Mede naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de SJ in
2014 besloten de samenstelling en besluitvorming van de RJ aan te passen om de RJ
daarmee slagvaardiger te kunnen laten opereren. Dit heeft geleid tot statutenwijziging van
de SJ die in december 2014 is geëffectueerd. Op basis hiervan heeft de SJ met ingang van
januari 2015 een negental leden van de RJ benoemd, waarmee er vanaf die datum een
vernieuwde RJ is geïnstalleerd. De omvang van de RJ, inclusief voorzitter, is hiermee
teruggebracht van dertien naar tien zetels. Anders dan voorheen heeft de voorzitter
stemrecht en worden besluiten met een gekwalificeerde meerderheid genomen wanneer
consensus besluitvorming niet mogelijk zou blijken. De benoeming van de leden van de RJ
heeft plaatsgevonden door de SJ op voordracht van een benoemingscommissie bestaande
uit vertegenwoordigers van de in het SJ bestuur participerende categorieën van
organisaties aangevuld met de voorzitter en inkomend voorzitter van de RJ. De
benoemingscommissie heeft de voorgedragen kandidaten beoordeeld op basis van een
door het SJ-bestuur vastgestelde profielschets.
Met deze benoemingen is de samenstelling van de RJ per januari 2015 als volgt:
- De heer J. Bakker RA RB
- De heer drs. P.A.M. Bos
- De heer drs. D. Manschot RA
- Mevrouw drs. E.A. Marseille RA
- De heer drs. H.F.H. van de Meerendonk RA
- De heer drs. G.M. van Santen RA (vicevoorzitter)
- De heer prof. dr. P.A.M. Sampers RA (voorzitter)
- De heer R.A.H. Smittenberg
- De heer prof.mr. J.H.M. Willems
- De heer mr. T. van Wijngaarden
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Het bestuur benadrukt dat de Stichting en haar uitvoerend orgaan, de Raad voor de
Jaarverslaggeving, hun taken slechts kunnen vervullen dankzij de financiële steun van de
Sociaal Economische Raad (SER), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(rechtsopvolger van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA) en Eumedion alsmede de steun
van de accountantskantoren en van de overige in de RJ deelnemende organisaties die
capaciteit en expertise beschikbaar stellen ten behoeve van het werk van de RJ. Verder
spreekt het bestuur zijn waardering uit voor de inzet van de voorzitter en de leden van de RJ,
de delegatiemedewerkers, het secretariaat, de vaktechnische Staf en de RJ-werkgroepen. Het
bestuur van de SJ bedankt deze partijen en personen voor hun bijdrage en hoopt dat zij dit
werk zullen blijven voortzetten. In het bijzonder bedankt het bestuur van de SJ de leden van
de RJ die in 2014 afgetreden zijn, te weten: mr. drs. J.B. Backhuijs RA, drs. S.A van Dam
RA, prof. dr. H.F.D. Hassink RA, mr. P.C. de Heer AA, mr. drs. J. Kool, C. Offerman RA,
W. Poldervaart MIM en dr. J. Vis. Daarnaast is het bestuur van de SJ de heren Wientjes en
De Munnik zeer veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet voor SJ en RJ.

Amsterdam, 24 februari 2015
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2.

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR DE JAARVERSLAGGEVING

2.1 BUNDELS ‘RICHTLIJNEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING’
Bundel ´Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen´ (RJ-Bundel)
De RJ heeft medio september 2014 een nieuwe bundel Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen gepubliceerd. In deze editie
2014 zijn de volgende Uitingen verwerkt (zie par. 2.2):
-

RJ-Uiting 2013-15 Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013);
RJ Uiting 2013-16 Vermelding accountantshonoraria;
RJ-Uiting 2013-17 Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen – Lopende Kosten Factor;
RJ Uiting 2014-3 ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag;
RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder;
RJ-Uiting 2014-5 Richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering
van bonussen en winstdelingen;
- RJ-Uiting 2014-6 ontwerp-Richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014).
Tevens zijn alinea’s met de status van ontwerp-Richtlijn omgezet in de volgende
definitieve Richtlijnen:
-

Richtlijn 170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit;
Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen;
Richtlijn 214 Financiële vaste activa;
Richtlijn 216 Fusies en overnames;
Richtlijn 217 Consolidatie;
Richtlijn 610 Pensioenfondsen;
Richtlijn 655 Zorginstellingen.

Aangepast zijn de Richtlijnen:
-

Richtlijn 100 Inleiding;
Richtlijn 217 Consolidatie;
Richtlijn 271 Personeelsbeloningen;
Richtlijn 610 Pensioenfondsen;
Richtlijn 655 Zorginstellingen;
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Verder zijn alinea’s als ontwerp-Richtlijnen opgenomen in de volgende Richtlijnen:
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-

Richtlijn 252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de
balans opgenomen activa
Richtlijn 271 Personeelsbeloningen.

Bundel ´Richtlijnen voor kleine rechtspersonen' (RJk-Bundel)
Eveneens heeft de RJ medio september 2014 een nieuwe jaareditie van de bundel voor
kleine rechtspersonen gepubliceerd. In deze editie 2014 is de volgende Uiting verwerkt:
-

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder.

Tevens zijn alinea’s met de status van ontwerp-richtlijn omgezet in de volgende definitieve
Richtlijnen:
-

A2 Verwerking en waardering.

Verder zijn alinea’s als ontwerp-Richtlijnen opgenomen in de volgende Richtlijnen:
-

B14 Personeelsbeloningen.

2.2 RJ-UITINGEN
De RJ-Uitingen zijn bedoeld voor tussentijdse verduidelijking of interpretatie van
bestaande Richtlijnen, dan wel voor wijziging daarvan. Hiermee speelt de RJ adequaat in
op vragen over financiële verslaggeving die leven in het maatschappelijk verkeer. RJUitingen worden op de website van de RJ gepubliceerd en gewoonlijk in de jaarlijkse
editie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving verwerkt. In 2014 zijn 9 RJ-Uitingen
gepubliceerd:
-

2.3

RJ-Uiting 2014-1 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder;
RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-Richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en
terugvordering van bonussen en winstdelingen;
RJ Uiting 2014-3 ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag;
RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder;
RJ-Uiting 2014-5 Richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en
terugvordering van bonussen en winstdelingen;
RJ-Uiting 2014-6 ontwerp-Richtlijn 221 Onderhanden projecten (2014);
RJ-Uiting 2014-7 ontwerp-Richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen;
RJ-Uiting 2014-8 ontwerp-Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten;
RJ-Uiting 2014-9 Richtlijn 615 beleggingsentiteiten’ (v/h ‘Beleggingsinstellingen’).

ADVIEZEN EN COMMENTAREN

-

Commentaar aan ESMA op ‘Consultation Paper ESMA Guidelines on Alternative
Performance Measures’;
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-

-

Brief aan het Ministerie van Economische Zaken inzake Consultatie
‘Wetswijziging deponering in handelsregister langs elektronische weg’;
Brief aan Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangaande discrepanties
wet- en regelgeving jaarverslaggeving zorginstellingen;
Brief aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake
Consultatie ‘Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT’;
Schriftelijk commentaar aan Ministerie van Veiligheid en Justitie in verband met
consultatie voorstel wijziging Boek 2 BW i.v.m. EU Richtlijn Jaarrekening
(2013/34/EU);
Schriftelijk reactie op verhoren alsmede verstrekken nadere informatie in verband
met opvordering door Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Verder zijn aan EFRAG en IASB commentaren verzonden over:
-

IASB Exposure Draft 2014/3 ‘Recognition of deferred tax assets for unrealised
losses’;
IASB Discussion Paper DP/2014/1 ‘Accounting for Dynamic Risk Management: a
Portfolio Revaluation Approach to Macro Hedging’;
IASB Exposure Draft ED/2014/2 ‘Investment Entities: Applying the Consolidation
Exception (Proposed amendments to IFRS 10 and IAS 28)’;
IASB Exposure Draft 2014-1 ‘Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1)’;
IASB Exposure Draft ‘Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle’;
IASB Exposure Draft ‘Proposed amendments to the IFRS for SMEs’;
IASB Exposure Draft ED/2013/10 ‘Equity Method in Separate Financial
Statements’;
IASB Discussion Paper DP/2013/1 ‘A Review of the Conceptual Framework for
Financial Reporting’.

Aan EFRAG heeft de RJ commentaar verzonden aangaande:
-

EFRAG Discussion Paper ‘Classification of Claims’;
EFRAG Research Paper ‘Should Goodwill still not be Amortised? Accounting and
disclosure for goodwill’;
Research Paper ‘The role of the business model in financial statements’;
Answers on questions for EFRAG CFSS members on the insurance industry
alternative model.

Deze commentaarbrieven worden ook gepubliceerd op de RJ-website.

2.4 BIJEENKOMSTEN 2014
Ook in 2014 heeft de RJ weer diverse ‘outreach’-bijeenkomsten georganiseerd:
-

17 april 2014: RJ-rondetafel bijeenkomst in samenwerking met EFRAG over het
EFRAG discussion Paper ‘The Role of the Business Model in Financial Statements’;
18 november 2014: RJ-bijeenkomst over Solvency II;
3 december 2014: RJ-bijeenkomst over het framework van het International Integrated
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-

Reporting Council (IIRC);
12 december 2014: RJ-besloten-ronde-tafel-bijeenkomst met diverse stakeholders over
de IASB voorstellen inzake ‘Rate Regulated Industries’.

2.5

BESPREEKPUNTEN RJ-VERGADERINGEN

In 2014 heeft de RJ twaalf keer vergaderd. In de vergaderingen zijn concepten voor de in
paragraaf 2.3 genoemde adviezen en commentaren aan IASB, EFRAG, diverse ministeries
en de ESMA besproken. Daarnaast zijn de op de RJ- en de RJk-bundel binnengekomen
commentaren aan de orde geweest alsmede een aantal andere onderwerpen die betrekking
hebben op de RJ bundel, waaronder:
-

Aanpassing Titel 9 Boek 2 BW i.v.m. nieuwe EU richtlijn jaarrekening;
Vermeldingen ingevolge ‘Wet Claw-Back’;
Kostprijshedge-accounting;
Richtlijn 271 Pensioenvoorziening DGA;
Richtlijn 400 Jaarverslag;
Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen;
Richtlijn 640 Pensioenfondsen;
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Andere bespreekpunten waren onder meer:
-

ontwikkelingen EU/EFRAG;
ontwikkelingen IASB;
statutenwijziging SJ en samenstelling RJ.

Verder heeft de RJ in verschillende vergaderingen de volgende gasten ontvangen:
-

de heer drs. B.J.G. Wammes, directeur NBA, tevens plv. bestuurslid SJ
de heer F. Hietbrink, Adviseur SBR/XBRL bij de Belastingdienst
de heer prof. dr. P.A.M. Sampers RA, lid van de EFRAG Supervisory Board;
de heer mr. drs. G.J. Everts RA, bestuurslid Autoriteit Financiele Markten (AFM);
de heer drs. J.F. Hoogervorst, voorzitter International Accounting Standards Board
(IASB).

2.6 VAKTECHNISCHE STAF
De vaktechnische Staf heeft voor de RJ (ontwerp-)Richtlijnen voorbereid en commentaren
opgesteld op voorstellen van de IASB en EFRAG. De Staf bestaat momenteel uit zeven
leden en een voorzitter. De Staf heeft in 2014 elf keer vergaderd. De RJ spreekt zijn grote
waardering uit voor het werk van de vaktechnische Staf, die wordt ondersteund door de
medewerkers van het RJ-secretariaat.
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2.7 INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
EFRAG kent een Consultative Forum of Standard Setters (CFSS) waarin input van
Europese nationale standard setters op het gebied van financiële verslaggeving wordt
verzameld en waar van gedachten wordt gewisseld over ontwikkelingen op dit gebied.
Sinds de instelling door de IASB van het Accounting Standards Advisory Forum (ASAF),
begin 2014, worden de CFSS bijeenkomsten ook gebruikt ter voorbereiding van de
EFRAG-input in de ASAF vergaderingen. EFRAG heeft zich ten doel gesteld om de
meningen van alle EU standard setters en overige belanghebbenden te verzamelen om een
Europees geluid te laten horen in het ASAF overleg.
Er zijn in 2014 vier CFSS bijeenkomsten geweest, waarin is geparticipeerd door de
voorzitter van de RJ, de opvolgend voorzitter van de RJ dan wel de vaktechnisch secretaris
van de RJ. Daarnaast is er in dit verband overleg geweest over de governance-structuur
van EFRAG, waaraan door de voorzitter van de RJ is deelgenomen. Dit overleg had vooral
betrekking op het naar aanleiding van het door de Europese Raad van Ministers van
Financiën (Ecofin), de Europese Commissie (EC) en het Europese Parlement
geëntameerde Maystadt onderzoek over de Europese invloed op IFRS en IASB en de
gewenste governance van EFRAG.
In 2014 zijn de aanbevelingen uit het Maystadt-rapport door EFRAG geïmplementeerd,
onder meer via een gewijzigde governance waaronder aangepaste (ruimere) bevoegdheden
van een nieuwe Board. Deze ontwikkelingen zijn voor het Bestuur van de Stichting
aanleiding geweest om intensiever betrokken te willen zijn bij de besluitvorming en
activiteiten van EFRAG, mede gezien het Nederlandse belang daarbij. Als gevolg daarvan
draagt de SJ sindsdien bij aan de financiering van EFRAG en neemt de SJ deel aan de
besluitvorming in de General Assembly van EFRAG. Namens de SJ heeft plv. bestuurslid
drs. M.W. Noordzij zitting in deze Gerneral Assembly. Door RJ voorzitter H. de Munnik
is geparticipeerd in de bijeenkomsten over de implementatie van de aanbevelingen uit het
Maystadt rapport. De opvolgend RJ voorzitter P. Sampers is per 1 oktober 2014 benoemd
als lid van de Board van EFRAG. Deze benoeming heeft plaatsgevonden door de General
Assembly van EFRAG.
In EFRAG verband participeert de RJ ook in een proactief project over 'Separate financial
statements' hetgeen heeft geresulteerd in een 'Discussion paper' (DP) in 2014. Dergelijke
DPs werden ontwikkeld onder auspiciën van de EFRAG Planning and Resource
Committee Reference (PRC), waarvan de voorzitter van de RJ lid was.
De IASB houdt voor overleg met nationale standard setters jaarlijks een World Standard
Setters bijeenkomst. In 2014 is deze vergadering bezocht door de voorzitter en opvolgend
voorzitter van de RJ. Daarnaast participeert de voorzitter van de RJ in de halfjaarlijkse
bijeenkomsten van het International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS).
Verder participeert RJ-lid drs. G.M. van Santen RA in de Rate Regulated Activities
Working Group (RRAWG) van EFRAG. Tevens participeert RJ-lid drs. P.A.M. Bos in
het user-panel van EFRAG.
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2.8 ANDER OVERLEG
2.8.1 Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Naast het feit dat de AFM als waarnemer participeert in RJ vergaderingen, is er ook
tweemaal per jaar overleg met de AFM. Dat overleg betreft met name aspecten van
jaarverslaggeving die zowel de aandacht van de AFM als de RJ hebben.
2.8.2 Platform publieke jaarverslaggeving/Overlegplatform Publieke Verantwoording
De voorzitter van de RJ staf neemt deel aan het overleg in het platform publieke
jaarverslaggeving, dat eind 2014 is omgevormd tot het Overlegplatvorm Publieke
Verantwoording (OPV). Door middel van een aantal sectorrichtlijnen is de RJ direct
betrokken bij de problematiek die binnen dit platform/OPV aan de orde komt.

2.9 DE RJ IN 2015
De agenda van de RJ wordt, naast aandacht voor (onderhoud van) de eigen Richtlijnen,
voor een flink deel bepaald door (internationale) ontwikkelingen bij de IASB en EFRAG.
Om het Nederlandse gedachtegoed op het gebied van financiële verslaggeving
internationaal te kunnen inbrengen levert de RJ enerzijds commentaar op voorstellen van
de IASB en EFRAG en wordt anderzijds geparticipeerd in werkgroepen van IASB en
EFRAG. Er vindt zowel structureel, als waar nodig op ad hoc basis, overleg plaats met
EFRAG en de IASB. Voor zover voorzienbaar zijn deze activiteiten opgenomen in het
jaarlijkse werkplan van de RJ. Details ervan zijn te vinden op de RJ website.
De IASB heeft de herzieningen van de standaarden over Leases en Insurance Contracts in
2014 niet afgerond. In 2014 zijn echter wel de standaarden over Financial Instruments
(IFRS 9) en Revenue Recognition (IFRS 15) afgerond. Conform haar strategie zal de RJ
zich in 2015 beraden of, en zo ja in hoeverre, deze standaarden in de RJ-richtlijnen zullen
worden overgenomen. Overigens zal dat ook afhangen van de implementatiedatum van
deze standaarden en de goedkeuring door de EU. De RJ zal ernaar blijven streven om
binnen de vigerende EU en nationale wet- en regelgeving richtlijnen uit te brengen en te
onderhouden, waarbij ernaar gestreefd wordt conflicten in met name waardering en
presentatie tussen IFRS en de RJ richtlijnen zoveel mogelijk te vermijden.
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de agenda van de IASB de herziening van het
conceptual framework. In juli 2013 heeft de IASB een start gemaakt met deze herziening
door de publicatie van een Discussion Paper. De RJ heeft hierover toen een rondetafel
bijeenkomst georganiseerd en heeft schriftelijk commentaar geleverd aan zowel EFRAG
als IASB. De IASB verwacht in het eerste kwartaal van 2015 een Exposure Draft over het
nieuwe conceptual framework uit te brengen. De RJ zal te zijner tijd bezien of dit gevolgen
moet hebben voor het RJ Stramien voor de opstelling en vormgeving van de
jaarrekeningen en/of de inhoud van de Richtlijnen.
De herziening van de 4de en 7de EEG-richtlijn is in juli 2013 afgerond met de publicatie
van de nieuwe EU richtlijn jaarrekening (2013/34/EU). Deze EU richtlijn zal medio 2015
moeten zijn verwerkt in de Nederlandse wetgeving. De RJ heeft het betrokken ministerie
11

geadviseerd over de implementatie van deze EU richtlijn en zal beoordelen of de
(aanstaande) wetswijzigingen van invloed zijn op de inhoud van de Richtlijnen. Hetzelfde
is het geval bij de ontwikkelingen rond de vereisten en de toezichtkaders zoals die zijn
opgenomen in Solvency II (verzekeringssector) en Basel III (bancaire sector).
De RJ is verder voornemens om in 2015 rondetafel bijeenkomsten over maatschappelijk
relevante onderwerpen inzake financiële verslaggeving te organiseren. Hierdoor worden de
contacten met diverse belanghebbenden geïntensiveerd, waarmee beoogd wordt het
draagvlak voor het werk van de RJ te vergroten. Voorts draagt dit bij aan de kwaliteit van
en draagvlak voor de commentaarbrieven die de RJ aan de IASB en EFRAG uitbrengt.
Verder is de RJ al jaren betrokken bij de ontwikkeling van Standard Business Reporting
en met name op secretariaatsniveau bij de inhoudelijke beoordeling van de Nederlandse
Taxonomie (NT). In 2014 zijn hierover nadere afspraken gemaakt met het ministerie van
Economische Zaken die nog nader zullen worden vastgelegd. Voorzien is in een rol voor
een in 2014 ingestelde RJ-werkgroep NT ten behoeve van een jaarlijkse inhoudelijke
beoordeling van de NT. Tevens is door RJ commentaar geleverd bij een consultatie over
een wetsvoorstel voor een verplichtstelling van SBR voor ondernemingen bij de
deponering van de jaarrekening bij de KvK.
De afgelopen jaren is door de RJ weer geïnvesteerd in de verbetering van de communicatie
van haar activiteiten. De RJ zal deze beleidslijn doorzetten. Daarnaast is in overleg met de
uitgever van de RJ-richtlijnen, Kluwer, een App ontwikkeld. In een betaalde (gratis voor
diegenen die geabonneerd zijn op de gedrukte versie van de richtlijnen) omgeving worden
de richtlijnen daarmee op een gebruikersvriendelijke wijze elektronisch ontsloten.
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3.

FINANCIEEL OVERZICHT 2014

3.1 VERKORTE JAARREKENING 2014 STICHTING VOOR DE JAARVERSLAGGEVING
Balans per 31 december
Activa
Vorderingen:
-Vorderingen
Liquide middelen

2014
EUR
140.318
56.197

196.515

2013 Passiva
EUR

2014
EUR

2013
EUR

37.693

37.693

147.974 Kortlopende schulden:
- NBA
- SER
- Eumedion
- Overige schulden

1.105
157.717

85.164
43.497
1.714
211.137

379.205

196.515

379.205

Eigen vermogen:
231.231 - Algemene reserve

Staat van baten en lasten
2014
Werkelijk
EUR

2014*
begroot
EUR

2013
Werkelijk
EUR

Exploitatiesubsidies
Subsidie Standard Business Reporting
Auteursrechtvergoedingen
Financiële baten

418.105
260.227
666

420.000
10.000
270.000
2.000

369.433
10.000
279.908
1.375

Totaal baten

678.998

702.000

660.717

Secretariaat
Projecten jaarverslaggeving
Participatie in internationale projecten/EFRAG
Presentiegelden
Overige lasten

286.457
84.950
60.129
202.306
45.185

275.000
90.000
67.000
220.000
50.000

260.899
85.694
11.006
241.286
61.983

Totaal lasten

678.998

702.000

660.717

-

-

-

Baten

Lasten

Resultaat

* Betreft de aangepaste in februari 2014 goedgekeurde begroting.
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Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten
Algemeen
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden activa en passiva bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de
reële waarde en vervolgens op geamortiseerde kostprijs onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Vorderingen
De vorderingen bestaan uit (EUR):
2014
2013
129.092 150.788
11.226 70.116
140.318 231.231

Auteursrechtvergoedingen
Overig

Overige schulden
De overige schulden bestaan uit (EUR):
2014
2013
60.980 92.170
84.950 79.715
12.892 39.251
158.822 211.137

Presentiegelden
Projectkosten
Overig

Exploitatiesubsidies
Het exploitatiesaldo (zijnde het verschil tussen de baten en de lasten, exclusief de
exploitatiesubsidie zelf en de mutaties in de algemene reserve) wordt voor 7/12-deel
gesubsidieerd door de SER, voor 4/12-deel door de NBA1 en voor 1/12-deel door
Eumedion.
Amsterdam, 24 februari 2014

1

Per 1 januari 2013 zijn de NOvAA en het Koninklijk NIVRA gefuseerd tot de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants ('NBA').
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3.2 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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3.3 BEGROTING 2015 STICHTING VOOR DE JAARVERSLAGGEVING
In € 1.000
Begroting
2015
BATEN
Exploitatiesubsidie

410

Auteursrechtvergoedingen

280

Financiële baten

2
692

LASTEN
Secretariaat

275

Projecten jaarverslaggeving

90

Participatie internationale projecten

67

Presentiegelden

210

Overige lasten

50
692

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-
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4.

SAMENSTELLING BESTUUR VAN DE STICHTING VOOR DE
JAARVERSLAGGEVING

Het bestuur van de SJ was op 31 december 2014 als volgt samengesteld:
drs. J. de Boer (VNO-NCW)
drs. M.W. Noordzij (VNO-NCW)

-

voorzitter
plv. bestuurslid

drs. M.A. van Straalen (MKB)
mr. M.H.P. Braakman (MKB)

-

bestuurslid
plv. bestuurslid

mevr. dr. K. Boonstra (FNV)

-

bestuurslid

J.M.A. Ausems Msc MFC (CNV)

-

bestuurslid

J. van der Ende (VBA)

-

bestuurslid

drs. R. Abma (Eumedion)

-

bestuurslid

drs. H.H.H. Wieleman RA (NBA)
drs. B.J.G. Wammes (NBA)

-

secretaris/penningmeester
plv. secretaris/penningmeester
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5.

SAMENSTELLING RAAD VOOR DE JAARVERSLAGGEVING

De samenstelling van de RJ in 2014 was als volgt :
Voorzitter
H. de Munnik
Leden
benoemd op voordracht van organisaties, representatief voor verschaffers van informatie
mr. drs. J. Kool (delegatievoorzitter)
drs. S.A van Dam RA
W. Poldervaart MIM
mr. T. van Wijngaarden

-

MKB-Nederland
VNO-NCW
VNO-NCW (tot 1 september 2014)
VNO-NCW

benoemd op voordracht van organisaties, representatief voor gebruikers van informatie
C. Offerman RA (delegatievoorzitter)
drs. P.A.M. Bos
prof. dr. H.F.D. Hassink RA
dr. J. Vis

-

CNV/FNV
Eumedion
CNV/FNV
VBA

benoemd op voordracht van organisaties, representatief voor controleurs van informatie
drs. G.M. van Santen RA (delegatievoorzitter en vicevoorzitter RJ)
mr. drs. J.B. Backhuijs RA
mr. P.C. de Heer AA
drs. D. Manschot RA
Delegatiemedewerkers
drs. M.W. Noordzij
drs. G.W.H. Ewalts RA RC
H.W. Verhoek RA

-

Koninklijk NIVRA1

-

Koninklijk NIVRA1
NOvAA1
Koninklijk NIVRA1

delegatie van verschaffers
delegatie van gebruikers
delegatie van controleurs

Secretariaat en overige staf
mr. C.J.A. van Geffen

vaktechnisch secretaris

1

Per 1 januari 2013 zijn NIVRA en NOvAA opgegaan in de Nederlandse Beroepsorganisatie voor
accountants (NBA)
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mevr. M. Eggenkamp-Klingers
Y. Scharloo

algemeen secretaris
stagiair/junior stafmedewerker

H. Strating RA
N. el Bouyakoubi RA

notulist (t/m februari 2014)
notulist (vanaf februari 2014)

Waarnemers
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving:
mevr. mr. drs. N. Hagemans
mevr. mr. L.D.V.M. Kompier
Ministerie van Financiën
mevr. drs. O.G.M. Nijenhuis
Autoriteit Financiële Markten (AFM):
drs. P.R. Blok RA
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6.

SAMENSTELLING VAKTECHNISCHE STAF

De vaktechnische Staf heeft als belangrijkste taken het voorbereiden van (ontwerp-)
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en het voorbereiden van commentaren op ‘Exposure
Drafts’ en ‘Discussion Papers’ van International Financial Reporting Standards (IFRS) en
van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
De vaktechnische Staf bestond in 2014 uit de volgende personen:
mevr. I.G.C. de Graaf-Oudhuis RA
(voorzitter)

PricewaterhouseCoopers

C.J.M. Kimenai RA (vicevoorzitter)
mevr. drs. L.M.A. van Bolhuis-Geldof RA
drs. J.B. Hesselink RA
drs. B.T. Korthouwer RA
B.W. Smid MSc RA
mevr. drs. C.L. Suurland RA

Deloitte
Mazars
EY
EY
KPMG
BakerTillyBerk

ondersteuning door RJ-secretariaat:
mr. C.J.A. van Geffen
Y. Scharloo

7.

vaktechnisch secretaris
stagiair/junior stafmedewerker

SAMENSTELLING RJ-WERKGROEPEN

De onderwerpen die in de plenaire raadsvergaderingen worden behandeld, zijn voor een
deel voorbereid door RJ-werkgroepen. Deze werkgroepen zijn veelal samengesteld uit
leden van de RJ en andere deskundigen, afkomstig uit de kringen van verschaffers,
gebruikers en controleurs van financiële informatie. De werkgroepen waren per 31
december 2013 als volgt samengesteld:
RJ-werkgroep Banken
Drs. N.R. Tambach (voorzitter), drs. J.A. van den Hengel RA (secretaris), drs. J.M. Bout
RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. J.B. Hesselink RA (vaktechnische staf), drs. R.
Koekkoek RA, mevr. M.F.C. Koomen, mr. drs. J. Kool, drs. H. Oosterhoff RA RC.
RJ-werkgroep Beleggingsinstellingen
W.L.L. Paulissen RA (voorzitter), drs. P.AM. Bos, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. J.B.
Hesselink RA (vaktechnische Staf), mr. J.H.M. Janssen Daalen, mr. drs. G.F.E. Koster,
Drs. F.J. van Mulligen RBA, drs W.H.E. van Ommeren RA MBA, J.A. Roodhorst RC en
M. Stravers MSc RA.
RJ-werkgroep Jaarverslag/Corporate governance
prof. dr. H.F.D. Hassink RA (voorzitter), prof. dr. A. de Bos RA, B.W. Smid MSc RA
(vaktechnische staf), J. Scheffe RA en mr. T. van Wijngaarden.
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RJ-werkgroep EU
mr. drs. J.B. Backhuijs RA (voorzitter), drs. P.A.M. Bos, mr. C.J.A. van Geffen, C.J.M.
Kimenai RA (vaktechnische Staf), drs. M.W. Noordzij en mr. T. van Wijngaarden..
RJ-werkgroep Financiële instrumenten
drs. P.F.J. Veuger RA (voorzitter), drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. J.B. Hesselink RA
(vaktechnische Staf), drs. E. Hoogcarspel RA, mr. drs. J. Kool, drs. D. Manschot RA,
drs. H.F.H. van de Meerendonk RA, en dr. J.Vis.
RJ-werkgroep Fondsenwervende instellingen
mr. B. Westendorp (voorzitter), , A.H.J. Graaman, W.A. van Ginkel RA, S. Haringa RA,
M.Herrmann, drs. R. Kamphuis, M. Karman RA, dr. J.A. de Ridder,, V. van Stijn RA,
mevr. drs. C.L. Suurland RA (vaktechnische Staf).
RJ-werkgroep Gezondheidszorg
A.J.M. Loogman RA (voorzitter), dr. ir. F.F.J.M. Schaepkens EMFC RC (secretaris),
mevr. drs. C.A.H. ten Damme RA, drs. J. Dijkstra RA, J.C.S.E. Hendrikx RA, mevr. drs.
M.P. Moerkerk RA, drs. H.A. Snapper RA MA RC, mevr. drs. C.L. Suurland RA
(vaktechnische Staf), drs. P.J. Vergroesen RA, mevr. M. Vermeij-de Vries RA, A.W.
Vreugdenhil en drs. J.A. Walhout RA.
RJ-werkgroep Verzekeraars
dr. N.G. de Jager RA (voorzitter), mevr. drs. A. van Dijk-Aarzen RA (secretaris),
drs. H.W. van der Veen RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. W. Heineken RBA, drs.
H.J.H. Horsmeier AAG, mevr. drs. M. Loef RA, drs. H.F.H. van de Meerendonk RA, G.F.
Sollman RA, drs. F.M. van den Wildenberg RA en A.H. Zoon RA.
RJ-werkgroep Leases
mr. drs. J.B. Backhuijs RA (voorzitter), J. Derckx, drs. G.W.H. Ewalts RA RC, drs. J.H.A.
Grefen RC, mr. drs. J. Kool , drs. B.T. Korthouwer (vaktechnische Staf) en E.J.H. Uunk
RA.
RJ-werkgroep MKB
mr. P.C. de Heer AA (voorzitter), H.C. van den Ende AA, C.J.M. Kimenai RA
(vaktechnische Staf), mr. drs. J. Kool, C. Offerman RA.
RJ-werkgroep Onderwijs
drs. H. Visser RA (voorzitter), A.J.M. Brouwer, R. Goedhart, mevr. I.G.C. de GraafOudhuis RA (vaktechnische Staf), R. Hageman, drs. A. Jonkman, H.A.J. Kuppens, mr.
A.Th.G.M. de Lange, G.J. van Midden, J.A. Pirovano, Mevr. N. van Schie, drs. A. Timmer
RA, A. van Vliet RA, drs. P.J.J. Vos RA, drs. L.H.G. Wenneger RA, en N. van Zuylen.
RJ-werkgroep Pensioenfondsen
W. Teeuwissen RA (voorzitter), mevr. drs. E.J. Appel RA (secretaris), A. Blesing, Mr. H.
Beerepoot, mevr. J.M.J. Bovens RA RC, mevr. ir. drs. L.K.T. van Duijnhoven AAG, drs.
M. van Luijk RA, A.F.M. van Klaren RA, J. Oudenes RA en B. Wijers.
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RJ-werkgroep Pensioenen
drs. G.M. van Santen RA (voorzitter), drs. C.A. Arnold RA, drs. G.W.H. Ewalts RA RC,
prof. dr. R.L. ter Hoeven RA, C.J.M. Kimenai RA (vaktechnische Staf), mr. drs. J. Kool,
drs. A. Laning RA RC, drs. M.W. Lohman AAG, drs. H.F.H. van den Meerendonk RA,
drs. M.W. Noordzij.
RJ-werkgroep Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA (voorzitter), M.G. Winkelman RA (secretaris), drs. A.J.
van Boksel RA, H.H. Bröring RA, mevr. drs. M.P.C. Glorie RA, J. Haket, R.W. van
Hecke RA, drs. J.J.M. Huibregts RA, drs. R. van Moll RA, J.H. Oosterhoff RA, drs. V.
Paardekooper, A.Chr. Pureveen RA, drs. P.J.M. de Schrijver RA, mevr. drs. C.L. Suurland
RA (vaktechnische Staf), drs. G.J. Verwoert RA, G. ter Weeme.
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8.

CONTACTADRES

Raad voor de Jaarverslaggeving
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP Amsterdam
tel.

020 - 3010391

e-mail rj@rjnet.nl
website www.rjnet.nl
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