Informatie Stichting NIVRA-Nyenrode
Contactgegevens:

Stichting NIVRA-Nyenrode
Straatweg 25
3621 BG BREUKELEN
Ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 34162806
RSIN 810391077

Deze informatie wordt gepubliceerd in het kader van verplichtingen vanwege de ANBI-status
van de stichting.

I.

Bestaansreden

In 2001 is de stichting NIVRA-Nyenrode opgericht. Deze stichting heeft toen de
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het terrein van accountancy en controlling
overgedragen gekregen van het Koninklijk NIVRA. In 2007 heeft de stichting op haar
beurt deze activiteiten overgedragen aan Universiteit Nyenrode BV. Het beheer en de
besteding van het na die laatste overdracht bestaande vermogen van de stichting
vormt de bestaansreden van de stichting.

II.

Statuten en statutaire doelstellingen

De laatste statutenwijziging van de stichting dateert van 22 mei 2008, waarbij de akte
is verleden voor notaris mr. M.P. Bongaard van kantoor Baker&McKenzie te
Amsterdam.
Stichting NIVRA-Nyenrode heeft ten doel:
art. 2.1: het ondersteunen van onderzoek en onderwijs en het verrichten van niet
commercieel gerichte maatschappelijke dienstverlening op het gebied van de
accountancy, controlling en aanverwante gebieden, een en ander met alle daarvoor
geëigende middelen en in de ruimste zin des woords.
Art. 2.2: De stichting kan voor het bereiken van haar doel een of meer
samenwerkingsverbanden aangaan met een of meer derden en de stichting is
bevoegd om overeenkomsten aan te gaan met een of meer al dan niet gelieerde
instanties.
Art. 2.3: De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
Art. 3.
a. het ondersteunen van de opleiding tot registeraccountant, gericht op het
afleggen van het theoretisch gedeelte daarvan;
b. het ondersteunen van bachelor-, master- en postmasteropleidingen en het
ondersteunen van onderzoek op het gebied van accountancy en controlling;
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c. het ondersteunen van het aanbod van verwante opleidingsprogramma’s en de
ontwikkeling van specialisaties binnen het deskundigheidsgebied van de
registeraccountant en registercontroller; en
d. het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en de levering van
maatschappelijke diensten voor zover gelegen op het gebied van accountancy en
controlling,
en voorts door alle andere wettelijke middelen die aan het doel van de stichtng
bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.

III.

Activiteiten van Stichting NIVRA-Nyenrode
De activiteiten van de stichting zijn beperkt tot het voeren van een adequaat
beleggingsbeleid. en een adequaat bestedingsbeleid.
1. Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid geschiedt op de voet van het in artikel 5 lid 5 der statuten
gestelde zodanig dat de financiële middelen van de stichting op een solide
risicomijdende wijze worden belegd bij een te goeder naam en faam bekend staande
bankinstelling. Dat betekent voor het stichtingsbestuur dat de middelen van de
stichting conservatief worden belegd in deposito’s en dat voorts een gering bedrag
aan liquide middelen wordt aangehouden.
2. Bestedingsbeleid
Bij de beoordeling van aanvragen voor bestedingen vanuit de Universiteit neemt het
bestuur van de Stichting de volgende uitgangspunten in acht:
 Past de aanvraag binnen de in artikel 3 van de statuten van de Stichting
benoemde activiteiten? Aanvragen dienen inhoudelijk gemotiveerd en
onderbouwd te worden, hetgeen onder meer impliceert dat er een financiële
paragraaf is opgenomen waarin onder meer de hiernavolgende vraag wordt
geadresseerd.
 Is de aanvrager in staat de activiteit uit zelf gegenereerde of te genereren
middelen te financieren?
 Bij een positieve beantwoording van de vraag van bullet 2 zal het bestuur van de
Stichting terughoudend zijn in de toekenning van middelen.
 Bij een negatieve beantwoording van de vraag van bullet 2 zullen de aanvragen
door het bestuur van de Stichting worden beoordeeld op nut en noodzaak en
zullen alternatieve mogelijkheden, inhoudelijk en qua financiering, in
ogenschouw worden genomen.
 Bij een positieve beoordeling van een aanvraag zal deze worden gehonoreerd
met inachtneming van artikel 10 lid 3 sub j van de statuten van de Stichting,
namelijk dat het bestuur pas kan besluiten na verkregen toestemming van de
Raad van Toezicht over ‘het verstrekken van subsidies, garanties alsmede andere
financiële tegemoetkomingen, voor zover reeds niet goedgekeurd in het
jaarplan.’
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IV.

Governance van Stichting NIVRA-Nyenrode

Bestuur
Ingevolge artikel 6 van de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit twee
bestuursleden. Per datum van de laatste statutenwijziging bestaat het bestuur uit de
volgende personen:
 prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA en
 prof. dr. ir. Jan M. Bots.
Zij zijn geen bloed- en of aanverwanten tot en met de vierde graad van elkaar of van
een lid van de Raad van Toezicht en worden door de Raad van Toezicht voor de duur
van ten hoogste vier jaar benoemd met de mogelijkheid van herbenoeming. Het
bestuur is belast met het besturen van de stichting; sommige besluiten van het
bestuur kunnen volgens art. 10 der statuten slechts na verkregen toestemming van
de Raad van Toezicht worden genomen. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in
en buiten rechte.
Raad van Toezicht.
Ingevolge artikel 13 van de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal twee
en maximaal vier leden, allen natuurlijke personen. De leden van de Raad van
Toezicht worden benoemd door het College van Bestuur van Universiteit Nyenrode
B.V. met dien verstande dat de Rector Magnificus qualitate qua lid van de Raad van
Toezicht is. Een van de leden wordt gekozen uit een door NIVRA opgemaakte
voordracht. Benoeming geschiedt voor een termijn van ten hoogste vier jaar met de
mogelijkheid van herbenoeming. Per 04.12.2013 bestaat de Raad van Toezicht uit de
volgende personen:
 drs. Piero S. Overmars MBA, oud voorzitter van Stichting Nyenrode, voorzitter
 drs. Jan J. Nooitgedagt RA huidig voorzitter van Stichting Nyenrode, lid
 drs. Huub H. H. Wieleman RA, huidig voorzitter van NBA, lid
 Prof. dr. Miša Džoljić, Rector Magnificus van Universiteit Nyenrode B.V., lid.

V.

Verslag van de in 2013-2014 uitgeoefende activiteiten

Het verslagjaar van de stichting loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
In het verslagjaar heeft het bestuur zich gericht op zijn twee kerntaken: (1) het
beheer van het kapitaal, en (2) het ondersteunen van de activiteiten in het kader van
Accountancy en Controlling van Nyenrode Business Universiteit.
Het bestuur heeft in het verslagjaar tweemaal (4 december 2013 en 11 juni 2014)
vergaderd met de Raad van Toezicht. Daarbij is onder meer gesproken over de
toekomst van de stichting NIVRA-Nyenrode en over een actievere bijdrage ter
versterking van onderzoek op het terrein van accountancy. Zo zou de stichting bereid
zijn om – onder voorwaarden – een aanzienlijk bedrag te besteden aan de opzet van
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een zogenaamd Accountancy-lab. Voorwaarden zijn onder andere (1) participatie in
de opzet hiervan vanuit de accountantskantoren in de vorm van beschikbaar stellen
van onderzoeksdata en van financiën en (2) samenwerking van de universiteit met
enkele andere academische instituten en de overheid. Het herstel van vertrouwen in
de accountancy is een achterliggend doel van dit project.
De universiteit zoekt directe ondersteuning van de stichting, onder andere door een
beroep te doen op de bestemmingsreserve. Voor deze directe ondersteuning legt de
universiteit prioriteit bij:
(1) training theatertechnieken ter versterking van de kwaliteit van de docenten;
(2) cursuskosten gericht op de verdere academisering van (vooral) free-lance scriptiebegeleiders;
(3) ondersteuning van research: een bijdrage naar aanleiding van een afgeronde promotie
op terrein van Auditing & Assurance;
(4) ondersteuning van research door een bijdrage voor kosten van gasthoogleraren en een
buitenlands verblijf van een docent.
De stichting zal haar ondersteuning niet richten op ‘regulier onderhoud’ maar juist op
vernieuwing.
De stichting heeft een kleine bate ontvangen (8.000 euro) vanuit de opheffing van
een onderzoekspot die gelieerd was aan het Limperg instituut. De mogelijkheid om
een kredietfaciliteit op te nemen die de stichting had geboden aan de stichting
Nyenrode liep tot 1 juli 2014. Deze faciliteit is daarmee van rechtswege beëindigd. Er
is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

VI.

Financiën van de stichting over het jaar 2013-2014

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
BALANS PER 31 AUGUSTUS VOOR RESULTAATSBESTEMMING
(alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)
2013/14
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen (1)
21
Vorderingen verbonden partijen (2)
81
Effecten (3)
485
587
Liquide middelen & deposito's (4)
6.802
Som der vlottende activa
7.389
Totaal
7.389
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2012/13

21
52
457
530
6.992
7.522
7.522

Passiva
Eigen vermogen (5)
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat

6.148
1.230
-138

Kortlopende schulden (6)
Overige schulden en overlopende passiva
Schulden verbonden partijen (2)
Totaal

6.061
1.245
-15

1.092
7.240

1.230
7.378

4
145
7.389

4
140
7.522

2013/14

2012/13

159
8
167

219
0
219

295
4
6
305
-138
0
-138

228
4
1
233
- 14
0
-14

-138

-14

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)
Baten
Financiële baten en lasten (7)
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Sponsoring (8)
Accountant & belastingadvies
Overige kosten
Totaal lasten
Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
Resultaatbestemming:
Bestemmingsreserve

ALGEMENE TOELICHTING
Universiteit Nyenrode oefent belangrijke invloed uit op de Stichting NIVRA-Nyenrode.
Universiteit Nyenrode B.V. geldt als verbonden partij van Stichting NIVRA-Nyenrode.
TOELICHTING OP DE BALANS
(alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)
1. Vorderingen
De vorderingen bestaan uit ca. € 21.000 rente op spaar-/depositorekeningen en
hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
2. Verbonden partijen
Vorderingen verbonden partijen
Stichting Nyenrode
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2013/14

2012/13

81

52

Schulden verbonden partijen
Universiteit Nyenrode B.V.

145

140

2013/14
157
140
188
485

2012/13
158
140
159
457

3. Effecten
4% ING-bank 11/16
4 3/8% Ned. Waterschapsbank 08/18
Var Aegon 04/pp
Totaal

Wat betreft het beheer van het kapitaal heeft de Raad van Toezicht een
beleggingsstatuut vastgesteld op 13 december 2010. De belangrijkste punten daaruit
zijn de volgende. De stichting belegt uitsluitend in liquide middelen en vastrentende
waarden met minimaal AA rating. Deposito’s dienen gespreid te worden over
minimaal twee banken die minimaal een AA status hebben. Er wordt
uitsluitend belegd in euro’s. Er worden geen opties of rente-instrumenten gebruikt.
De per datum van vaststelling van het beleggingsstatuut bestaande beleggingen
worden gehandhaafd. Alle beleggingen bestaan uit beursgenoteerde obligaties met
een rating van A+, AAA en BBB. De effecten dienen niet voor handelsdoeleinden.
4. Liquide middelen & deposito's
Deposito's
Rekening-courant

2013/14
6.667
135
6.802
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

2012/13
6.932
61
6.993

5. Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand per 1 september
Van/naar bestemmingsreserves
Resultaatbestemming
Stand per 31 augustus

2013/14

2012/13

6.148
0
0
6.148

6.061
87
0
6.148

Conform besluit d.d. 7 december 2011 is in 2012 een deel van de algemene reserve
bestaande uit het saldo van rente-inkomsten en gemaakte kosten over de periode
september 2008 tot en met augustus 2011 ad € 477.000 afgezonderd.
Daarnaast is een deel van de algemene reserve afgezonderd als reservering leerstoel
NN op universiteit Nyenrode voor de periode van 5 jaar (1 februari 2013 tot en met
januari 2018) met een jaarlijks bedrag van € 150.000 (totaal € 750.000). Dit besluit is
genomen op de bestuursvergadering van 3 april 2012.
Bestemmingsreserve niet uitgekeerd resultaat
Stand per 1 september
Resultaatbestemming
Stand per 31 augustus
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2013/14
568
12
580

2012/13
582
-14
568

Bestemmingsreserve leerstoel
Stand per 1 september
Naar/van algemene reserve
Resultaatbestemming
Stand per 31 augustus
Bestemmingsreserves voor bestemming
Bestemmingsreserves na bestemming

2013/14

2012/13

663
-150
0
513
1.230
1.092

750
-87
0
663
1.245
1.230

2012/13
4

2011/12
4

6. Kortlopende schulden
Accountantskosten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld)
7. Financiële baten en lasten
Interest
Resultaat beleggingen
Totaal

2013/14
115
44
159

2012/13
158
61
219

8. Sponsoring
Afgeronde promotie
Overige bijdrage Nyenrode B.V.
Ter vaststelling na goedkeuring door RvT
Bijdrage leerstoel
Totaal

50
95
145
150
295

50
91
141
87
228

De ondersteuning van Universiteit Nyenrode BV bestaat uit vergoeding van kosten
voor (1) visiting hoogleraren en op onderzoek gerichte buitenlandse contacten, (2)
scholing ter academisering van freelance scriptiebegeleiders, (3) afgeronde promotie:
€ 50.000 per afgeleverde promovendus op het terrein van accountancy en
controlling. Daarnaast is een bijdrage van € 150.000 aan Universiteit Nyenrode B.V.
ter beschikking gesteld in het kader van een eerder genomen besluit inzake
ondersteuning van de leerstoel accountancy.
Personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bezoldiging bestuur
De bestuurders en de leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning.

Breukelen, 10 december 2014
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