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Dit is de elfde jaarrekening van OvRAN, de Orde van Registeradviseurs Nederland. De 
vereniging werd opgericht op 26 juni 2008 om de belangen te behartigen van Regis-
teraccountants en Accountant-Administratieconsulenten, werkzaam in of buiten het openbare 
beroep.

De diepe financiële wonden ontstaan bij de verdediging vanaf 2008/2009 tegen Nivra en 
NovAA, later NBA, om met alle denkbare juridische middelen het bestaan van onze vereni-
ging onmogelijk te maken, zijn genezen. Eind 2018 toont de resultatenrekening een positief 
resultaat van  43, de balans een positief eigen vermogen van 5.654,- naast een voor€ € ziening 
van   9.825,- voor te verwachten proceskosten€ .  

Die proceskosten zijn helaas noodzakelijk om een eind te maken aan de situatie dat een over-
grote meerderheid van professionals gedwongen wordt lid te blijven van een NBA,  geregeerd
door de grote kantoren, die alle leden - merendeels geen openbare accountants - talloze regels 
opleggen waar ze zichzelf niet aan hoeven te houden.
 
Het was daarom extra teleurstellend dat het Hof den Haag in appel op 3-4-2018 de stelling 
van de strafkamer HR ondersteunde. Die  stelling houdt populair geformuleerd in: "hang er 
een publiekrechtelijk jasje om" en je kunt makkelijk het verbod op verenigingsdwang in art. 
11 EVRM omzeilen. Dit verbod is een nadere uitwerking van art. 20.2 UVRM dat stelt: “Nie-
mand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren”. Inmiddels is een cassatie-
procedure gestart. Het valt niet uit te sluiten dat de civiele kamer HR haar strafkamer niet wil 
afvallen. In dat geval  gaat er een klacht naar  EHRM in Straatsburg.  Omdat EHRM ons eer-
der  expliciet naar de HR stuurde om een nadere toelichting  te krijgen over de soortgelijke 
stelling van CBB (College Beroep Bedrijfsleven), is nauwelijks voorstelbaar dat EHRM dit 
omzeilen van art. 11 EVRM ondersteunt.  Dit zou iedere betekenis aan art. 11 EVRM en art. 
20.2 UVRM ontnemen. Daarnaast loopt een klacht bij de Accountantskamer tegen drie be-
stuursleden NBA die de BigFour vertegenwoordigen. Verdere procedures worden overwogen.

Gezien de niet geringe proceskosten, is besloten ten laste van 2018  8.175€    toe te voegen aan
de voorziening juridische kosten.  Aldus eindigde deze voorziening voor onvoorziene risico's 
c.q. juridische kosten op  9.824,- bij een vlottende activa € van  18.606,-€

De belangstelling voor onze symposia, waarmee wij in 2013 zijn gestart, blijft groot. In dat 
licht is het teleurstellend dat de ledenaanwas uit deze succesvolle activiteit gering is. De in-
spanningen voor de procedures hebben daarnaast veel inzet van bestuursleden gevergd. Aan 
activiteiten voor ledenwerving werd daardoor niet toegekomen. Laten we hopen dat een ge-
wonnen procedure dit tekort ruimschoots opvangt.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 17.291 4.554

Liquide middelen     1.315 33.297

Totaal activa 18.606 37.851



Passiva 31-12-2018 31-12-2017 

€ €

Eigen vermogen
Algemene reserve    5.654 5.611

Totaal Garantievermogen 5.654 5.611

Voorzieningen 9.824 28.419

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Crediteuren 3.128 3.821

  .

Totaal kortlopende schulden 3.127 3.821

Totaal passiva 18.606 37.851



WINST-EN-VERLIESREKENING

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Netto-omzet
Contributies en donaties 14.063 19.194
Overige inkomsten ___300           .

Bruto-omzetresultaat 14.363 19.194 

Bedrijfslasten
Kosten procedures en tuchtraad 26.770 9.287
Onttrekking voorziening juridische kosten -26.770
Dotatie voorziening juridische procedures 8.175 3.400

Overige bedrijfskosten

Kosten Symposium         5.998
Opbrengst Symposium    2.000
Saldo kosten Symposium                                            3.998
Overige bedrijfskosten                                                1.846
                                                                                   
Totaal  overige bedrijfskosten                                     5.844                                   6.005

Totaal bedrijfslasten 14.019 18.692

Bedrijfsresultaat 344 502

Financiële baten en lasten -/-    301 -/-    272

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 43 230



TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van de vereniging bestaan in hoofdzaak uit service aan en werving van leden met
als  doel  accountants  zonder  verenigingsdwang  een  superieur  alternatief  aan  te  bieden  qua
regelgeving en democratie. 

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs.
De activa en passiva worden,  tenzij  hieronder  anders  is  vermeld,  opgenomen tegen nominale
waarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn  opgenomen tegen nominale waarde.  Voor  zover  nodig zijn  waarderings-
correcties in verband met het risico van oninbaarheid aangebracht.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd wanneer daar aanleiding voor is.

Omzet
Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het boekjaar
ontvangen contributies en eventueel ontvangen donaties, onafhankelijk van het jaar waarop de
contributie  of  donatie  betrekking  heeft.  De  vereniging  is  niet  belastingplichtig  voor  de
omzetbelasting.

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Belastingen
De vennootschap is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting



TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen

Te vorderen  contributies                                                           15.470                         4.554
Te vorderen  bijdragen Symposium                                             1.550                          
                                                                                            _________                      ______
 
                                                                                                   17.291                         4.554             
Liquide middelen

Banktegoeden 1.315 33.297
                 _______                        _____
     

1.315 33.297
  
Eigen en garantievermogen

Balans einde voorgaand boekjaar 5.611 5.381
Voorstel resultaatbestemming 43    230
Balans einde boekjaar      5.654 5.611

Garantie vermogen einde boekjaar 5.654 5.611

Voorziening juridische kosten

Vanaf 1 januari 2014 betreft  dit een  Voorziening juridische kosten.  In verband met verwachte
kosten van de (cassatie)procedures is in 2015 een dotatie  15.000, i€ n 2016 € 1.000 en in het
boekjaar 2017  12.687 aan deze voorziening toegevoegd€ .  In 2018 wordt er een dotatie van €
8.175,- toegevoegd aan de voorziening en  26.770 onttrokken i.v.m. gemaakte kosten juridische€
procedures.

31-12-2018 31-12-2017

Saldo einde voorgaand boekjaar 28.419 25.019
Dotatie boekjaar 8.175 12.687
Kosten tuchtraad
Kosten juridische procedures -/- 26.770 -/-   9.287
Balans einde boekjaar 9.824 28.419

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vereniging is geen lease- of andere verplichtingen buiten de balans aangegaan. 



TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

2018 2017
Omzet
Contributies en donaties                                                           20.693                         19.194
Oninbaar oude jaren 2017 en 2018                                      -/-   6.630

Totaal opbrengsten                                                                   14.063
Overige inkomsten                                                                        300

Het ledenaantal alsmede de voorshands blijvend hoge kosten maken het thans onmogelijk een 
OvRAN-bureau met betaalde werknemers te financieren.

Bedrijfskosten
Dotatie voorziening:
Kosten procedures en tuchtraad 26.770 9.287
Mutatie voorziening juridische kosten -/- 18.595 3.400
Dotatie voorziening 8.175 12.687

Diensten van derden 1.355 1.452
Kosten Symposium         5.998
Opbrengst Symposium    2.000
Saldo kosten Symposium                                                           3.998
Reis en verblijfskosten                                                                  350
Overige bedrijfskosten                                                                  141    4.553

14.019 18.692

In verband met lopende juridische procedures is ten laste van het resultaat 2018  8.175,- €
toegevoegd aan de voorziening juridische kosten. Hiervan is  26.770,- als kosten afgeboekt in €
2018 en dus is per saldo  18.595,- onttrokken.€

Financiële baten en lasten
Rentebaten 0 0
Rentelasten 301 272

301 272



OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat

Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming
Er zijn geen statutaire bepalingen inzake het resultaat. 

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor de winst van dit boekjaar ten gunste van de algemene reserves te boeken.
Dit voorstel is in de cijfers verwerkt.

FISCALE POSITIE
De fiscale cijfers zijn identiek aan de commerciële cijfers. Voor eventuele onzekerheden over de
fiscale positie zijn geen voorzieningen getroffen. 


