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BESTUURSVERSLAG 2015 

Dit is de achtste jaarrekening van OvRAN, de Orde van Registeradviseurs Nederland. De 
vereniging werd opgericht op 26 juni 2008 met als doel de belangen te behartigen van 
Registeraccountants 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 
vereniging onmogelijk te maken, zijn nu bijna genezen. Het restant van de achtergestelde 
lening, ooit groot 65.000 Euro, bedraagt nu nog slechts €15.000 Euro per ultimo 2015. 
Nadat begin 2015 geheel onverwacht EHRM in Straatsburg onze tegenzet verwees naar de 
Nederlandse civiele rechter, kon uiteindelijk pas begin 2016 onze juridische tegenzet worden 
voltooid. Inmiddels is zowel een strafrechtelijke cassatieprocedure als een civiele procedure 
onrechtmatige overheidsdaad tegen de Staat gestart. 

Gezien de niet geringe proceskosten is besloten ten laste van 2015 een extra voorziening te 
nemen van €15.000 naast de gebruikelijke jaarlijkse dotatie van €3.000 voor juridische 
kosten.  Aldus eindigde de voorziening voor onvoorziene risico's c.q. juridische kosten op 
€23.811 bij een liquiditeitspositie van €29.156. In verband hiermee is de voorgenomen 
aflossing van de achtergestelde lening opgeschort.  

De aanval op de gevestigde monopoliepositie van Nivra en NOvAA, tegenwoordig NBA 
genoemd, is tot nu weinig succesvol verlopen: 
 
Politiek: Ondanks sommige eerdere signalen besteedt de Tweede Kamer nog steeds geen 
aandacht aan de beloofde evaluatie accountancy regelgeving (WAB). De door de NBA 
voorgenomen wijziging in hun bestuursmodel kan daar wijziging in brengen.  
 
Rechter: De hoop is nu gevestigd op de recent geopende strafrechtelijke cassatieprocedure 
en de civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad. 
 
Ledenwerving: Veel NBA-leden sympathiseren met onze doelstellingen. Toch willen deze 
zich thans nog niet aan OvRAN verbinden. Titelverlies, verbod op sommige taken, sjorren 
aan een dood paard, horen we vaak. Onze nieuwsbrieven, symposia, kortingsacties etc. 
blijken vooralsnog onvoldoende om die impasse te doorbreken. Misschien dat de nieuw 
geïntroduceerde accountantseed ons ledenbestand nieuwe impulsen geeft. In die eed is 
handelen in het algemeen belang als belangrijkste eis opgenomen. Dit is een groteske 
poging het publiek te misleiden. Deze NBA eis gaat veel verder dan de Ifac Code of Ethics. 
Daar wordt de verantwoordelijkheid te handelen in het algemeen belang genuanceerd door 
de uitleg: “Therefore, a professional accountant’s* responsibility is not exclusively to satisfy the needs 
of an individual client or employer. In acting in the public interest a professional accountant should 
observe and comply with the ethical requirements of this Code.” En in die ethische eisen komt het 
algemeen belang niet voor. Niemand weet trouwens precies wat het algemeen belang  
inhoudt. Veel NBA leden, vooral de grote meerderheid naast de enkele honderden die 
wettelijke controles onder toezicht van de AFM uitvoeren, zullen zich dus storen aan deze 
verplicht gestelde eed en opzeggen of rondkijken naar alternatieven. 
   

Bestuur OvRAN, Juni 2016 



 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
 
(na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
 
Activa 31-12-2015 31-12-2014 
 
 € € 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
 
Financiële vaste activa 
 
Totaal vaste activa  
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 
 
Vorderingen  6.963 784 
 
Liquide middelen 29.156 17.018 
 
Totaal activa 36.119 17.802 



 

 

 
Passiva 31-12-2015 31-12-2014  
 
 € € 
 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve -/-   3.898 -/-  7.415 
 
Overig Garantievermogen 
Achtergestelde Lening 15.000 15.000 
 
Totaal Garantievermogen 11.102 7.585 
 
Voorzieningen 23.811 7.023 
 
Langlopende schulden 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren 808 2.681 
Transitoire passiva 398 513  . 
 
Totaal kortlopende schulden 1.206 3.194 
 
Totaal passiva 36.119 17.802 
 



 

 

WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
 
 31-12-2015 31-12-2014  
 
 € € 
 
 
Netto-omzet 
Contributies en donaties 26.233 22.032 
Overige inkomsten           .           . 
 
Bruto-omzetresultaat 26.233 22.032  
 
Bedrijfslasten 
Kosten procedures en tuchtraad 1.212  
Mutatie voorziening juridische procedures 16.788 3.000 
Overige bedrijfskosten 3.341 5.689 
 
Totaal bedrijfslasten 21.341 8.689 
 
Bedrijfsresultaat 4.892 13.343 
 
Financiële baten en lasten -/-    1.375 -/-    2.125 
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  3.517  11.218 



 

 

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. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de geschatte economische waarde op het 
moment van aanschaf verminderd met op de verwachte economische levensduur gebaseerde 
lineaire afschrijvingen. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met op de 
verwachte economische levensduur gebaseerde lineaire afschrijvingen en eventueel rekening 
houdend met een per actief vastgestelde restwaarde. Investeringen kleiner dan € 1.000 worden 
direct ten laste van het resultaat geboekt. 
 
Financiële vaste activa 
De in financiële vaste activa begrepen aandelen worden gewaardeerd tegen kostprijs. Bij verkoop 
wordt winst genomen voor het verkochte aantal tegen de gemiddelde kostprijs. 
Rentedragende obligaties worden gewaardeerd tegen kostprijs. Bij verkoop wordt winst genomen 
voor het verkochte aantal tegen de gemiddelde kostprijs.  
Een afboeking wordt overwogen indien de onderneming structureel niet meer in staat geacht kan 
worden haar obligaties af te lossen dan wel haar dividendbeleid op langere termijn te continueren. 
 
Voorraden 
De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen de laatst bekende kostprijs, dan wel 
lagere marktwaarde en rekening houdend met waarderingscorrecties als gevolg van incourantheid. 
 



 

 

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 
 
 31-12-2015 31-12-2014  
 
Liquide middelen 
 
Banktegoeden 29.156 17.018 
 
Eigen en garantievermogen 
 
Balans einde voorgaand boekjaar -/-    7.415 -/-   18.632 
Voorstel resultaatbestemming 3.517    11.218 
Balans einde boekjaar -/-     3.898 -/-     7.415 
 
Achtergestelde leningen 
 
Balans einde voorgaand boekjaar 15.000 25.000 
Opgenomen in boekjaar   
Afgelost in boekjaar           . 10.000 
Balans einde boekjaar 15.000 15.000 
 
Garantie vermogen einde boekjaar 11.102 7.585 
 
Het rentepercentage op de achtergestelde lening bedraagt 10%, de aflossingsverplichtingen zijn 
flexibel. Op advies van de Kascommissie wordt de tekst van de lening-overeenkomst 
gepubliceerd. Op grond van privacy-overwegingen is de naam van de geldgever(s) niet bekend 
gemaakt. 
  
De geanonimiseerde tekst van de lening-overeenkomst treft u aan in bijlage 1. Leden die deze 
achtergestelde lening willen overnemen tegen voor OvRAN gunstiger condities zijn van harte 
welkom. 
 
Historisch overzicht achtergestelde lening 
 
Jaar Opgenomen/ Saldo Verschuldigde Betaalde  Overlopende 
 afgelost   rente rente rente einde jaar 
 
2008 50.000 50.000   
2009  50.000 5.000 3.750 1.250 
2010 10.000 60.000 5.000 5.000 1.250 
2011 -/- 10.000 50.000 6.352 6.000 1.602 
2012 -/- 15.000 35.000 4.648 5.000 1.250 
2013 -/- 10.000 25.000 3.125 3.500 875 
2014 -/- 10.000 15.000 2.125 2.500 500 
2015   15.000 1.375 1.500 375 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Voorziening juridische kosten 
 
Met ingang van het boekjaar 2012 werd jaarlijks € 3.000 gedoteerd aan de Voorziening kosten 
tuchtraad. Met ingang van het boekjaar 2013 worden de werkelijke kosten van de tuchtraad 
geboekt ten laste de voorziening, voor zover deze toereikend is. Per 1 januari 2014 is het saldo 
van de voorziening ingebracht in een Voorziening juridische kosten. In verband met verwachte 
kosten van de cassatieprocedure is in 2015 buiten de gebruikelijke dotatie € 15.000 extra aan deze 
voorziening toegevoegd. De werkelijke kosten van juridische procedures en van de tuchtraad 
worden ten laste geboekt van deze voorziening, voor zover toereikend. 
 
 31-12-2015 31-12-2014  
 
Saldo einde voorgaand boekjaar 7.022 5.012 
Dotatie boekjaar 18.000 3.000 
Kosten tuchtraad 
Kosten juridische procedures -/-   1.211 -/-    990  
Balans einde boekjaar 23.811 7.022 
 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De vereniging is geen lease- of andere verplichtingen buiten de balans aangegaan.  
 
 



 

 

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING  
 
 2015 2014 
Omzet 
Contributies en donaties  26.233 22.032 
 
Personeelskosten 
Lonen en salarissen 0 0 
Sociale lasten 0 0 
Pensioenlasten 0 0 
Uitzendkrachten 0 0 
 0 0 
 
Het ledenaantal alsmede de voorshands blijvend hoge kosten maken het thans onmogelijk een 
OvRAN-bureau met betaalde werknemers te financieren. 
 
Bedrijfskosten 
Kosten procedures en tuchtraad 1.212  
Proceskosten   
Mutatie voorziening juridische kosten 16.788 3.000 
Diensten van derden  360 
Overige bedrijfskosten 3.341  5.329 
 21.341 8.689 
 
In verband met lopende juridische procedures is ten laste van het resultaat 2015 € 15.000 extra 
toegevoegd aan de voorziening juridische kosten. 
 
De diensten van derden hebben betrekking op gefactureerde kosten van software-ontwikkeling 
en -ondersteuning. 
 
 
Financiële baten en lasten 
Rentebaten 0 0 
Rentelasten 1.375 2.125 
 1.375 2.125 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.  



 

 

BIJLAGE 1: GEANONIMISEERDE TEKST ACHTERGESTELDE LEN ING € 50.000 
OVEREENKOMST VAN GELDLENING MET ACHTERSTELLING 
De ondergetekenden, 
 
 
A..........., gevestigd te ........, hierna te noemen 'de geldgever', 
 
 
 
B.OvRAN, gevestigd te gevestigd te Helvoirt, hierna te noemen 'de geldnemer', 
 
in aanmerking nemende: 
 
 
1dat geldnemer als gevolg van onvoorziene omstandigheden in de vorm van proceskostenveroordeling 
en dwangsommen een voorfinanciering benodigde van € 52.958,96 om aan onder meer die 
verplichtingen te kunnen voldoen, 
 
 
 
2dat ter versterking van het weerstandsvermogen van geldnemer geldgever bereid is een 
achtergestelde lening aan geldnemer te verstrekken voor een bedrag van €50.000; 
 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
 
1.De geldgever stelt aan de geldnemer op 31 december 2008 een lening ter beschikking ten bedrage 
van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro). 
 
 
 
2.Vanaf de dag dat de lening is opgenomen, is de geldnemer over het uitstaande saldo van de lening 
een rente verschuldigd van 10% per jaar. De rente zal aan het einde van de maand september bij 
nabetaling worden voldaan, voor de eerste maal op 30 september 2009 over het alsdan vanaf de datum 
van opname verstreken tijdvak. 
 
 
 
3.Het rente percentage zal jaarlijks per 30 september in onderling overleg tussen geldgever en 
geldnemer opnieuw kunnen worden vastgesteld.1 
 
 
 

4.De vordering van de geldgever op de geldnemer uit hoofde van deze overeenkomst, voor zover het 
terugbetaling van het niet-opeisbare deel van het leningbedrag betreft, is achtergesteld bij alle overige 
vorderingen ten laste van de geldnemer en wel zodanig dat bij faillissement of ontbinding van de 
rechtspersoon van de geldnemer de vorderingen van de geldgever uit hoofde van de achtergestelde 
vordering niet voor verrekening vatbaar zijn en slechts betaalbaar zijn, nadat de alsdan preferente en 
concurrente crediteuren van de geldnemer volledig zijn betaald danwel met bedoelde crediteuren een 
regeling of akkoord is getroffen, waarbij zij volledig kwijting hebben verleend tegen ontvangst van 
hun vordering of een gedeelte daarvan. De geldnemer is bevoegd om af te lossen op de (restant) 
hoofdsom. 
 
 
1 Artikel 3 naar keuze opnemen indien geldgever en geldnemer renteherziening overeenkomen.  



 

 

 
 

5.Geldgever zal van geldnemer nu of in de toekomst geen zekerheden verlangen voor deze lening.  
 
 
6.Geldgever en geldnemer kunnen niet van onderhavige bepalingen afwijken zonder schriftelijke 
overeenstemming tussen beiden. 
 
 
 
7.Het Nederlandse recht is van toepassing. De bevoegde rechter is de Rechtbank Den Bosch.  
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, 
Geldnemer: OvRAN 
Naam: J. Lemoine A.Boer 
Functie: Penningmeester Secretaris 
Plaats: Woerden Wassenaar 
Datum: 31-december 2008 
Geldgever:....... 
Naam:....... 
Functie:....... 
Plaats:....... 
Datum: 31-december 2008  


