STICHTING VAKTECHNISCH ONDERZOEK IIA NEDERLAND
JAARREKENING 2017
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2

Algemeen
Oprichting
Stichting Vaktechnisch Onderzoek IIA Nederland , afgekort SVO , is opgericht op 21 september
2009 door mr. G.A.M. von Bannisseht notaris te s 'Gravenhage. De statutaire zetel is in de
gemeente Amsterdam.
Doelstelling
De Stichting SVO heeft ten doel het bevorderen en ontplooien van activiteiten op het gebied van
vaktechnisch en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van Internal Auditing,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
De Stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:
Voorzitter

de heer J.P.M. Bendermacher RA CIA

Penningmeester

mevrouw mr. drs. J.L. Heimel RA CIA CFE CISA

Secretaris

de heer drs. W.P.M. Beekmans MPA

Overige bestuursleden

de heer drs. A.C. van Vlodorp RA CIA CFSA
de heer drs. J.A Man CIA CISA

Inschrijving Kamer van Koophandel
De SVO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
34358477. Het RISN van de SVO is 821251429.
ANBI status
De SVO heeft sedert 21 september 2009 de ANBI Status.
Beleidsplan
Er is een beleidsplan voor de periode 2015-2020 beschikbaar. Dit is gepubliceerd op de website
van IIA: https://www.iia.nl/vaktechniek/vaktechnisch-onderzoek#svo
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Balans per 31 december
(na bestemming van het resultaat)
2017

2016

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

1.903

2.007
1.903

Liquide middelen
Rekeningen courant
Spaarrekeningen

18.563
382.822

2.007

5.992
482.751
401.385

488.743

Som der vlottende activa

403.288

490.750

Totaal activa

403.288

490.750

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

383.251

473.250
383.251

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

20.037

Totaal passiva
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473.250

17.500
20.037

17.500

403.288

490.750

Resultatenrekening
2017

2016

Baten
Rentebaten

649

1.742

Totaal baten

649

1.742

Lasten
Kosten onderzoeksprojecten
Algemene kosten

89.172
1.476

44.137
1.441

Totaal lasten

90.648

45.578

Netto resultaat

-89.999

-43.836
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Toelichting grondslagen

Algemeen
Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld. Het boekjaar betreft de periode van 1 januari tot
en met 31 december.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen c.q. nominale
waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De
financiële bijdragen voor onderzoek worden evenredig verdeeld over de onderzoeksjaren en de nog
niet besteedde bedragen worden opgenomen onder de “Niet uit de balans blijkende verplichtingen”.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden beschikbaar
zijn voor de stichting. Middelen die langer dan 12 maanden niet beschikbaar zijn worden
gepresenteerd onder de financiële vaste activa.
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Toelichting op de balans

Vorderingen
Drukwerk onderzoek Morele Moed
Rente ASN bank
Rente Garantibank International N.V.
Rente Rabobank Gooi en Vechtstreek
Rente SNS bank
Erasmus School of Accounting & Assurance - (ESAA)

Rekeningen courant
ABN-AMRO
Rabobank Gooi en Vechtstreek

Spaarrekeningen
ABN-AMRO
ASN bank
Garantibank International N.V.
SNS bank
Rabobank Gooi en Vechtstreek

2017

2016

829
171
382
21
500

511
685
175
636
-

1.903

2.007

18.517
46
18.563

5.991
1
5.992

75.682
101.006
106.134
100.000

75.632
100.495
105.449
101.175
100.000

382.822

482.751

Bij faillissement van een bank komt SVO als kleine onderneming in aanmerking voor een vergoeding
uit hoofde van het Nederlandse depositostelsel. De maximale vergoeding is € 100 duizend per
bankvergunning. Om het risico op de bankrekeningen van SVO te minimaliseren worden
spaartegoeden van maximaal circa € 100 duizend aangehouden bij banken met verschillende
bankvergunningen. Omdat SNS en ASN met ingang van 1 januari 2017 via dezelfde bankvergunning
handelen is de bankrekening van SNS opgezegd begin 2017.
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Toelichting op de balans

Stichtingsvermogen
Saldo begin boekjaar
Resultaatverwerking boekjaar
Saldo einde boekjaar

2017

2016

473.250
-89.999
383.251

51.086
-43.836
473.250

12.609
3.671
2.904
853
20.037

17.500
17.500

Kortlopende schulden
Persoonlijkheidskenmerken van de internal auditor
Nudging & Gamification
Internal Auditfunctie in Nederland
Vertaling Morele Moed
Drukwerk en overig
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Toelichting op de balans
Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Incubator Program on Internal Audit research
De SVO heeft aan de EESA een bijdrage toegezegd van maximaal € 24.000.
Het project is op 6-2-2018 afgesloten en heeft de volgende opdracht:
Bij veel professionals in het domein van Internal audit leeft het verlangen om de inzichten die zij in
de praktijk opdoen te verdiepen en te delen. Een wetenschappelijke promotie is daarvoor een
aanlokkelijk perspectief. Veel auditors vragen zich af waar zij de tijd, motivatie en ondersteuning
vandaan helen om die ambitie te realiseren. Dit project beoogt om dit initiatief van ESAA de kans te
geven zich te bewijzen. Het omvat ondersteuning voor de drie gezamenlijke activiteitenclusters van
dit initiatief: 1. Werving en selectie kandidaten, 2. Academische begeleiding bij de uitvoering van
deelonderzoeken en 3. Academische begeleiding bij het opstellen van proposals voor
promotieonderzoek. Belangrijke meerwaarde voor SVO is er in gelegen dat zij helpt om professionals
met onderzoeks-aspiraties de kans te bieden om met praktijkgericht onderzoek de ontwikkeling van
de beroepsgroep te dienen en voor te bereiden op fundamentele kwesties waarvoor de
beroepsgroep zich gesteld ziet worden. Het streven er is om met deze professionals een
wetenschappelijke reflectie te vinden die antwoorden kan bieden die in de hectiek van de dagelijkse
praktijk geen stem vinden. De resterende verplichting ultimo 2017 bedraagt € 24.000.
Promovendus Giulio Ockels
De SVO heeft aan de Promovendus te Utrecht een bijdrage toegezegd van maximaal € 10.000.
Het contract is op 11 november 2015 getekend en heeft als opdracht:
Samenwerking ten behoeve van het promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen met als
onderwerp “Vertrouwen en Effectiviteit”.
De resterende verplichting per 31 december 2017 bedraagt maximaal € 10.000.
FSV Risk Advisory B.V.
De SVO heeft aan de FSV Risk Advisory B.V. te Zaltbommel een bijdrage toegezegd van maximaal
€ 48.400. Het contract is op 11 juli 2016 getekend en heeft als opdracht:
Onderzoek naar de Internal Audit functie in Nederland “een volwaardig governance onderdeel van
beursgenoteerde ondernemingen”. De resterende verplichting per 31 december 2017 bedraagt nihil.

Accountantscontrole
Gelet op de criteria voor verslaggeving is er geen verplichting de jaarrekening te laten onderzoeken.

Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 juni 2018 is een medewerker (0,3 FTE) in dienst genomen voor het doen van vaktechnisch
onderzoek voor een periode van drie jaar. De lasten hiervan bedragen ca. € 40.000 per jaar. Het
vermogen van de stichting is toereikend om deze lasten te kunnen dragen.
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Toelichting op de resultatenrekening
Baten
Rentebaten
ABN-AMRO
ASN bank
Garantibank International N.V.
Rabobank Gooi en Vechtstreek
SNS bank

Onderzoeksprojecten
Persoonlijkheidskenmerken van de internal auditor
De Internal Audit Functie in Nederland
Nudging & Gamification
European Academic Conference on Internal Auditing & Corporate Governance
Videomarketing ter bevordering van de bekendheid van de beroepsuitoefening
door Internal Auditors
Vertaling onderzoek Morele Moed

2017

2016

50
171
382
21
25
649

-265
511
685
175
636
1.742

39.971
36.608
9.689

17.500
12.100
8.000
6.537

2.904
89.172

44.137

1.210
266

1.210
231

1.476

1.441

Algemene kosten
Administratiekosten
Bankkosten
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Overige gegevens

Resultaatbestemming 2017
Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2017 bedraagt € 89.999 negatief.
Het bestuur heeft besloten om € 89.999 te onttrekken aan het stichtingsvermogen.
Dit voorstel is reeds in de balans verwerkt.

Amsterdam, 16 april 2018

Stichting Vaktechnisch Onderzoek Nederland
Burgemeester Stramanweg 102a
1101 AA Amsterdam
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