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Bestuursverslag
Brenda Westra is een bekend auteur van boeken voor accountancystudenten. Door haar heldere schrijfstijl heeft ze complexe
regelgeving voor vele accountants toegankelijk gemaakt. Brenda zag dat er veel mis was in de accountancy sector en streefde
continue verbetering na. Hierbij schuwde zij het openbare debat niet. Dit alles voor een betere toekomst van het
accountantsberoep. Op 12 oktober 2015 is Brenda op 48-jarige leeftijd overleden.
Op 2 juni 2015 is door Brenda Westra Stichting 'Future Finance' opgericht. De stichting is een Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI kenmerk: 8552.41.573). De stichting heeft geen werknemers en de bestuursleden zijn onbezoldigd.
De doelstelling van de stichting is:
'Het bevorderen van innovatie op het gebied van financiële verslaglegging en/of het ontwikkelen en uitdragen van ideeën die
van belang kunnen zijn voor de toekomst van de accountancy in zijn algemeenheid'.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- De heer mr. Frans Schoute (Voorzitter)
- De heer drs. Ronald Oenema RA (Penningmeester)
- Mevrouw drs. Lisa Vinken RA (Secretaris)
Sinds de oprichting is het bestuur van de stichting twee maal bijeengeweest op 22 februari 2016 en op 23 mei 2017.
Daarnaast hebben de bestuursleden onderling enkele malen contact gehad. Verder hebben verkennende gespreken
plaatsgevonden die als doel hadden het inwinnen van informatie over het financieren van een leerstoel, het financieren van
een promotieonderzoek of het organiseren van een scriptieprijs. Zo is er op 29 april 2016 contact geweest met de hoogleraar
Externe financiële verslaggeving aan de Universiteit van Amsterdam. Op 17 april 2016 met de hoogleraar Financial Auditing
van de Vrije Universiteit. Ten slotte is op 23 mei 2017 contact geweest met de Rector Magnificus en de Algemeen Secretaris
van Universiteit Nyenrode. Als resultaat van deze gesprekken zijn nog geen concrete uitgaven of giften voortgekomen. Wel is
er het voornemen om de Brenda Westra Scriptie prijs te organiseren voor de komende jaren in samenwerking met Universiteit
Nyenrode. De gespreken hiervoor worden binnenkort voortgezet.
In 2015 en 2016 zijn er kosten gemaakt voor de website en zijn er bankkosten gemaakt. Naast de kosten voor het oprichten
van de stichting hebben er verder geen uitgaven plaatsgevonden.
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JAARSTUKKEN 2016
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JAARREKENING
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Balans (na resultaatbestemming)
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Liquide middelen

98.558

98.586

ACTIVA

98.558

98.586

Vlottende activa

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

100.000
-2.616

Reserves en fondsen

100.000
-2.092
97.384

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva

1.174

PASSIVA
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97.908

678
1.174

678

98.558

98.586
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Staat van baten en lasten
2016
€

2015
€

Lasten

Kantoorkosten
Algemene kosten
Totaal lasten

496
0

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat
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678
1.414
496

2.092

-496

0

-28

0

-524

-2.092

Stichting Future Finance, HILVERSUM

Algemene toelichting
ACTIVITEITEN
De onderneming Stichting Future Finance heeft als doel het bevorderen van innovatie op het gebied van financiele
verslaglegging alsmede het ontwikkelen en uitdragen van ideeen die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de
accountancy in zijn algemeenheid. Een en ander in de meest ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het maken van wins en is een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de
Algemen wet inzake rijksbelastingen (Awr).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De
jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de
schulden opgenomen tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te
rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het
bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat
met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.
De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen
volledig ter vrije beschikking.
Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans
Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2016 nader toegelicht:
Liquide middelen
Liquide middelen, toelichting
De overige liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
31-12-2016
€

31-12-2015
€

98.558

98.586

98.558

98.586

Liquide middelen
Rekening-courant bank
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Reserves en fondsen
Het verloop van het kapitaal van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:
Het gestort kapitaal is als volgt verdeeld::
€
Storting B.A.J. Westra

100.000

Stand per 31 december 2016

100.000

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

-2.092
-524

0
-2.092

-2.616

-2.092
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden, toelichting
Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2015, geen posten met een overeengekomen looptijd
die langer is dan 1 jaar.
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1.174

678

1.174

678

Overige schulden en overlopende passiva
Kantoorkosten
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2016 nader toegelicht:
2016
€

2015
€

496

678

496

678

0

1.414

0

1.414

28

0

28

0

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen

Algemene kosten
Juridische kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt om het resultaat over 2015 en 2016 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:
Onttrekking aan de overige reserves: € -2.616,Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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