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ACCOUNTANTSVERKLARING

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2004 van Stichting Corporate
Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen te Den Haag gecontroleerd. De
jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het
is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verrlcht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle
zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een
controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van
inforrnatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.
Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financi~le
verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke
schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een
deugdelijke grondslag vorrnt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het verrnogen op 31 december 2004 en van het saldo van baten en
lasten over 2004, in overeenstemming met in Nedertand algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiele verslaggeving.
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3Balans per 31 december 2004

4Staat van Baten en Lasten 2004

5Kasstroomoverzicht

Toelichting

2



31 cBB..m
2.004 2.~

~ ~

31 cBB,ix.
2.004 2.003

E E~ P88iva

o.em~d.e ~'6"~-1

2.5n
4.a

~ 137.e 151.444~\OtB.~-1
Tm,g Ie ~ BTW

~

Lkl.K2iJ'~ a.m~

~.D
&007

-
54.8184& ~ES'*

Nf8~BTW
08t\8.I81/ f8 t.-'11x:8B1

1~14 m377 m414 m377

M.Ja&~

~ ~ 1 jaIat ZD4 151.444

~~ I (~&act> 3X)4 (13.~

137.~~ ~ 31 c*-1~ 3X)4

'9 15 S~
~ ~ L"

3



2.004 2003
~ ~

2.004 2003
E E

Baten.b!!!!!!

49.250 42.246BD1tsa,a~ Brj<t8g81 ~
Bijctag81 ~ deeln«T8S
~~-~I t"_-~
~'engsten O'o'erigeS1ucIet..Wt818 39.- 9.669

VergoecingDrekteu' 44.345 188.283 175.950

~ I ~ng ~r8ktaw 19.124 2.680Rente Inkcmsten 2.875

Kostenh81<!x)ek 6.493 34.783 Nadeigsact) 13.958

2.956 8.915~ VI;x.Q"

13.858 5.904~m

29.424 39.574O.wigekosten

V~1g sack) 37.5S

~.116 178.630 205.116 178.~

4



Ftand per 1 januari I 223.5231 ISO.I88!

5



Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen

TOELICHTING

GRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING EN RESUL TATENBEPALING

AlgemeenDe Stichting is opgericht op 13 maart 1998 met als doel deelnemers in staat te stellen de door hen
gewenste activiteiten die verband houden met Corporate Governance uit te oefenen, alsmede al
hetgeen te doen dat met het voorgaande verband houdt. De oprichters zijn vertegenwoordigers van
pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen zijn tevens vertegenwoordigd in bet bestuur.

Aile genoemde bedragen zijn in euro's.

Scbattingen
Bij bet opstellen van de jaarrekening dient bet bestuur van de stichting, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke baten en lasten kunnen van deze schattingen afwijken.

Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva worden gewaardeerd regen nominate waarde, onder toepassing van bet

beginsel van bistorische kostprijs.

Bepaling resultaat I vermogensmutaties
Baten en lasteD worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen

worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Presen ta tiegro ndslagen
De balans van de Stichting is gericht op de presentatie van het Stichtingsvennogen zijnde de
reserve die door het Bestuur wordt bepaald. De reserve bestaat uit het saldo van aIle door de
Stichting gehouden activa en passiva. Tegen deze achtergrond vonnt bet jaarlijkse resultaat, zoals
gepresenteerd in de staat van baten en lasten, de mutatie op de reserve.

BALANS

Liguide middelen
Onder dit hoofd zijn opgenomen de direct opeisbare tegoeden bij de bankier.

avenge vorderin2en
De post betreft de ultimo 2004 resp. ultimo 2003 te ontvangen rente inzake de depositorekening
resp. de gewone bankrekening, alsmede de nag te ontvangen deelnemersbijdragen.
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1.073
1.499

455
14.399

Te ontvangen deposito rente

Te ontvangen deelnemersbljdragen

14.8542.572Totaal
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Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen

Kortl~de schulden en overlonende oassiva
De post is als voIgt te specificeren:

~~

9.669
11.345
1.733
2.269

28.610
11.345
4.613
2.269
5.069
2.100

922

Erasmus Universiteit (Studie Mertens)
Studie Opties II
Te betalen kosten vergadering I symposium
Te betalen kosten secretariaat
Te betalen kosten directeur
Te betalen kosten accountant
Kosten voorzitter 4e kwartaal
Deminor (handboek)
Overige te betalen posten

2.100
1.704

32.000
1.277

62.09754.928Totaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Contributie
De bijdrage van de zeven oprlchters bedroeg E 137.673 (2003: E 131.118). De bijdrage van de

overlie deelnemers bedroeg E 50.610 (2003: E 44.600).

Bedrij fsanalvsekosten
Betreft kosten voor analyse en rapporten over de status van corporate governance bij een aantal

bedrijven.

Studie Mertens
Onder dit hoofd zijn opgenomen de kosten van bet door de Erasmus Universiteit in 2004
uitgevoerde onderzoek naar International Corporate Governance and Perfonnance.

Vergoedin2 directem / kosten en huisvestin2 g~teur
Deze kosten hebben betrekking op de door de directeur ontvangen vergoeding, en op de
door de directeur gemaakte kosten voor reis- en verblijf, telefoon, kantoorbenodigdheden en

huisvesting.

Kosten voorzitter
Onder dit hoofd zijn opgenomen de reis- en verblijtkosten van de voorzitter van het bestuur
van de stichting. Voor 2004 betreft fit nagekomen kosten.

Kosten handboek
Deze kosten betreffen een in 2003 uitgevoerde update van bet SCOOP handboek Corporate

Governance.

Kosten sVl11oosium
Deze kosten betreffen de op 13 januari en 10 november 2004 gehouden bijeenkomsten.
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Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen

Overi2e kosten
De avenge kosten zijn als voIgt te specificeren:

~

13.613
2.100

420
8.316
3.300
1.442

233

13.613
2.150

803
4.530

Kosten secretarlaat
Kosten accountant
Kosten website
Kosten literatuur (Gk)baJ Proxy Watdl)
Kosten opleidingen
Kostemn jaarverslag (vertaalk~ten)
Kosten abonnementen I bijdragen
Kosten vergaderlngen
Diverse kosten

10.279
8.010

189

T otaal
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