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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Audit Franchise Company Hol-
land Groep 
 

1.1 Algemeen 
De broers Bram en Diederik Vleutenberg studeerden samen accountancy en namen zo’n 
vijftien jaar geleden de praktijk in Utrecht over van hun vader, eveneens openbaar accoun-
tant. Van veel klanten begrepen zij dat onvrede heerste over de kwaliteit en dienstverlening 
van andere accountantspraktijken. Omdat de broers automatisering een meer centrale plaats 
wilden geven binnen de werkzaamheden besloten zij hierop fors te investeren. Deze visie 
heeft het kantoor gemaakt tot wat het nu is. In vijftien jaar tijd is het kantoor uitgegroeid tot 
een accountantsorganisatie met ruim 400 medewerkers waar innovatie, klantgerichtheid en 
ICT centraal staan. Er is een hoofdkantoor in Utrecht met daarbij 14 vestigingen verdeeld 
over Nederland. Omdat een toenemend aantal klanten internationale activiteiten ontplooiden 
hebben de broers Vleutenberg samenwerking gezocht met de wereldwijd opererende Audit 
Franchise Company en werkt het kantoor dan ook sindsdien onder de naam Audit Franchise 
Company Holland Groep (hierna: AFCH). Naast de gebroeders Vleutenberg zijn inmiddels 
een 22-tal partners toegetreden tot AFCH. AFCH beschikt als accountantsorganisatie over 
een vergunning van De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het uitvoeren van wettelijke 
controles, niet zijnde Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s). 
 
 

1.2. Missie en Strategie 
 
Missie 
De missie van AFCH is ‘Wij zorgen bij onze accountancy dienstverlening voor een klantge-
richte benadering- en een werkomgeving die motiveert, stimuleert en inspireert. Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld en streven naar toegevoegde waarde voor 
onze klanten en onze mensen.’ 
 
Strategie 
De strategie is gebaseerd op vier pijlers. Het klantperspectief, de bedrijfsprocessen (intern 
perspectief), het innovatief perspectief en het financieel perspectief.  
 

1. Klantperspectief 

Centraal staat het begrijpen van de klanten die niet om standaardoplossingen maar om 
maatwerk vragen. Door dicht bij de klant te staan met een multidisciplinair deskundig team 
wordt er naar gestreefd een hoge klant tevredenheid te realiseren. In een multidisciplinair team 
worden per klant steeds de benodigde disciplines bijeen gebracht om slagvaardig te werken. 
Fiscalisten, EDP-Auditors, juristen etc. maken dus deel uit van deze teams. 
 

2. Bedrijfsprocessen 

Er wordt gestreefd naar het verhogen van de efficiëntie van de bedrijfsprocessen. Innovatie 
op het gebied van ICT is daarbij de kern. Daarnaast wordt het van het grootste belang ge-
acht om de door de AFM verstrekte vergunning, voor het verrichten van assurance-
opdrachten, te behouden. Om die reden krijgen de eisen die de Wet Toezicht Accountants-
organisaties (WTA) en het Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA) stellen bijzondere 
aandacht.  
 

3. Innovatief perspectief  

Er wordt continu gezocht naar nieuwe diensten die waarde aan de dienstverlening aan klanten 
kunnen toevoegen. De inzet van ICT is daarbij essentieel. 
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4. Financieel perspectief 

AFCH streeft naar een gezonde financiële basis om de continuïteit, ook op lange termijn te 
waarborgen. Daarnaast dient een zodanig rendement te worden behaald op de bedrijfsvoe-
ring dat niet alleen innovatie bekostigd kan blijven worden maar dat ook de winstdeling voor 
alle medewerkers op peil blijft. 
 
 

Deel 2 Organogram en beschrijving van Audit Franchise 
Company Holland Groep 
 
AFCH kent een platte organisatiestructuur waarin zo slagvaardig mogelijk wordt gewerkt. 
Juist om dicht bij de klant te blijven is geen onderverdeling gemaakt naar specialisatie maar 
wordt in multidisciplinaire teams gewerkt. Zie verder onder 2.5. In onderstaand organogram 
is een verwijzing opgenomen naar de beschrijvingen. 
 

 
Figuur 1: Organogram AFCH BV 

 

2.1 Directie Audit Franchise Company Holland Groep 
De dagelijkse leiding is in handen van het directieteam, bestaande uit de algemeen directeur, 
tevens verantwoordelijk voor automatisering, de financieel directeur, de commercieel direc-
teur die ook de afdeling human resources management leidt en de directeur vaktechniek. De 
directie voert de besluiten en het beleid uit zoals in het partneroverleg zijn vastgesteld. De 
vestigingen in het land worden geleid de partners. 
 
Om de betrokkenheid van talentvolle medewerkers groot te houden en hen aan AFCH te 
binden hebben 40 medewerkers in vaste dienst in 2012 het eenmalige recht gehad om op-
ties op gecertificeerde aandelen te kopen. Deze gecertificeerde aandelen geven recht op 

Directie Audit Franchise 
Company Holland Groep 
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een winstdeling zonder verdere zeggenschap. De zeggenschap blijft voorbehouden aan de 
directie en partners. Directie en partners krijgen jaarlijks targets mee voor de te behalen om-
zet en de binnen te halen omzet uit nieuwe opdrachten en / of klanten. 
 
In figuur 2 onderstaand is de juridische organisatiestructuur vormgegeven. 
 

 
Figuur 2: juridische organisatiestructuur AFCH BV 

 

2.2 Automatisering 
AFCH heeft enkele jaren geleden een geavanceerd online boekhoudpakket aangeschaft. Dit 
boekhoudpakket draait op de centrale servers op het hoofdkantoor in Utrecht. Veel klanten 
gebruiken het pakket voor hun financiële administratie. Het pakket kent verregaande stan-
daardisering en geautomatiseerde boekingsgangen. Dit levert een belangrijk efficiency voor-
deel op voor AFCH en haar klanten. Het pakket bevat voorts een rapportgenerator en tevens 
een eigen aangifteprogramma ten behoeve van alle fiscale aangiftes. Het gehele programma 
kan rapportages in SBR1 aanleveren aan zowel de belastingdienst, KVK en banken. Aan dit 
pakket is het elektronisch dossier van AFCH gekoppeld voor onder meer de controleklanten. 
Zo worden in het elektronisch dossier de controle- en werkprogramma’s en de werkverant-
woordingen opgenomen. Binnen het elektronisch dossier is ook een koppeling aanwezig met 
het urenpakket waarin alle medewerkers de uren verantwoorden. Voor alle pakketten is een 
bijkomend voordeel dat door de klant geen software of specifieke hardware aangeschaft 
hoeft te worden. 
 

                                                      
1
 SBR: Standard Business Reporting 

Personal Holding 
respectievelijke Partners 

100% 

Audit Franchise Company 
Holland  Holding BV  

Audit Franchise  Company  
Hoofdkantoor BV 
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Recentelijk is een data-analyse pakket aangeschaft van een grote data analyse leverancier. 
Dit pakket maakt het mogelijk om nog efficiënter en op basis van continuus auditing te con-
troleren. 
 

2.3 Controlling & salarisverwerking 
Controlling 
De afdeling controlling verzorgt de totale financiële administratie van AFCH. Deze admi-
nistratie wordt gecentraliseerd gevoerd, waarbij het boekhoudpakket wordt gebruikt dat ook 
voor klanten beschikbaar is. Tevens wordt hier de centrale CRM2 database beheerd, inclu-
sief de overeenkomsten die met de klanten worden afgesloten voor het te leveren werk, zie 
verder onder 2.5. Ook de incasso van de in omvang toenemende vorderingen wordt centraal 
verzorgd. De eigen financiële administratie wordt door de afdeling automatisering steeds als 
proeftuin gebruikt voor nieuwe updates van het boekhoudpakket. Controlling stelt, onder ver-
antwoordelijkheid van de directie de jaarrekening op die door een andere accountantsorga-
nisatie wordt gecontroleerd. 
 
Salarisverwerking 
De afdeling salarisverwerking verwerkt de salarissen van klanten en ook voor het eigen per-
soneel. Voor het eigen personeel wordt voortgebouwd op het urenpakket waarin de geauto-
riseerde uren worden vergeleken met de contracturen. Overuren worden, zeker in het voor-
jaar veelvuldig uitbetaald. De uitbetaling van de winstdeling geschiedt eveneens via salaris-
verwerking. 
 
Rondom salarisverwerking worden de klanten bediend vanuit het hoofdkantoor en niet de-
centraal omdat uit efficiency- en kennisoogpunt een centrale verwerking van de salarissen 
beter is gebleken. 
Tenslotte verwerkt de afdeling salarisverwerking ook de declaraties van de ZZP’ers3, mede 
op basis van de uren die zij eveneens in het urenpakket boeken. Zie hiertoe ook paragraaf 
2.4. 
 

2.4 Human resources management 
Human resources management (HRM) is verantwoordelijk voor het totale beleid en de uit-
voering rondom selectie, aanname en contractering van het personeel van AFCH. Omdat 
AFCH van haar medewerkers een hoog kennis niveau verlangt en medewerkers daarnaast 
affiniteit met automatisering moeten hebben is het lastig om geschikt personeel te vinden. 
Daarom wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ZZP’ers, met name in de piektijden in het 
voorjaar of voor specifieke opdrachten. De ZZP’ers worden volgens een vaste tarieventabel 
uitbetaald, behoudens specialisten die afwijkende tarieven kunnen hebben. ZZP’ers werken 
als gewone medewerkers mee, inclusief het inboeken van uren in het urenpakket. De totale 
personeelscapaciteit wordt mede aan de hand van de planning steeds zes maanden vooruit 
gepland. HRM werft ook stagiaires van de accountancy opleidingen door heel Nederland. 
 

2.5 Organisatie vestigingen 
Iedere vestiging staat, afhankelijk van de omvang, onder leiding van één of meerdere part-
ners. Het hoofdkantoor vormt eveneens een vestiging. Binnen iedere vestiging werken multi-
disciplinaire teams die onder leiding van de partner of een manager de totale werkzaamhe-
den verzorgen, variërend van: 

 samenstellen van jaarrekeningen; 

                                                      
2
 CRM: Client Relationship Management 

3
 ZZP: Zelfstandige Zonder Personeel 
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 controleren van jaarrekeningen; 

 fiscale advisering; 

 financierings-advisering; 

 advisering op automatiseringsgebied; 

 administratieve ondersteuning; 

 ondersteuning op automatiseringsgebied; 

 data analyse; 

 ondersteuning bij ERP implementaties. 

 

Ruim 40% van de werkzaamheden betreft het samenstellen van jaarrekeningen en de bijbe-
horende bespreking en advisering. Hiertoe zijn abonnementen afgesloten met klanten waar-
bij voor een vast bedrag per maand het standaard pakket wordt geleverd. Dankzij de grote 
efficiency door de automatisering kunnen de tarieven hiervoor uiterst scherp zijn zonder 
marge te verliezen. Dit levert momenteel een belangrijk concurrentievoordeel op. 
 
Voor alle opdrachten worden overeenkomsten afgesloten voorafgaand aan de werkzaamhe-
den. Deze overeenkomsten worden veelal online afgesloten en ook digitaal in het CRM pak-
ket opgeslagen. 
 
Controlewerkzaamheden worden tegen een vooraf overeengekomen bedrag of op regiebasis 
verricht. Voor alle overige werkzaamheden worden regie-overeenkomsten gesloten. De in 
rekening te brengen uurtarieven van de medewerkers en de ZZP’ers zijn door de directie 
vastgesteld. De tarieven zijn inclusief een winstopslag. 
 
Op basis van de verwachtte omzet wordt een halfjaarsplanning opgesteld, zodat de totale 
inzet aan personeel en ZZP’ers kan worden ingeschat. Het komt daarbij veelvuldig voor dat 
medewerkers van andere kantoren van AFCH worden betrokken bij werkzaamheden op an-
dere kantoren. Alle betrokkenen bij een audit voeren hun uren in het eigen urenpakket in. De 
uren worden ingevoerd per klant en aard van de werkzaamheden. Indien nodig wordt het 
Bureau Vaktechniek ingeschakeld dat ook uren op de betreffende klant kan boeken. 
 
Bij controleopdrachten brengen de controleleiders van de teams onder verantwoordelijkheid 
van een partner de offertes uit. De controleleiders stellen verder controleplannen en 
werkprogramma’s op en zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en 
kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Alle werkzaamheden geschieden onder 
uiteindelijke review en verantwoordelijkheid van de verantwoordelijk partner. De offertes 
worden gebaseerd op een nauwkeurige schatting van de benodigde uren per functie. In de 
uitgebrachte offertes zijn de prijsafspraken opgenomen. Voor de gegunde opdrachten stellen 
de leiders van de teams controleplannen en werkprogramma’ s op. In de 
urenverantwoordingen van de medewerkers worden zowel directe als indirecte uren 
verantwoord. 
 
Periodiek worden de partners geïnformeerd over de behaalde resultaten per klant. Het komt 
veelvuldig voor bij controle-opdrachten tegen een vaste aanneemsom dat er meer uren zijn 
gemaakt dan waarop het contract is gebaseerd. Deze meer-uren zijn niet te factureren. 
 
 

Deel 3 Bureau Vaktechniek 
 
De AFM stelt eisen aan een accountantsorganisatie met vergunning. Daarnaast wil AFCH 
state of the art opereren, zowel op audit als advies gebied. Reden te meer dat in het verle-
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den een Bureau Vaktechniek is opgericht. Het Bureau Vaktechniek is verantwoordelijk voor 
de kwaliteitsbewaking waaraan uit hoofde van de AFM vergunning voldaan moet worden. 
 
Bij vaktechnische vragen in de uitvoering van opdrachten bemenst het Bureau Vaktechniek 
een helpdeskfunctie voor de teams. 
 
Het Bureau Vaktechniek is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en actualisering van contro-
leprogramma’s en werkmethodieken per type klant. 
 
Daarnaast worden interne scholingsprogramma’s aangeboden waar alle medewerkers, af-
hankelijk van hun niveau, verplicht aan deelnemen. Dit scholingsaanbod bevat onder meer:  

 Cursussen rondom de eigen auditmethodologie. 

 Cursussen Financial Accounting, Tax, Bestuurlijke Informatieverzorging en Auditing. 

 Communicatie- en commercietrainingen. 

 
Binnen het Bureau Vaktechniek werkt een compliance officer waar eventuele vaktechnische 
dilemma’s in vertrouwen door medewerkers kunnen worden besproken. 
 
Tenslotte is Bureau Vaktechniek verantwoordelijk voor de interne review van dossiers en de 
ondersteuning bij (mogelijke) claims. 
 
Recent is een klacht ingediend tegen de algemeen directeur Bram Vleutenberg bij de Ac-
countantskamer in Zwolle. De klacht is door de AFM en een gedupeerde afzonderlijk inge-
diend. De klacht betrof de jaarrekening van de in Nederland gevestigde Blauwe Stad BV. 
Deze BV exploiteert een vakantiepark genaamd Blauwe Stad, gelegen in Groningen bij het 
Oldambtmeer. De jaarrekeningen van dit park zijn tot en met 2011 steeds voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring (door AFCH). In 2012 is Blauwe Stad BV verkocht aan een 
externe partij. Naar nu is gebleken is de waardering van het park significant overschat: zowel 
de directe als indirecte opbrengstwaarde liggen aanzienlijk beneden de boekwaarde. 
De waardering voor de jaarrekening is destijds uitgevoerd door een taxateur in wie vertrou-
wen is gesteld door de accountant, ondanks dat het een neef betrof van de directeur van 
Blauwe Stad BV. 
 
De uitspraak van de Accountantskamer is in het voordeel van de klager uitgepakt: Bram is 
vooralsnog voor vier maanden geschorst. Tegen de uitspraak is beroep ingesteld door AFCH 
en in afwachting daarvan is de schorsing aangehouden en kan Bram nog blijven werken als 
accountant. De uitspraak heeft in de pers tot de nodige beroering geleid. Ook is recent be-
kend geworden dat via een civiele procedure door de overnemende partij een schadeclaim 
tegen AFCH is ingediend voor de geleden schade. 
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Deel 4 Concept geconsolideerde JAARREKENING 2012 Van 
Audit Franchise Company Holland Holding BV (gedeelte-
lijk) 

 
GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstverdeling) 
(bedragen x € 1.000) 
 
   31-dec-12   31-dec-11 

Vaste activa       

       

Materiële vaste activa (1)      

Verbouwings- en inrichtingskosten  6.950   8.000  

Inventaris  1.445   1.692  

Andere vaste bedrijfsmiddelen  1.963   1.862  

   10.358   11.554 

       

Vlottende activa       

       

Onderhanden projecten (2)  4.466   4.848 

       

Vorderingen       

Vorderingen op klanten (3) 9.632   7.835  

Vorderingen op aandeelhouders  6.557   5.374  

Overige vorderingen  2.155   1.372  

Overlopende activa (4) 1.831   1.737  

   20.175   16.318 

       

Liquide middelen   501   2.565 

       

Totaal   35.500   35.285 

 

   31-dec-12   31-dec-11 

Passiva       

       

Groepsvermogen   9.754   10.818 

       

Voorzieningen (5)  4.300   4.802 

       

Langlopende schulden       

Achtergestelde leningen (6) 4.943   5.171  

Overlopende passiva  2.728   2.954  

   7.671   8.125 

Kortlopende schulden (7)      

Achtergestelde leningen (6) 329   226  

Schulden aan leveranciers  1.324   1.372  

Belasting en premies sociale verzekeringen  3.140   3.438  

Overige schulden  7.363   4.762  

Overlopende passiva  1.619   1.742  

   13.775   11.540 

       

Totaal   35.500   35.285 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 

   2012   2011 

       

Netto-omzet (8)  64.490   66.472 

Kosten van uitbesteed werk en andere 
kosten  -15.624   -14.906  

Lonen en salarissen  -21.940   -23.334  

Sociale lasten (9) -4.916   -4.902  

Afschrijving op materiële vaste activa  -1.780   -1.982  

Overige bedrijfskosten (10) -8.004   -7.693  

Som der bedrijfslasten   -52.264   -52.817 

       

Bedrijfsresultaat   12.226    13.655  

       
Rentebaten en soortgelijke opbreng-
sten   97   77 

Rentelasten en soortgelijke kosten (11)  -653   -732 

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoe-
fening voor belastingen   11.670   13.000 

Belastingen   -2.344   -2.600 

       

Resultaat na belastingen   9.336   10.400 
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GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 
 
ALGEMEEN 
 
De geconsolideerde jaarrekening van Audit Franchise Company Holland Holding BV wordt 
opgesteld op basis van titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving. 
 
Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van Audit 
Franchise Company Holland Holding BV alsmede die van haar groepsmaatschappijen met 
toepassing van de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties worden ge-
elimineerd. 
Audit Franchise Company Holland Holding BV houdt 100%-belangen in de volgende 
groepsmaatschappijen: 

 Audit Franchise Company Hoofdkantoor BV Utrecht, Nederland 

 Audit Franchise Company “Stad” BV   Vestigingsplaats, Nederland 

   (14 afzonderlijke BV’s) 

 

De enkelvoudige winst- en verliesrekening wordt verkort opgesteld met inachtneming van 
artikel 2:402 BW, omdat de financiële gegevens van Audit Franchise Company Holland Hol-
ding BV worden opgenomen in haar geconsolideerde jaarrekening. 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. Voor zover niet anders ver-
meld, geschiedt waardering van activa en passiva tegen nominale waarde. Alle bedragen in 
de jaarrekening worden weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardi-
gingskosten, verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte economische levens-
duur, rekening houdend met eventuele restwaarden. Afschrijvingen geschieden tegen een 
vast percentage van de aanschaffingswaarden of vervaardigingskosten.  
 
Onderhanden projecten 
Onderhanden projecten betreffen verleende, maar nog niet gefactureerde diensten, gewaar-
deerd tegen de verwachte, aan klanten in rekening te brengen bedragen. Indien voor een 
project het saldo van verrichte werkzaamheden, voorzieningen en gefactureerde bedragen 
negatief is, wordt dit saldo onder de overige schulden verantwoord. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder af-
trek van voorzieningen wegens oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen tegoeden in rekening-courant en deposito’s bij banken. Deze 
tegoeden staan ter vrije beschikking van de groep. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen of feitelijke ver-
plichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang of het moment van af-
wikkeling onzeker is. 
De pensioenvoorzieningen omvatten voorzieningen inzake pensioenverplichtingen en toe-
zeggingen voor non-activiteitsregelingen. Onder overige voorzieningen is begrepen de voor-
ziening beroepsaansprakelijkheid. De voorzieningen worden gewaardeerd op het bedrag van 
de uitgaven waartegen naar verwachting zal worden afgewikkeld. 
 
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt berekend als het verschil tussen de opbrengstwaarde van geleverde 
diensten enerzijds en kosten en andere lasten anderzijds. Baten en lasten worden opgeno-
men tegen historische prijzen dan wel op basis van nominale waarde. 
 
Netto-omzet 
Onder de netto-omzet worden verantwoord de over het verslagjaar uit hoofde van dienstver-
lening in rekening gebrachte en te brengen bedragen. Deze bedragen worden verantwoord 
zodra het waarschijnlijk is dat ze zullen worden gerealiseerd. Hierbij worden de met klanten 
gemaakte afspraken over de in rekening te brengen diensten naar mate van de voortgang 
van de werkzaamheden in aanmerking genomen.  
 
Bedrijfskosten 
De bedrijfskosten worden berekend op historische kosten en toegerekend aan het verslag-
jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Afschrijving materiële vaste activa 
Afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend tegen een vast percentage van de 
aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten op basis van de verwachte economische le-
vensduur. 
 
Belastingen 
Belastingen worden berekend op basis van het bedrijfseconomisch resultaat, rekening hou-
dend met fiscale faciliteiten en verzwaringen. Het tarief van de vennootschapsbelasting be-
draagt 20% van het belastbare resultaat (2011: 20%). 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
(bedragen x € 1.000, indien niet anders vermeld) 
 
1) Materiële vaste activa 

Het verloop van de post is als volgt: 
 

 

Verbouwings- 
en inrichtings-

kosten Inventaris  

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen 

Totaal 
 2012 

Totaal 
 2011 

Stand per 1 januari      

Verkrijgingsprijzen 10.000 2.937 3.519 16.456 15.866 

Cumulatieve afschrijvingen -2.000 -1.245 -1.657 -4.902 -4.425 

Boekwaarden 8.000 1.692 1.862 11.554 11.441 

      

Mutaties      

Investeringen 0 10 580 590 2.275 

Desinvesteringen 0 -72 -398 -470 -686 

Cumulatieve afschrijving op 
desinvesteringen 0 72 392 464 506 

Afschrijvingen -1.050 -257 -473 -1.780 -1.982 

 -1.050 -247 101 -1.196 113 

Stand per 31 december      

Verkrijgingsprijzen 10.000 2.875 3.701 16.607 16.456 

Cumulatieve afschrijvingen -3.050 -1.430  -1.738 -6.218 -4.902 

Boekwaarden 6.950 1.445 1.963 10.358 11.554 

      

Afschrijvingspercentages 10% - 20% 10% 10% - 33%   

 
De actuele waarde van de materiële vaste activa wijkt niet in belangrijke mate af van de 
boekwaarde. Met ingang van boekjaar 2012 worden de kosten van groot onderhoud geacti-
veerd als component van de verbouwings- en inrichtingskosten, en niet langer ten laste van 
de voorziening groot onderhoud gebracht. 
 
2) Onderhanden projecten 

 31-12-2012 31-12-2011 

Opbrengstwaarde 5.555 5.964 
Gefactureerde termijnen -1.089 -1.116 
 4.466 4.848 
 
3) Vorderingen op klanten 

Voor het risico van oninbaarheid is op de handelsvorderingen een waardevermindering toe-
gepast van € 1.220.000 (2011: € 1.280.000). 
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4) Overlopende activa 

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren: 
 31-12-2012 31-12-2011 

Vooruitbetaalde huurkosten 715 580 
Vooruitbetaalde verzekeringspremies 614 644 
Vooruitbetaalde pensioenpremies 278 17 
Overige    224    496 
 1.831 1.737 
 
5) Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 
 

 
Groot on-
derhoud 

Pensioen-
voorziening 

Latente 
belastingen 

Overige 
voorzienin-

gen 
Totaal 
2012 

Totaal 
2011 

Stand per 1 januari 500 260  
 

0 4.042 
          

4.802 5.051 

Onttrekking -500 0 
 

0 -959 -1.459 -968 

Dotatie 0 390 
 

10 557 957 719 

Stand per 31 
december 0 650 

 
10 3.640 4.300 4.802 

 
Voorziening voor groot onderhoud 
Deze voorziening heeft betrekking op kosten van verbouwings- en inrichtingskosten van ge-
huurde panden, waaronder de voorgevel. Eens in de vijf jaar wordt het aangezicht en de in-
richting van de advieskantoren aangepast aan de actuele standaarden en het imago van de 
organisatie. Aan het begin van het boekjaar is de voorziening opgeheven en worden de uit-
gaven aan groot onderhoud geactiveerd als component van de materiële vaste activa. 
 
Pensioenvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd voor verplichtingen die uitstijgen boven de jaarlijks gestorte 
premies op basis van in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegde financieringsafspraken met 
de pensioenuitvoerder. 
 
Overige voorzieningen 
Onder de overige voorzieningen is begrepen de voorziening voor beroepsaansprakelijkheid 
vanwege ingediende en verwachte claims met betrekking tot de werkzaamheden tot en met 
balansdatum. Alle ingediende claims worden betwist. De voorziening beroepsaansprakelijk-
heid betreft de claims voor zover die per balansdatum nog niet zijn afgewikkeld en naar ver-
wachting ten laste van de Audit Franchise Company Holland Holding BV zullen komen. 
 
6) Achtergestelde leningen 

De besloten vennootschap van de beroepsbeoefenaar die een aansluitingsovereenkomst is 
aangegaan is verplicht om een achtergestelde lening te verstrekken. De rentevergoeding 
bedraagt 9,0% (2011 9,5%), gebaseerd op 15-jaars externe kapitaalmarktrente plus een op-
slag in verband met eraan gerelateerde risico’s. De leningen worden in overeenstemming 
met de gemaakte afspraken afgelost bij uittreden van de beroepsbeoefenaren conform de 
aansluitingsovereenkomst. 
De achtergestelde leningen zijn achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren van Audit 
Franchise Company Holland Holding BV en haar groepsmaatschappijen. 
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Het verloop van de achtergestelde leningen is als volgt: 
 2012 2011 

Stand per 1 januari 5.397 5.355 
Af: beëindigde overeenkomsten -336 -262 
Bij: bijstorting/nieuw afgesloten overeenkomsten    211    304 
Stand per 31 december 5.272 5.397 
 
Het kortlopende deel van de achtergestelde leningen bedroeg € 329.000 (2011: € 226.000) 
 
7) Kortlopende schulden 

Belasting en premies sociale verzekeringen 
Deze post omvat de door de groepsmaatschappijen in Nederland verschuldigde belastingen. 
In de verschuldigde belastingen is een bedrag van € 2.334.000 opgenomen voor te betalen 
vennootschapsbelasting (2011: € 2.600.000). 
 
Overige schulden 
De overige schulden zijn als volgt te specificeren: 
 31-12-2012 31-12-2011 

Onderhanden projecten met een gefactureerde termijn hoger 
dan de gerealiseerde opbrengsten 4.083 1.702 
Te betalen winstdeling 1.867 1.563 
Vakantiedagen en vakantiegelden 728 822 
Overige    685    675 
 7.363 4.762 
 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000, indien niet anders vermeld) 
 
8) Netto-omzet 

De netto-omzet (na eliminatie van interne omzet) is naar segment als volgt te specificeren: 
 2012 2011 
Samenstelwerkzaamheden 25.691 26.793 
Controlewerkzaamheden 21.756 21.839 
Adviesdiensten 17.043 17.840 
 64.490 66.472 
9) Sociale lasten 

De sociale lasten zijn als volgt te specificeren: 
 2012 2011 
Sociale lasten 2.332 2.309 
Pensioenlasten 2.584   2.593 
 4.916 4.902 
De pensioenpremies bedragen 10% van de lonen en salarissen. De premie wordt afgestort 
aan de pensioenuitvoerder op basis van ontvangen nota’s. Indien de dekkingsgraad bij de 
pensioenuitvoerder minder dan 110% van de pensioentoezeggingen bedraagt staat Audit 
Franchise Company Holland Holding BV garant voor het verschil. Eind 2012 bedroeg de 
dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder 105% (2011: 108%). 
 
Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2012 bedraagt 427 (2011: 445). 
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10) Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten zijn als volgt te specificeren: 
 2012 2011 
Beheersvergoeding 2.197 2.789 
Overige personeelskosten 1.638 1.125 
Huisvestingskosten 1.752 1.696 
Verkoop- en acquisitiekosten 867 674 
Kosten van verzekeringen 831 679 
Overige kosten 719 730 
 8.004 7.693 
 
Onder beheersvergoeding wordt verstaan de management fee aan de partner-bv (personal 
holding) voor het ter beschikking stellen van de arbeidsinbreng door de beroepsbeoefenaren. 
De beheersvergoeding is niet geïndexeerd. 
 
11) Rentelasten en soortgelijke kosten 

De rentelasten en soortgelijke kosten zijn als volgt te specificeren: 
 2012 2011 
Rentelasten vergoed aan beroepsbeoefenaren 619 691 
Overige rentelasten en soortgelijke kosten   34   41 
 653 732 
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ENKELVOUDIGE BALANS (voor winstverdeling) 
(bedragen x € 1.000) 
 

   31-dec-12   31-dec-11 

Vaste activa       

       

Financiële vaste activa       

Deelnemingen   16.569   17.750 

       

Vlottende activa       

       

Vorderingen       

Vorderingen op aandeelhouders  6.557   5.374  

Overige vorderingen  487   177  

Overlopende activa  946   854  

   7.990   6.405 

Liquide middelen   18   2.456 

       

Totaal   24.577   26.611 

 
 

   31-dec-12   31-dec-11 

Passiva       

       

Eigen vermogen (12)  9.754   10.818 

       

Voorzieningen   4.300   4.802  

       

Langlopende schulden       

Achtergestelde leningen  4.943    5.171  

Overlopende passiva  2.165   2.253  

   7.108   7.424 

Kortlopende schulden       

Achtergestelde leningen  329   226  

Schulden aan leveranciers  14   27  

Belasting en premies sociale verzekeringen 2.332   2.600  

Overige schulden  509   484  

Overlopende passiva  231   230  

   3.415   3.567 

       

Totaal   24.577   26.611 
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ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 

   2012   2011 

       

Resultaat deelnemingen   9.407   10.414 

Overige baten en lasten na belastingen   -71   -14 

       

Resultaat na belastingen   9.336   10.400 

 
 
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
(bedragen x € 1.000, indien niet anders vermeld) 
 
12) Eigen vermogen 

De samenstelling van het eigen vermogen is als volgt te specificeren: 
 2012 2011 

Geplaatst kapitaal 18 18 
Agio 400 400 
Resultaat na belasting 9.336 10.400 
 9.754 10.818 
Resultaat na belasting 
Stand per 1 januari 10.400 10.682 
Af: dividenduitkering -10.400 -10.682 
Bij: resultaat lopend boekjaar    9.336   10.400 
Stand per 31 december 9.336 10.400 
 
Van het overzicht van het totaalresultaat is afgezien, omdat het totaalresultaat van Audit 
Franchise Company Holland Holding BV gelijk is aan het resultaat na belastingen (2011 
idem). Er zijn in het boekjaar geen baten en lasten die rechtsreeks in het eigen vermogen 
zijn verwerkt. 


