
Bij de voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) 09:00 uur tot 
10:30 uur geldt het volgende: 

- Studenten mogen uitsluitend gebruik maken van de boeken die op de 
literatuurlijst van de opleiding staan 

- Deze boeken mogen uitsluitend voorzien zijn van tabjes en onderstrepingen  
- Syllabi, aantekeningen en overige documenten, in welke vorm dan ook, zijn 

niet toegestaan. 

Bij het maken van de vragen van de ochtendzitting (10:30 tot 13:00 uur) en 
middagzitting (14:00 tot 16:30 uur) geldt het volgende: 

- Studenten mogen uitsluitend gebruik maken van de volgende literatuur en 
hulpmiddelen: 

o Handboek 2018 Deloitte en/of Handboek 2018 E&Y en/of KPMG 
Jaarboek 2017/2018; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor 
eigen risico. 

o Regelgeving Accountancy (HRA) 2018; een eerdere druk is toegestaan, 
maar wel voor eigen risico. 

o Wwft (ingebonden) 
o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

- Alle antwoorden dienen op tentamenpapier te worden gemaakt 
- Het kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 
- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, 

tenzij anders is aangegeven 
- Wanneer in de motivatie naar wet- en regelgeving wordt gevraagd, moet deze 

zo specifiek en volledig mogelijk zijn; dus artikelnummer, lidnummer, letter, 
alineanummer etc. etc. 

- Alleen toegelichte berekeningen worden meegenomen in de beoordeling, 
tenzij anders is aangegeven 

- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling 
meegenomen 

- Geef bij journaalposten duidelijk aan of het een balanspost (B) of een post van 
de winst-en-verliesrekening (W&V) betreft. 

Pauze (tussen 13:00 en 14:00 uur) 

De casus moet tijdens de pauze tussen ochtend- en middagzitting in de 
examenruimte blijven. 

 

Redactiecommissie OAT  
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving TwoFlix B.V. 

 

1.1 Algemeen 
Samira en Tanja, twee studentes van het HBO, hebben in 2010 TwoFlix B.V. 
opgericht. Dit zakelijke initiatief, waarvoor het idee op school was ontstaan tijdens 
een les over marketing, bleek een schot in de roos!  

TwoFlix B.V. is een onderneming die inspeelt op de behoefte van mensen om series, 
films en sportevenementen op televisie te bekijken op een moment dat het hen 
uitkomt. Het concept is eenvoudig: je neemt een abonnement op TwoFlix, betaalt een 
vast bedrag per maand of een bedrag per serie/film/sportevenement en ontvangt 
daarvoor toegang tot de inhoud van de site (content) waarop jij recht hebt, via jouw 
device (laptop/tablet/mobiel). Voorts kun je dat bekijken op het moment dat het jou 
uitkomt.  

Twoflix is gevestigd in een pand in de oude binnenstad van Utrecht.  

1.2 De missie, visie en strategie 
Omdat Samira en Tanja goed hadden opgelet bij hun lessen “Strategisch 
Management” op het HBO kwamen ze al snel tot een discussie omtrent hun 
uiteindelijke doelstellingen. Hun missie hebben zij destijds, ambitieus als zij waren, 
verwoord als “Over 10 jaar de nummer 1 aanbieder van ‘Sport/Series/ Films via 
Internet’ in Europa!”. Deze missie is gebaseerd op hun visie omtrent het 
‘communicatielandschap’ van de toekomst. Zij zagen een wereld waarin de huidige 
manier van televisiekijken wordt vervangen door een manier waarbij de consument 
kan kijken wat hij wil, op het moment dat hij dat wil en via het medium waaraan hij de 
voorkeur geeft.  

De strategie om hun doel te realiseren hebben zij gebouwd op de volgende 
uitgangspunten: 

 Het aanbieden van sportevenementen en series/films op televisie/device 
waarvoor bij grote groepen kijkers interesse bestaat; 

 De kijker in de gelegenheid stellen dit te bekijken op het moment dat het hem 
uitkomt; 

 De kijker een optimale kijkervaring aanbieden; 

 Een zeer gebruikersvriendelijke website voor zowel vaste klanten als voor 
potentiële klanten; 

 Soepele afwikkeling via een divers aanbod van betaalmogelijkheden; 

 Kwaliteit en klantvriendelijkheid zijn het uitgangspunt voor alle medewerkers 
van TwoFlix. 

Hoewel de missie een duidelijke ambitie weergeeft om ook in andere Europese 
landen het “TwoFlix concept” aan te bieden heeft de organisatie zich nog niet gericht 
op het buitenland. Uitzondering hierop is Vlaanderen (België). Voor de Vlaamse 
klanten kan namelijk gebruik worden gemaakt van de Nederlandse website. De 
uitbreiding naar andere landen wordt momenteel bestudeerd door een projectgroep 
maar is even uitgesteld in verband met juridische onduidelijkheden en risico’s. 
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1.3 De organisatiestructuur, - cultuur, het management en het 
personeel 
In de paragrafen 1.3.1. tot en met 1.3.6 zullen de afdelingen binnen TwoFlix worden 
besproken. In de paragrafen 1.3.7 tot en met 1.3.9 zullen voorts algemene zaken ten 
aanzien van TwoFlix worden behandeld. 

De organisatie is ingericht zoals weergegeven in het volgende organogram: 

        

   

Organisatieschema 
TwoFlix 

   

        

   
Raad van 

commissarissen    

      

   
  

    

   

Directie  (Samira en 
Tanja) 

   

    
  

   

    
  

   

    
    

Personeelszaken 
(Julia) 
1.3.1 

    
  

   

    
  

   

    
    

Juridische zaken 
(Fouad) 

1.3.2 

    
  

   

    
  

   

    
    

Administratie 
(Peter) 
1.3.3 

    
  

 

4 medewerkers 

    
  

   

 
            

 

 
  

  
  

  
  

Marketing 
(Tessa) 

1.3.4 

 

Klantenservice/Abon. 
(Steven) 

1.3.5 

 

Automatisering 
(Vijay) 
1.3.6 

25 medewerkers 

 

11 medewerkers 

 

12 medewerkers 

 

Het managementteam (MT) komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit Samira, Tanja, 
Tessa, Steven, Vijay en Peter. In het MT worden regelmatig verhitte discussies 
gevoerd omtrent allerhande bedrijfsmatige zaken. Hoewel Tanja en Samira het 
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uiteindelijk voor het zeggen hebben worden vrijwel alle besluiten binnen het MT op 
democratische wijze genomen. 

1.3.1 Personeelszaken 
Julia is het aanspreekpunt van de organisatie op het gebied van personeelszaken. 
Gezien de omvang van TwoFlix doet zij dat nu nog in haar eentje. Naast het 
bijhouden van de personeelsdossiers doet Julia ook de salarisadministratie. 

Gelukkig hebben zich het laatste jaar weinig personeelswisselingen voorgedaan. 
Zodra de uitbreidingsplannen hun beslag krijgen zal een extra medewerker worden 
aangenomen bij personeelszaken. Nu komt het, door de drukte, af en toe voor dat 
mutaties in de salarisadministratie niet tijdig door Julia worden doorgevoerd. 

Het personeel ontvangt maandelijks een vast salaris. Daarnaast ontvangen 
medewerkers een toeslag voor gewerkte overuren. Aanvullend biedt TwoFlix een 
ruimhartig bonusprogramma aan, zie paragraaf 1.3.7. 

1.3.2 Juridische zaken 
Alle juridische zaken worden behandeld door Fouad. Hij is recentelijk erg druk 
geweest met de invoering van procedures om te voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is TwoFlix recentelijk 
verwikkeld geweest in rechtszaken in verband met vermeende inbreuk op 
uitzendrechten/licenties in Vlaanderen. Tot slot is Fouad intensief betrokken bij de 
contracten die de afdeling Marketing ontvangt met betrekking tot de 
uitzendrechten/licenties. 

1.3.3 Administratie 
Op de administratie werken 4 medewerkers onder leiding van Peter.  

Eind 2018 is TwoFlix begonnen met de digitale verwerking van de inkoopfacturen. 
Eén medewerker van de financiële administratie is hiervoor verantwoordelijk en voert 
de routing voor autorisatie van de inkomende facturen door. De budgethouder krijgt 
hierop automatisch een verzoek in de mail voor autorisatie. Als de autorisatie is 
afgerond vindt aan de hand van de ingevoerde codering de boeking in het ERP-
pakket plaats. 

Daarnaast is één medewerker belast met de omzetboeking. Dagelijks wordt gekeken 
welke omzet genomen kan worden op basis van de lopende abonnementen en de 
evenementen. Overige medewerkers zijn bevoegd tot het doen van alle boekingen in 
de administratie met uitzondering van de omzet.  

Peter verzorgt maandelijks een gedetailleerde financiële en operationele 
managementrapportage, welke in het MT uitgebreid wordt besproken. Peter stelt ook 
de jaarrekening op, waar hij veel plezier aan beleeft, hoewel hij de regelgeving niet 
altijd duidelijk vindt. Volgens de directie schiet Peter af en toe enigszins door met zijn 
“verslaggevingsregeltjes”. 

Peter is ook verantwoordelijk voor de betaalmogelijkheden welke de klanten op de 
site kunnen gebruiken. Hoewel het positief lijkt om de klant maximale 
betaalmogelijkheden aan te bieden, variëren de kosten aanzienlijk tussen de diverse 
opties (IDEAL, creditcard VISA, creditcard American Express, creditcard Mastercard, 
automatische incasso etc.). Het is dus belangrijk dat Peter hierin weloverwogen 
keuzes maakt. Vanuit de afdeling Klantenservice is, op basis van diverse publicaties, 
aangegeven dat het invoeren van een optie “achteraf betalen” zal leiden tot een 
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toename van het aantal klanten met zeker 10%. Peter heeft aangegeven deze 
betaaloptie te onderzoeken en zal daarover in het komende MT-overleg rapporteren. 

1.3.4 Marketing 
Samira noemt deze afdeling altijd de ‘levenslijn’ van TwoFlix. Deze afdeling bepaalt 
namelijk het totale aanbod op de site, zowel voor wat betreft de sport als voor wat 
betreft de films & series. Daarnaast bepaalt de afdeling marketing de prijsstelling van 
al het aanbod, dus zowel de prijs van de abonnementen als de prijs van de 
eenmalige evenementen. De afdeling marketing is tevens verantwoordelijk voor de 
kortingsacties. 

Verkrijging van de noodzakelijke licenties (voor TwoFlix zijn dit de uitzendrechten) is 
een kritisch proces, niet in het minst omdat daar de basis ligt voor de financiële 
gezondheid van TwoFlix. Voor films & series geldt dat onderhandelingen moeten 
worden gevoerd met de producenten. Afhankelijk van de populariteit en de eventueel 
gewenste exclusiviteit door TwoFlix is er een grote variatie in kosten voor deze 
licenties. Het verkrijgen van licenties voor sportevenementen is nog kritischer. 
Afhankelijk van de organiserende instantie (een sportbond of toernooiorganisatie) 
kunnen licenties voor sportevenementen worden bemachtigd door inschrijving op een 
internetveiling of via rechtstreekse onderhandelingen. Het gebeurt echter ook dat 
TwoFlix een contract afsluit met een partij die de uitzendrechten exclusief heeft 
gekocht. Hierbij kunnen prijsafspraken worden gemaakt op basis van een 
totaalbedrag voor de aangeschafte licenties maar ook op een zogenaamde ‘bijdrage 
per kijker’. Mits deze ‘bijdrage per kijker’ niet te hoog is heeft deze contractvorm de 
voorkeur, omdat hiermee het financiële risico kan worden beperkt. 

Met het groeiende aantal gebruikers is TwoFlix ook een interessante partij geworden 
voor adverteerders. Met name de fabrikanten van sportartikelen zijn bijzonder 
geïnteresseerd. Het afgelopen jaar heeft Tessa enkele lucratieve contracten 
afgesloten met de merken “Mike” en “Badidas”. Deze bedrijven betalen ofwel een 
vast bedrag voor een bepaalde periode waarin de advertentie te zien is op de site 
van TwoFlix ofwel een bedrag per klik op betreffende ‘banner’ (internetadvertentie). 
In verband met de kijkersvriendelijkheid zijn de mogelijkheden tot adverteren door de 
directie gemaximeerd. 

1.3.5 Klantenservice/Abonnementen 
Omdat deze afdeling rechtstreeks met de klanten in contact staat, is zij 
verantwoordelijk voor de lay-out van de website en zorgt zij voor de continue 
verbetering daarvan. Uitgangspunt hierbij is het gebruikersgemak. Om dit goed te 
kunnen doen, heeft deze afdeling een compleet inzicht in het klik- en kijkgedrag van 
de abonnees. Verbetervoorstellen voor de lay-out van de site worden door de 
afdeling “Automatisering” vervolgens technisch uitgewerkt en, na goedkeuring van de 
afdeling “Klantenservice/Abonnementen, geïmplementeerd.  

Omdat klantvriendelijkheid een van de speerpunten van TwoFlix is, heeft de directie 
een bewuste keuze gemaakt om een klant altijd persoonlijk te woord te staan en 
geen gebruik te maken van de beruchte ‘telefoonmenu’s’. Bij opzeggingen treedt 
deze afdeling proactief in contact met de klant om de reden voor de opzegging 
duidelijk in beeld te hebben. Hierbij heeft deze afdeling de mogelijkheid om, binnen 
grenzen, de klant een eenmalige aanbieding te doen om zijn beslissing te herzien en 
zijn abonnement voort te zetten. 
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Deze afdeling beheert tevens de bestanden met de diverse abonnementen en 
rapporteert daarover maandelijks aan het MT. Ook beheert deze afdeling een 
bestand voor potentiële klanten, zoals bijvoorbeeld relaties die in het verleden al 
klant zijn geweest. In dit bestand zijn tevens gekochte NAW-gegevens (incl. 
emailadres) opgenomen, voortvloeiend uit marketingacties die in eerdere jaren 
hebben plaatsgevonden. Wanneer de afdeling Marketing een kortingsactie 
aankondigt zorgt de afdeling Klantenservice ervoor dat alle potentiële klanten van 
deze aanbieding op de hoogte worden gesteld.   

 

1.3.6 Automatisering 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de gehele ICT-infrastructuur. Dit geldt zowel 
voor de technische facilitering van de TwoFlix website als ook voor de 
kantoorautomatisering.  

TwoFlix maakt gebruik van een ERP-systeem met uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden. Zo zijn onder andere de abonnementenmodule, de 
module met de betaalmogelijkheden voor de klanten, de module urenregistratie (voor 
de urenverantwoording van de ICT medewerkers die in projecten werken), de module 
factuurontvangst/autorisatie en de betalingsmodule hierin opgenomen. Vanuit deze 
modules worden rechtstreeks journaalposten in de financiële administratie verwerkt. 

Verbeteringen van de functionaliteit en lay-out van de website moeten worden 
aangevraagd als project aan de afdeling Automatisering. Deze afdeling zorgt 
vervolgens voor de realisatie van de aangevraagde functionaliteit. Zo hebben zij 
recentelijk de mogelijkheid van ‘slow motion’ ingebouwd zodat de kijker een 
interessante passage in vertraagde vorm kan terugzien. Daarnaast heeft de afdeling 
Klantenservice erop aangedrongen dat de kijker, op grond van zijn kijkgedrag, 
adviezen ontvangt omtrent aanbod op de website welke voor de kijker mogelijk 
interessant is. 

Vele functionaliteiten op de website zijn rechtstreeks gekoppeld aan het ERP-
systeem, zoals de applicatie voor inschrijving door de klant.  Binnen deze applicatie 
vult de klant online een aanvraagformulier in voor een abonnement of evenement.  

De ICT-programmeurs zijn continu bezig de website te verbeteren en waar mogelijk 
de koppelingen met het ERP-systeem te (her)programmeren. Dit ontwikkelwerk 
vormt een belangrijk onderdeel van de ICT-werkzaamheden. 

De afdeling Automatisering staat onder leiding van Vijay, die pas sinds enkele 
maanden werkzaam is bij TwoFlix. Zijn voorganger is ontslagen vanwege ernstige 
twijfel aan zijn capaciteiten. Vijay heeft in India een hoogwaardige ICT-opleiding 
genoten en spreekt Engels op voldoende niveau om met zijn collega’s te 
communiceren.  

Van de afdeling Automatisering moeten te allen tijde twee medewerkers beschikbaar 
zijn voor het bemensen van de Helpdesk en het oplossen van storingen. Dit legt een 
behoorlijke druk op de bezettingsplanning van deze afdeling want het draaien van 
nacht-, en weekenddiensten is niet populair, ook al krijgen de medewerkers hiervoor 
extra betaald. 
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Vijay heeft bij de directie een voorstel met hoge prioriteit ingediend om ‘zijn 
automatiseringsafdeling’ op te splitsen in twee afzonderlijke teams. Dergelijke 
ingrijpende wijzigingen in de organisatie behoeven altijd goedkeuring van de directie. 

1.3.7 Personeelsbeleid en beloningsstructuur 
De organisatie is door de snelle groei een aantal keren ingrijpend gewijzigd. 
Momenteel telt TwoFlix circa 60 medewerkers die veelal een fulltime dienstbetrekking 
hebben.  

Samira en Tanja hebben binnen TwoFlix bewust een “work hard, play hard 
mentaliteit” gecreëerd. Dit houdt in dat er zeker geen sprake is van een 9 tot 5 
mentaliteit, dat de medewerkers verantwoordelijkheden krijgen en dat van hen 
verwacht wordt dat zij die verantwoordelijkheden ook nemen en hun werk op tijd af 
hebben. Dit resulteert regelmatig in ‘overwerkavonden’, waarbij TwoFlix zorgt voor 
pizza’s en drank. Een enkele keer zijn deze overwerksessies uit de hand gelopen 
door bovenmatig alcoholgebruik.  

Onder het personeel zijn vele vriendschappen ontstaan waarvan enkele zelfs zijn 
uitgemond in een relatie. Overigens heeft de Belastingdienst bij een recente controle 
een naheffing opgelegd omdat zij van mening was dat de kosten van de verstrekte 
‘dranken en spijzen’ niet volledig aftrekbaar waren. Deze niet aftrekbare kosten ter 
grootte van € 5.420 met betrekking tot 2018 zijn in de berekening van de fiscale winst 
over 2018 meegenomen. 

Verder kenmerkt het personeelsbestand zich door een grote diversiteit van culturen. 
De verhouding mannen/vrouwen is ongeveer gelijk. Gezien de aard van de 
organisatie en de voorkeur van de directie is de gemiddelde leeftijd van het 
personeel erg laag met slechts 23 jaar. 

De beloningsstructuur binnen TwoFlix is dusdanig dat de medewerkers een laag vast 
salaris hebben, TwoFlix is namelijk niet gebonden aan een CAO. Aanvullend biedt 
TwoFlix echter een ruimhartig bonusprogramma aan. Op grond van geleverde 
individuele en/of afdelingsprestaties kunnen zo aanzienlijke bedragen extra worden 
verdiend. Uitgangspunt daarbij is dat “wanneer een initiatief TwoFlix veel oplevert de 
bedenker daarvan mag meeprofiteren”. Zo worden de medewerkers van de 
Klantenservice bijvoorbeeld beoordeeld op het aspect “klantvriendelijkheid”. Hiertoe 
ontvangen klanten die gebruikmaken van de Klantenservice na afloop een 
elektronische enquête waarop zij een cijfer (schaal 1 – 10) moeten geven voor de 
klantvriendelijkheid. Op grond van de gemiddelde scores voor individuele 
medewerkers, afgezet tegen de doelstelling van een 8,0, wordt vervolgens een 
bonusbedrag berekend. Bonussen worden enkel uitbetaald wanneer de doelstelling 
wordt behaald en kunnen een aanzienlijke aanvulling op het vaste salaris betekenen. 
De afdeling “Administratie” stelt alle interne rapportages op die nodig zijn voor de 
evaluatiegesprekken met de personeelsleden en die de basis vormen voor het 
toekennen van hun bonus. 

Tot slot biedt TwoFlix haar personeel uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden 
zoals kinderopvang, sport- en recreatiefaciliteiten op de werkplek 
(tafelvoetbal/pooltafel), gratis luxe koffie/thee. Als kers op de taart geldt voor iedere 
medewerker een “optieprogramma” waarbij hij, afhankelijk van de bedrijfsresultaten, 
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opties aangeboden krijgt om drie jaar later aandelen TwoFlix te kunnen kopen tegen 
een vooraf vastgestelde prijs.   

Samira en Tanja hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan statische taak-, 
en functiebeschrijvingen, proces-, en procedurebeschrijvingen etc. Vanwege de 
snelle groei verandert de organisatie toch met grote regelmaat en daarbij is 
flexibiliteit belangrijker dan de zogenaamde formaliteiten. Daarom is voor de 
medewerkers het maandelijkse evaluatiegesprek van groot belang. Hierin worden 
met de leidinggevende o.a. verantwoordelijkheden bepaald en werkafspraken 
gemaakt. Daarnaast worden de prestaties over de afgelopen maand nauwgezet 
geëvalueerd waarbij interne rapportages worden gebruikt met de metingen van de 
geleverde output. Dit is, naast een onderbouwde nulmeting, een voorwaarde om mee 
te doen aan het bonusprogramma.  

1.3.8 Eigendom en toezicht 
De aandelen van TwoFlix zijn gelijkelijk verdeeld tussen Samira en Tanja. Zij bezitten 
gezamenlijk 98% van het aandelenkapitaal. De overige 2% zit bij medewerkers van 
het eerste uur die, uit hoofde van het optieprogramma, aandelen hebben gekocht.  

Vanwege hun relatieve onervarenheid en ambitieuze plannen hebben Tanja en 
Samira na het eerste jaar besloten een “Raad van Commissarissen” (RvC) in het 
leven te roepen. Tanja heeft hiervoor haar oom gevraagd, die nu kunstschilder is 
maar vroeger een administratiekantoor had. Samira heeft een vriend van haar 
gevraagd, die directeur is bij een reclamebureau. Daarnaast hebben zij een 
gemeenschappelijke relatie gevraagd die directrice is bij een groot energiebedrijf. De 
vergaderingen van de RvC, die twee keer per jaar worden gehouden, verlopen altijd 
uiterst gemoedelijk. Tanja en Samira laten zich graag adviseren ten aanzien van 
strategische keuzes.  

1.3.9 Diensten en tarieven 
Uitgangspunt bij de tarifering is dat inschrijving op het gehele aanbod relatief de 
voordeligste optie is. Wanneer voor een beperkt pakket wordt gekozen betaalt de 
klant minder, echter deze prijs is hoger in verhouding tot het achterliggende aanbod. 
TwoFlix biedt de volgende diensten aan: 

 Het duurste maandabonnement is de “All Inclusive” variant. De klant heeft dan 
toegang tot het gehele aanbod, zowel tot sport als tot films & series; 

 Het “Sporty abonnement” dat enkel toegang biedt tot het gehele sportaanbod; 

 Het “Moviestar abonnement” dat alleen toegang biedt tot alle films & series; 

 Het “Footy abonnement” met toegang tot alle internationale 
voetbalcompetities; 

 Het “Fast & Furious abonnement” met toegang tot alle autosport- en 
wielrenevenementen; 

 Naast het afsluiten van een abonnement is het mogelijk om toegang tot één 
enkel sportevenement of film/serie te kopen. De klant betaalt dan eenmalig 
een bedrag en heeft toegang voor de duur van het evenement. Dit kan gaan 
om specifieke wedstrijden maar ook om hele toernooien (zoals bijvoorbeeld 
Wimbledon). Deze tarieven variëren per sportevenement en film/serie. 

Wanneer een abonnement wordt afgesloten moet het maandelijks verschuldigde 
bedrag direct bij vooruitbetaling worden voldaan. Iemand die op 12 november een 
abonnement afsluit betaalt vervolgens iedere maand op de 12e bij vooruitbetaling het 



 

© Vereniging Hogescholen OAT- 4 juni 2019 11 
 

abonnementsgeld voor de komende maand (dus op 12 december wordt het 
abonnementsgeld betaald voor de periode 12 december – 11 januari). Na ontvangst 
van het abonnementsgeld of het eenmalige bedrag voor een evenement wordt, 
geprogrammeerd binnen het ERP-systeem, een unieke toegangscode aangemaakt. 
Deze toegangscode wordt voorts door de afdeling Klantenservice/Abonnementen 
aan de klant verstrekt. De klant krijgt daarmee toegang tot het betreffende 
sportevenement of de films/series. 

Het abonnementsgeld wordt betaald voor één aansluiting. Wanneer tegelijkertijd 
wordt ingelogd met dezelfde toegangscode (username + password) wordt de 
toegang aan de tweede kijker geweigerd. Het is mogelijk om tegen een bijbetaling 
van 50% van het abonnementstarief een tweede aansluiting onder dezelfde 
toegangscode te verkrijgen. 

Teneinde nieuwe kijkers te werven worden regelmatig kortingsacties gelanceerd. 
Hierbij kunnen de klanten, onder vermelding van een kortingscode die hen is 
verstrekt, drie maanden gebruikmaken van TwoFlix tegen de helft van het originele 
tarief.  

Wanneer het abonnementsgeld niet tijdig wordt ontvangen sluit TwoFlix de 
aansluiting af per de datum waarop de nieuwe abonnementsperiode zou starten. 

1.4 Actuele ontwikkelingen 
TwoFlix heeft het oog laten vallen op een kleine, maar snelgroeiende, 
productiemaatschappij genaamd Molly Productions Inc. (hierna Molly) gevestigd in 
Fillmore in de Verenigde Staten. TwoFlix zendt regelmatig producties van Molly uit en 
wil meer invloed uitoefenen op de manier waarop Molly verslag doet van 
sportwedstrijden. Molly is in handen van een Amerikaanse eigenaar. Na 
onderhandelingen wordt overeengekomen dat op 1 januari 2019 een belang van 
60% wordt verkregen tegen betaling van $ 500.000. Het percentage is tevens 
representatief voor de stemrechten en de daarmee samenhangende zeggenschap. 
Op 1 januari 2019 betaalt TwoFlix dit bedrag per bank. De waarderingsgrondslag van 
Molly is historische kosten. 

Nadere informatie met betrekking tot deze overname: 

 Het zichtbaar eigen vermogen van Molly, tevens de reële waarde van de 
identificeerbare activa en passiva, per 1 januari 2019 bedraagt $ 600.000. 

 De waarderingsgrondslagen van Molly zijn gelijk aan die van TwoFlix 

 Molly heeft intern een revolutionair opnamesysteem ontwikkeld, dat echter niet 
is opgenomen op de balans, maar wel voldoet aan de activeringscriteria; totale 
kosten hiervan per 1 januari 2019 zijn $ 54.000. 

 Er moet een voorziening worden opgenomen in verband met een claim van 
een ontevreden afnemer; de totale kosten worden geschat op $ 37.000. 

 Het tarief voor de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten is 15%. 

 Op 1 januari 2019 is 1$ gelijk aan € 0,85 
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Deel 2: Accountantsorganisatie GTST 
 

2.1 Algemeen 
Accountantsorganisatie GTST is vanaf boekjaar 2017 controlerend accountant bij 
TwoFlix. Jaarlijks wordt in november een managementletter uitgebracht naar 
aanleiding van de tot dan toe uitgevoerde interimcontrole. Na afronding van de 
eindejaarscontrole in april wordt het accountantsverslag uitgebracht. 
Accountantsorganisatie GTST bestaat uit 15 vestigingen en heeft 250 werknemers. 

De verantwoordelijke partner, Jentje de Vries, van GTST heeft veel moeite gehad 
met het opbouwen van een goede relatie met de twee directrices van TwoFlix. De 
directrices gaven bij de offerteprocedure eigenlijk de voorkeur aan 
accountantskantoor OWNM. Dit accountantskantoor heeft deze opdracht echter niet 
geaccepteerd omdat de deskundigheid, die zij voor deze opdracht noodzakelijk 
vonden, in de vereiste periode niet beschikbaar was. 

2.2 Aantekeningen uit de controle 
Bij de jaarrekeningcontrole over de jaarrekening 2018 zijn de volgende 
controlebevindingen naar voren gekomen: 

 Begin 2018 is TwoFlix begonnen met digitale factuurverwerking. Eén 
medewerker van de financiële administratie is hiervoor verantwoordelijk en 
voert de routing voor autorisatie van de inkomende facturen door. De 
budgethouder krijgt hierop automatisch een verzoek in de mail voor 
autorisatie. Als de autorisatie is afgerond vindt aan de hand van de ingevoerde 
codering/routing de boeking in het ERP-pakket plaats. Uit de interimcontrole is 
gebleken dat er inkomende facturen in de routing blijven hangen en dat er 
facturen worden geboekt in het ERP-pakket waarbij geen autorisatie heeft 
plaatsgevonden. 

 Eén medewerker van de financiële administratie is als enige bevoegd om de 
omzet administratief te verwerken. Dagelijks wordt gekeken welke omzet 
genomen kan worden op basis van de lopende abonnementen. Tijdens de 
eindejaarscontrole in de tweede week van januari 2019 blijkt dat deze 
medewerker al een aantal weken thuis zit door stressklachten.  
 

 Twoflix is gevestigd in een pand in de oude binnenstad van Utrecht. In dit 
pand is in de zomer van 2018 een verzakking geconstateerd als gevolg van 
een zakkend waterpeil. In december, voor het einde van het boekjaar, is het 
pand getaxeerd door een erkende taxateur. 
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Deel 3: Concept-jaarrekening 2018 Van TwoFlix BV 
 

Balans per 31 december 2018 in euro’s (voor resultaatbestemming) 

    

ACTIVA Toelichting 31 december 2018 31 december 2017 

VASTE ACTIVA 
     Immateriële vaste activa 
     Licenties 1 1.012.911 

 
1.049.732 

 

   
1.012.911 

 
1.049.732 

Materiële vaste activa 2 
    Bedrijfsgebouw en terreinen 807.930 

 
841.594 

 ICT-apparatuur 
 

407.032 
 

450.589 
 Andere vaste bedrijfsmiddelen 22.149 

 
24.610 

 

   
1.237.111 

 
1.316.793 

Financiële vaste activa 
     Latente 

belastingvorderingen 3 
 

8.046 
 

0 

      VLOTTENDE ACTIVA 
     Debiteuren 
 

41.562 
 

32.510 
 Liquide middelen 

 
1.460.121 

 
1.241.656 

 

   
1.501.683 

 
1.274.166 

TOTAAL ACTIVA 
  

3.759.751 
 

3.640.691 

      PASSIVA 
     EIGEN VERMOGEN 4 

    Geplaatst kapitaal 
 

25.000 
 

25.000 
 Agioreserve 

 
12.000 

 
12.000 

 Wettelijke reserve 
 

1.012.911 
 

1.049.732 
 Winstreserves 

 
-1.232.606 

 
-1.203.755 

 Onverdeeld resultaat 
 

29.337 
 

-65.672 
 

   
-153.358 

 
-182.695 

LANGLOPENDE SCHULDEN 
    Lening o/g 

  
2.600.000 

 
3.100.000 

      KORTLOPENDE SCHULDEN 
    Crediteuren 

 
105.954 

 
93.566 

 Vooruitontvangen 
bedragen 

                   
5              1.207.155 

 
629.820 

 

   
1.313.109 

 
723.386 

TOTAAL PASSIVA 
  

3.759.751 
 

3.640.691 
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Winst-en-verliesrekening over 2018 in euro’s 

  
2018   2017   

Netto-omzet                6 
 

14.485.860 
 

12.596.400 

Kostprijs van de omzet 
  

12.312.981 
 

10.706.940 

Bruto-omzetresultaat 
  

2.172.879 
 

1.889.460 

Verkoopkosten                 7 1.448.586 
 

1.259.640 
 Algemene beheerskosten 

 
587.002 

 
575.492 

 Som der kosten 
  

2.035.588 
 

1.835.132 

Bedrijfsresultaat 
  

137.291 
 

54.328 

Interest 
  

116.000  120.000 

Resultaat voor 
belastingen 

  
21.291 

 
-65.672 

Vennootschapsbelasting                 8 
 

-8.046 
 

0 

Netto-resultaat 
  

29.337 
 

-65.672 
 

Kasstroomoverzicht over 2018 in euro’s 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

   Bedrijfsresultaat 
  

137.291 
 Aanpassingen voor: 

    Boekwinst 
    Afschrijvingen, inclusief bijzondere 

waardeverminderingen 
  

376.117 
 

     Mutaties werkkapitaal: 
    Debiteuren 
 

-9.052 
  schulden korte termijn 

 
589.723 

  

   
580.671 

 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 
 

1.094.079 
 Betaalde interest 

  
-116.000 

 

    
978.079 

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

   Investeringen in vaste activa 
  

-259.614 
 

    
-259.614 

     Kasstoom uit 
financieringsactiviteiten 

   aflossing langlopende schulden 
 

-500.000 
 

    
-500.000 

Mutatie geldmiddelen 
   

218.465 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

TwoFlix BV is statutair gevestigd te Utrecht. De jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) en voldoet aan de 
wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW). 

Vreemde valuta 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers 
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende 
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. 

Immateriële vaste activa 

Licenties in verband met de uitzendrechten worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen die zijn berekend op basis van 
geschatte economische levensduur. Ter hoogte van de boekwaarde van de licenties 
is een wettelijke reserve opgenomen. Met bijzondere waardeverminderingen wordt 
rekening gehouden. De afschrijving verloopt volgens de zogenaamde sum-of-the-
year-digits methode, gerekend vanaf het moment van gebruik van de licentie. 

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten worden niet geactiveerd, omdat deze niet 
voldoen aan de activeringscriteria. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa, bestaande uit onder meer het gebouw en de ICT-
apparatuur, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met 
afschrijvingen die zijn berekend op basis van de geschatte economische levensduur. 

De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en volgen de lineaire methode. Op grond en terreinen wordt niet 
afgeschreven. 

Debiteuren 

Vorderingen op adverteerders in verband met geplaatste advertenties worden 
opgenomen tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kasgelden, banktegoeden en deposito’s met een 
looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald 
met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Omzet 

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet omvat de opbrengsten uit 
levering van diensten aan derden onder aftrek van kortingen en van over de omzet 
geheven belastingen. 

De opbrengsten betreffen baten die ontstaan door het aanbieden van abonnementen 
en evenementen en het plaatsen van advertenties. De maandelijkse 
abonnementsgelden worden voorafgaand aan de betreffende maand gefactureerd en 
via iDeal, credit card of automatische incasso geïnd. via incasso geïnd. 
Verantwoording van de opbrengsten geschiedt op basis van deze maandelijkse 
abonnementsgelden, rekening houdend met vooruitontvangen gelden. Bij 
evenementen is eveneens sprake van vooruitontvangen gelden. 

Kostprijs van de omzet 

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe 
en indirecte kosten, waaronder de personeelskosten, onderhouds- en 
ontwikkelingskosten voor de systemen, afschrijvingskosten van de licenties, 
gebouwen, ICT-apparatuur en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn aan de 
kostprijs van de omzet.  

Verkoopkosten en algemene beheerkosten 

Onder verkoopkosten, waaronder kosten voor marketing en algemene beheerkosten, 
worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen en die niet direct aan de 
kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.  

Belastingen 

De post belastingen over het resultaat wordt berekend door toepassing van het 
geldende tarief (2018 en 2017: 22%) op het resultaat van het boekjaar, waarbij 
rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en volgens de fiscale winstberekening. Deze verschillen 
worden verwerkt in de belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. 

Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen 
in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Betaalde rente en 
winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in euro’s) 

1. Immateriële vaste activa 

  
2018 2017 

boekwaarde per 1 januari 
 

1.049.732 1.184.490 

bij: investeringen 
 

225.612 220.589 

af: afschrijvingen, inclusief 
   bijzondere waardeverminderingen 262.433 355.347 

boekwaarde per 31 december 1.012.911 1.049.732 
 

Zowel in 2018 als in 2017 hebben bijzondere waardeverminderingen 
plaatsgevonden. 

2. Materiële vaste activa 

 
terreinen bedrijfs- ICT- Andere 

 

  
gebouw apparatuur Overige Totaal 

boekwaarde per 1 januari 300.000 541.594 450.589 24.610 1.316.793 

bij: investeringen 0 0 31.541 2.461 34.002 

af: afschrijvingen 0 33.664 75.098 4.922 113.684 

boekwaarde per 31 
december 300.000 507.930 407.032 22.149 1.237.111 
 

3. Financiële vaste activa 

Te vorderen latente belastingen 

Ultimo 2018 heeft TwoFlix beperkt compensabele verliezen van € 156.163 (2017: 
€182.874). Van deze compensabele verliezen is ultimo 2018 € 36.575 gewaardeerd 
(2017: € 0), met een belastingwaarde van € 8.046 (2017: € 0). 

4. Eigen vermogen 

 
aandelen- agio- winst- wettelijke onverdeeld 

 

 
kapitaal reserve reserve reserve resultaat totaal 

stand 1 januari 25.000 12.000 -1.203.755 1.049.732 -65.672 -182.695 
resultaat vorig 
boekjaar 

  
-65.672 

 
65.672 0 

wettelijke reserve 
  

36.821 -36.821 
 

0 

resultaat boekjaar         29.337 29.337 

stand 31 december 25.000 12.000 -1.232.606 1.012.911 29.337 -153.358 
 

5. Kortlopende schulden 

Onder de kortlopende schulden zijn vooruit ontvangen bedragen opgenomen in 
verband met evenementen die nog moeten worden uitgezonden en vooruit 
ontvangen abonnementsgelden. 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen in euro’s) 

6. Omzet 

De specificatie van de omzet is als volgt: 

                     2018            2017 

abonnementen   10.140.107 8.879.892 

evenementen   2.994.030 2.519.888 

advertenties   1.351.723 1.196.620 

 

  14.485.860 12.596.400 
 

7. Verkoopkosten 

De specificatie van de verkoopkosten is als volgt: 

personeel   743.561 720.598 

reclame en marketing   289.717 260.745 

Kortingen   415.308 278.297 

 

  1.448.586 1.259.640 
 

Personeelslasten 

De specificatie van de personeelslasten is als volgt: 

lonen en salarissen   1.843.562 1.659.206 

bonusregeling   36.871 18.436 

optieregeling personeel   92.178 9.218 

sociale lasten   353.845 318.460 

pensioenlasten   104.072 93.665 

overige personeelskosten   118.939 107.046 

 

  2.549.467 2.206.031 
 

Personeelsbestand  

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij TwoFlix, 
omgerekend naar volledige mensjaren 56 (2017: 54). 

 

8. Belastingen 

De effectieve belastingdruk op het gewone bedrijfsresultaat bedraagt in 2018 37,8% 
negatief (2017: 0%). Het nominale belastingtarief in 2018 was 22%.  
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Bijlage 1: risicobeheersingsmodel binnen TwoFlix: COSO ICF 2013 

 

Components and Principles 

The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts associated with 
each component. Because these principles are drawn directly from the components, an entity can 
achieve effective internal control by applying all principles. All principles apply to operations, reporting, 
and compliance objectives. The principles supporting the components of internal control are listed 
below. 
 

Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical 
values. 

2. The board of directors demonstrates independence from management and 
exercises oversight of the development and performance of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, 
and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain 
competent individuals in alignment with objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal control 
responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk Assessment 6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the 
identification and assessment of risks relating to objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its objectives across 
the entity and analyses risks as a basis for determining how the risks should 
be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the 
achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could significantly 
impact the system of internal control. 

Control Activities 10. The organization selects and develops control activities that contribute to 
the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities over 
technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that establish 
what is expected and procedures that put policies into action. 

Information and 
Communication 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, quality information 
to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, including objectives 
and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning 
of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding matters 
affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or separate 
evaluations to ascertain whether the components of internal control are 
present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies 
in a timely manner to those parties responsible for taking corrective action, 
including senior management and the board of directors, as appropriate. 

 

 


