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Bij het maken van de vragen van de 1e zitting (11 januari 2021 van 13.00 tot 16.00 uur) en 

2e zitting (12 januari 2021 van 13:00 tot 16:00 uur) geldt het volgende: 

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

o Handboek 2020 Deloitte en/of Handboek 2020 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2019/2020; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

o Regelgeving Accountancy (HRA) 2020; 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.  
- 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.  

- Kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 

- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, tenzij anders 

is aangegeven 

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

aangegeven 

- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling meegenomen 

- Vermeld bij verwijzingen naar de HRA, artikelnummer, alineanummer en eventuele 

subnummers 

- Vermeld bij verwijzingen naar wetteksten en regelgeving zoals RJ, artikelnummers, 

lidnummer en letter 

- Alleen volledige verwijzingen naar wetteksten en regelgeving 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. 

Redactiecommissie OAT 
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving TopDiel 

1.1 Algemeen 

De TopDiel Groep (in het vervolg TopDiel) bestaande uit TopDiel BV (Nederland), 

TopDiel Sp.z.o.o (Polen) en TopDiel Gmbh (Duitsland), is het succesverhaal van drie hbo-

studenten (Tamar, Youssef en Robin) die tijdens hun studie een fantastisch businessconcept 

uitwerkten. Dit heeft geresulteerd in een bedrijf waar 10 jaar later bijna 50 mensen werken en 

een omzet wordt behaald van circa 35 miljoen euro.  

Het businessconcept is eenvoudig. TopDiel heeft een website waarop dagelijks vier nieuwe 

aanbiedingen (deals) worden gepresenteerd. Dit betreft aanbiedingen in vier categorieën:  

1. TopDiel  

2. Elektronica  

3. Huis, Tuin & Keuken  

4. Kleding 

 

Iedere dag staan vier nieuwe producten of diensten (deals) op de site van TopDiel. Achter deze 

website zit een community met circa 270.000 volgers. Deze volgers ontvangen dagelijks een e-

mailbericht met de vier aanbiedingen van de dag. Afhankelijk van de deal klikken dagelijks 

tussen de 5.000 en de 35.000 volgers door naar de TopDiel website om een product en/of 

dienst aan te schaffen. Een deal staat slechts één dag online.  

De websites van TopDiel staan online in vier landen, namelijk Nederland (190.000 volgers), 

Polen (40.000 volgers), Duitsland (35.000 volgers) en Engeland (5.000 volgers). De website 

voor Nederland is 10 jaar geleden van start gegaan, vandaar dat die community de meeste 

volgers heeft. De Poolse en Duitse TopDiel sites zijn drie jaar geleden gelanceerd terwijl de 

Engelse TopDiel site een halfjaar in de lucht is. De omvang van de community is belangrijk voor 

TopDiel omdat dit feitelijk de (potentiële) klanten betreft van TopDiel. Youssef zegt daarover: 

“Winst maken is voor ons in dit stadium niet belangrijk, onze waarde zit ‘m in de omvang en 

samenstelling van onze community’s”! 

Bij de oprichting was nog sprake van één deal per dag, maar door de uitbreiding van de 

verkoopcategorieën zijn dat er nu vier. De “TopDiel” wordt het meest verkocht maar genereert 

een lagere marge, omdat TopDiel het belangrijk vindt deze “TopDiel” met een zeer attractieve, 

dus lage, verkoopprijs op de site te zetten. Binnen de categorieën “Elektronica” en “Huis, Tuin & 

Keuken” is de omzet substantieel lager dan bij de TopDiel, maar wordt een beduidend hogere 

marge gerealiseerd. De categorie “Kleding” is zes maanden geleden gelanceerd. Hoewel de 

omzet “Kleding” zich ver boven verwachting ontwikkelt, worden binnen deze categorie 

negatieve resultaten gerealiseerd. Dat wordt veroorzaakt door de vele retourzendingen, 

hetgeen gebruikelijk is bij online kledingverkopen.   

De klanten betalen de order op het moment dat deze geplaatst wordt. Op de Nederlandse en 

Duitse websites wordt betaald in euro’s, betaling op de Poolse website vindt plaats in zloty’s en 

op de Engelse website betaalt de klant in ponden. Het is daarbij mogelijk om te betalen met een 

creditcard of met het IDEAL-betaalsysteem. De enige uitzondering is de mogelijkheid tot 

betaling onder rembours. Dat houdt in dat de klant het product betaalt bij aflevering aan de 

deur. Betalen onder rembours is niet mogelijk bij deals waarbij vouchers voor diensten worden 
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verkocht. Naast betaling met creditcard heeft de klant hierbij ook de mogelijkheid contant af te 

rekenen. 

1.2 Missie en kritische succesfactoren 

De missie van TopDiel is: “TopDiel wil voor haar community de nummer 1 aanbieder zijn van 

aantrekkelijke koopjes, waarbij de aankoop bovendien een leuke ervaring is” 

TopDiel streeft ernaar om over 5 jaar een TopDiel website in de lucht te hebben in alle landen 

binnen Europa met meer dan 50 miljoen inwoners en Nederland. 

In het managementteam van TopDiel worden maandelijks de resultaten besproken die zijn 

gepresenteerd in een dashboard. Daarin zijn prestatie-indicatoren opgenomen voor de 

volgende kritische succesfactoren: 

 Groei van de community’s in de landen waar TopDiel actief is. 

 De online beschikbaarheid van de websites van TopDiel. 

 De aantrekkelijkheid van de deals die op de site worden gepresenteerd, zowel voor wat 

betreft de aard van het product/ de dienst als voor wat betreft de prijs. 

 Levering van het juiste product/voucher binnen de afgesproken tijd. De levertijd wordt 

per deal aangegeven op de website en varieert, afhankelijk van de leverancier. Diensten, 

zoals een bezoek aan een sauna of een pretpark, worden op de website verkocht door 

de klant een voucher (tegoedbon) aan te bieden. Tegen inlevering van deze voucher 

ontvangt de klant de dienst. 

 Werving en vasthouden van competent ICT-personeel. 

 Beheersing van de kosten (met name de inkoopwaarde van de aanbiedingen en de 

transportkosten). 

Het managementteam heeft onder andere de doelstelling om de omzet te laten groeien van 

circa 35 miljoen euro in 2020 tot 100 miljoen euro in 2025. 

  

1.3  Actuele ontwikkelingen 

TopDiel heeft regelmatig te maken met liquiditeitsproblemen door de hoge advieskosten die 

worden gemaakt en vanwege de omvangrijke investeringen in het ERP-systeem (zie paragraaf 

1.4.7.). Het is voor TopDiel dan ook een uitdaging om de leveranciers tevreden te houden 

omdat TopDiel regelmatig de betalingstermijnen overschrijdt die de leveranciers hebben 

gesteld. De dealmakers van Topdiel hebben signalen gekregen dat sommige leveranciers vanaf 

januari 2021 enkel nog producten aan TopDiel willen leveren tegen bepaalde condities, 

waaronder vooruitbetaling. Enkele omvangrijke orders zijn aan het eind van het jaar 2020 nog 

geplaatst onder de oude condities waarbij geen vooruitbetaling noodzakelijk was.  

Teneinde een oplossing te zoeken voor deze problemen is een afspraak gemaakt met de bank. 

Daar zal worden gesproken over de wens van TopDiel om de bestaande kredietfaciliteit uit te 

breiden.  
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1.4 Organogram 

Het organogram van TopDiel B.V. ziet er als volgt uit: 

 

 

Figuur 1: Organogram (de cijfers verwijzen naar de overeenkomstige paragraafnummers) 

1.4.1  Directie en Managementteam 

De directie wordt gevormd door Tamar en Robin, twee van de oprichters van TopDiel. Hierbij is 

Tamar verantwoordelijk voor de “externe relaties” en Robin voor de “interne relaties”. Het 

managementteam (MT) komt wekelijks bij elkaar. Naast Tamar en Robin zitten alle 

afdelingshoofden in het MT. Zij nemen vooral besluiten ten aanzien van de operationele gang 

van zaken bij TopDiel. 

1.4.2 Marketing 

Deze afdeling staat onder leiding van Roelof. Hij heeft twee medewerkers die dagelijks de 

teksten schrijven voor de deals op de website. Aangezien deze teksten zowel in het Pools, 

Duits, Engels als in het Nederlands op aantrekkelijke wijze moeten worden geschreven wordt er 

ook vaak gebruik gemaakt van gespecialiseerde freelancers.   

1.4.3 Dealmakers 

Deze afdeling, waarvan de medewerkers zichzelf beschrijven als “het kloppend hart van de 

organisatie”, staat onder leiding van Roza. Zij heeft 12 medewerkers die gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid hebben om iedere dag de beste deal op de site te hebben. De 

medewerkers op deze afdeling ontvangen, naast een vast basisloon, een provisie die is 

gebaseerd op het verkoopresultaat van hun deal. De dealmakers beschikken over een groot 

netwerk van leveranciers bij wie zij de deals inkopen. Onder deze leveranciers zijn zowel grote 

ondernemingen te vinden als ook kleine, lokale handelaars.  

Het verkoopresultaat van een deal bestaat uit de gegenereerde opbrengsten, waarop 

vervolgens alle directe kosten van die deal in mindering worden gebracht. Onder de directe 
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kosten worden, naast de inkoopprijs, ook de kosten in verband met garanties, retouren en 

klachten meegenomen. 

Een deal kan de volgende vormen hebben (tussen haakjes het % van de omzet van TopDiel):  

Omzetdeal product (40%): hierbij doet de leverancier een voorstel aan TopDiel voor de 

dagaanbieding van een product. Vaak is de leverancier betrokken bij de bepaling van de 

verkoopprijs van het product op de site. De omzet die met een deal wordt behaald bestaat uit 

het aantal verkochte eenheden vermenigvuldigd met de verkoopprijs (exclusief btw). De dag 

nadat de deal op de site heeft gestaan verzamelt TopDiel het aantal orders zoals deze zijn 

geregistreerd in de online ordermodule. Daarna plaatst de afdeling Logistiek de order bij de 

leverancier voor het aantal bestelde producten. De online ordermodule is een onderdeel van 

het ERP-systeem, waarin de orders automatisch worden verwerkt wanneer de klant de order 

volledig heeft geregistreerd en de geldontvangst is bevestigd. 

 

Partijdeal (40%): hierbij koopt TopDiel zelf goedkope partijen op uit haar wereldwijde netwerk 

van handelaren. Dit kunnen allerhande soort producten zijn. Van een buitenkansje met 

merkkleding tot een mooie mogelijkheid om 200 iPads te kopen. Wanneer TopDiel een 

dergelijke partij koopt wordt zij eigenaar van de goederen. Wanneer niet alle gekochte 

producten via de aanbieding op de site worden verkocht, wordt het restant in de voorraad van 

TopDiel opgenomen. Deze deals zijn beduidend meer risicovol voor TopDiel, maar leveren 

tevens een aanzienlijk hogere marge. Met deze handelaren moeten goede afspraken worden 

gemaakt over de specificaties van de producten, de kwaliteit van de producten, de betaling en 

de levering. Het is gebruikelijk bij deze transacties om de partij vooruit te betalen. In het 

verleden is het bij deze transacties enkele keren gebeurd dat de leverancier niet leverde, 

minder producten leverde of een lagere kwaliteit leverde dan afgesproken.  

Omzetdeal dienst (15%): hierbij stelt de leverancier een dienst ter beschikking aan TopDiel voor 

de dagaanbieding. Zo zijn in het verleden regelmatig vouchers verstrekt voor saunabezoeken 

en staan er regelmatig deals van restaurants of pretparken op de site. Ook hier is de 

leverancier betrokken bij de bepaling van de verkoopprijs op de site. De dag nadat de deal op 

de site heeft gestaan doet TopDiel een opgave aan de leverancier van het aantal bestelde en 

door de klant betaalde vouchers. TopDiel verstrekt ook de bijbehorende e-mailadressen aan de 

leverancier. De leverancier zorgt vervolgens voor de elektronische verzending van de vouchers 

aan de klanten. TopDiel rekent vervolgens het verschil af tussen de verkoopprijs op de site en 

de inkoopprijs van de vouchers met de leverancier. Ook voor deze deals bestaat de omzet uit 

het aantal verkochte eenheden vermenigvuldigd met de verkoopprijs (exclusief btw). 

Vaste fee deal (5%): hierbij betaalt de leverancier een vast bedrag om zijn aanbieding voor een 

dag op de site te hebben. De omzet voor TopDiel is gelijk aan deze vaste vergoeding en verder 

onafhankelijk van het aantal bestelde eenheden vermenigvuldigd met de verkoopprijs. De 

leverancier ontvangt de volgende dag van TopDiel een lijst met de geplaatste en betaalde 

bestellingen van de klanten. De leverancier is verder volledig verantwoordelijk voor de 

logistieke afhandeling, inclusief retouren en garanties. TopDiel betaalt de leverancier het aantal 

verkochte eenheden vermenigvuldigd met de verkoopprijs onder aftrek van de afgesproken 

vaste vergoeding. 
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Actiedagen: ieder kwartaal organiseert TopDiel een tweedaags evenement, The Chase, op de 

website. Op die dagen zijn er geen dagaanbiedingen maar worden de producten verkocht die 

TopDiel op voorraad heeft liggen tegen aantrekkelijke prijzen. De aanbieding van de producten 

blijft daarbij maximaal 15 minuten zichtbaar of stopt wanneer de voorraad van het betreffende 

product volledig verkocht is. Niet verkochte eenheden blijven in de voorraad staan. Dit 

evenement is zeer populair bij de klanten van TopDiel.  

1.4.4 Customer Services 

Deze afdeling staat onder leiding van Jordi. De 11 medewerkers op deze afdeling staan de 

klanten te woord wanneer deze vragen hebben over de orders, betalingen en/of levertijden. 

Tevens maken zij, binnen de procedurele kaders, afspraken met de klanten over retouren en 

daaraan verbonden restituties van aankoopbedragen. Op grond van regelgeving mogen klanten 

hun orders binnen een bepaalde termijn annuleren. De klant kan dit zelf online doen maar ook 

via deze afdeling.  

Bij sommige deals wordt door de leverancier garantie gegeven. De verwerking van de 

garantieaanspraken en de afwikkeling daarvan met de leverancier vindt eveneens plaats op de 

afdeling “Customer Services”. 

Jordi worstelt vaak met de bezetting van zijn afdeling. Dat komt met name door het feit dat de 

medewerkers de klanten in vier verschillende talen moeten kunnen bedienen. 

 

1.4.5 Logistiek 

Het logistieke proces heeft TopDiel geheel uitbesteed aan GoodsFlow B.V. (GF), een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de afhandeling van logistieke processen. Vandaar dat Semma, als 

afdelingsverantwoordelijke van TopDiel, slechts 2 medewerkers heeft. TopDiel heeft destijds 

voor GF gekozen omdat zij ook een kantoor en magazijnen heeft in Polen, Duitsland en 

Engeland. GF heeft tevens een groot magazijn in Utrecht, waar zij de handling en opslag van 

producten verzorgt voor de Nederlandse klanten.  

Het logistieke proces wordt verder toegelicht onder paragraaf 1.5. 

 

1.4.6 Finance 

De afdeling staat onder leiding van Yuri en telt 4 medewerkers. De afdeling Finance is 

verantwoordelijk voor de financiële administratie en voor de maandelijkse 

managementrapportages en de jaarrekening. Tevens zorgt deze afdeling voor de berekening 

en uitbetaling van de provisies van de dealmakers. Voor de maandelijkse 

managementrapportages wordt een standaard rapportageformat gebruikt. De financiële 

administratie wordt volledig gevoerd in de financiële module van het ERP-systeem.  

 

1.4.7 ICT 

Op deze afdeling van het hoofdkantoor werken 9 medewerkers onder leiding van Youssef. Hij is 

de enige oprichter die niet in de directie heeft plaatsgenomen. Youssef had een uitgesproken 

voorkeur om de verantwoordelijkheid te nemen voor de ICT binnen TopDiel, omdat daar altijd 

zijn hart heeft gelegen. De afdeling is recentelijk gesplitst in twee teams, het servicetam en het 

ontwerpteam.  

Het serviceteam ICT (3 medewerkers) is verantwoordelijk voor de ondersteuning bij, en het 

onderhoud van de gebruikte applicaties. Aangezien de websites 24/7 bereikbaar moeten zijn is 

het noodzakelijk dat er altijd een medewerker uit dit team beschikbaar is. Deze noodzaak legt 
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grote druk op de personeelsplanning binnen de afdeling ICT. Voor de weekend- en 

nachtdiensten wordt daarom een forse toeslag uitbetaald. 

Het ontwerpteam (6 medewerkers) werkt voornamelijk aan de ontwikkeling en optimalisering 

van modules binnen het volledig geïntegreerde ERP-systeem. Ook de websites voor de diverse 

landen zijn geïntegreerd, hetgeen betekent dat een order direct in het ERP-systeem wordt 

geregistreerd wanneer de klant de order online plaatst. Daarbij worden tevens alle relevante 

gegevens (zoals e-mailadressen, betalingsmethode, enzovoort) in het ERP-systeem 

vastgelegd. 

 

Gezien de vereiste gespecialiseerde kennis is Anwar, een externe projectleider met een hoog 

uurtarief, aangetrokken om het ontwerpteam aan te sturen bij de ontwikkeling van de nieuwe 

toepassingen. De continue verbeteringen aan het ERP-systeem hebben de afgelopen jaren een 

flinke druk gelegd op het personeel van de ICT-afdeling, waardoor veel overuren zijn gemaakt. 

Aangezien de uren van het ICT- personeel, ook in financiële zin, als investering zijn 

aangemerkt, is het effect op de kosten in belangrijke mate teruggebracht. Het effect op de 

liquiditeit van TopDiel is echter aanzienlijk en problematisch. 

 

1.4.8 Human resources (HR) 

Op de afdeling HR werken twee mensen, Peter als HR- medewerker en een assistent. Naast de 

personeelsadministratie richt de afdeling HR zich voornamelijk op de werving van goed ICT-

personeel en van goede dealmakers. Volgens de directie zijn dit de kritische functies binnen 

TopDiel. Het toekomstige succes van TopDiel zal afhangen van de vraag of TopDiel in staat is 

deze kritische functies in te vullen met mensen die over de juiste competenties beschikken. 

Vanwege de enorme vraag naar goed ICT-personeel bij ICT-bedrijven is het momenteel voor 

de afdeling HR een grote uitdaging om nieuw ICT-personeel met de juiste competenties te 

werven. 

 

De afdeling HR heeft voorts regelmatig te maken met conflicten tussen medewerkers van de 

verschillende afdelingen. Bij de medewerkers van de ondersteunende afdelingen leeft het 

gevoel dat alles draait om de dealmakers en dat de overige medewerkers nauwelijks 

gewaardeerd worden. De provisie van de dealmakers is veel medewerkers van de afdeling 

Customer Services een doorn in het oog, omdat de afdeling Customer Services geconfronteerd 

wordt met meerwerk wanneer de dealmaker geen duidelijke afspraken heeft gemaakt met de 

leverancier. Zo leiden onduidelijkheden over levertijden, kwaliteit of garanties voor de afdeling 

Customer Services vaak tot boze klanten en veel klachten. 

 

De ondersteunende afdelingen nemen dit met name Robin als directielid kwalijk. Wellicht 

vanwege zijn verleden als dealmaker ventileert hij regelmatig dat “enkel op die afdeling het geld 

wordt verdiend”. 
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1.5 Goederenstroom en voorraad 

GF verzorgt voor TopDiel het transport van de goederen van leveranciers naar klanten. De 

leverancier levert de goederen in grote verpakkingseenheden af bij GF. Na tijdelijke opslag in 

de magazijnen van GF worden deze omgepakt in kleinere eenheden en voorzien van facturen 

en transportdocumenten door de medewerkers van GF. Hiervoor hebben de medewerkers van 

GF continu inzicht nodig in de actuele verkoopordergegevens en daarom kunnen zij de 

verkoopmodule en de klantenmodule van het ERP-pakket van TopDiel raadplegen. Nadat de 

goederen van TopDiel zijn verpakt en voorzien van transportdocumenten en factuur, worden 

deze door de chauffeurs van GF bij de klanten bezorgd.  

De klant heeft de mogelijkheid zijn order voor het moment van levering te annuleren. Nadat het 
product is geleverd aan de klant heeft deze de mogelijkheid het product retour te sturen. In 
beide gevallen komt het economisch eigendom van het betreffende product bij TopDiel te liggen 
en wordt het in de voorraad opgenomen; terugsturen naar de leverancier is niet mogelijk. 
Inmiddels heeft de voorraad een aanzienlijke omvang. 
Bevoegde magazijnmedewerkers van GF kunnen rechtstreeks inloggen op het ERP-systeem 

van TopDiel. Uiteraard hebben zij daarbij alleen toegang tot de modules waarin zij 

goederenbewegingen kunnen raadplegen en registreren. Zij voeren bijvoorbeeld de 

voorraadontvangst in wanneer producten door een leverancier bij het magazijn worden 

afgeleverd.  

 

Voorraad: De voorraad bevindt zich in de magazijnen van GF. In de servicelevel-agreement 

tussen TopDiel en GF is afgesproken dat GF deze voorraden zorgvuldig moet beheren. 

Daartoe heeft GF zich o.a. verplicht om partieel roulerend te inventariseren. Uitgangspunt 

hierbij is dat alle voorraden minimaal één keer per jaar worden geteld maar dat de risicovolle 

voorraden meermaals per jaar worden gecontroleerd. De medewerkers van de afdeling 

“Logistiek” van TopDiel wonen regelmatig een inventarisatie bij. Per jaareinde wordt de 

voorraad integraal geïnventariseerd. Hierbij is GF aansprakelijk voor eventuele 

voorraadverschillen. GF betaalt de inkoopwaarde van deze negatieve voorraadverschillen aan 

TopDiel. 

 

Retouren: Wanneer de klant een product retour wil sturen moet dat eerst worden aangemeld bij 

Customer Services. De klant dient zijn product vervolgens retour te sturen naar het magazijn 

van GF. De ontvangst en verwerking van de retouren vindt plaats door GF. De retour gekomen 

producten worden door GF als volgt verwerkt: 

 Categorie 1: Vernietigd indien deze waardeloos zijn verklaard; 

 Categorie 2: In de “normale voorraad” opgenomen als de producten in perfecte staat zijn; 

 Categorie 3: In de “actie voorraad” opgenomen als de producten of de verpakkingen licht 

beschadigd zijn. 

 

Na ontvangst van de retourzending wordt door GF op basis van de indeling in de categoriën 1 

tot en met 3 beoordeeld in hoeverre de klant recht heeft op restitutie van het aankoopbedrag. 

Wanneer de klant het aankoopbedrag terug moet ontvangen dan geeft GF dit door aan de 

afdeling Customer Services. 
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Deel 2 Accountantsorganisatie Confidence 

 

Accountantsorganisatie Confidence heeft sinds 2017 de controleopdracht voor de wettelijke 

controle van de jaarrekening van TopDiel. Fenna Verdouw RA is de verantwoordelijke externe 

accountant voor de controle van de jaarrekening van TopDiel. 

Confidence heeft een AFM-vergunning voor de uitvoering van wettelijke controles (incl. OOB). 

Confidence heeft vijftien kantoren in Nederland waar circa 635 fte werken. Confidence biedt 

een heel breed scala aan dienstverlening aan om de klanten te allen tijde te kunnen bedienen. 

Recent is de controle van de concept jaarrekening 2020 van TopDiel uitgevoerd.  

Tijdens de afronding van de controle vraagt Yuri (hoofd financiën van TopDiel) advies over de 

verwerking in de financiële administratie van een project met betrekking tot het IT-platform. Het 

betreft de kosten voor eigen uren en externe kosten, in totaal naar schatting € 250.000. Deze 

kosten zullen in april 2021 worden gemaakt. Het doel is om de website verder te 

professionaliseren, waardoor de onderneming en de producten beter onder de aandacht 

kunnen worden gebracht, waardoor uiteindelijk de omzet verder kan worden verhoogd. Ook zal 

aandacht worden besteed aan het versterken van de application controls. 

Accountant Fenna Verdouw is heel enthousiast geworden van de plannen van TopDiel om de 

website te professionaliseren en meer application controls in te bouwen om koppelingen met 

het ERP-systeem en de financiële administratie betrouwbaarder te laten werken. Zij wil 

hobbymatig graag meehelpen de komende jaren met het verbeteren van de website. Ze heeft in 

het verleden eens een cursus gevolgd gericht op online verkopen. Zo blijft ze vaktechnisch ook 

nog een beetje bij als het gaat om online tools. 
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Deel 3: CONCEPT JAARVERSLAGGEVING 2020 TopDiel B.V. (gedeeltelijk) 

 

BESTUURSVERSLAG 

Het bestuursverslag ligt ter inzage op het kantoor van de vennootschap. 

JAARREKENING 

 

 

 

GECONSOLIDEERDE BALANS (na winstbestemming)

ACTIVA Toel. 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 1

IT-platform 1.397.278 1.403.846

1.397.278 1.403.846

Materiële vaste activa 2

Computerapparatuur 12.077 13.036

12.077 13.036

Financiële vaste activa 3

Latente belastingvorderingen 1.336.176 983.676

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 4 1.418.309 1.073.550

Vorderingen 845.857 279.295

Liquide middelen 1.226.511 249.872

3.490.677 1.602.717

TOTAAL ACTIVA 6.236.208 4.003.275

PASSIVA Toel. 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

GROEPSVERMOGEN 5 -4.127.021 -2.057.856

0

LANGLOPENDE SCHULDEN 6

Achtergestelde lening aandeelhouders 0 1.000.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Rekening-courant bank 6 0 280.832

Lening aandeelhouders 6 4.700.000 750.000

Crediteuren 3.669.447 1.315.334

Overige belastingen en premies

sociale verzekeringen 492.124 175.877

Overige schulden en

overlopende passiva 1.501.658 2.539.088

10.363.229 5.061.131

TOTAAL PASSIVA 6.236.208 4.003.275
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

Toelichting 2020 2019

€ € € €

Netto-omzet 35.065.412 38.240.680

Kosten van grond- en hulpstoffen 28.245.892 30.912.930

Kosten van uitbesteed werk en 

andere externe kosten 4.470.877 4.090.625

Lonen en salarissen 7 3.132.903 2.277.243

Sociale lasten 662.278 608.223

Afschrijvingen op immateriële en

matieriële vaste activa 287.715 108.629

Overige bedrijfskosten 1.189.981 1.469.699

Som der bedrijfslasten 37.989.646 39.467.349

Bedrijfsresultaat -2.924.234 -1.226.669

Rentelasten -216.406 -193.793

Resultaat voor belastingen -3.140.640 -1.420.462

Vennootschapsbelasting 8 311.887 189.210

Netto-resultaat -2.828.753 -1.231.252

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

2020 2019

€ € € €

Bedrijfsresultaat -2.924.234 -1.226.669

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 287.715 108.629

Mutaties werkkapitaal 680.996 680.486

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.955.523 -437.554

Betaalde interest -159.380 -111.174

Betaalde vennootschapsbelasting 0 -14.457

Kasstroom uit operationele activiteiten -2.114.903 -563.185

Investeringen in immateriële vaste activa -274.227 -892.217

Investeringen in materiële vaste activa -5.961 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -280.188 -892.217

Opgenomen schulden 3.700.000 1.015.207

Aflossing langlopende schulden -280.832 0

Kasstoom uit financieringsactiviteiten 3.419.168 1.015.207

Netto kasstroom 1.024.077 -440.195

Koers- en omrekenverschillen -47.438 -82.619

Mutatie geldmiddelen 976.639 -522.814
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

Algemeen 
TopDiel B.V. is statutair gevestigd te Utrecht. De activiteiten van TopDiel B.V. en haar 
groepsmaatschappijen bestaan uit het via internet verhandelen van producten in diverse landen 
binnen Europa, variërend van Nederland, België, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Ierland tot 
Oostenrijk. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van TopDiel B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van 
de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover centrale leiding wordt gevoerd. De 
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de 
waardering en de resultaatbepaling van TopDiel B.V. De financiële gegevens van 
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en transacties. Uit dien hoofde zijn naast TopDiel B.V. in de consolidatie 
begrepen: 

TopDiel GmbH (Duitsland) en TopDiel Sp.z.o.o. (Polen) zijn 100% groepsmaatschappijen sinds 
1 januari 2015. Deze rechtsvormen zijn vergelijkbaar met een Nederlandse BV. 

Schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de leiding van TopDiel zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten. 

Vreemde valuta 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta 
tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende 
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. Niet-monetaire 
activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. 

De activa, passiva en baten en lasten van in de consolidatie opgenomen deelnemingen met 
een functionele valuta anders dan de presentatievaluta, worden omgerekend tegen de koers 
per balansdatum respectievelijk de koers per transactiedatum. De hieruit resulterende 
omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen 
gebracht in de wettelijke reserve omrekeningsverschillen. 

Algemene waarderingsgrondslagen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen 
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling hebben betrekking op 
zowel de geconsolideerde als de vennootschappelijke jaarrekening. 

  



15 
 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden activa en 
verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Going concern 
Het eigen vermogen eind 2020, het resultaat over 2020 en de kasstroom uit operationele 
activiteiten over 2020 zijn negatief. Op basis van de verwachtingen is het management van 
mening dat de huidige cashflows, inclusief aanvullende leningen van de aandeelhouders, 
voldoende zullen zijn om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten; althans voor de komende twaalf 
maanden na dagtekening van deze jaarrekening. Voorwaarde en aanname is daarbij dat de 
aandeelhouders bereid zullen blijven om de financiële tekorten aan te vullen. Daarbij zal ook 
een herfinanciering plaats moeten vinden. Het management beschikt over een schriftelijke 
bevestiging van de aandeelhouders dat zij de komende twaalf maanden financiële 
ondersteuning zullen blijven geven om te voldoen aan de aflossingsverplichtingen en de 
financiering van de bedrijfsactiviteiten. Op basis van het voorgaande heeft het management de 
jaarrekening opgesteld volgens het going concern-principe. 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa bestaan uit ontwikkelingskosten en uitgaven voor licenties en 
vergunningen. 

De ontwikkelingskosten ten behoeve van het IT-platform, dat wil zeggen het zelf ontwikkelde 
ERP-pakket en de website, worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met afschrijvingen 
en bijzondere waardeverminderingen. Na de ontwikkelfase wordt afgeschreven op basis van 
verwachte economische levensduur, die wordt geschat op zes jaar. Afschrijving gebeurt 
volgens de lineaire methode. 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Op de materiële vaste activa 
wordt niet afgeschreven zolang deze niet in gebruik zijn. 

Financiële vaste activa 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen. De 
berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het 
verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor 
zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. 

Voorraden 
De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van 
de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde. 

De verkrijgingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging en de gemaakte 
kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.  

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen 
en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment 
dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn 
overgegaan op de koper. Afnemers hebben het recht om goederen te retourneren binnen 14 
dagen na aflevering. Op basis van ervaring wordt in de balans een post ingeschat voor te 
verwachten retourzendingen. 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de 
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding 
tot de in totaal te verrichten diensten. 

De kostprijs van deze goederen en diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt 
niet afgeschreven.  

Boekwinsten en –verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 

Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de 
winstberekening volgens de bedrijfseconomische/commerciële jaarrekening en de fiscale 
winstberekening. Het geldende tarief voor Polen en Duitsland is 20% (2019: 20%). 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
1) Immateriële vaste activa 

 
De immateriële vaste activa bestaan uit externe ontwikkelingskosten en kosten van directe uren 
in verband met het IT-platform, alsmede uit kosten voor vergunningen en licenties.  
 
2) Materiële vaste activa 

 
3) Latente belastingvorderingen 
De latente belastingvorderingen hebben betrekking op compensabele verliezen.  
Het verloop van de compensabele verliezen is als volgt: 
 

 
Van compensabele fiscale verliezen ten bedrage van € 183.789 (2019: € 57.459) zijn de 
vorderingen (nog) niet gewaardeerd. 
 
4) Voorraden 
De voorziening voor incourante voorraden bedraagt € 255.339 (2019: € 172.438). 
 
5) Groepsvermogen 
Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij u naar de toelichting op het eigen 
vermogen van de enkelvoudige balans. 
 
  

31-12-2020 31-12-2019

Boekwaarde per 1 januari 1.403.846 605.298

Toevoegingen 274.227 892.217

Afschrijvingen -280.795 -93.669

Boekwaarde per 31 december 1.397.278 1.403.846

Verkrijgingsprijs 2.013.079 1.738.852

Cumulatieve afschrijvingen -615.801 -335.006

1.397.278 1.403.846

31-12-2020 31-12-2019

Boekwaarde per 1 januari 13.036 27.996

Toevoegingen 5.961 0

Afschrijvingen -6.920 -14.960

Boekwaarde per 31 december 12.077 13.036

Verkrijgingsprijs 127.844 121.883

Cumulatieve afschrijvingen -115.767 -108.847

12.077 13.036

31-12-2020 31-12-2019

Boekwaarde per 1 januari 983.676 780.009

Toevoeging 352.500 203.667

Boekwaarde per 31 december 1.336.176 983.676
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6) Financiering door aandeelhouders en banken 
 

 
Voor de door de aandeelhouders verstrekte leningen zijn geen zekerheden verstrekt. 
De leningen moeten eind 2021 worden afgelost. 
 
De bankfaciliteit is maximaal € 450.000, waarvan op balansdatum geen gebruik is gemaakt; 
eind vorig jaar was het rekening-courant krediet € 280.832. 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen 
De onderneming heeft ultimo 2020 lopende inkoopcontracten ter grootte van € 0,8 miljoen 
(2019: 1,4 miljoen). Op basis van de ontwikkelingen op de verkoopmarkt van deze goederen 
moet rekening worden gehouden met een verwacht verlies van € 200.000. Het management 
vindt het echter niet nodig om hier nu al rekening mee te houden in de jaarrekening. 
 
Ultimo 2020 heeft de onderneming lopende huurverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van 
operational en financial lease, ter grootte van € 390.464. 
 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
7) Personeelskosten 
Het gemiddelde aantal werknemers in full time equivalenten is 45 (2019: 42). 
De provisies voor dealmakers is opgenomen onder de personeelskosten. 
 
 
8) Belastingen 

 
Het gemiddelde nominale belastingtarief is 20% (2019: 20%) 
 
 
  

31-12-2020 31-12-2019

lening 1 aandeelhouders 2.000.000 0

lening 2 aandeelhouders 2.700.000 0

lening 3 aandeelhouders 0 750.000

Boekwaarde per 31 december 4.700.000 750.000

31-12-2020 31-12-2019

Acute vennootschapsbelasting lopend boekjaar -40.613 -14.457

Latente belastingvordering (bate) 352.500 203.667

311.887 189.210
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GRONDSLAGEN VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen 
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de 
onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
 
Eigen Vermogen 

 
 
De converteerbare lening aandeelhouders ultimo 2019 ad € 750.000 is in 2020 omgezet in 
aandelenkapitaal voor € 5.447 en agio € 744.553. 
 
Het negatieve resultaat over 2019 is volledig toegevoegd aan de overige reserves. 
 
 

 

 

  

        Reserve       

  aandelen- agio- wettelijke omrekenings- overige onverdeeld   

  kapitaal reserve reserve verschillen reserves resultaat totaal 

stand 
1 januari 30.867 1.410.931 1.216.457 -153 -3.484.706 -1.231.252 -2.057.856 

emissie               

toevoeging/ 
onttrekking       9.588       

Resultaat-
bestemming               

resultaat 
boekjaar               

stand 31 
december     1.099.309 9.435     -4.127.021 
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Bijlage 1: risicobeheersingsmodel bij TopDiel: 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 analyzes 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. 

 


