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1.1 Activiteiten en structuur
Alfa is een accountants- en adviesorganisatie voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf, met 35 

vestigingen in Nederland. In het verslagjaar is het aantal medewerkers (excl. stagiairs, oproepkrachten en 

gedetacheerden) licht toegenomen van 1.003 medewerkers (843 fte's ) ultimo 2019 naar 1.017 (852 fte's) ultimo 

2020. De activiteiten van Alfa bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van (wettelijke en 

vrijwillige) controleopdrachten. Daarnaast is Alfa een betrokken adviseur voor haar klanten voor onder andere 

fiscaal-juridische, (agro)bedrijfskundige en HRM-zaken. Alfa werkt ook over de grenzen heen binnen het 

wereldwijde netwerk van DFK International.

Structuur

De juridische structuur van Alfa is uniek binnen de accountancy: de eigendom is geheel in handen van haar 

medewerkers, die via certificaten van aandelen financieel gerechtigd zijn in de organisatie. De zeggenschap over 

deze aandelen ligt bij de Stichting Administratiekantoor Alfa (STAK), die ook formeel aandeelhouder is. De 

organisatie wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is het 

toezichthoudende orgaan van de structuurvennootschap.

Medewerkers zijn eigenaar

Door de participatieregeling (MEBO) is de gehele eigendom van de Alfa-organisatie in handen van haar 

medewerkers. Het aantal uitstaande certificaten was ultimo 2020 met 2.953.000 certificaten nagenoeg gelijk aan 

vorig jaar (ultimo 2019: 2.976.000). Het rendement op de certificaten (bepaald op basis van de waarde van 1 januari) 

bedraagt in 2020 14,2%. Met het eigenaarschap van de medewerkers is beoogd een positieve impuls te geven aan de 

betrokkenheid bij Alfa en haar klanten.
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1.2 Kwaliteit en cultuur
In 2020 is het niet stil geweest in het kwaliteitsdomein van accountants; er is zowel een belangrijk rapport 

uitgekomen van de Commissie Toekomst Accountancysector als van de door het beroep zelf ingestelde Monitoring 

Commissie Accountancy. Beide rapporten bevatten weer aanknopingspunten om onze organisatie te verbeteren. Zo 

is gekozen voor een uitbreiding van onze RvC met een RvC-lid met specifieke deskundigheid in het 

assurancedomein.

In 2020 hebben er geen onderzoeken plaatsgevonden door externe toezichthouders en de voortgangsbespreking 

heeft ook geen aanleiding gegeven voor een diepgaander (dossier)onderzoek. Uiteraard zijn er wel interne 

kwaliteitsonderzoeken gedaan, waaronder twee themaonderzoeken naar fraude en naar de toepassing van de 

Wwft. De aanbevelingen hiervan zijn overgenomen door het bestuur en omgezet naar nadere aanscherping van de 

procedures en aanvullende opleidingen. Op twaalf assurancedossiers is een zogenoemde opdrachtgerichte 

kwaliteitsbeoordeling (OKB) toegepast door een externe partij. Deze OKB’s zijn evenwichtig verdeeld onder de 

externe accountants. Er zijn vier inspecties op de interne kwaliteitsbeoordelingen uitgevoerd; deze zijn allemaal 

voldoende getoetst.

Binnen de samenstelpraktijk heeft de jaarlijkse reguliere toetsing plaatsgevonden van in totaal 120 dossiers in het 

COS 4410-domein en dertig in het aangifteplus-domein. In beide domeinen zien we een lichte verbetering van de 

kwaliteit ten opzichte van 2019. In het COS 4410-domein werd gemiddeld een 7,3 gescoord (op een schaal van 1-10) 

ten opzichte van een 7,2 in 2019, en in het aangifteplus-domein werd gemiddeld een score van 7,7 behaald ten 

opzichte van 7,4 in het jaar ervoor. Kantoren die lager scoorden dan een 7, moeten een verbeterprogramma op 

stellen en doorvoeren.

Er is geen specifieke gedragscode op Alfa van toepassing. Alfa volgt wel de door de beroepsorganisatie ontwikkelde 

53 maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ en heeft deze allemaal, voor zover van toepassing, 

geïmplementeerd.

1.3 Belangrijkste ontwikkelingen 2020
Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de coronacrisis uitbrak. Een crisis met ongekend grote, 

mondiale gevolgen. Door de forse overheidssteun wisten veel bedrijven het hoofd boven water te houden en is het 

aantal faillissementen in Nederland in jaren niet zo laag geweest als in het afgelopen jaar. Bij Alfa is direct na de 

uitbraak van het virus alles op alles gezet om de klanten in de zwaarst getroffen sectoren in kaart te brengen en om 

hen te ondersteunen op het gebied van de door de overheid opengestelde regelingen, of om hen anderszins te 

adviseren. Om goed inhoud te geven aan ‘Alfa overal dichtbij’ is al snel na de corona-uitbraak een speciaal TOP-team 

geformeerd met kennis van de verschillende regelingen, om onze klanten maximaal support te bieden. Ook door 

middel van webinars zijn klanten geïnformeerd over de ondersteuningsmaatregelen die de overheid in het afgelopen 

jaar heeft opengesteld.

Hoewel Alfa ook een sector- en branchebeleid voert en bepaalde klantgroepen meer dan gemiddeld in portefeuille 

heeft, is gebleken dat het klantenbestand van Alfa tot op heden redelijk coronaproof lijkt. Waar we hadden verwacht 

een hogere voorziening voor oninbaarheid van debiteurenvorderingen te moeten treffen, zagen we gedurende het 

jaar echter juist een daling van deze voorziening met € 116.000.
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Ook voor de medewerkers van Alfa was de impact van de crisis groot. Waar thuiswerken al gebruikelijk was voor 

veel medewerkers, veranderde de optie om dit te doen in een verplichting. Hoewel Alfa in technisch opzicht prima 

voorbereid was om te telewerken en te vergaderen via videobellen, vroeg dit toch om de nodige aanpassingen. In 

praktisch opzicht heeft Alfa alle medewerkers gefaciliteerd om een goede thuiswerkplek in te richten. In het 

afgelopen jaar is de permanente educatie veelal in webinarvorm aangeboden en de maand november is uitgeroepen 

tot Alfa Groeimaand. Door webinars, workshops of coaching aan te bieden, is zoveel mogelijk voorzien in de 

behoefte om iedere medewerker te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Ondanks alle beperkingen in het afgelopen jaar hebben we onze groeistrategie meer dan waargemaakt. Zo is de 

autonome omzet met 6,5 % gestegen. In 2020 hebben er geen overnames plaatsgevonden van kantoren.

In 2020 zijn belangrijke vorderingen gemaakt met ons project ‘Get out of the Groove’, dat als doel heeft om een 

nieuw werkproces in te richten, dat optimaal geautomatiseerd is. Hierdoor kan op een efficiënte en eenduidige wijze 

het gewenste en afgestemde bedieningsconcept van de klant worden verzorgd. In dit programma is ook opgenomen 

dat we met zo min mogelijk verschillende software het ultieme werkproces willen gaan uitvoeren. Efficiëntie, die 

ertoe leidt dat we onze klanten kunnen voorzien van actuele informatie.

Ook aan de advieskant zijn in 2020 belangrijke stappen gezet. Sinds half april 2019 participeert Alfa in de 

ontwikkeling van de applicatie Taxvice door SDU. Taxvice is een innovatieve applicatie, waarin (fiscaal) adviseurs op 

één plek kunnen samenwerken en efficiënte tools beschikbaar krijgen voor de grotere adviestrajecten. Op langere 

termijn is ook adviessignalering door middel van een datawarehouse voorzien. Per 1 oktober 2020 is Taxvice ingezet 

voor alle belangrijke fiscaal-juridische adviesopdrachten. De invoering ervan betekent ook een verandering in de 

dagelijkse werkwijze, die nog steeds tijd en aandacht nodig heeft om uiteindelijk succesvol te worden doorgevoerd.

Op maatschappelijk gebied is Alfa afgelopen jaar onder meer betrokken geweest door ondersteuning te bieden 

vanuit de Alfa Foundation. Op dit fonds kunnen medewerkers van Alfa ‒ die direct betrokken zijn bij het doel 

waarvoor ondersteuning gevraagd wordt ‒ een beroep doen voor de instelling of het initiatief, dat dit doel wil 

realiseren. In 2020 zijn 22 aanvragen gehonoreerd en is er een bedrag van € 39.476 uitgekeerd aan uiteenlopende 

initiatieven, variërend van een jeugdhonk tot een Schuldhulpmaatje.

1.4 Toekomstgericht ondernemen
Alfa heeft de ambitie uitgesproken om het duurzaamste accountants- en advieskantoor van Nederland te willen zijn. 

Wij definiëren dat ook wel als “wij willen toekomstgericht ondernemen”. Dit is ook een logisch gevolg van de 

bijzondere eigendomsstructuur van Alfa, waarbij het personeel eigenaar is van het bedrijf. Dit vraagt om een 

rentmeestergedachte, waar het gaat over de toekomst van de organisatie en de impact die de dienstverlening heeft 

op onze omgeving.

In 2020 hebben we verdere initiatieven genomen ten aanzien van het verduurzamen van onze organisatie. Zo 

hebben wij stappen gezet in het duidelijker positioneren en doorontwikkelen van onze advisering op 

duurzaamheidsgebied. Ook hebben wij de principes van integrated reporting een veel grotere rol gegeven in ons 

online jaarverslag. Daarnaast hebben wij de hercertificering voor B Corp succesvol doorlopen. Hierbij haalden we 

met 115 van de maximale 200 punten een beduidend betere score dan bij de voorgaande certificering (102 punten). 

Het maximale aantal van 200 punten is - vanwege de branche waarin Alfa actief is - niet haalbaar. De score van 115 

moet dan ook worden afgezet tegen het gemiddelde van de B Corp-accountantskantoren, dat op 88 uitkomt. Het 
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streven is om bij elke certificering waar mogelijk de voorgaande score te verbeteren. Het B Corp-

certificeringsproces richt zich op vijf hoofdthema's. De grootste verbetering bereikten we op het thema governance. 

De beste score behaalden we opnieuw op het thema medewerkers, mede omdat Alfa volledig eigendom is van de 

medewerkers. Ook op de thema's lokale gemeenschap en klanten haalden we een betere score dan bij het 

voorgaande assessment.

De energie-efficiëntie van onze kantoorpanden is verder in kaart gebracht en vertaald naar een meerjarig 

investeringsprogramma, om uiterlijk 2030 alle panden te kunnen laten voldoen aan energielabel A. Binnen Alfa 

wordt fossielvrije mobiliteit gestimuleerd. Met ingang van 2021 is het daarom alleen nog mogelijk om leaseauto's te 

bestellen, die geen gebruikmaken van fossiele brandstoffen. In 2020 was 57% van de nieuw bestelde leaseauto’s 

volledig elektrisch en was 7% hybride. Van de totale leasevloot is nu 35% elektrisch en 8% hybride.

In 2020 heeft Alfa 425.229 kWh aan energie opgewekt met behulp van zonnepanelen op elf van onze 

kantoorpanden. Dit is circa één vijfde deel van ons totale elektriciteitsverbruik. Ook kleinschalig wordt getracht een 

steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Zo is afgelopen jaar in Wageningen een slimme bandenpomp in 

gebruik genomen, die aan iedereen beschikbaar is gesteld. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het milieu, 

doordat het brandstofgebruik wordt teruggebracht en bandenslijtage wordt verminderd.

1.5 Financiën
De omzet van Alfa is in 2020 met ruim 8,5% (waarvan 6,5% autonoom) toegenomen tot bijna € 95 miljoen. Dat is 

meer dan de omzetgroei van 6% in 2019.

Ondanks het feit dat het personeelsbestand afgelopen jaar iets minder gegroeid is dan was begroot, was er meer 

capaciteit beschikbaar. Dit is toe te schrijven aan het feit dat medewerkers in het kader van de eind vorig jaar 

doorgevoerde gemoderniseerde arbeidsvoorwaarden - met meer keuzemogelijkheid om al dan niet dagen aan te 

kopen – minder dagen hebben opgenomen dan in het voorgaande jaar. De coronacrisis zal hier mede debet aan 

geweest zijn.

Het klantenbestand heeft ondanks de coronacrisis in het afgelopen jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt, met 

7,2% autonome groei (exclusief uitbreidingen bij bestaande klanten). Het klantenverloop liet in 2020 door gerichte 

salesinspanningen opnieuw een positief resultaat zien.

Het resultaat 2020 vóór belastingen ad € 9.360.460 is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2019 (€ 7.953.358). 

Dit resultaat is bereikt ondanks flinke investeringen in thuiswerkplekken en de uitkering van een gratificatie aan 

medewerkers in het kader van het behaalde resultaat (totaal € 1,2 miljoen). Daartegenover staan aanzienlijke 

besparingen op personeels- en algemene kosten, die hun oorzaak voornamelijk vinden in de coronacrisis. Hierdoor 

gingen activiteiten niet door, of ze hebben op andere wijze gestalte gekregen.

De – toch al goede – liquiditeitspositie is verder verbeterd tot ruim € 23 miljoen op balansdatum. Het resultaat van 

een prima beheersing van ons werkkapitaal. Dat geeft ruimte om met eigen middelen te investeren en om een ruim 

dividendbeleid te blijven voeren. De solvabiliteit is in het verslagjaar toegenomen van 68,6% naar 70,4%.

De omlooptijd debiteuren en onderhanden projecten (de gemiddelde incassoduur van de debiteurenvorderingen en 

de onderhanden projecten) bedroeg in 2020 40 dagen (in 2019: 54 dagen). Dit is een verbetering van maar liefst 14 

dagen. De doelstelling van 50 dagen is hiermee ruimschoots gerealiseerd.
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Gezien de uitbraak van het coronavirus hebben we in 2020 tijdelijk de rem gezet op grotere investeringen. Deze 

hebben in 2020 dan ook niet plaatsgevonden, met uitzondering van de investeringen die gedaan zijn om een goede 

arbeidsplek voor medewerkers thuis te realiseren. De situatie die ons gedwongen heeft om veel thuis te werken, zal 

naar verwachting ook na de crisis van grote invloed zijn op de wijze waarop we ons werk organiseren en vanuit 

vanuit welke locatie dit zal gebeuren. Het zogeheten hybride werken zal ertoe leiden dat onze panden een lagere 

bezettingsgraad hebben. Dit vraagt om een herbezinning op ons huisvestingsbeleid en op de investeringen die we in 

de komende jaren bereid zijn te doen.

1.6 Risicomanagement
Risicomanagement staat steeds meer in de belangstelling en is ook voor Alfa van groot belang. We streven ernaar 

om duidelijk inzicht te geven in de strategische en operationele risico’s voor de organisatie, het businessmodel 

waarmee we werken en de veranderingen in de relevante markten waarbinnen we actief zijn. Alfa wil daarbij helder 

aan haar belanghebbenden uitleggen hoe zij deze risico’s beheerst en hanteert.

Jaarlijks evalueert de Raad van Bestuur de risico’s in een analyse, waarbij steeds wordt gekeken of er nieuwe risico’s 

zijn ontstaan. Hierbij gebruiken wij onder andere de jaarlijkse risicomonitor van het World Economic Forum. De 

risico’s rondom IT-gerelateerde zaken zijn verbijzonderd en opgesplitst naar privacy en datakwaliteit (AVG), 

stabiliteit en continuïteit en cybercrime. Daarnaast hebben wij het verlies van de Alfa-cultuur, risico’s rondom 

overnames en de verandering van het klimaat opgenomen als risicofactoren. Bij elk risico kijken wij steeds in 

hoeverre dat wordt gemitigeerd door interne beheersingsmaatregelen of – bijvoorbeeld bij een verzekering – 

bepalen we het restrisico, dat we relateren aan onze risicobereidheid (risk appetite).

Het jaar 2020 heeft qua risicobeheersing in het bijzonder in het teken gestaan van de risico’s die voortkomen uit de 

pandemie. Op basis van een inventarisatie van de belangrijkste Kritische Performance Indicatoren die gevoelig zijn 

voor de economische gevolgen van de pandemie is een dashboard ontwikkeld, dat aangeeft wat de trend is ten 

aanzien van die geselecteerde parameters. Dit dashboard is gedurende het jaar nauwlettend gevolgd, om zonodig 

tijdig mitigerende maatregelen te kunnen treffen.
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Hieronder hebben wij de belangrijkste risico’s opgenomen:
Aandachtsgebied Risico Soort Impact Rest Appetite Mitigerende
        Risico   maatregelen
Vertegenwoordiging in specifieke branches en 
sectoren

Te grote omzetafhankelijkheid, waardoor 
bij negatieve ontwikkelingen in branche of 
sector ook Alfa wordt geraakt

strategisch, 
financieel

Middel Middel Middel Investeren in nieuwe sectoren, 
waardoor we onze 
kwetsbaarheid verkleinen in 
een aantal sectoren/branches 
waarin we nu actief zijn

Hoge mate van automatisering            
Operationele beschikbaarheid en continuïteit 
van de ICT-omgeving

Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn operationeel Hoog Middel Middel Migratie van ICT naar de cloud

Cybercrime
Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn, 
negatieve publiciteit

operationeel Hoog Middel Middel Jaarlijks pentest, monitoring 
systemen uitbesteed. ISO 
27001, verzekering tegen 
cybercrime

Voldoen aan regelgeving rondom privacy en 
datakwaliteit

Negatieve publiciteit of boete operationeel Hoog Middel Middel Continue monitoring

Toenemende regeldruk in zowel assurance- als 
samenstelpraktijk

Verlies van licentie of boete van de 
toezichthouder

operationeel Middel Middel Middel Kwaliteitsbeheersingssysteem, 
jaarlijkse interne reviews

Transformatie van accountants- naar meer 
advieskantoor

Continuïteit bedrijfsvoering lange termijn strategisch, 
financieel

Hoog Middel Middel Beleidsprogramma PAK

Schaarste aan professionals Klant- en omzetverlies als er een 
kwantitatief of kwalitatief tekort is

strategisch, 
financieel

Hoog Middel Middel Investeren in recruitment, 
centraal en lokaal. Eigen MD-
ontwikkeltraject, profilering 
via arbeidsmarktcampagne

Wijziging economisch klimaat Continuïteit bedrijfsvoering financieel Middel Laag Middel Structurele aanpak van 
salesorganisatie

Up-to-date businessmodel Continuïteit bedrijfsvoering lange termijn financieel Hoog Middel Middel Nieuwe businessmodellen en 
verdienmodellen zijn in 
ontwikkeling. Benchmarking 
met soortgelijke 
dienstverleners

Epidemie of pandemie Continuïteit bedrijfsvoering korte termijn, 
verlies van klanten en omzet, die hierdoor 
geraakt wordt

financieel, 
operationeel

Hoog Middel Laag Diversiteit in sectoren en 
branches waarin klanten 
bediend worden, mogelijkheid 
tot thuiswerken

Claims Continuïteit bedrijfsvoering, fluctuerend 
resultaat

financieel Middel Laag Laag Aansprakelijkheid is verzekerd

Teruglopen van participaties van medewerkers Gebrek aan risicodragend kapitaal kan 
leiden tot continuïteitsrisico's

compliance, 
financieel

Hoog Middel Middel Aantrekkelijk houden van de 
regeling, o.a. door 
kerncertificaten, gezond 
dividendbeleid

Bezit onroerend goed Risico van waardeverlies als gevolg van 
sociale of marktontwikkelingen

operationeel, 
financieel

middel Laag Laag Duidelijke visie op bezit 
onroerend goed, herbezinning 
op vastgoedbeleid in het kader 
van hybride werken

Verlies van de cultuur Verlies van gekwalificeerde medewerkers operationeel middel laag Laag Continue aandacht voor de 
belangrijke cultuurdrivers en 
deze met interventies 
bijsturen

Achterblijvende acquisitieresultaten Te weinig nieuwe omzet om verval in de 
portefeuille op te vangen, waardoor 
leegloop en financieel verlies ontstaan

strategisch Hoog Laag Laag Voortdurend investeren in 
salesorganisatie

Klimaatverandering Onvoldoende inspelen op de gevolgen, 
waardoor Alfa zich onvoldoende weet te 
profileren als duurzaamste accountant

financieel Middel Middel Middel Onderzoek impact op 
bedrijfsvoering klanten

Toetreden van een disruptieve partij Omzetverlies korte termijn en continuïteit 
lange termijn

strategisch Hoog Middel Middel Scherpe aandacht 
ontwikkelingen markt

1.7 Verwachtingen 2021
Voor 2021 is de verwachting dat de omzet doorgroeit naar een bedrag dat iets onder de € 100 miljoen ligt. Hoewel 

het klantenbestand in 2020 redelijk corona proof is gebleken, blijft het moeilijk om in te schatten wat de impact op 

de langere termijn is. Met name op het moment dat de crisis ook haar invloed doet gelden op ondernemers aan wie 

onze klanten hun producten of diensten normaliter leveren. De economie is ten dele in slaap gehouden en het is 

onduidelijk hoe zij daaruit gaat ontwaken. Veel ondernemingen hebben geen vet meer op de botten, wat het 

investeringsklimaat in de komende jaren zeker geen goed zal doen.

Het resultaat in 2021 zal naar verwachting lager uitkomen dan het resultaat in 2020. Deze verwachting is gebaseerd 

op investeringen, die gestart zijn om onze dienstverlening nog meer te ondersteunen met behulp van nieuwe ICT. 

Deze investering betreft niet uitsluitend de technische kant van deze verandering en de tijdelijke samenloop van 

meerdere ICT-systemen. Het betreft ook zeker de opleiding/trainingen die hiermee samenhangen, die onze 

medewerkers moeten helpen om in deze veranderende omgeving op een andere wijze te werken en onze klanten 

daarin mee te nemen. Er staan voor 2021 geen overige grote investeringen op stapel, die gepaard gaan met 

uitstroom van grote hoeveelheden liquide middelen. Hierdoor zal de liquiditeitspositie naar verwachting komend 

jaar verder toenemen. In de lagere resultaatverwachting is rekening gehouden met een eerste negatief effect van 

corona, dat in 2020 nog nauwelijks zichtbaar was.
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Ondanks de moeilijke arbeidsmarkt verwachten we mede door een gerichte arbeidsmarktcampagne een lichte groei 

van het aantal medewerkers.

De ontwikkelingen in de sector leiden ertoe dat steeds minder kantoren hun Wta-vergunning houden. Het data-

analyseonderzoek van de AFM (gepubliceerd in februari 2021) bij niet-OOB-accountantsorganisaties heeft als 

uitkomst dat kantoren met weinig wettelijke controles een hogere kans hebben op onvoldoende kwaliteit. Dit zal 

voor Alfa naar verwachting leiden tot nog meer vraag uit de markt voor het uitvoeren van controleopdrachten. Dit 

zal overigens gepaard gaan met de voornoemde uitdaging, om voldoende gekwalificeerd personeel te behouden en 

te werven, en om de benodigde kwaliteit op hoog niveau te houden.

Komend jaar zullen we ons opnieuw gaan beraden op het huisvestigingsbeleid. Dit wordt enerzijds ingegeven door 

de nieuwe realiteit, waardoor medewerkers na de pandemie meer hybride gaan werken (werken op locatie waar het 

op dat moment het meest wenselijk is) en anderzijds door het vraagstuk om onze panden in 2030 ‒ of zoveel eerder 

als mogelijk ‒ op energielabel A te krijgen.

1.8 Evenwichtige samenstelling bestuur en 
toezichthouders en mutaties
Alfa streeft zowel in de Raad van Bestuur als in de Raad van Commissarissen naar een evenwichtige samenstelling 

van mannen en vrouwen. Bij het opvullen van toekomstige vacatures binnen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen zal het principe van een evenwichtige samenstelling in de afwegingen steeds worden meegenomen.

Per 1 mei 2020 is Koert van der Bij als lid van de Raad van Bestuur met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door 

Arnoud Bosch, die tot dat moment directievoorzitter was van een van de clusters van Alfa.

Per 1 juni is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Cees Kuijvenhoven, teruggetreden. Zijn rol als 

voorzitter is per die datum overgenomen door zittend commissaris Jaap Wielaart. In 2020 is ook de werving 

succesvol verlopen voor twee nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Per 1 januari 2021 zijn drs. 

Angèle Loomans BSc en drs. Jeroen Kamphuis RA toegetreden tot de Raad van Commissarissen, waarmee per die 

datum de bezetting op vijf commissarissen uitkomt.

1.9 Bericht van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat Alfa voor het verslagjaar 2020 haar belangrijkste 

strategische en financiële doelstellingen heeft gerealiseerd. De door de coronapandemie veroorzaakte bijzondere 

omstandigheden maakten dit extra uitdagend. Dankzij de goede ICT-infrastructuur en het beschikbaar stellen van 

een thuiswerkbudget konden alle medewerkers thuiswerken en kon de dienstverlening aan klanten goed doorgang 

vinden. Veel aandacht is uitgegaan naar het welzijn van de medewerkers, door allerlei lokale en centrale acties 

waaronder een prachtige kerstshow aan het einde van het jaar. Alfa is er tot op heden goed in geslaagd om de 

uitdagingen van de virusuitbraak het hoofd te bieden.
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De behaalde omzet-resultaatstijging is groot onder de gegeven omstandigheden en mede het resultaat van de 

proactieve benadering van klanten. Steeds meer ondernemingen kiezen voor Alfa. Dit alles is niet iets om in dit 

tijdsgewricht mee op de trom te slaan; onze aandacht gaat vooral uit naar de ondernemers die het zwaar hebben 

door het wegvallen van omzet.

Alfa heeft in 2020 belangrijke vervolgstappen gezet op weg naar een geïntegreerde rapportage met de introductie 

van het impactverslag. Daarmee geeft Alfa een duidelijk signaal af dat zij duurzame bedrijfsvoering serieus neemt en 

zowel zakelijk als maatschappelijk waarde wil creëren voor de korte, middellange en lange termijn. De Raad van 

Commissarissen juicht deze strategie van harte toe.

Een mooie beloning was de nominatie voor de Driehoek 3D Trofee voor samenwerking in de driehoek RvB, RvC en 

OR. De jury had grote waardering voor de wijze waarop de WOR wordt toegepast en voor de focus in het bedrijf op 

duurzaamheid.

Personele mutaties

In 2020 is afscheid genomen van zowel Koert van der Bij als Cees Kuijvenhoven in respectievelijk de rol van CFO en 

voorzitter van de Raad van Commissarissen. De rol van Koert is inmiddels overgenomen door Arnoud Bosch. De 

Raad van Commissarissen was verheugd uit de eigen onderneming de opvolging te kunnen vervullen. Jaap Wielaart 

heeft de rol van voorzitter van de RvC overgenomen van Cees. Ter waarborging van de continuïteit is de 

zittingstermijn van Jaap Wielaart met ten minste twee jaar verlengd. Tijdens de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de RvC 

is besloten om de RvC uit te breiden met 1 persoon tot in totaal 5 leden. Onder begeleiding van een extern bureau 

zijn vervolgens twee nieuwe leden aangetrokken, die per 1 januari 2021 zijn benoemd. Dit zijn: drs. A.G.M. (Angèle) 

Loomans BSc. en drs. J.F.M. (Jeroen) Kamphuis RA.

Toezicht en advies

De Raad van Commissarissen monitort en adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van een grote diversiteit aan 

thema’s. De Raad van Commissarissen beschikt daartoe over de vereiste expertise, waarbij ieder lid van de Raad van 

Commissarissen vanzelfsprekend zijn of haar eigen specialisme en perspectief inbrengt. Het gaat daarbij over 

thema’s zoals besturing van een onderneming, financiën, risicobeheersing, regelgeving, compliance, IT, operationele 

zaken en HR, maar we kijken ook naar gesignaleerde kansen in de markt en de commerciële aanpak die daarbij 

hoort. Naast de toezichthoudende en adviserende rol treedt de Raad van Commissarissen op als werkgever voor de 

leden van de Raad van Bestuur.
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•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

Overzicht bijeenkomsten

In 2020 heeft de Raad van Commissarissen vijf keer regulier vergaderd en daarnaast een aantal specifieke 

bijeenkomsten gehad. In het hierna volgende overzicht wordt duidelijk wat de aard van deze bijeenkomsten was, en 

met welke partijen nog aanvullend is overlegd. Daarnaast is er gesproken met enkele directievoorzitters.

Datum 
Type 
vergadering 

RvB 
Externe 
Accountant 

Ondernemingsraad  Compliance officer 

11-02-2020 Regulier   X       

09-03-2020*   Specifiek         

26-03-2020**  Specifiek     X     

23-04-2020 AVA en regulier  X  X    X 

25-06-2020 Regulier   X    X  X 

17-09-2020 Regulier  X       

17-12-2020 Regulier   X     X    

Toelichting bijeenkomsten 

Een korte toelichting op de inhoud van enkele bijeenkomsten: 

Het onderwerp kwaliteitsontwikkeling binnen de samenstel- en de assurancepraktijk is in 2020 meerdere keren 

aan de orde gekomen tijdens de vergaderingen, evenals de ontwikkelingen in de accountancymarkt op dit 

gebied.  

Met de compliance officer zijn dit jaar tweemaal de ontwikkelingen binnen de assurancepraktijk besproken. 

Er is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen van het nieuwe dienstverleningsconcept GOOTG.  

In de juni-vergadering is in het kader van beleidsvorming uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen corona 

2021/2022, risicomanagement en duurzaamheid.  

In 2020 is er twee keer regulier overlegd met de Ondernemingsraad. 

Op 9 maart 2020* heeft de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren geëvalueerd in de jaarlijkse 

algemene vergadering.  

In 2020** heeft de Raad van Commissarissen eenmaal zelfstandig overleg gevoerd met de externe accountant 

over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast vond de jaarlijkse algemene vergadering van de 

Raad van Commissarissen plaats, waar ook de leden van de STAK en de accountant aan deelnamen. 

Naast de reguliere bijeenkomsten is de Raad van Commissarissen in 2020 meerdere malen specifiek via video-

Teams- vergaderingen met de RvB bijeen geweest met betrekking tot de Coronacrisis. 

Ook heeft de Raad van Commissarissen in 2020 meerdere keren vergaderd rondom het benoemen van de twee 

nieuwe commissarissen en de CFO.  

De Raad van Commissarissen heeft aan het einde van 2020 drie commissies ingesteld: de ARC-commissie, de 

HR (Remuneratie)-commissie en de Benoemingscommissie, met als startdatum 1 januari 2021. 

De Raad van Commissarissen heeft aan het eind van het jaar een lijst opgesteld van van te bespreken thema’s 

voor 2021. Daarmee is begonnen in de vergadering van december 2020, door het thema “Security en ISO 

27001” te bespreken met het stafhoofd ICT.  
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Governance

Alfa past – hoewel de regelgeving dit niet voorschrijft – de Corporate Governance Code zoveel mogelijk toe. Daarbij 

wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de omvang en de bijzondere eigendomsstructuur van de 

organisatie. Wel kiest Alfa bewust voor een afwijking ten opzichte van deze code. Zo worden leden van de Raad van 

Bestuur benoemd voor onbepaalde tijd en werd er tot op heden niet gewerkt met een commissiestructuur binnen de 

Raad van Commissarissen. Dit laatste gaat met de uitbreiding van 2 nieuwe leden veranderen; met ingang van 2021 

gaan we werken met een commissiestructuur (zie toelichting bijeenkomsten).

Wij opereren als Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar én ten opzichte van de Raad van Bestuur kritisch 

en onafhankelijk, zoals bedoeld in de Corporate Governance Code. Hiermee geven wij invulling aan de wettelijke en 

statutaire taken van de Raad van Commissarissen, inclusief het gevraagd en ongevraagd advies aan – en het met 

raad bijstaan van – de Raad van Bestuur.

Dankwoord

De Raad van Commissarissen heeft veel respect voor de wijze waarop alle medewerkers, directieteams en de Raad 

van Bestuur zich hebben gemanifesteerd in dit bijzondere jaar, waarin corona de hele samenleving beheerste. Reeds 

vanaf het begin van de pandemie is adequaat crisismanagement toegepast, waardoor Alfa haar klanten kon blijven 

bedienen. Vanwege de moderne IT-infrastructuur en de flexibiliteit van de medewerkers konden de processen 

blijven doorlopen en is er een mooi resultaat behaald; niet alleen in financiële termen, maar ook voor wat betreft de 

maatschappelijke impact. De Raad van Commissarissen spreekt hierbij daarom aan alle medewerkers, directieteams 

en Raad van Bestuur zijn hartelijke dank uit voor alle inspanningen die zijn geleverd.

Wageningen, 22 april 2021

Namens de Raad van Commissarissen,

mr. J. Wielaart           mr. P.H. Ruys Ing. J.W. Addink-Berendsen AA      

drs. J.F.M. Kamphuis RA drs. A.G.M. Loomans BSc

12  |



2  Geconsolideerde jaarrekening



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2020

2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(voor resultaatbestemming)

Activa (in €)   31 december 2020 31 december 2019

       

Vaste activa      

Immateriële vaste activa [1]    

Goodwill   4.248.864 4.997.959

       

Materiële vaste activa [2]    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen   30.309.551 32.474.149

Andere vaste bedrijfsmiddelen   3.183.082 4.043.123

Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald   45.075 112.841

    33.537.708 36.630.113

Financiële vaste activa      

Overige vorderingen [3] 3.392.386 3.138.737

       

Totaal vaste activa   41.178.958 44.766.809

       

Vlottende activa      

Onderhanden projecten [4] 4.203.601 4.859.530

       

Vorderingen      

Vorderingen op handelsdebiteuren [5] 8.086.969 8.398.352

Overige vorderingen en overlopende activa [6] 2.722.906 2.825.230

    10.809.875 11.223.582

       

Liquide middelen [7] 23.427.548 15.273.124

       

Totaal vlottende activa   38.441.024 31.356.236

       

Totaal activa   79.619.982 76.123.045

14  |



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2020

Passiva (in €)   31 december 2020 31 december 2019

       

Vermogen      

Eigen vermogen [8] 56.051.297 52.224.419

       

Voorzieningen      

Voorziening voor belastingen [9] 190.617 250.306

Voorziening overige [10] 3.219.256 3.476.270

    3.409.873 3.726.576

Langlopende schulden      

Overige schulden [11] 4.277.155 4.695.621

    4.277.155 4.695.621

       

Kortlopende schulden      

Schulden aan leveranciers en handelskredieten   1.000.627 1.748.923

Belastingen en premies sociale verzekeringen [12] 8.357.292 8.413.336

Overige schulden en overlopende passiva [13] 6.523.738 5.314.170

    15.881.657 15.476.429

       

Totaal passiva   79.619.982 76.123.045
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2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
over 2020
(in €)   2020 2019

       

Netto-omzet [14] 94.528.220 85.224.042

Wijziging in onderhanden projecten   224.210 1.934.417

Bedrijfsopbrengsten   94.752.430 87.158.459

Overige bedrijfsopbrengsten [15] 111.016 167.898

Som der bedrijfsopbrengsten   94.863.446 87.326.357

       

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [16] 62.493.824 55.737.014

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa [17] 3.259.441 3.176.773

Overige waardeverminderingen van immateriële en      

materiële vaste activa [18] 464.742 0

Overige bedrijfskosten [19] 18.861.119 20.044.150

Som der bedrijfslasten   85.079.126 78.957.937

       

Bedrijfsresultaat   9.784.320 8.368.420

       

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20] 30.471 50.683

Rentelasten en soortgelijke kosten [21] (454.331) (465.745)

Resultaat voor belastingen   9.360.460 7.953.358

       

Belastingen [22] (2.355.490) (2.030.844)

       

Resultaat na belastingen   7.004.970 5.922.514
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2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020
(in €)   2020 2019

       

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Bedrijfsresultaat   9.784.320 8.368.420

       

Aanpassingen voor      

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat [17-18] 3.724.183 3.176.773

Mutatie voorzieningen [9-10] (257.014) (48.613)

    13.251.489 11.496.580

Veranderingen in werkkapitaal      

Mutatie financiële vaste activa [3] 376 91.923

Mutatie onderhanden projecten [4] 655.929 (705.394)

Mutatie vorderingen   156.485 (341.431)

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)   1.019.327 924.382

    1.832.117 (30.520)

       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   15.083.606 11.466.060

       

Ontvangen interest [20] 30.471 50.683

Betaalde interest [21] (454.331) (465.745)

Betaalde winstbelasting   (3.503.720) (1.680.749)

    (3.927.580) (2.095.811)

       

Kasstroom uit operationele activiteiten   11.156.026 9.370.249

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in immateriële vaste activa [1] (108.655) (1.957.495)

Investeringen in materiële vaste activa [2] (412.389) (4.550.959)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa [1] 0 48.200

Desinvesteringen in materiële vaste activa [2] 638.361 62.847

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   117.317 (6.397.407)

       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Aflossing achtergestelde lening [11] (387.468) (358.767)

Ontvangsten uit emissie aandelen   0 4.030.000

Betaald dividend   (2.299.251) (2.492.048)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten   3.574.813 3.672.139

Betaling inzake aankoop certificaten   (4.007.013) (5.884.138)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   (3.118.919) (1.032.814)

       

Mutatie geldmiddelen   8.154.424 1.940.028

       

Verloop geldmiddelen      

Stand per begin boekjaar   15.273.124 13.333.096

Mutatie liquide middelen   8.154.424 1.940.028

Stand per einde boekjaar [7] 23.427.548 15.273.124
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2.4 Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling van de geconsolideerde 
jaarrekening
Algemeen

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro’s.

Statutaire vestiging

De vennootschap heeft haar hoofdkantoor op het Agro Business Park 85 in de gemeente Wageningen.

De vennootschap oefent een accountants- en adviespraktijk in Nederland uit en is ingeschreven bij het 

Handelsregister onder nummer 09105681.

De aandelen van de vennootschap zijn in handen van Stichting Administratiekantoor Alfa. Deze stichting houdt de 

aandelen ten titel van beheer voor de certificaathouders en oefent de aandeelhoudersbevoegdheden uit.

Impact Coronavirus

Ondanks de onzekerheid is de Raad van Bestuur op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19-

virus een materieel negatief effect zullen hebben op de financiële conditie of liquiditeit van Alfa. 

Grondslagen voor consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Alfa Top-Holding B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de 

groep behorende maatschappijen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten, onderlinge vorderingen en schulden tussen 

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de 

resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op 

intercompany-transacties worden ook geëlimineerd, tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. 

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn 

waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

De financiële gegevens van Alfa Top-Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, zodat, 

gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige 

jaarrekening.

Groepsverhoudingen

Alfa Top-Holding B.V. staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens, vereist op 

grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is in onderstaande tabel opgenomen.
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Geconsolideerde maatschappijen
Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal

     

Alfa Adviesgroep B.V. Wageningen 100%

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Wageningen 100%

Alfa Accountants B.V. Wageningen 100%

Alfa Consultants B.V. Wageningen 100%

BETA B.V. Wageningen 100%

Stichting Administratiekantoor Alfa is een verbonden partij van de onderneming, die echter niet wordt 

meegeconsolideerd in verband met haar te verwaarlozen belang en zeggenschap.

Verbonden partijen

Alle deelnemingen van Alfa Top-Holding B.V. worden aangemerkt als verbonden partij.

Daarnaast worden de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alfa Top-Holding B.V. aangemerkt als 

verbonden partij. Stichting Administratiekantoor Alfa is eveneens een verbonden partij van de onderneming.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan worden de aard en de omvang van de transactie toegelicht en andere 

informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 

vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat de 

overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de betreffende vennootschap.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging 

van de overgenomen onderneming, vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de 

verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, wordt 

het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het 

nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve 

goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven 

in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment 

dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de Raad 

van Bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Raad van Bestuur schattingen maakt die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien dit voor het geven van het in artikel 

2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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Algemene grondslagen
Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.

In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering 

voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Leasing

Operationale leasing
Bij de vennootschap zijn leasecontracten afgesloten, waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het 

eigendom verbonden zijn niet ten laste van de vennootschap komt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 

operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen 

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het 

contract.

Financiële risico’s

Kredietrisico’s
Er zijn geen significante kredietrisico’s. Diensten worden alleen geleverd aan kredietwaardige klanten. Het 

kredietrisico wordt beheerst door een debiteurenprocedure, die voortdurend wordt bewaakt. Bij wanbetaling wordt 

een incassobureau ingeschakeld. Het kredietrisico wordt niet afgedekt door een kredietverzekering.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

 De vennootschap heeft vorderingen verstrekt aan medewerkers voor de aankoop van certificaten. Er is geen 

historie van wanbetaling bekend.

Rente- en kasstroomrisico
De onderneming loopt beperkt risico over de rentedragende vorderingen en de rentedragende schulden.
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Liquiditeitsrisico

De onderneming maakt gebruik van één bank om over één kredietfaciliteit te kunnen beschikken. Voor zover 

noodzakelijk, worden zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. De kredietfaciliteiten 

zijn toereikend voor de liquiditeitsbehoefte.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa

De onder immateriële vaste activa opgenomen goodwill ter zake van praktijkovernames is gewaardeerd tegen 

kostprijs onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen van 10% (minimaal rendement) en, indien van toepassing, 

verminderd met bijzondere waardeverminderingen.

Extra voorwaardelijke nabetalingen van goodwill worden verwerkt op het moment van betaling dan wel indien het 

bedrag op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen, gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op 

terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 

balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel actief sprake is van een bijzondere 

waardevermindering, wordt verwezen naar de betreffende paragraaf.

Jaarlijks worden gelijkblijvende percentages (3% tot 7%) van de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

vervaardigingsprijs afgeschreven, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

het moment van ingebruikneming.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen, gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 

bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte levensduur en berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een 

eventuele restwaarde. Jaarlijks worden gelijkblijvende percentages (10% tot 20%) van de verkrijgingsprijs inclusief 

direct toerekenbare kosten of vervaardigingsprijs afgeschreven, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven. De onderneming past de 

componentenbenadering toe voor materiële vaste activa indien belangrijke afzonderlijke bestanddelen van een 

materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met verschillen in gebruiksduur of 

verwacht gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. Onderhoudsuitgaven worden 

slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het opject verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-

eenheden met betrekking tot het object.
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Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen posten zijn overige vorderingen, die naar hun aard als een 

overwegend langdurig financieel belang kunnen worden beschouwd. De opgenomen overige vorderingen worden 

initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde 

kostprijs en direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

De onder de financiële vaste activa opgenomen post latente belastingen is gevormd vanwege de verschillen tussen 

de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva en is berekend tegen het tarief voor de 

vennootschapsbelasting, rekening houdend met het tijdstip van realisatie of afwikkeling van de latentie.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Wanneer 20% of meer van de 

stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 

deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen wordt 

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 

gewaardeerd. Indien en voor zover de onderneming in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden 

van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te 

stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en 

passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor 

de jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Bijzondere waardeverminderingen

De onderneming beoordeelt per balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig is. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 

het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is om de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 

wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een 

bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de 

realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder 

waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige 

verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, 

wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt 

als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de 

geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te 

realiseren.
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Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij 

voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant 

gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 0,0% (2019: 0,0%). De disconteringsvoet geeft geen 

risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien er geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 

verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen werkelijk tarief onder aftrek van een 

voorziening voor mogelijk niet declarabele uren en oninbaarheid, naar rato van prestaties die op balansdatum zijn 

verricht. Voorschotten worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. Rekening-courantschulden 

bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve is gevormd door het verschil tussen de netto-vermogenswaarde van de deelneming op 

het moment van verkrijging en de verkrijgingsprijs. De herwaarderingsreserve valt in 30 jaar evenredig vrij ten 

gunste van de overige reserves.

Het resultaat op certificaten loopt rechtstreeks via het eigen vermogen (overige reserves). Dit betreft het resultaat 

op de in- en verkopen van eigen certificaten door de vennootschap.

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen 

die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.
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Belastingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde 

van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde 

waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren 

geldende tarieven, voor zover reeds bij de wet vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale 

waarde. Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 

beschikbaar zal zijn, waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen 

worden benut.

Compensatieregeling
De compensatieregeling vindt haar oorsprong in de wijziging van het pensioenstelsel (prepensioen).

Voor de medewerkers van 35 jaar en ouder en in dienst op 31 december 2005 bestaat een regeling, waardoor zij bij 

het bereiken van de 50-jarige leeftijd in aanmerking komen voor een belastbare leeftijdsafhankelijke toeslag 

gedurende maximaal tien jaar. Voor de actuariële berekening is rekening gehouden met diensttijd, 

salarisontwikkeling, sterfterisico’s, niet-toetredingsrisico’s en een disconteringsvoet.

Jubilea
Een verplichting is opgenomen voor jubileumuitkeringen. Het gaat hierbij om het 12½-, 25-, 40- en 50-jarig jubileum. 

De voorziening is bepaald op de contante waarde van de op balansdatum naar evenredigheid van het dienstverband 

opgebouwde rechten voor uit te keren jubileumgratificaties van medewerkers die op dat moment in dienst zijn, 

rekening houdend met de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 

opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het 

verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente 

gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 

andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd.
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Netto-omzet

Tot de netto-omzet behoren alle aan derden gefactureerde diensten (exclusief btw), rekening houdend met de 

mutatie in de onderhanden projecten. Netto-omzet uit het verlenen 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.

Kosten

Als kosten van het boekjaar zijn de bedragen in aanmerking genomen, die betrekking hebben op dit boekjaar.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening, voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers en de Belastingdienst.

Pensioenen

Alfa Top-Holding B.V. heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De pensioenregeling is een regeling op basis van 

defined contribution. Er is sprake van een zogenaamde beschikbare premieregeling. Dit is een pensioenregeling, 

waarbij de onderneming aan het personeel toezegt een jaarlijkse premie te betalen, gebaseerd op het salaris van het 

betreffende jaar. De premie ontwikkelt zich volgens de wettelijke leeftijdsstaffel, gebaseerd op 3% rekenrente. De 

deelnemers betalen een eigen bijdrage van 3% van de pensioengrondslag.

Het kapitaal moet uiterlijk bij pensionering omgezet worden in een periodieke uitkering. De hoogte van het pensioen 

is afhankelijk van de tijdens de opbouwfase betaalde premies, het rendement dat daarop is behaald en de 

marktrente op het moment van pensioenaankoop. Het beleggingsrisico gedurende de opbouwfase en het renterisico 

bij pensioenaankoop liggen bij de werknemer.

Naast de beschikbare premieregeling heeft Alfa Top-Holding B.V. voor de werknemers diverse risicoverzekeringen 

afgesloten ten behoeve van premieopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid en voor overlijden tijdens het 

dienstverband.

De premies worden verantwoord als personeelskosten, zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 

worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

De immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop of buitengebruikstelling van materiële vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen.

Indien een schattingswijze plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, 

rekening houdend met de beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet 

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

De vennootschap staat aan het hoofd van een fiscale eenheid met Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants en 

Adviseurs B.V., Alfa Accountants B.V. en BETA B.V. en maken deel uit van een fiscale eenheid voor de omzet- en 

vennootschapsbelasting. Alfa Consultants B.V. maakt alleen deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid als geheel. De verschuldigde 

vennootschapsbelasting wordt naar rato van het aandeel in het resultaat verdeeld over voornoemde 

dochtermaatschappijen.

Grondslagen voor overzicht van kasstromen
Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. 

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op 

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 

interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven 

groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom 

of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract is voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt, en voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa
Immateriële vaste activa [1]

(in €) Goodwill

   

Verloopoverzicht 2020  

Aanschafwaarde begin boekjaar 7.751.781

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar (2.753.822)

Boekwaarde begin boekjaar 4.997.959

Investeringen 108.655

Desinvesteringen aanschafwaarde (301.613)

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 301.613

Afschrijvingen (792.750)

Waardevermindering (65.000)

Boekwaarde einde boekjaar 4.248.864

   

Aanschafwaarde einde boekjaar 7.558.823

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar (3.309.959)

Boekwaarde einde boekjaar 4.248.864

De goodwill is voornamelijk betaald voor toekomstig winstpotentieel van klantenportefeuilles van overgenomen 

praktijken. Hierbij heeft de directie op basis van inschattingen ten tijde van de overname en historische gegevens de 

inschatting gemaakt dat klanten gemiddeld ten minste tien jaar klant bij Alfa blijven.

Desinvesteringen goodwill betreffen correcties van de koopprijs van eerdere overnames en het terugboeken van 

goodwill, die volledig in het boekjaar is afgeschreven.
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Materiële vaste activa [2]

(in €)
Bedrijfsgebouwen en 

-terreinen
Andere vaste 

bedrijfsmiddelen

     

Verloopoverzicht 2020    

Aanschafwaarde begin boekjaar 50.006.549 6.974.459

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin 
boekjaar

(17.532.400) (2.931.336)

Boekwaarde begin boekjaar 32.474.149 4.043.123

Investeringen 26.020 341.294

Overboeking vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald 0 112.841

Desinvesteringen aanschafwaarde (918.321) (854.268)

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 448.517 851.637

Afschrijvingen (1.321.072) (1.311.545)

Waardevermindering (399.742) 0

Boekwaarde einde boekjaar 30.309.551 3.183.082

     

Aanschafwaarde einde boekjaar 49.114.248 6.574.326

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde 
boekjaar

(18.804.697) (3.391.244)

Boekwaarde einde boekjaar 30.309.551 3.183.082

     

(in €)
Vaste 

bedrijfsmiddelen 
vooruitbetaald

Totaal materiële 
vaste activa

     

Verloopoverzicht 2020    

Aanschafwaarde begin boekjaar 112.841 57.093.849

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin 
boekjaar

0 (20.463.736)

Boekwaarde begin boekjaar 112.841 36.630.113

Investeringen 45.075 412.389

Overboeking bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen (112.841) 0

Desinvesteringen aanschafwaarde 0 (1.772.589)

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 0 1.300.154

Afschrijvingen 0 (2.632.617)

Waardevermindering 0 (399.742)

Boekwaarde einde boekjaar 45.075 33.537.708

     

Aanschafwaarde einde boekjaar 45.075 55.733.649

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde 
boekjaar

0 (22.195.941)

Boekwaarde einde boekjaar 45.075 33.537.708

Gestelde zekerheden
Voor de gestelde zekerheden en contractuele investeringsverplichtingen verwijzen wij u naar ‘Niet in de balans 

opgenomen activa en verplichtingen’.
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Financiële vaste activa
Overige vorderingen [3]

Het verloop van de financiële vaste activa over 2020 kan als volgt worden gespecificeerd:

(in €)
Latente 

belastingvorderingen
Vorderingen inzake 

aankoop certificaten
Overige vorderingen Totaal

         

Stand per begin boekjaar 46.414 3.006.682 85.641 3.138.737

Toevoeging/onttrekking 448.444 (194.419) (376) 253.649

Stand per einde boekjaar 494.858 2.812.263 85.265 3.392.386

Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van overige 

voorzieningen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen 

anderzijds. De belastinglatentie heeft hoofdzakelijk een langlopend karakter.

Vorderingen inzake aankoop certificaten
De vorderingen inzake aankoop certificaten betreffen leningen aan medewerkers inzake de aankoop van 

certificaten; deze zijn niet rentedragend en hebben een maximale looptijd van drie jaar. Het deel van de leningen 

waarvan de looptijd korter dan een jaar is, bedraagt € 1.591.752. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende 

vorderingen. Bij verkoop wordt het openstaande bedrag verrekend met de verkoopprijs van de certificaten.

Overige vorderingen
Overige vorderingen betreffen hoofdzakelijk waarborgsommen en verstrekte leningen.

Vlottende activa
Onderhanden projecten [4]

(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Onderhanden projecten 13.980.218 13.756.008

Voorschotten (9.776.617) (8.896.478)

  4.203.601 4.859.530

Het totaal aan ontvangen voorschotten voor nog uit te voeren projecten bedraagt € 4.567.581.

(2019: € 4.298.830). Dit bedrag is verwerkt in de stand van onderhanden projecten.

Het saldo van projecten met een debetsaldo (gerealiseerde projectopbrengsten -/- verwerkte verliezen en 

gedeclareerde termijn > 0) bedraagt € 9.499.210.

Het saldo van projecten met een creditsaldo (gerealiseerde projectopbrengsten -/- verwerkte verliezen en 

gedeclareerde termijn < 0) bedraagt -/- € 5.295.609.
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Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren [5]

(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Handelsdebiteuren 8.277.681 8.704.893

Afwaardering handelsdebiteuren (190.712) (306.541)

  8.086.969 8.398.352

Overige vorderingen en overlopende activa [6]

(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Vordering inzake aankoop certificaten (kortlopend deel) 1.591.752 1.848.974

Vooruitbetaalde kosten 697.316 601.238

Overige 433.838 375.018

  2.722.906 2.825.230

Liquide middelen [7]

Alle onder deze post opgenomen tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de vennootschap 

met uitzondering van de gestelde garanties ad € 84.125.

Vermogen
Eigen vermogen [8]

Voor een overzicht van het verloop van het eigen vermogen in het boekjaar wordt verwezen naar de toelichting op 

de enkelvoudige balans.

Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon.

(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Geconsolideerd nettoresultaat toekomend aan de rechtspersoon 7.004.970 5.922.514

     

Totaal resultaat 7.004.970 5.922.514

Voorzieningen
Voorziening voor belastingen [9]

Het verloop van de voorziening voor belastingen is als volgt:

(in €)
Stand 1 januari 

2020
Dotaties

Onttrekkingen
Stand 31 

december 2020

         

Latente belastingschuld 250.306 0 (59.689) 190.617
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Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en 

passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen 

anderzijds. Naar verwachting wordt circa € 60.000 in 2021 verrekend.

Voorziening overige [10]

Het verloop van de voorziening overige is als volgt:

(in €)
Stand 1 januari 

2020
Dotaties

Onttrekkingen
Stand 31 

december 2020

         

Compensatieregeling 2.187.250 249.758 (592.134) 1.844.874

Jubilea 1.052.631 196.650 (109.643) 1.139.638

Claims 236.389 114.744 (116.389) 234.744

Totaal 3.476.270 561.152 (818.166) 3.219.256

Compensatieregeling
De gehanteerde actuariële grondslagen zijn de disconteringsvoet op balansdatum van 0,28% (vorig boekjaar: 

0,06%), verwachte salarisstijging (schaalaanpassing) van 1,0% (vorig boekjaar: 1,0%) en een leeftijdsafhankelijke 

salarisstijging. Van de voorziening is een bedrag van € 1.335.800 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 

De toename uit hoofde van interest bedraagt negatief € 1.215.

Jubilea
De gehanteerde actuariële grondslagen zijn de disconteringsvoet op balansdatum van 0,03% (vorig boekjaar: 

0,29%), verwachte salarisstijging (schaalaanpassing) van 1,0% (vorig boekjaar: 1,0%) en een leeftijdsafhankelijke 

salarisstijging. Van de voorziening is een bedrag van € 1.061.711 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 

De toename uit hoofde van interest bedraagt € 3.107.

Claims
Er zijn een aantal claims ingediend, die door de vennootschap worden betwist. Naar aanleiding van ingewonnen 

juridisch advies en rekening houdend met reeds getroffen voorzieningen ad € 234.744, verwacht de vennootschap 

dat de uitkomst van het een en ander geen verdere nadelige invloed van betekenis zal hebben op haar financiële 

positie. De vennootschap heeft een verzekering afgesloten ter afdekking van claims. Het eigen risico betreft 

maximaal € 20.000 per claim en maximaal € 40.000 per claim in geval van buitenlands recht. De claims hebben over 

het algemeen een kortlopend karakter.
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Langlopende schulden
Overige schulden [11]

(in €) 2020 2019

     

Stichting Alfa Omega    

Stand per begin boekjaar 5.083.089 5.441.856

Aflossing boekjaar (387.468) (358.767)

Stand per einde boekjaar 4.695.621 5.083.089

Aflossingsverplichting volgend boekjaar (418.466) (387.468)

Stand per einde boekjaar 4.277.155 4.695.621

Dit betreft een achtergestelde, oorspronkelijk 30-jarige, annuïteitenlening die is verstrekt door Stichting Alfa 

Omega (geen verbonden partij). De lening is in 1999 aangegaan voor een bedrag van € 8.940.476 en wordt in 30 jaar 

afgelost naar nihil. De rente van de annuïteitenlening bedraagt 8%. Voor de annuïteitenlening zijn geen zekerheden 

gesteld. De lening is achtergesteld ten opzichte van de bankiers.

Looptijd in € < 1 jaar 1 en 5 jaar > 5 jaar Totaal

         

Annuïteitenlening 418.466 2.036.505 2.240.650 4.695.621

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen [12]

(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Omzetbelasting 4.725.874 3.923.185

Loonheffing 3.331.695 3.550.331

Vennootschapsbelasting 299.723 939.820

  8.357.292 8.413.336

Overige schulden en overlopende passiva [13]

(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Vakantiedagen en vakantiegelden 3.600.749 3.553.996

Aflossingsverplichting 418.466 387.468

Nog te betalen goodwill 462.500 462.500

Nog te ontvangen facturen 425.432 109.019

Nog te betalen personeelsbeloningen 630.224 130.964

Overige 986.367 670.223

  6.523.738 5.314.170
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Huur- en leaseverplichtingen

(in €) < 1 jaar tussen 1 en 5 jaar > 5 jaar

       

Huurverplichtingen 401.005 968.168 0

Leaseverplichtingen 2.197.003 4.962.457 0

Totaal 2.598.008 5.930.625 0

De in 2021 betaalde leasebedragen voor auto’s bedragen circa € 2.100.000.

De in 2021 betaalde huur bedraagt circa € 425.000.

Investeringsverplichtingen

In 2020 zijn voor een bedrag van ca. € 250.000 investeringsverplichtingen aangegaan met betrekking tot 

toekomstige boekjaren.

Garanties

Er zijn diverse garanties afgegeven naar aanleiding van het huren van panden van derden.

Het bedrag van de garanties is € 84.125.

Kredietfaciliteiten

Alfa Top-Holding B.V. (hoofdkredietnemer) en al haar Nederlandse (directe en indirecte) dochtermaatschappijen 

hebben de volgende kredietfaciliteiten afgesloten.

De enige faciliteit betreft een krediet in rekening-courant van € 2.500.000.

Het rekening-courantkrediet is gezamenlijk afgesloten met Alfa Top-Holding B.V., Alfa Accountants en Adviseurs 

B.V., Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants B.V. en Alfa Consultants B.V. Het rekening-courantkrediet maakt deel 

uit van een saldocompensatieregeling.

Met de bank zijn de volgende zekerheden tot nakoming van de verplichtingen overeengekomen:

mededebiteurschap, afgegeven door alle betrokken vennootschappen;

hypotheekrecht op registergoederen;

achterstelling en verpanding van vordering(en), uit hoofde van een verstrekte geldlening door Stichting Alfa 

Omega;

niet-financiële convenants;

solvabiliteitsratio;

eerste bankhypotheek op bedrijfspanden;

compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door de kredietnemer;

verdere verpanding van de reeds in pandrecht gegeven zaken is niet toegestaan;

beperkingen aan wijzigingen van management en eigenaarschap.

Op 31 december 2020 werd van de kredietfaciliteit in rekening-courant geen gebruik gemaakt.
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2.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening

Netto-omzet [14]
De netto-omzet is naar segment als volgt te specificeren:

in € 2020 2019

     

Accountancy 69.764.087 62.976.338

Advies 24.764.133 22.247.704

  94.528.220 85.224.042

Wijziging in onderhanden projecten 224.210 1.934.417

  94.752.430 87.158.459

Overige bedrijfsopbrengsten [15]
(in €) 2020 2019

     

Verhuur 38.485 35.412

Overige 72.531 132.486

  111.016 167.898

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [16]
(in €) 2020 2019

     

Lonen 50.416.606 44.527.362

Sociale lasten 7.528.963 7.068.194

Pensioenlasten 4.548.255 4.141.458

  62.493.824 55.737.014

De pensioenlasten hebben betrekking op de aan de pensioenuitvoerder betaalde premies na aftrek

van een eigen bijdrage van de medewerkers.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
[17]
(in €) 2020 2019

     

Goodwill 792.750 616.418

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.321.072 1.289.579

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.311.545 1.312.005

  3.425.367 3.218.002

Boekresultaat (165.926) (41.229)

  3.259.441 3.176.773
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Overige waardeverminderingen van immateriële en 
materiële vaste activa [18]
(in €) 2020 2019

     

Goodwill 65.000 0

Bedrijfsgebouwen en terreinen 399.742 0

  464.742 0

Overige bedrijfskosten [19]
(in €) 2020 2019

     

Overige personeelskosten 4.817.695 6.213.341

Huisvestingskosten 1.962.463 1.857.755

Autokosten 2.443.627 2.626.195

Verkoopkosten 1.057.889 1.151.714

Kantoorkosten 2.323.460 1.774.346

Algemene kosten 6.255.985 6.420.799

  18.861.119 20.044.150

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20]
(in €) 2020 2019

     

Heffingsrente 16.670 24.895

Overige rentebaten 13.801 25.788

  30.471 50.683

Rentelasten en soortgelijke kosten [21]
(in €) 2020 2019

     

Rentelasten annuïteitenlening 406.644 435.345

Overige rentelasten 47.687 30.400

  454.331 465.745
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Belastingen [22]
(in €) 2020 2019

     

Acute vennootschapsbelasting 2.354.219 1.997.714

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 1.271 33.130

  2.355.490 2.030.844

De belasting over het resultaat kan als volgt worden toegelicht:

(in €) 2020 2019

     

Resultaat voor belastingen 9.360.460 7.953.358

Acute vennootschapsbelasting 2.354.219 1.997.714

     

Effectief belastingtarief 25,2% 25,1%

Toepasselijk belastingtarief 25,0% 25,0%

De afwijking van het toepasselijk belastingtarief wordt veroorzaakt door het verschil in tarief voor de eerste trede 

van de belastingschijf (Alfa Top-Holding B.V. en Alfa Consultants B.V.), verwerking van de MIA-aftrek en de EIA-

aftrek, de beperkt aftrekbare kosten en een wijziging in het tarief voor de latente belastingen naar 25% (2019: 

21,7%).

Alfa Top-Holding B.V. vormt samen met Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa 

Accountants B.V. en BETA B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende 

vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap 

geldende fiscale faciliteiten.

Gemiddeld aantal werknemers

In 2020 waren er gemiddeld 866 personeelsleden in dienst op basis van voljaarsequivalenten, waarvan uitvoerend 

723 en ondersteunend 143 (2019: 823, waarvan uitvoerend 687 en ondersteunend 136).

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland werkzaam (2019: 0).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

(in €) 2020 2019

     

Bestuurders 1.351.573 1.294.037

Raad van Commissarissen 78.333 90.000
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Honoraria van de onafhankelijke (externe) accountant

In de jaarrekening zijn opgenomen de volgende honoraria van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., die ten 

laste zijn gekomen van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, 

een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382 a BW.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

(in €) Onafhankelijke (externe) accountant

   

Onderzoek van de jaarrekening 75.000

Andere controleopdrachten 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0

Andere niet controlediensten 0

Totaal 2020 75.000

   

Onderzoek van de jaarrekening 64.675

Andere controleopdrachten 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0

Andere niet controlediensten 0

Totaal 2019 64.675

37  |



3  Enkelvoudige jaarrekening



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2020

3.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2020
(voor resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)   31 december 2020 31 december 2019

       

Vaste activa      

Financiële vaste activa [23] 55.767.146 54.846.496

       

Vlottende activa      

Vorderingen [24] 1.661.263 1.935.488

       

Liquide middelen [25] 4.003.849 1.950.289

       

Totaal activa   61.432.258 58.732.273

PASSIVA (in €)   31 december 2020 31 december 2019

       

Eigen vermogen [26]    

Gestort en opgevraagd kapitaal   2.790.000 2.790.000

Agio   8.203.724 8.203.724

Herwaarderingsreserve   1.224.338 1.371.258

Overige reserves   39.566.857 36.052.238

Onverdeeld resultaat   7.004.970 5.922.514

Certificaten in portefeuille   (2.738.592) (2.115.315)

    56.051.297 52.224.419

Voorzieningen      

Voorziening voor belastingen [27] 190.617 250.306

       

Langlopende schulden      

Overige schulden [28] 4.277.155 4.695.621

       

Kortlopende schulden [29] 913.189 1.561.927

       

Totaal passiva   61.432.258 58.732.273
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3.2 Enkelvoudige verkorte winst-en-
verliesrekening over 2020
(in €) 2020 2019

     

Resultaat deelnemingen 7.359.094 6.291.814

Vennootschappelijk resultaat na belastingen (354.124) (369.300)

Totaal resultaat na belastingen 7.004.970 5.922.514
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3.3 Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling van de enkelvoudige 
jaarrekening
Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde 

jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de 

nettovermogenswaarde in overeenstemming met de betreffende paragraaf van de geconsolideerde jaarrekening.

Verkorte winst-en-verliesrekening

De financiële gegevens van Alfa Top-Holding B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, zodat, 

gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de enkelvoudige 

jaarrekening.
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3.4 Toelichting op de enkelvoudige balans

Financiële vaste activa [23]
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

(in €)
Deelnemingen

Vorderingen op 
groeps- 

maatschappijen

Latente 
belasting- 

vorderingen

Vorderingen 
inzake aankoop 

certificaten Totaal

           

Stand per begin 
boekjaar 51.793.400 0 46.414 3.006.682 54.846.496

Investeringen 0 307.531 448.444 0 755.975

Resultaat 
deelnemingen 7.359.094 0 0 0 7.359.094

Dividend (7.000.000) 0 0 0 (7.000.000)

Afname 0 0 0 (194.419) (194.419)

Stand per einde 
boekjaar

52.152.494 307.531 494.858 2.812.263 55.767.146

Lijst deelnemingen

Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal

     

Alfa Adviesgroep B.V. Wageningen 100%

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Wageningen 100%

Alfa Accountants B.V. Wageningen 100%

Alfa Consultants B.V. Wageningen 100%

BETA B.V. Wageningen 100%

Deelnemingen

Betreft een deelneming van 100% in Alfa Adviesgroep B.V. te Wageningen.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Er zijn in 2017 contractuele bepalingen overeengekomen met Alfa Adviesgroep B.V.. De overeenkomst is afgesloten 

voor onbepaalde tijd. Er is 2,5% rente in rekening gebracht (2019: 2,5% rente). Omtrent zekerheden is niets 

overeengekomen. In het rekening-courantsaldo is een vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting begrepen 

van € 2.401.012 (2019: € 2.050.043).

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van overige 

voorzieningen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen 

anderzijds. De belastinglatentie heeft hoofdzakelijk een langlopend karakter.
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Vorderingen inzake aankoop certificaten

De vorderingen betreffen verstrekte leningen aan medewerkers inzake de aankoop van certificaten; deze zijn niet 

rentedragend en hebben een maximale looptijd van drie jaar. Het deel van de leningen waarvan de looptijd korter 

dan een jaar is, bedraagt € 1.591.752. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende vorderingen. Bij verkoop 

wordt het openstaande bedrag verrekend met de verkoopprijs van de certificaten.

Vorderingen [24]

(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Vordering inzake aankoop certificaten (kortlopend deel) 1.591.752 1.848.974

Overige vorderingen en overlopende activa 69.511 86.514

  1.661.263 1.935.488

Liquide middelen [25]
Alle onder deze post opgenomen tegoeden zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de vennootschap, 

met uitzondering van de gestelde garanties ad € 84.125.
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Eigen vermogen [26]
De componenten van het eigen vermogen vertonen het navolgende verloop in het verslagjaar:

(in €)
Gestort en 

opgevraagd 
kapitaal

Agio
Herwaarderings- 

reserve
Overige 
reserves

Onverdeeld 
resultaat

Certificaten in 
portefeuille

Totaal

               

Stand per 1 januari 2019 2.565.000 4.398.724 1.518.178 32.726.796 6.071.978 (1.467.659) 45.813.017

Winstbestemming vorig boekjaar 0 0 0 6.071.978 (6.071.978) 0 0

Aandelenemissie 225.000 0 0 0 0 0 225.000

Agio in boekjaar 0 3.805.000 0 0 0 0 3.805.000

Dividend 0 0 0 (3.061.132) 0 0 (3.061.132)

Resultaat certificaten 0 0 0 167.676 0 (167.676) 0

Vrijval herwaardering 0 0 (146.920) 146.920 0 0 0

Verkopen certificaten in portefeuille 0 0 0 0 0 5.479.158 5.479.158

Aankopen certificaten 0 0 0 0 0 (5.959.138) (5.959.138)

Resultaat boekjaar 0 0 0 0 5.922.514 0 5.922.514

Stand per 31 december 2019 2.790.000 8.203.724 1.371.258 36.052.238 5.922.514 (2.115.315) 52.224.419

               

Stand per 1 januari 2020 2.790.000 8.203.724 1.371.258 36.052.238 5.922.514 (2.115.315) 52.224.419

Winstbestemming vorig boekjaar 0 0 0 5.922.514 (5.922.514) 0 0

Dividend 0 0 0 (2.741.836) 0 0 (2.741.836)

Resultaat certificaten 0 0 0 187.021 0 (187.021) 0

Vrijval herwaardering 0 0 (146.920) 146.920 0 0 0

Verkopen certificaten in portefeuille 0 0 0 0 0 3.565.757 3.565.757

Aankopen certificaten 0 0 0 0 0 (4.002.013) (4.002.013)

Resultaat boekjaar 0 0 0 0 7.004.970 0 7.004.970

Stand per 31 december 2020 2.790.000 8.203.724 1.224.338 39.566.857 7.004.970 (2.738.592) 56.051.297
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Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.500.000, verdeeld in 5.000.000 gewone aandelen van nominaal € 0,90. 

Daarvan zijn 3.100.000 aandelen geplaatst. De nominale waarde is € 0,90. Alle aandelen zijn volgestort. Voor een 

toelichting inzake zeggenschap verwijzen wij u naar de overige gegevens (§ 4.2).

Voorstel resultaatbestemming
De directie van Alfa Top-Holding B.V. stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2020 ad € 7.004.970 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de algemene vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de 

jaarrekening 2020 van de vennootschap.

Voorzieningen
Voorziening voor belastingen [27]

Het verloop van de voorziening voor belastingen is als volgt:

(in €) 2020 2019

     

Stand per begin boekjaar 250.306 324.743

Dotaties 0 0

Onttrekkingen (59.689) (74.437)

Stand per einde boekjaar 190.617 250.306

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en 

passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds, en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen 

anderzijds. Naar verwachting wordt circa € 60.000 in 2021 verrekend.

Langlopende schulden
Overige schulden [28]

Het verloop van de overige schulden is als volgt:

(in €) 2020 2019

     

Stichting Alfa Omega    

Stand per begin boekjaar 5.083.089 5.441.856

Aflossing boekjaar (387.468) (358.767)

Stand per einde boekjaar 4.695.621 5.083.089

Aflossingsverplichting volgend boekjaar (418.466) (387.468)

Stand per einde boekjaar 4.277.155 4.695.621

Dit betreft een achtergestelde, oorspronkelijk 30-jarige, annuïteitenlening verstrekt door Stichting Alfa Omega 

(geen verbonden partij). De lening is in 1999 aangegaan voor een bedrag van € 8.940.476 en wordt in 30 jaar 

afgelost naar nihil. De rente van de annuïteitenlening bedraagt 8%. Voor de annuïteitenlening is geen zekerheid 

gesteld. De lening is achtergesteld ten opzichte van de bankiers.
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Looptijd in € < 1 jaar 1 en 5 jaar > 5 jaar Totaal

         

Annuïteitenlening 418.466 2.036.505 2.240.650 4.695.621

Kortlopende schulden [29]
(in €) 31 december 2020 31 december 2019

     

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 15.317

Belastingen en premies sociale verzekeringen 299.723 939.820

Overige schulden en overlopende passiva 613.466 606.790

  913.189 1.561.927

Schulden aan groepsmaatschappijen

Er zijn in 2017 contractuele bepalingen overeengekomen met Alfa Adviesgroep B.V.. De overeenkomst is afgesloten 

voor onbepaalde tijd. Er is 2,5% rente in rekening gebracht (2019: 2,5% rente). Omtrent zekerheden is niets 

overeengekomen. In het rekening-courantsaldo is een vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting begrepen 

van € 2.401.012 (2019: € 2.050.043).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Kredietfaciliteiten

Alfa Top-Holding B.V. (hoofdkredietnemer) en al haar Nederlandse (directe en indirecte) dochtermaatschappijen 

hebben de volgende kredietfaciliteiten afgesloten.

De enige faciliteit betreft een krediet in rekening-courant van € 2.500.000.

Het rekening-courantkrediet is gezamenlijk afgesloten met Alfa Top-Holding B.V., Alfa Accountants en Adviseurs 

B.V., Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants B.V. en Alfa Consultants B.V. Het rekening-courantkrediet maakt deel 

uit van een saldocompensatieregeling.

Met de bank zijn de volgende zekerheden tot nakoming van de verplichtingen overeengekomen:

mededebiteurschap, afgegeven door alle betrokken vennootschappen;

hypotheekrecht op registergoederen;

achterstelling en verpanding van vordering(en), uit hoofde van een verstrekte geldlening door Stichting Alfa 

Omega;

niet-financiële convenants;

solvabiliteitsratio;

eerste bankhypotheek op bedrijfspanden;

compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst, afgegeven door de kredietnemer;

verdere verpanding van de reeds in pandrecht gegeven zaken is niet toegestaan;

beperkingen aan wijzigingen van management en eigenaarschap.

Op 31 december 2020 werd van de kredietfaciliteit in rekening-courant geen gebruik gemaakt.
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Fiscale eenheid

Alfa Top-Holding B.V. maakt samen met Alfa Adviesgroep B.V., Alfa Accountants en Adviseurs B.V., Alfa 

Accountants B.V. en BETA B.V. deel uit van een fiscale eenheid voor de omzet- en vennootschapsbelasting. Uit dien 

hoofde zijn de vennootschappen elk hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belastingen van de fiscale 

eenheid. Alfa Consultants B.V. maakt alleen deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Gemiddeld aantal medewerkers

In 2020 was er evenals in 2019 geen personeel in dienst.

Wageningen, 22 april 2021

Bestuurders

 

F.K.D. Tsang RA  

mr. drs. M.A.F. Vermin RB  

A.H. Bosch RA 
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Raad van Commissarissen

mr. J. Wielaart

ing. J.W. Addink-Berendsen AA

drs. J.F.M. Kamphuis RA

 mr. P.H. Ruys

drs. A.G.M. Loomans
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.1 Statutaire regeling inzake de 
resultaatverdeling
Artikel 23 van de statuten luidt als volgt:

De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.

Uitkeringen van winst geschieden na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd zijn.

De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot 

uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve.

 Op aandelen of certificaten wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.

De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren. 

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Artikel 24 van de statuten luidt als volgt:

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene 

vergadering een andere termijn vaststelt.

4.2 Zeggenschap in de rechtspersoon
Aandelen

De aandelen van de vennootschap zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor Alfa. Deze stichting houdt 

de aandelen ten titel van beheer voor de certificaathouders en oefent de aandeelhoudersbevoegdheden uit.
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•

•

•

4.3 Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant
Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Alfa Top-Holding B.V.

Verklaring over de jaarrekening 2020

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Alfa Top-Holding B.V. (‘de vennootschap’) een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap en de groep (de vennootschap samen met haar 

dochtermaatschappijen) op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 

2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Alfa Top-Holding B.V. te Wageningen 

gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de enkelvoudige 

jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;

de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020; en

de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Alfa Top-Holding B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 

en beroepsregels accountants (VGBA).
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•

•

•

•

•

•

•

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag;

de overige gegevens;

de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en 
de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen voor de jaarrekening
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en 

voor

een zodanige interne beheersing die de Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de vennootschap in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet de Raad van 

Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de vennootschap.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel 

geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten en een controleverklaring uit te 

brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute 

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang 

ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring.

Rotterdam, 22 april 2021

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M.G. Bergers RA

53  |



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2020

•

•

•
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 
van Alfa Top-Holding B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 

jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 

handhaven.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 

toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren 

werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden 

verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de 

geografische structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, 

de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de vennootschap opereert. Op 

grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële 

informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
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Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing.

55  |


	 1.1 Activiteiten en structuur 
	 1.2 Kwaliteit en cultuur 
	 1.3 Belangrijkste ontwikkelingen 2020 
	 1.4 Toekomstgericht ondernemen 
	 1.5 Financiën 
	 1.6 Risicomanagement 
	 1.7 Verwachtingen 2021 
	 1.8 Evenwichtige samenstelling bestuur en toezichthouders en mutaties 
	 1.9 Bericht van de Raad van Commissarissen 
	 2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020 
	 2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020 
	 2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020 
	 2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening 
	 Algemene grondslagen 
	 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
	 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
	 Grondslagen voor overzicht van kasstromen 

	 2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 
	 Vaste activa 
	 Financiële vaste activa 
	 Vlottende activa 
	 Vorderingen 
	 Vermogen 
	 Voorzieningen 
	 Langlopende schulden 
	 Kortlopende schulden 
	 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

	 2.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
	 Netto-omzet [14] 
	 Overige bedrijfsopbrengsten [15] 
	 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [16] 
	 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa [17] 
	 Overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa [18] 
	 Overige bedrijfskosten [19] 
	 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20] 
	 Rentelasten en soortgelijke kosten [21] 
	 Belastingen [22] 

	 3.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2020 
	 3.2 Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2020 
	 3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening 
	 3.4 Toelichting op de enkelvoudige balans 
	 Financiële vaste activa [23] 
	 Vorderingen [24] 
	 Liquide middelen [25] 
	 Eigen vermogen [26] 
	 Gestort en opgevraagd kapitaal 
	 Voorstel resultaatbestemming 
	 Voorzieningen 
	 Langlopende schulden 
	 Kortlopende schulden [29] 
	 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

	 4.1 Statutaire regeling inzake de resultaatverdeling 
	 4.2 Zeggenschap in de rechtspersoon 
	 4.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

