
Jaarverslag
Alfa Top-Holding B.V.
2021



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2021

Inhoudsopgave
1 Bestuursverslag                                                                                                                               2

1.1 Activiteiten en structuur                                                                                                                                 3

1.2 Kwaliteit en cultuur                                                                                                                                            4

1.3 Belangrijkste ontwikkelingen 2021                                                                                                         5

1.4 Maatschappelijke betrokkenheid                                                                                                              6

1.5 Toekomstgericht ondernemen                                                                                                                    6

1.6 Financiën                                                                                                                                                                    7

1.7 Risicomanagement                                                                                                                                              7

1.8 Verwachtingen 2022                                                                                                                                         8

1.9 Evenwichtige samenstelling bestuur en toezichthouders en 

mutaties                                                                                                                                                                      9

1.10 Bericht van de Raad van Commissarissen                                                                                            9

2 Geconsolideerde jaarrekening                                                                                              13

2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021                                                                           14

2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021                                                            16

2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021                                                                           17

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de 

geconsolideerde jaarrekening                                                                                                                  18

2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans                                                                                        28

2.6 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening                                             36

3 Enkelvoudige jaarrekening                                                                                                      40

3.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2021                                                                                   41

3.2 Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2021                                               42

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de 

enkelvoudige jaarrekening                                                                                                                         43

3.4 Toelichting op de enkelvoudige balans                                                                                               44

4 Overige gegevens                                                                                                                        51

4.1 Statutaire regeling inzake de resultaatverdeling                                                                         52

4.2 Zeggenschap in de rechtspersoon                                                                                                          52

4.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant                                                            53

1  |



1  Bestuursverslag



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2021

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 1.017 (852 fte's) ultimo 2020 naar 1.019 (855 fte) ultimo 2021.

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 en adviseert ze op het terrein van bedrijfswaarderingen en 

fusies en overnames. 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. In Beta B.V. worden vanaf 2022 geen bedrijfsactiviteiten 

meer verricht.

Medewerkers zijn eigenaar

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

medewerkers. Het aantal uitstaande certificaten is in 2021 toegenomen met 174.000 stuks tot 3.127.000 stuks 

(ultimo 2020: 2.953.000). Het rendement op de certificaten (bepaald op basis van de waarde van 1 januari) bedraagt 

in 2021 15,2%. Met het eigenaarschap van de medewerkers is beoogd een positieve impuls te geven aan de 

betrokkenheid bij Alfa en haar klanten. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar certificaten zijn eind 2021 500.000 

aandelen geplaatst en gecertificeerd.
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1.2 Kwaliteit en cultuur
Ook in 2021 is het niet stil geweest in het kwaliteitsdomein van accountants. Minister Hoekstra heeft afgelopen jaar 

de CTA-aanbeveling om de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB-vergunninghouders geheel bij de AFM te 

beleggen overgenomen. Dit betekent dat de uitvoering van het toezicht op de niet-OOB accountantsorganisaties 

dat nu geschiedt door de NBA en de SRA zal worden overgedragen aan de AFM. De impact voor het toezicht op de 

assurancepraktijk van Alfa zal volgend jaar nader gestalte moeten krijgen.

In 2021 is ook het nieuwe model Permanente Educatie van start gegaan waarmee het PE-uren-systeem is komen te 

vervallen. In het nieuwe model is een grotere verantwoordelijkheid belegd bij de individuele accountant om te 

ontwikkelen op de gebieden waar dit het meest wenselijk is en waarvoor een portfolio dient te worden aangelegd. 

Veel meer dan in het verleden dient er nu een expliciete afweging plaats te vinden om tijd en geld gericht in te zetten 

op bepaalde aandachtsgebieden.

In 2021 hebben er geen onderzoeken plaatsgevonden door externe toezichthouders. Het jaarlijkse 

inventarisatiegesprek met de SRA heeft ook geen aanleiding gegeven voor een diepgaander (dossier)onderzoek. In 

de normale cyclus zal in 2022 door SRA een dossieronderzoek plaatsvinden naar zowel de samenstelpraktijk 

alsmede de niet wettelijke controles.

Uiteraard zijn er wel interne kwaliteitsonderzoeken (IKO's) uitgevoerd op vijf afgesloten dossiers. De score hiervan 

binnen het assurance-domein was bij alle vier van de vijf dossiers voldoende, één dossier is onvoldoende. Ook zijn er 

negen assurancedossiers voor boekjaar 2020 geselecteerd voor  een zogenoemde opdrachtgerichte 

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

accountants.

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

COS 4410-domein en 26 in het aangifteplus-domein. In beide domeinen zien we een lichte verbetering van de 

kwaliteit ten opzichte van 2020. In het COS 4410-domein werd net als in 2020 gemiddeld een 7,4 gescoord (op een 

schaal van 1-10) en in het aangifteplus-domein werd gemiddeld een score van 8,2 behaald ten opzichte van 7,7 in het 

jaar ervoor. De interne norm is dat een cluster op de getoetste dossiers gemiddeld een 7,0 moet behalen; bij de 

toetsing is bij één cluster het cijfer lager (6,8). Dit cluster heeft een verbeterplan gemaakt en wordt begin 2022 

opnieuw getoetst.

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.
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1.3 Belangrijkste ontwikkelingen 2021
Ook 2021 stond het gehele jaar opnieuw in het teken van de coronacrisis. Evenals in 2020 hebben we alle krachten 

gebundeld om onze klanten die geraakt worden door deze crisis hier zo goed mogelijk doorheen te loodsen.

Het afgelopen jaar is als gevolg van het veelvuldig noodgedwongen thuiswerken door veel medewerkers als zwaar 

en soms als uitzichtloos ervaren. In het bijzonder voor nieuwe medewerkers die nog moesten worden ingewerkt was 

de start bij Alfa er een met hindernissen. Desondanks hebben de medewerkers telkens laten zien in staat te zijn om 

onze klanten met raad en daad terzijde te staan.

Ook afgelopen jaar is opnieuw – mede door de overheidssteun - gebleken dat het klantenbestand van Alfa tot op 

heden goed coronaproof lijkt. De voorziening voor oninbare debiteuren was afgelopen jaar historisch laag. Het 

besluit in 2020 om alle medewerkers de mogelijkheid te bieden om een thuiswerkplek in te richten is met de kennis 

van heden een verstandige keuze gebleken. Hoewel de verplichting om veel thuis te werken bij sommige 

medewerkers zijn tol begint te vragen, is inmiddels wel duidelijk dat hybride werken – werken op de tijd en locatie 

die het meest past bij het werk dat gedaan moet worden – ook voor Alfa de toekomst gaat worden. Na hiervoor 

beleid te hebben geformuleerd en leidinggevenden te hebben getraind, zijn op alle kantoren door de verschillende 

teams afspraken gemaakt over de wijze waarop het nieuwe samenwerken gestalte zou moeten krijgen, een en ander 

binnen de vooraf gestelde kaders.  De praktijk is echter dat door de (gedeeltelijke) lockdowns er nog nauwelijks  

gewerkt is in de beoogde hybride eindsituatie.

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

4,3 % gestegen. Per 1 september 2021 heeft Alfa een kleine agropraktijk van Mazars in de Achterhoek 

overgenomen.

Intern heeft 2021 mede in het teken gestaan van het ontwikkelen van beleid voor de periode 2022-2025. De 

uitkomst hiervan is een ambitieus plan dat consistent voortborduurt op het vorige plan waarbij klantbeleving, 

techniek en commercie bij elkaar komen in een implementatieplan dat in 2022 van start gaat. Het programma ‘Get 

out of the Groove’, dat als doel heeft om een nieuw werkproces in te richten en dat optimaal geautomatiseerd is, 

heeft afgelopen jaar flinke vorderingen gemaakt. Door dit programma kan op een efficiënte en eenduidige wijze het 

gewenste en afgestemde bedieningsconcept van de klant worden geleverd en wordt piekbelasting in de zogeheten 

BTW-aangifte maanden gereduceerd waardoor we in staat zijn om kort na deze maand onze klanten van actuele 

informatie te voorzien.

Onze assurancepraktijk is in de eerste helft van 2021 geconfronteerd met een tekort aan medewerkers. Om de 

kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven waarborgen hebben we noodgedwongen afscheid moeten 

nemen van een deel van deze portefeuille. In 2022 ontwikkelen we een verdergaande strategie rondom onze 

assurancepraktijk.
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1.4 Maatschappelijke betrokkenheid
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 2021 zijn 25 aanvragen gehonoreerd en is er een bedrag van € 45.455 uitgekeerd aan uiteenlopende 

initiatieven variërend van een reddingsbrigade tot een bigband.

1.5 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 de medewerkers eigenaar zijn van het bedrijf. Als B Corp willen wij 

impact maken met eerlijk ondernemen, en ondernemers vooruit helpen die dat ook willen. Dit vraagt om een 

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

op onze omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat oog voor maatschappelijke belangen, ondernemingen beter 

voorbereidt op ontwikkelingen in maatschappij en regelgeving. Daarom verduurzamen wij onze eigen gebouwen, 

mobiliteit en inkoop, maar dagen wij ook onze klanten uit om hierin verder vooruit te kijken dan naar alleen wat de 

wetgever vandaag gebiedt of verbiedt.

In 2021 hebben we verschillende initiatieven genomen ten aanzien van het verduurzamen van onze organisatie, 

onze dienstverlening, en ons vakgebied. Zo hebben wij stappen gezet in het duidelijker positioneren en 

doorontwikkelen van onze advisering op duurzaamheidsgebied, zoals met de ontwikkeling van een CO2-impactscan 

voor transportondernemers. Ook hebben wij de principes van integrated reporting weer een grotere rol gegeven in 

ons online jaarverslag. Tevens namen wij deel aan de Coalition Circular Accounting, een groep voorlopers binnen de 

financiële dienstverlening die zich richt op het identificeren van de kansen en adresseren van de belemmeringen in 

de transitie naar een circulaire economie en de rol van financiële dienstverleners daarin.

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. In 2021 heeft 

Alfa 397.653 kWh aan energie opgewekt met behulp van zonnepanelen op elf van onze kantoorpanden. Dit is circa 

één vijfde deel van ons totale elektriciteitsverbruik.

Binnen Alfa wordt fossielvrije mobiliteit gestimuleerd. Collega’s die een leaseauto mogen rijden kunnen sinds begin 

2021 uitsluitend nog auto’s in die categorie bestellen. In 2021 was daardoor 62% van de nieuw in gebruik genomen 

leaseauto’s volledig elektrisch. De resterende 38% (8% hybride en 30% brandstof) betreft een kleine twintig auto’s 

die in 2020 besteld zijn en pas in 2021 zijn geleverd. Van de totale leasevloot is nu 46% elektrisch en 4% hybride. 

Ook kleinschalig wordt getracht een steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst en duurzamer mobiliteit. 

Zo is afgelopen jaar in navolging van Wageningen ook bij ons kantoor in Naaldwijk een slimme bandenpomp in 

gebruik genomen, die door elke automobilist gratis is te gebruiken. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een 

gezondere en schonere leefomgeving, doordat het brandstofgebruik wordt teruggebracht en bandenslijtage wordt 

verminderd. Inmiddels is ruim 3500 keer gebruik gemaakt van deze twee slimme bandenpompen.
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1.6 Financiën
De omzet van Alfa is in 2021 met 4,3% toegenomen tot bijna € 99 miljoen (autonome groei in 2020: 6,5%). De lagere 

omzetgroei dan vorige jaar houdt hoofdzakelijk verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Per saldo is het aantal 

medewerkers slechts in het afgelopen jaar met twee toegenomen. Deze krapte op de arbeidsmarkt is al enige jaren 

zichtbaar in de accountancybranche en vraagt om creatieve oplossingen om toch aan de klantvraag tegemoet te 

kunnen blijven komen en daarnaast de intern gewenste omzetgroei te realiseren.

Het klantenbestand heeft ook afgelopen jaar ondanks de coronacrisis een mooie ontwikkeling doorgemaakt, met 8,2 

% autonome groei (exclusief uitbreidingen bij en vertrek van bestaande klanten). Het klantenverloop liet in 2021 

door gerichte salesinspanningen opnieuw een positief resultaat zien.

Het resultaat 2021 vóór belastingen ad € 11.151.446 is verbeterd ten opzichte van 2020 (€ 9.360.460). Het 

resultaat is bereikt ondanks forse projectinvesteringen en de uitkering van een gratificatie aan medewerkers in het 

kader van het behaalde resultaat (totaal € 0,9 miljoen). Daartegenover staan aanzienlijke besparingen op 

personeels- en algemene kosten, die evenals vorig jaar 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 € 25 miljoen op balansdatum ondanks de 

aanschaf van een pand in Ede en het zo spoedig mogelijk betalen van crediteuren om de rentelast op uitstaande 

liquiditeiten zoveel mogelijk te beperken. 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 66,0% naar 71,4%.

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

de onderhanden projecten) bedroeg in 2021 evenals in 2020 veertig dagen. De doelstelling van vijftig dagen is 

hiermee ruimschoots gerealiseerd.

1.7 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).
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In 2020 – net na de uitbraak van de coronapandemie-  is op basis van een inventarisatie van de belangrijkste 

Kritische Performance Indicatoren die gevoelig zijn voor de economische gevolgen van de pandemie een dashboard 

ontwikkeld, dat aangeeft wat de trend is ten aanzien van die geselecteerde parameters. Dit dashboard is ook in 2021 

nauwlettend gevolgd, om zo nodig tijdig mitigerende maatregelen te kunnen treffen.

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

Fraude (in- en extern) Verlies van activa of een materieel 
onjuiste voorstelling van financiële 
overzichten als gevolg van opzettelijke 
handeling door een of meer leden van het 
management, met governance belaste 
personen, werknemers of derden, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van misleiding 
teneinde een onrechtmatig of onwettig 
voordeel te verkrijgen

operationeel Hoog Laag Laag Creëren van een integere bedrijfscultuur 
(gedragsbevorderend), functiescheiding in de 
organisatie en verankeren van autorisatierechten in 
de ICT systemen, controle op wijziging van 
contactgegevens van leveranciers (preventief) en 
beoordelen van ontwikkelingen via rapportages 
(detectief)

1.8 Verwachtingen 2022
Voor 2022 is de verwachting dat de omzet doorgroeit naar een bedrag van ca. € 104 miljoen. Deze verwachting gaat 

uit van de veronderstelling dat het wegvallen van het corona steunpakket (waaronder het opschorten van de 

betalingsverplichting aan de fiscus) geen grote invloed zal hebben op de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze 

klanten en dat we in staat zijn om te groeien met per saldo ca dertig medewerkers. De aanname ten aanzien van de 

continuïteit van onze klanten is gebaseerd op het feit dat ons klantenbestand in 2020 en 2021 goed coronaproof is 

gebleken.
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Het operationele resultaat zal in 2022 naar verwachting lager uitkomen dan in 2021. Deze verwachting is gebaseerd 

op de investeringen die we moeten doen in 2022 om het beleidsplan 2022-2025 te realiseren. Deze investeringen 

zullen vooral in het eerste beleidsjaar gepaard gaan met externe kosten voor inhuur van projectmedewerkers, ICT 

investeringen en inzet van training en opleidingsbureaus. Daarnaast zullen de projecten, trainingen en opleidingen 

een behoorlijke aanslag doen op de beschikbare tijd van onze medewerkers.

De investeringen in materiële en immateriële activa is voor het komende jaar begroot op een bedrag tussen de 

€ 5 en € 7 miljoen. Daarnaast staan een aantal panden in de verkoop, waarbij de verwachting is dat bij de verkoop 

per saldo een boekwinst wordt gerealiseerd die naar verwachting deels in 2022 ten gunste van het resultaat zal 

komen.

Ook komend jaar zullen we ons verder gaan beraden op het huisvestigingsbeleid. 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.

1.9 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 januari 2021 is de Raad van Commissarissen gestart met twee nieuwe leden: Angèle Loomans en Jeroen 

Kamphuis. De Raad van Commissarissen is daarmee uitgebreid naar vijf leden. In 2021 zijn er geen mutaties geweest 

in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

1.10 Bericht van de Raad van Commissarissen
Alfa heeft ondanks de moeilijke marktomstandigheden in 2021 wederom bewezen dat de organisatie in staat is om 

belangrijke strategische doelen te behalen en de financiële doelstellingen zelfs te overtreffen. De resultaatstijging is 

indrukwekkend te noemen, maar noopt zeker niet tot zelfgenoegzaamheid.

De organisatie heeft het afgelopen jaar gebruikt om een nieuw beleidsplan “OneAlfa” te ontwikkelen met een 

ambitieuze veranderagenda voor de periode 2022-2025. Middels deze agenda wordt er verder geïnvesteerd in de 

proactieve relatie met de klanten en de medewerkers en worden de processen nog  efficiënter gemaakt  middels 

investeringen in nieuwe en bestaande ICT systemen. Verder wordt gewerkt aan de  introductie van een nieuw 

verdienmodel.

Veel aandacht is uitgegaan naar het welzijn de medewerkers die in de verschillende periodes van de lockdown als 

gevolg van COVID-19 vooral vanuit huis gewerkt hebben. Ondanks deze beperking voor medewerkers  is de 

dienstverlening aan de klanten goed gecontinueerd en heeft Alfa weer  nieuwe klanten aan zich weten te binden. De 

organisatie heeft zich voorbereid op het hybride werken dat post-COVID geïmplementeerd zal worden.
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Versterking van de Governance

De Raad van Commissarissen is - zoals vorig jaar al aangekondigd - per 1 januari 2021 gestart met twee nieuwe 

leden: Angèle Loomans en Jeroen Kamphuis. De Raad van Commissarissen is daarmee uitgebreid naar vijf leden om 

daarmee  het toezicht verder te versterken in voorbereiding op aanvullende regelgeving in het kader van de WTA en 

de adviezen van de kwartiermakers in de accountancy. Deze uitbreiding betekent ook dat de Raad van 

Commissarissen met een tweetal commissies is gaan werken: de audit- risk en compliance commissie (ARC) en de 

human resources (HR) commissie. De ARC commissie is daarbij direct voortvarend gestart met het selectietraject 

van een nieuwe accountant die met ingang van dit boekjaar ook de jaarrekening zal controleren. De HR commissie 

heeft zich onder andere  gebogen over een nieuw beoordelingssysteem ten behoeve van de Raad van Bestuur.

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 de 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. 

Overzicht bijeenkomsten

In 2021 heeft de Raad van Commissarissen zes keer regulier vergaderd en heeft daarnaast twee specifieke 

bijeenkomsten gehad. In het hiernavolgende overzicht staat een korte toelichting op een aantal bijeenkomsten en 

met welke partijen aanvullend is overlegd.

Datum Type vergadering RvB Externe Accountant Ondernemings-raad Compliance- officer

21-jan Regulier X      

4-mrt Specifiek X      

22-apr AVA en regulier X X    

1-jun Specifiek X      

24-jun Regulier X   X X

2-sep Regulier X      

4-nov Regulier X      

15-dec Regulier X   X  
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•

•

•

•

•

•

•

•

Toelichting bijeenkomsten 

Een korte toelichting op de inhoud van enkele bijeenkomsten: 

De Raad van Commissarissen is gedurende heel 2021 tijdens elke vergadering op de hoogte gehouden van de 

situatie m.b.t. corona binnen Alfa  

Het onderwerp claims is op bijna elke vergadering aan de orde geweest, waarbij op 24 juni er uitgebreid 

aandacht is besteed aan dit onderwerp inclusief het proces en de regievoering vanuit het hoofdkantoor

Een belangrijk onderwerp dit jaar was het nieuwe beleidsplan 2022 – 2025. Er is meerdere malen door de Raad 

van Bestuur en de Raad van Commissarissen over het nieuwe beleidsplan gesproken, ook in een aparte sessie 

op 24 juni. Op 4 november heeft de Raad van Commissarissen het nieuwe beleidsplan goedgekeurd. Het nieuwe 

overnamebeleid van Alfa is twee keer besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen, dit vormt 

een onderdeel van het nieuwe beleidsplan. 

In 2021 is gekozen voor een nieuwe huisaccountant. Middels presentaties en gesprekken met diverse externe 

accountants is de besluitvorming hiertoe voorbereid door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur 

in een overleg op 1 juni. Op 24 juni is in een aparte Algemene Vergadering het besluit genomen om BDO te 

benoemen tot de nieuwe huisaccountant van Alfa.  

De externe compliance officer van Alfa heeft met de Raad van Commissarissen het compliance rapport 

besproken in de vergadering van 24 juni.  

De ARC commissie en de HR commissie zijn dit jaar opgestart. Er zijn meerdere vergaderingen geweest waarin 

onderwerpen werden besproken ter voorbereiding op de bespreking en/of besluitvorming hiervan in het 

overleg van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft een werkbezoek gebracht aan het cluster Achterhoek op 4 november, 

waarbij de Raad van Commissarissen d.m.v. verschillende presentaties èn ontmoetingen met een klant en 

verschillende medewerkers het cluster beter heeft leren kennen. 

Zoals gebruikelijk heeft de Raad van Commissarissen ook dit jaar weer gesproken met twee directievoorzitters.

Personele mutaties

Per 1 januari 2021 is de Raad van Commissarissen gestart met twee nieuwe leden: Angèle Loomans en Jeroen 

Kamphuis. De Raad van Commissarissen is daarmee uitgebreid naar vijf leden. In 2021 zijn Sandra Addink en Peter 

Ruys herbenoemd voor een periode van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen.
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Dankwoord

De Raad van Commissarissen is onder de indruk over de wijze waarop de medewerkers en de Raad van Bestuur van 

Alfa zijn omgegaan met de bijzondere omstandigheden van het jaar 2021. Bij klanten, medewerkers en in de eigen 

organisatie had COVID-19 een grote impact. Desondanks is de klantbediening goed doorgelopen, is een nieuw 

beleidsplan voor de komende jaren tot stand gekomen en zijn de financiële resultaten zeer goed. Wij spreken onze 

grote dank uit aan alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Alfa heeft bewezen een bijzondere crisis, 

zoals COVID-19 is, aan te kunnen en in staat te zijn op een dynamische wijze in te kunnen spelen op veranderingen. 

Met dit in gedachten kijkt de Raad van Commissarissen met vertrouwen uit naar het volgende boekjaar.

Wageningen, 21 april 2022

Namens de Raad van Commissarissen,

mr. J. Wielaart           mr. P.H. Ruys

Ing. J.W. Addink-Berendsen AA       drs. A.G.M. Loomans BSc

drs. J.F.M. Kamphuis RA
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2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(voor resultaatbestemming)

Activa (in €)   31 december 2021 31 december 2020

       

Vaste activa      

Immateriële vaste activa [1]    

Goodwill   3.874.360 4.248.864

       

Materiële vaste activa [2]    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen   31.470.577 30.309.551

Andere vaste bedrijfsmiddelen   2.263.234 3.183.082

Vaste bedrijfsmiddelen vooruitbetaald   162.289 45.075

    33.896.100 33.537.708

Financiële vaste activa      

Overige vorderingen [3] 4.073.311 3.392.386

       

Totaal vaste activa   41.843.771 41.178.958

       

Vlottende activa      

Vorderingen      

Vorderingen op handelsdebiteuren [4] 8.164.826 8.086.969

Nog te factureren bedragen aan klanten [5] 10.918.528 9.499.210

Overige vorderingen en overlopende activa [6] 2.937.233 2.722.906

    22.020.587 20.309.085

       

Liquide middelen [7] 25.300.938 23.427.548

       

Totaal vlottende activa   47.321.525 43.736.633

       

Totaal activa   89.165.296 84.915.591
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Passiva (in €)   31 december 2021 31 december 2020

       

Vermogen      

Eigen vermogen [8] 63.627.848 56.051.297

       

Voorzieningen      

Voorziening voor belastingen [9] 0 190.617

Voorziening overige [10] 2.718.934 3.219.256

    2.718.934 3.409.873

Langlopende schulden      

Overige schulden [11] 3.825.212 4.277.155

    3.825.212 4.277.155

       

Kortlopende schulden      

Schulden aan leveranciers en handelskredieten   1.254.013 1.000.627

Belastingen en premies sociale verzekeringen [12] 5.765.222 8.357.292

Overige schulden en overlopende passiva [13] 11.974.067 11.819.347

    18.993.302 21.177.266

       

Totaal passiva   89.165.296 84.915.591
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2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
over 2021
(in €)   2021 2020

       

Netto-omzet [14] 98.756.377 94.752.430

Overige bedrijfsopbrengsten [15] 153.322 111.016

Som der bedrijfsopbrengsten   98.909.699 94.863.446

       

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [16] 64.524.203 62.493.824

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa [17] 3.246.616 3.259.441

Overige waardeverminderingen van immateriële en      

materiële vaste activa [18] 0 464.742

Overige bedrijfskosten [19] 19.490.158 18.861.119

Som der bedrijfslasten   87.260.977 85.079.126

       

Bedrijfsresultaat   11.648.722 9.784.320

       

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20] 13.222 30.471

Rentelasten en soortgelijke kosten [21] (510.498) (454.331)

Resultaat voor belastingen   11.151.446 9.360.460

       

Belastingen [22] (2.790.892) (2.355.490)

       

Resultaat na belastingen   8.360.554 7.004.970
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2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
(in €)   2021 2020

       

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Bedrijfsresultaat   11.648.722 9.784.320

       

Aanpassingen voor      

Afschrijvingen, waardeverminderingen en boekresultaat [17-18] 3.246.616 3.724.183

Mutatie voorzieningen [10] (500.322) (257.014)

    14.395.016 13.251.489

Veranderingen in werkkapitaal      

Mutatie financiële vaste activa [3] (187.068) 376

Mutatie vorderingen   (1.226.922) 812.414

Mutatie kortlopende schulden (exclusief banken)   (2.233.787) 1.019.327

    (3.647.777) 1.832.117

       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   10.747.239 15.083.606

       

Ontvangen interest [20] 13.222 30.471

Betaalde interest [21] (510.498) (454.331)

Betaalde winstbelasting   (3.230.334) (3.503.720)

    (3.727.610) (3.927.580)

       

Kasstroom uit operationele activiteiten   7.019.629 11.156.026

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in immateriële vaste activa [1] (402.336) (108.655)

Investeringen in materiële vaste activa [2] (3.083.067) (412.389)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa [1] 35.409 0

Desinvesteringen in materiële vaste activa [2] 219.490 638.361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (3.230.504) 117.317

       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Aflossing achtergestelde lening [11] (418.466) (387.468)

Ontvangsten uit emissie aandelen   9.950.000 0

Betaald dividend   (3.423.283) (2.299.251)

Ontvangsten inzake verkoop certificaten   4.948.860 3.574.813

Betaling inzake aankoop certificaten   (12.972.846) (4.007.013)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   (1.915.735) (3.118.919)

       

Mutatie geldmiddelen   1.873.390 8.154.424

       

Verloop geldmiddelen      

Stand per begin boekjaar   23.427.548 15.273.124

Mutatie liquide middelen   1.873.390 8.154.424

Stand per einde boekjaar [7] 25.300.938 23.427.548

17  |



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2021

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.

Stelselwijziging

Met ingang van boekjaar 2022 is het niet langer toegestaan om vooruitgefactureerde werkzaamheden voor klanten 

te salderen met de nog te factureren bedragen. Vooruitlopend op deze wijziging in de richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving is deze stelselwijziging verwerkt. De stelselwijziging is retrospectief verwerkt in deze 

jaarrekening. De impact op het eigen vermogen is nihil. De impact op het resultaat is eveneens nihil.

Naast de invoering van de stelselwijziging is eveneens gekozen om de rubricering van de onderhanden projecten aan 

te passen in nog te factureren bedragen aan klanten.

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.
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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.

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 vermeerderd met 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 vermeerderd met 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.
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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 object verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-

eenheden met betrekking tot het object.

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.
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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.

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% (2020: 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.

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.

Nog te factureren bedragen aan klanten
Nog te factureren bedragen aan klanten betreffen verrichte werkzaamheden ten behoeve van klanten, die nog niet 

gefactureerd zijn. Deze zijn gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. Vooruitgefactureerde termijnen 

zijn hierop in mindering gebracht. Indien noodzakelijk wordt een voorziening gevormd voor verwachte verliezen.

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.

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is gevormd voor het verschil tussen de verkoopprijs en de reële waarde van de activa en 

passiva op het moment van verkrijging van de deelneming. De herwaarderingsreserve valt in 30 jaar evenredig vrij 

ten gunste van de overige reserves.

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

op de in- en verkopen van eigen certificatendoor de vennootschap.
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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.

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.

Claims
De voorziening claims is gevormd voor de geschatte verplichtingen uit hoofde van ultimo van het jaar verwachte 

respectievelijk ingediende, nog niet afgewikkelde claims. De voorziening voor claims is per verzekerde claim 

gewaardeerd op de inschatting van de met derden af te wikkelen verplichtingen met inbegrip van eventuele externe 

verdedigingskosten. Wanneer de hoogte van de te verwachten uitkering van een verzekeringsmaatschappij niet is in 

te schatten en als zodanig niet als afzonderlijk actief is verantwoord of als de te verwachten uitkering van de 

verzekeringsmaatschappij hoger is dan het eigen risico, is voor de betreffende claim een voorziening gevormd van 

maximaal het niet verzekerde eigen risico.
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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.

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.

Lasten uit hoofde van 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 respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenenlasten

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.
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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 op immateriële en materiële vaste activa

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

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

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

activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

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

aangepast.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

Per 1 januari 2022 zijn Alfa Accountants en Adviseurs B.V., en BETA B.V. ontvoegd uit de fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting.
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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 2021  

Aanschafwaarde begin boekjaar 7.558.823

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin boekjaar (3.309.959)

Boekwaarde begin boekjaar 4.248.864

Investeringen 402.336

Desinvesteringen aanschafwaarde (284.893)

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 249.484

Afschrijvingen (741.431)

Waardevermindering 0

Boekwaarde einde boekjaar 3.874.360

   

Aanschafwaarde einde boekjaar 7.676.266

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde boekjaar (3.801.906)

Boekwaarde einde boekjaar 3.874.360

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.

In 2021 heeft geen impairment plaatsgevonden op overgenomen portefeuilles.

28  |



JAARVERSLAG ALFA TOP-HOLDING B.V. 2021

Materiële vaste activa [2]

(in €)
Bedrijfsgebouwen en 

-terreinen
Andere vaste 

bedrijfsmiddelen

     

Verloopoverzicht 2021    

Aanschafwaarde begin boekjaar 49.114.248 6.574.326

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin 
boekjaar

(18.804.697) (3.391.244)

Boekwaarde begin boekjaar 30.309.551 3.183.082

Investeringen 2.706.085 214.693

Overboeking bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen 0 45.075

Desinvesteringen aanschafwaarde 0 (828.328)

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen* (81.282) 810.424

Afschrijvingen (1.463.777) (1.161.712)

Waardevermindering 0 0

Boekwaarde einde boekjaar 31.470.577 2.263.234

     

Aanschafwaarde einde boekjaar 51.820.333 6.005.766

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde 
boekjaar

(20.349.756) (3.742.532)

Boekwaarde einde boekjaar 31.470.577 2.263.234

     

(in €)
Vaste 

bedrijfsmiddelen 
vooruitbetaald

Totaal materiële 
vaste activa

     

Verloopoverzicht 2021    

Aanschafwaarde begin boekjaar 45.075 55.733.649

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen begin 
boekjaar

0 (22.195.941)

Boekwaarde begin boekjaar 45.075 33.537.708

Investeringen 162.289 3.083.067

Overboeking bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen (45.075) 0

Desinvesteringen aanschafwaarde 0 (828.328)

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 0 729.142

Afschrijvingen 0 (2.625.489)

Waardevermindering 0 0

Boekwaarde einde boekjaar 162.289 33.896.100

     

Aanschafwaarde einde boekjaar 162.289 57.988.388

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen einde 
boekjaar

0 (24.092.288)

Boekwaarde einde boekjaar 162.289 33.896.100

* Betreft een correctie op de cumulatieve afschrijvingen.

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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Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Het pand aan de Keesomstraat 11 in Ede (dat is opgenomen onder bedrijfsgebouwen en terreinen voor een bedrag 

van €2.484.000)  behoort niet tot aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa. Het pand is in 

december 2021 aangekocht en zal in 2022 in gebruik worden genomen.

Financiële vaste activa
Overige vorderingen [3]

Het verloop van de financiële vaste activa over 2021 kan als volgt worden gespecificeerd:

(in €)
Latente 

belastingvorderingen
Vorderingen inzake 

aankoop certificaten
Overige vorderingen Totaal

         

Stand per begin boekjaar 494.858 2.812.263 85.265 3.392.386

Toevoeging/onttrekking 208.765 285.092 187.068 680.925

Stand per einde boekjaar 703.623 3.097.355 272.333 4.073.311

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 € 2.076.332. 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
Vorderingen op handelsdebiteuren [4]

(in €) 31 december 2021 31 december 2020

     

Handelsdebiteuren 8.296.553 8.277.681

Afwaardering handelsdebiteuren (131.727) (190.712)

  8.164.826 8.086.969
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Nog te factureren bedragen aan klanten [5]

(in €) 31 december 2021 31 december 2020

     

Verrichte werkzaamheden klanten 12.373.302 10.653.224

Afwaardering te factureren bedragen (1.454.774) (1.154.014)

  10.918.528 9.499.210

Overige vorderingen en overlopende activa [6]

(in €) 31 december 2021 31 december 2020

     

Vordering inzake aankoop certificaten (kortlopend deel) 2.076.332 1.591.752

Vooruitbetaalde kosten 819.957 697.316

Overige 40.944 433.838

  2.937.233 2.722.906

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 2021 31 december 2020

     

Geconsolideerd nettoresultaat toekomend aan de rechtspersoon 8.360.554 7.004.970

     

Totaal resultaat 8.360.554 7.004.970

Voorzieningen
Voorziening voor belastingen [9]

Het verloop van de voorziening voor belastingen is als volgt:

(in €)
Stand 1 januari 

2021
Dotaties

Onttrekkingen
Stand 31 

december 2021

         

Latente belastingschuld 190.617 0 (190.617) 0
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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. 

Voorziening overige [10]

Het verloop van de voorziening overige is als volgt:

(in €)
Stand 1 januari 

2021
Dotaties

Onttrekkingen
Stand 31 

december 2021

         

Compensatieregeling 1.844.874 137.084 (527.242) 1.454.716

Jubilea 1.139.638 16.930 (80.850) 1.075.718

Claims 234.744 88.500 (134.744) 188.500

Totaal 3.219.256 242.514 (742.836) 2.718.934

Compensatieregeling
De gehanteerde actuariële grondslagen zijn de disconteringsvoet op balansdatum van 0,12% (vorig boekjaar: 

0,28%), verwachte salarisstijging (schaalaanpassing) van 2,0% (vorig boekjaar: 1,0%) en een leeftijdsafhankelijke 

salarisstijging. Van de voorziening is een bedrag van € 1.045.791 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 

De toename uit hoofde van interest bedraagt negatief € 4.726.

Jubilea
De gehanteerde actuariële grondslagen zijn de disconteringsvoet op balansdatum van 0,38% (vorig boekjaar: 

0,03%), verwachte salarisstijging (schaalaanpassing) van 2,0% (vorig boekjaar: 1,0%) en een leeftijdsafhankelijke 

salarisstijging. Van de voorziening is een bedrag van € 951.726 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 

De toename uit hoofde van interest bedraagt negatief € 353.

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 € 188.500, 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 €) 2021 2020

     

Stichting Alfa Omega    

Stand per begin boekjaar 4.695.621 5.083.089

Aflossing boekjaar (418.466) (387.468)

Stand per einde boekjaar 4.277.155 4.695.621

Aflossingsverplichting volgend boekjaar (451.943) (418.466)

Stand per einde boekjaar 3.825.212 4.277.155

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 dertig 

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 451.943 2.199.426 1.625.786 4.277.155

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen [12]

(in €) 31 december 2021 31 december 2020

     

Omzetbelasting 4.802.094 4.725.874

Loonheffing 703.465 3.331.695

Vennootschapsbelasting 259.663 299.723

  5.765.222 8.357.292

Overige schulden en overlopende passiva [13]

(in €) 31 december 2021 31 december 2020

     

Vooruitgefactureerde werkzaamheden klanten 6.568.259 5.295.609

Vakantiedagen en vakantiegelden 3.817.630 3.600.749

Aflossingsverplichting 451.943 418.466

Nog te betalen goodwill 0 462.500

Nog te ontvangen facturen 0 425.432

Nog te betalen personeelsbeloningen 63.795 630.224

Overige 1.072.440 986.367

  11.974.067 11.819.347
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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 380.374 540.932 0

Leaseverplichtingen 2.282.855 4.132.389 0

Totaal 2.663.229 4.673.321 0

De in 2021 betaalde leasebedragen voor auto’s bedragen circa € 2.200.000.

De in 2021 betaalde huur bedraagt circa € 400.000.

Investeringsverplichtingen

In 2021 zijn geen 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 2021 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.

Per 1 januari 2022 zijn Alfa Accountants en Adviseurs B.V. en BETA B.V. ontvoegd uit de fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting.
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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 € 2021 2020

     

Accountancy 72.777.582 69.988.297

Advies 25.978.795 24.764.133

  98.756.377 94.752.430

Overige bedrijfsopbrengsten [15]
(in €) 2021 2020

     

Verhuur 32.689 38.485

Overige 120.633 72.531

  153.322 111.016

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen [16]
(in €) 2021 2020

     

Lonen 52.088.498 50.416.606

Sociale lasten 7.560.335 7.528.963

Pensioenlasten 4.875.370 4.548.255

  64.524.203 62.493.824

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 €) 2021 2020

     

Goodwill 741.431 792.750

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.463.777 1.321.072

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.161.712 1.311.545

  3.366.920 3.425.367

Boekresultaat (120.304) (165.926)

  3.246.616 3.259.441
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Overige waardeverminderingen van immateriële en 
materiële vaste activa [18]
(in €) 2021 2020

     

Goodwill 0 65.000

Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 399.742

  0 464.742

Overige bedrijfskosten [19]
(in €) 2021 2020

     

Overige personeelskosten 4.919.409 4.817.695

Huisvestingskosten 1.914.594 1.962.463

Autokosten 2.761.824 2.443.627

Verkoopkosten 1.315.569 1.057.889

Kantoorkosten 1.946.933 2.323.460

Algemene kosten 6.631.829 6.255.985

  19.490.158 18.861.119

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20]
(in €) 2021 2020

     

Heffingsrente 89 16.670

Overige rentebaten 13.133 13.801

  13.222 30.471

Rentelasten en soortgelijke kosten [21]
(in €) 2021 2020

     

Rentelasten annuïteitenlening 375.647 406.644

Overige rentelasten 134.851 47.687

  510.498 454.331
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Belastingen [22]
(in €) 2021 2020

     

Acute vennootschapsbelasting 2.790.892 2.354.219

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 0 1.271

  2.790.892 2.355.490

De belasting over het resultaat kan als volgt worden toegelicht:

(in €) 2021 2020

     

Resultaat voor belastingen 11.151.446 9.360.460

Acute vennootschapsbelasting 2.790.892 2.354.219

     

Effectief belastingtarief 25,0% 25,2%

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 beperkt 

aftrekbare kosten.

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.

Per 1 januari 2022 zijn Alfa Accountants en Adviseurs B.V. en BETA B.V. ontvoegd uit de 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 2021 waren er gemiddeld 873 personeelsleden in dienst op basis van voljaarsequivalenten, waarvan uitvoerend 

733 en ondersteunend 140 (2020: 866, waarvan uitvoerend 723 en ondersteunend 143).

Er zijn geen personeelsleden in het buitenland werkzaam (2020: 0).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

(in €) 2021 2020

     

Bestuurders 1.157.411 1.351.573

Raad van Commissarissen 111.347 78.333
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Honoraria van de onafhankelijke (externe) accountant

In de jaarrekening zijn opgenomen de volgende honoraria van BDO Audit & Assurance B.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.

BDO Audit & Assurance B.V. (2020: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.)

(in €) Onafhankelijke (externe) accountant

   

Onderzoek van de jaarrekening 87.500

Andere controleopdrachten 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0

Andere niet controlediensten 0

Totaal 2021 87.500

   

Onderzoek van de jaarrekening 75.000

Andere controleopdrachten 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0

Andere niet controlediensten 0

Totaal 2020 75.000
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3.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2021
(voor resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)   31 december 2021 31 december 2020

       

Vaste activa      

Financiële vaste activa [23] 64.648.881 55.767.146

       

Vlottende activa      

Vorderingen [24] 2.142.905 1.661.263

       

Liquide middelen [25] 2.498.831 4.003.849

       

Totaal activa   69.290.617 61.432.258

PASSIVA (in €)   31 december 2021 31 december 2020

       

Eigen vermogen [26]    

Gestort en opgevraagd kapitaal   3.240.000 2.790.000

Agio   17.753.724 8.203.724

Herwaarderingsreserve   1.077.418 1.224.338

Overige reserves   42.648.312 39.566.857

Onverdeeld resultaat   8.360.554 7.004.970

Certificaten in portefeuille   (9.452.160) (2.738.592)

    63.627.848 56.051.297

Voorzieningen      

Voorziening voor belastingen [27] 0 190.617

       

Langlopende schulden      

Overige schulden [28] 4.810.194 4.277.155

       

Kortlopende schulden [29] 852.575 913.189

       

Totaal passiva   69.290.617 61.432.258
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3.2 Enkelvoudige verkorte winst-en-
verliesrekening over 2021
(in €) 2021 2020

     

Resultaat deelnemingen 8.695.409 7.359.094

Vennootschappelijk resultaat na belastingen (334.855) (354.124)

Totaal resultaat na belastingen 8.360.554 7.004.970
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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 52.152.494 307.531 494.858 2.812.263 55.767.146

Investeringen 0 0 208.765 285.092 493.857

Resultaat 
deelnemingen 8.695.409 0 0 0 8.695.409

Dividend 0 0 0 0 0

Afname 0 (307.531) 0 0 (307.531)

Stand per einde 
boekjaar

60.847.903 0 703.623 3.097.355 64.648.881

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 (2020: 2,5% rente). Omtrent zekerheden is niets 

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

van € 2.741.864 (2020: € 2.401.012).

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 € 2.076.332. 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 2021 31 december 2020

     

Vordering inzake aankoop certificaten (kortlopend deel) 2.076.332 1.591.752

Overige vorderingen en overlopende activa 66.573 69.511

  2.142.905 1.661.263

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 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

               

Stand per 1 januari 2021 2.790.000 8.203.724 1.224.338 39.566.857 7.004.970 (2.738.592) 56.051.297

Winstbestemming vorig boekjaar 0 0 0 7.004.970 (7.004.970) 0 0

Aandelenemissie 450.000 9.550.000 0 0 0 0 10.000.000

Agio in boekjaar 0 0 0 0 0 0 0

Dividend 0 0 0 (4.054.986) 0 0 (4.054.986)

Resultaat certificaten 0 0 0 (15.449) 0 15.449 0

Vrijval herwaardering 0 0 (146.920) 146.920 0 0 0

Verkopen certificaten in portefeuille 0 0 0 0 0 6.350.235 6.350.235

Aankopen certificaten 0 0 0 0 0 (13.079.252) (13.079.252)

Resultaat boekjaar 0 0 0 0 8.360.554 0 8.360.554

Stand per 31 december 2021 3.240.000 17.753.724 1.077.418 42.648.312 8.360.554 (9.452.160) 63.627.848
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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 3.600.000 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 2021 ad € 8.360.554 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 2021 van de vennootschap.

Voorzieningen
Voorziening voor belastingen [27]

Het verloop van de voorziening voor belastingen is als volgt:

(in €) 2021 2020

     

Stand per begin boekjaar 190.617 250.306

Dotaties 0 0

Onttrekkingen (190.617) (59.689)

Stand per einde boekjaar 0 190.617

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. 

Langlopende schulden
Overige schulden [28]

Het verloop van de overige schulden is als volgt:

(in €) 2021 2020

     

Stichting Alfa Omega 3.825.212 4.277.155

Schulden aan groepsmaatschappijen 984.982 0

  4.810.194 4.277.155

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

         

Stichting Alfa Omega 451.943 2.199.426 1.625.786 4.277.155

Schulden aan 
groepsmaatschappijen     984.982 984.982

  451.943 2.199.426 2.610.768 5.262.137
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Stichting Alfa Omega

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 dertig 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.

 

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 (2020: 2,5% rente). Omtrent zekerheden is niets 

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

van € 2.741.864 (2020: € 2.401.012).

Kortlopende schulden [29]
(in €) 31 december 2021 31 december 2020

     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 259.663 299.723

Overige schulden en overlopende passiva 592.912 613.466

  852.575 913.189

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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.
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Op 31 december 2021 werd van de kredietfaciliteit in rekening-courant geen gebruik gemaakt.

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.

Per 1 januari 2022 zijn Alfa Accountants en Adviseurs B.V. en BETA B.V. ontvoegd uit de fiscale eenheid voor de 

vennootschapsbelasting.

Gemiddeld aantal medewerkers

In 2021 was er evenals in 2020 geen personeel in dienst.

Wageningen, 21 april 2022

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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1.

2.

3.

•

•

4.3 Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant
Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Alfa Top-Holding B.V.

A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Alfa Top-Holding B.V. te Wageningen gecontroleerd. De jaarrekening omvat 

de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Alfa Top-Holding B.V. op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De jaarrekening bestaat uit:

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;

de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021; en

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

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

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

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

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 assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

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

en beroepsregels accountants (VGBA).

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

B. 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.
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•

•

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.

Het 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.

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor 

de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

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 het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 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.

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 controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 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.
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•

•

•

•

•

•

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 het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

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

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 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 bepaald van de uit te 

voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 

groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 

controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van bestuur en 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.

Utrecht, 21 april 2022

BDO Audit & Assurance B.V.

Origineel getekend door A.C.M. Mens MSc RA
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