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Now, for tomorrow

Intelligence is
the ability to
adapt to change.
Stephen Hawking
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• Het ‘Be Better’-ontwikkelingsplatform voor medewerkers
is versterkt door digitalisering van de beoordelings- en
salarisronde. Tevens is de integratie van ontwikkelen,
leren, beoordelen en belonen afgerond.

Bestuursverslag

In 2018 hebben we solide resultaten behaald. De omzet bedroeg € 100,3 miljoen en het
gemiddelde aantal medewerkers groeide naar 892. Vanuit deze sterke basis blijven we
doorlopend investeren in kwaliteit, kennis en innovatieve hulpmiddelen zoals data-analyse
voor onze accountancy-, fiscale en adviesdiensten. Ons beleid is erop gericht om de kwaliteit
van de dienstverlening, organisatie en processen verder te verbeteren. Hiervoor hebben we
in 2018 een ingrijpende transformatie voorbereid.

Baker Tilly Berk is sinds december 2018 Baker Tilly.
Met de nieuwe naam en een bijpassende tagline benadrukken we wie we willen zijn: een toekomstgerichte
organisatie die organisaties en medewerkers laat groeien.
En die vandaag de kansen grijpt die ons, onze mensen en
onze klanten morgen succesvol maken. Integer, objectief
en transparant. Dit met ons menselijk en intellectueel
kapitaal als het fundament van een effectief lerende
en verbeterende organisatie.
Naast een sterk merk, lerend vermogen en innovatiekracht bouwen we hard aan onze maatschappelijke
relevantie. We leven de eisen van de wet- en regelgeving
en de gemeenschappelijke gedragsregels van de beroepsgroep na en nemen verantwoordelijkheid. De afgelopen
jaren is duidelijk gebleken dat onze beroepsgroep
nadrukkelijker aandacht moet besteden aan de
verwachtingen van de maatschappij. Ook dienen we
voortdurend rekenschap te geven van onze rol en meerwaarde. En dat is goed, want het houdt ons scherp.
Sinds het NBA-rapport van 2014 In het Publiek Belang
hebben we veel verbeteringen gerealiseerd. Hierop
is in 2018 voortgebouwd. Het door de AFM in 2017
uitgebrachte rapport over de kwaliteit van OOBaccountantsorganisaties (onderzoeksperiode tot
najaar 2016) laat zien dat we op verschillende gebieden nog kunnen verbeteren. Natuurlijk hebben wij
na het onderzoek niet stilgezeten, maar nog niet alle
gesignaleerde aandachtspunten zijn opgelost.
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Om onze verandersnelheid te intensiveren, hebben we
in 2018 het Programma 2019 – Now, for tomorrow in
de steigers gezet. Hiermee willen we kwaliteitsbeheersing als continu proces in onze systemen, werkwijze
en cultuur verankeren. Het programma houdt rekening
met de mondelinge terugkoppeling die we van de AFM
kregen op het in 2018 uitgevoerde onderzoek van
de vijf ‘non-big-4’ OOB-accountantsorganisaties op
elementen uit het kwaliteitsbeleid en stelsel van kwaliteitsbeheersing, de kwaliteit van wettelijke controles en de
voortgang van de borging van de verandertrajecten
over 2017 en 2018. Alle observaties zijn opgenomen
in de brede aanpak van kwaliteitsverbetering waarin
het verandertraject voorziet.

Terugblik op 2018
• Conform de wet ‘Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’ heeft Baker Tilly sinds 1 januari 2018
een volledig externe Raad van Commissarissen (RvC).
Twee maanden later trad een externe bestuursvoorzitter
aan. Hierdoor was Baker Tilly in 2018 het eerste top 10accountantskantoor met vrouwen in de twee topposities.
Verder zijn we eind 2018 gestart met het optimaliseren
van onze governance- en interne structuur. Het verslag
van de Raad van Commissarissen ten aanzien van 2018
is gepubliceerd in het Transparantieverslag 2018
(zie daarvoor pagina 22 t/m 25).

• De invoering van de 53 maatregelen van de NBA ter
versterking van de kwaliteit en onafhankelijkheid van
de accountantscontrole en de borging van het publiek
belang is voor 97% gerealiseerd. Door vertraging in
de sector is maatregel 3.8 voor beheersing van de
financiële druk bij equity partners nog in uitvoering.
De voortgang is online te volgen via de NBA Monitor
Publiek Belang.
• Na de aanpassing per 1 januari 2018 conform het
NBA-advies wordt ons goodwillsysteem uitgefaseerd.
De financieringsstructuur is aangepast en de uitwerking
is met ingang van 2018 zichtbaar in de geconsolideerde
jaarrekening.
• Onze vestigingen in Amsterdam en Den Bosch verhuisden naar een geheel verbouwd en nieuw ingericht
kantoor. De vestiging in Eindhoven is gerestyled tot
een eigentijdse werkomgeving.
• Bij de jaarlijkse Beleving Awards van onderzoeksbureau
Integron ontving Baker Tilly de award voor Grootste
Stijger in medewerkerbeleving.
• In de zomer organiseerden alle vestigingen cultuurbijeenkomsten om in gesprek te gaan over onder
andere de kwaliteit van de dienstverlening én om de
uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek te bespreken.
• In november vond het Now, for tomorrow festival
plaats, met workshops waar onze medewerkers aan
hun persoonlijke ontwikkeling werkten.
• Baker Tilly Berk heet vanaf 3 december 2018
Baker Tilly. De nieuwe naam gaat vergezeld van
een nieuwe huisstijl.

Kernactiviteiten 2018
Baker Tilly is een landelijke accountancy- en belastingadviesorganisatie met een omzet van € 100,3 miljoen in
2018. Vanuit 14 vestigingen in Nederland ondersteunen
onze professionals een brede groep profit- en non-profit
organisaties. Via de vier pijlers Audit, Fiscaal, MKB
Accountancy & Advies en Advisory verzorgen we een

Baker Tilly

breed palet aan hoogwaardige diensten en advisering.
Baker Tilly is onafhankelijk lid van Baker Tilly International.
Dit wereldwijde netwerk van gelijkgestemde organisaties behoort tot de top 10 van de accountancysector.
Bij de 126 lidfirma’s in 145 landen werken bijna 35.000
professionals. De gezamenlijke omzet in 2018 was
US$ 3,6 miljard.

Doelstellingen
Onze medewerkers helpen onze klanten, elkaar en de
maatschappij op koers naar morgen. Dat is de belofte
die we vanuit zes strategische doelstellingen realiseren:
• Professionaliteit - Kwaliteit staat voorop, passend
binnen de maatschappelijke functie en de geleverde
dienstverlening.
• Talenten werven, behouden en ontwikkelen Onze mensen bepalen onze identiteit en het succes
van de organisatie. We investeren in talentontwikkeling
en medewerkertevredenheid als kernpijlers van goed
werkgeverschap.
• E
 en sterk merk - Weten wat wel en niet bij ons past, is
belangrijk voor onze klanten, de maatschappij en onze
mensen. Met onze merkwaarden maken we duidelijk
waar Baker Tilly voor staat en geven we aan hoe we
dingen doen.
• Commerciële slagkracht - Commerciële vaardigheid
is van belang om te kunnen groeien en om voldoende
kritische massa te hebben en houden om kwalitatief
hoogstaand werk af te leveren.
• I nnovatieve en wendbare organisatie - We zijn een
lenige en lerende organisatie, waar disciplines samenwerken, kennis wordt gedeeld en klanten breed worden
bediend. Adoptie en inzet van nieuwe technologieën zijn
belangrijke succesfactoren voor onze dienstverlening.
• Financiële gezondheid - Voldoende rendement zien we
als basisvoorwaarde voor gezond ondernemerschap.

Juridische structuur
De aandelen in Baker Tilly (Netherlands) N.V. worden
gehouden door de praktijkvennootschappen van de
partners-aandeelhouders. Per 1 februari 2019 zijn
42 partners-aandeelhouders aan de onderneming
verbonden.
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Groepsstructuur
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

100%

100%

100%

100%

Baker Tilly
Corporate Finance
(Netherlands) B.V.

Baker Tilly
VAT Compliance
(Netherlands) B.V.

Cevance Holding
B.V.

Finance4Care
B.V.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. is de OOB-vergunninghouder
en juridische entiteit waarin (nagenoeg) alle activiteiten
zijn ondergebracht. Daarnaast staat Baker Tilly (Netherlands) N.V. aan het hoofd van een groep ondernemingen
die verwante diensten aanbieden. Baker Tilly (Netherlands)
N.V. heeft beslissende zeggenschap in en voert de centrale
leiding over deze verschillende juridische entiteiten. De
structuur functioneert organisatorisch als één geheel
waarin verschillende disciplines onder centrale leiding
samenwerken.

Mutaties in de groep
Mutaties
 p 24 juli 2018 heeft Baker Tilly Berk N.V. de resterende 50% van de aandelen in Finance4care B.V. verkregen waardoor
O
Baker Tilly Berk N.V. enig aandeelhouder werd.
Op 1 december 2018 is de statutaire naam van Baker Tilly Berk N.V. gewijzigd in Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Op 1 december 2018 is de statutaire naam van Baker Tilly Berk Corporate Finance B.V. gewijzigd in Baker Tilly Corporate
Finance (Netherlands) B.V.
Op 1 december 2018 is de statutaire naam van Baker Tilly Berk VAT Compliance B.V. gewijzigd in Baker Tilly VAT
Compliance (Netherlands) B.V.

Juridische structuur

• Sinds 24 juli 2018 bezit Baker Tilly (Netherlands) N.V.
de resterende 50% van de aandelen en is de onderneming enig aandeelhouder in Finance4care B.V.

• Op 1 december 2018 is de statutaire naam van Baker
Tilly Berk VAT Compliance B.V. gewijzigd in Baker Tilly
VAT Compliance (Netherlands) B.V.

Organisatiestructuur
Baker Tilly heeft per 1 februari 2019 13 vestigingen.
De vestiging Velsen is sinds februari 2019 afgesplitst
en zelfstandig actief onder een andere naam. Onze
vestigingen werken in toenemende mate samen
waardoor de beschikbare kennis en
expertise van onze medewerkers
optimaal benut wordt.
Verschillende vestigingen
voeren meerdere disciplines
en adviesdiensten uit.

• Op 1 december 2018 is de statutaire naam van Baker
Tilly Berk N.V. gewijzigd in Baker Tilly (Netherlands) N.V.
• Op 1 december 2018 is de statutaire naam van Baker
Tilly Berk Corporate Finance B.V. gewijzigd in Baker Tilly
Corporate Finance (Netherlands) B.V.

Onze locaties
binnen Nederland.

Organisatiestructuur Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Raad van Commissarissen

Partners/aandeelhouders
aandelenkapitaal

financiering

Stichting Financiering Berk
management
fee

Bestuur

overwinst

financiering

financiering

Ondernemingsraad

Goodwill
maatschap
Berk
overwinst

ondersteunend

Compliance afdeling
(Compliance officer en toetsers)

Business Support
Center

Professional
Competence Center

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Vestigingen (dienstverlening aan klanten)
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Verbeterpunten
In 2018 is een aantal verbeterpunten gesignaleerd
waarvan de status hierna kort toegelicht wordt:
• Afronden van de implementatie van de maatregelen
uit het rapport van de NBA over de toekomst van het
accountantsberoep: in 2018 is onder andere verdere
invulling gegeven aan de invoering van de claw backregeling en monitoring van de partners.
• Het project ‘Beoordelen en belonen’ kreeg in 2018
vervolg met de integratie van elementen van ons
personeelsbeleid zoals training en opleidingen.
Ook is gewerkt aan een meer gestructureerde vorm
van partnerbeoordeling/-evaluatie.
• Verdere professionalisering van het technisch IT-beheer
als continu proces.

• Het invoeren van individuele partnerbeoordeling.
• Het doorvoeren van het in 2018 bepaalde beleid voor
monitoring van de financiële situatie, vermogensopbouw
en belastingaangiftes van partner-aandeelhouders.
• Het inbedden van oorzakenanalyses en de inrichting
van onze (interne) kwaliteitsreviews.
Het spreekt voor zich dat de activiteiten in continuïteit
worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat waar nodig:
• Tijdens het jaar wordt bijgestuurd;
• Geacteerd wordt bij nieuw ontstane situaties; en
• Geïmplementeerde maatregelen of tools worden
geëvalueerd.

• De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft in 2018 plaatsgevonden.

Financiële resultaten

• Voor ons Kwaliteitshandboek hebben we kwaliteitsrichtlijnen opgesteld voor onze adviesdossiers.
Handleidingen zijn herzien en de werkwijze van
onze IT-audit is geoptimaliseerd.

Baker Tilly realiseerde in 2018 een gematigde groei.
De netto-omzet steeg met 1% tot € 100,3 miljoen (2017:
€ 99,4 miljoen). De stijging is gerealiseerd door de servicelijn Audit & Assurance; bij de andere servicelijnen nam
de netto-omzet af.

• In 2018 is het analyseproces van de integriteitsrisico’s
(AIR) van onze organisatie en relaties gecombineerd
met de WwFT. Een nieuw Klant Acceptatie Managementsysteem (KAM) zorgt voor jaarlijkse herbeoordeling van het integriteitsrisicoprofiel van de klanten.
Dit systeem wordt in 2019 geoptimaliseerd.
• Het Professional Competence Center (PCC) gaf in 2018
verder invulling aan de ondersteuning van de ‘overige
dienstverlening’ zoals IT Advisory en Advisory Public
Sector.
• In 2018 zijn de kwaliteitsmaatregelen verbijzonderd
naar de verschillende disciplines en sectoren.
In 2019 krijgen de volgende zaken specifieke aandacht:
• Het stroomlijnen van de procedures voor het tijdig
identificeren en monitoren van zaken die impact
hebben op onze integriteit, kwaliteit en beheersing.
• Het verder vormgegeven van de samenwerking
tussen de afdelingen om risico’s te voorkomen en
mitigeren. Hiervoor wordt onder andere gewerkt aan
een procedure om incidenten te managen.
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Het gemiddelde aantal medewerkers nam met 5,4%
toe tot 758 fte (exclusief externe medewerkers en
equity partners). De salaris- en sociale lasten inclusief
de managementvergoeding van partners en kosten
van externen (uitzendkrachten en interim professionals)
stegen met 2,3% tot € 58,5 miljoen. De nettomarge over
2018 is € 29,8 miljoen: 1,4% minder dan in het voorgaande
jaar.
De overige bedrijfskosten (exclusief goodwillvergoeding)
stegen in 2018 tot € 26,1 miljoen (2017: € 24,6 miljoen)
door uitgaven aan onder meer kwaliteit, innovatie en
daaraan verbonden technologie.
In 2018 is € 2,6 miljoen (2017: € 3,4 miljoen) geïnvesteerd
in hard- en software en herinrichting / verbouwing van
kantoren. Onze vestigingen in Amsterdam en Den Bosch
zijn verhuisd en namen hun intrek in een geheel verbouwd
en nieuw ingericht kantoor.
Vanwege de gewijzigde goodwillsystematiek worden
de aan Baker Tilly (Netherlands) N.V. verbonden partijen
Stichting Financiering Berk en Goodwillmaatschap Berk
per 1 januari 2018 gezien als groepsmaatschappijen van
Baker Tilly (Netherlands) N.V. en worden zij meegecon-

solideerd. Doordat bestaande goodwillaanspraken per
31 december 2017 vanzelfsprekend intact blijven, en
de uitfasering in 20 jaar zal plaatsvinden, ontstaat een
periode met een negatief geconsolideerd eigen vermogen. Dit negatieve eigen vermogen wordt veroorzaakt
door de historie van het goodwillstelsel. Nieuwe aandeelhouders bouwen geen goodwillaanspraken op, zodat
zij daarmee ook geen uittreedsom ontvangen welke
ten laste van het vermogen gebracht hoeft te worden.
Door de consolidatie ontstaat het negatieve eigen vermogen, dit is feitelijk een situatie die al tientallen jaren
gegolden zou hebben (indien we in het verleden ook
geconsolideerd zouden hebben). Als de uitfasering
van de goodwillsystematiek verder gevorderd is, zal
door de afschrijving (ten laste van de winstuitkering
aan de partners) het negatieve effect afnemen en
uiteindelijk verdwijnen. Ultimo 2018 bedraagt het eigen
vermogen van de groep -/- €17,8 miljoen. Zoals hierboven
toegelicht heeft dit kunnen ontstaan voor uitbreiding
van de consolidatiekring met ingang van 2018.
Het eigen en garantievermogen van Baker Tilly (Netherlands) N.V. en haar dochtermaatschappijen is onverminderd positief. Ultimo 2018 is het eigen vermogen € 6,9
miljoen (ultimo 2017: € 7,3 miljoen) en het garantievermogen € 21,6 miljoen (ultimo 2017: € 19,6 miljoen).
Dit is 44,7% van het balanstotaal (2017: 39,8%). Hiermee
wordt ruimschoots voldaan aan de door de kredietverstrekkende bank gestelde eisen.

• Wat is de kans dat het risico zich manifesteert bij
afwezigheid van risicobeperkende maatregelen?
• Wat is de impact als het risico zich manifesteert?

Kredietrisico
Kredietrisico’s worden gelopen uit hoofde van transacties
en hebben betrekking op het verlies dat kan ontstaan
als een tegenpartij in gebreke blijft. Er is geen sprake
van grote concentratie van kredietrisico’s binnen de
vorderingen op debiteuren. Om de kredietrisico’s te
beheersen wordt de blootstelling hieraan voortdurend
bewaakt. In voorkomende gevallen worden maatregelen
genomen om het risico te beperken.

Renterisico
De organisatie loopt beperkt risico over de rentedragende
vorderingen en de rentedragende schulden, waaronder
(eventueel) de schuld aan kredietinstellingen. Over de
achtergestelde leningen wordt aan de participanten een
vaste rente vergoed.

Valutarisico
Baker Tilly (Netherlands) N.V. is hoofdzakelijk werkzaam
in Nederland en loopt hierdoor vrijwel geen valutarisico.
Schulden worden aangehouden in euro’s.

Risicomanagement en risicobeheersing

Liquiditeitsrisico

Risicomanagement is, net als kwaliteitsbeheersing,
verweven met alle facetten van de bedrijfsvoering.
De organisatiecultuur van Baker Tilly kenmerkt zich
door risico-avers ondernemerschap en een sterk accent
op risico- en procesbeheersing. Dit vertaalt zich in een
transparante bedrijfscultuur waar situaties die tot een
probleem kunnen leiden in een vroeg stadium bekend
zijn en aangepakt worden.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. heeft de beschikking over
een kredietfaciliteit bij een bank waarvoor zekerheden
zijn verstrekt. De kredietfaciliteit is toereikend voor de
liquiditeitsbehoefte.

Het overzicht op pagina 15 toont de belangrijkste risico’s
en de genomen maatregelen om deze tot een aanvaardbaar niveau te mitigeren. In 2018 zijn de belangrijkste
risico’s en maatregelen geëvalueerd met de door DNB
ontwikkelde Systematische Integriteits Risico Analyse
(SIRA) die ook door financiële instellingen gebruikt wordt.
Hiermee worden door het bestuur de belangrijkste risico’s
in kaart gebracht, welke zijn onderverdeeld in de categorieën strategie, kwaliteit, integriteit, reputatie, personeel
& partners en financiën. Aan de risico’s is een weging op
twee dimensies toegekend:

Baker Tilly

Medewerkers
We investeren doorlopend in het aantrekken en behoud
van getalenteerde medewerkers. Het aantal nieuwe
medewerkers in 2018 komt op 205 (2017: 221). Dit brengt
het gemiddelde aantal medewerkers (inclusief partners)
op 892 en 801 fte (2017: 863 medewerkers, 764 fte).
Om succesvol te zijn, moet de kwaliteit altijd van hoog
niveau zijn. Dit stelt hoge eisen aan onze medewerkers.
Goed werkgeverschap betekent bovenal dat we hen
faciliteren en stimuleren in hun professionele en persoonlijke groei. Dit is enorm belangrijk om de verwachtingen
in onze snelveranderende markt te kunnen waarmaken.
Daarnaast betekent goed werkgeverschap voor ons het
creëren van een prettige en open werksfeer.
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Aandacht voor de ontwikkeling van onze mensen en goed
werkgeverschap zijn de speerpunten van ons HR-beleid.
Alleen zo creëren we een cultuur waarin talenten, kennis
en vaardigheden van onze medewerkers optimaal tot
hun recht komen. Uit het in 2017 gehouden medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat het enthousiasme en
betrokkenheid van de medewerkers hoog is. De gemiddelde tevredenheid was 7,2 (2015: 6,9). Het percentage
medewerkers dat (zeer) tevreden over hun werk is steeg
naar 83% (2015: 71%).

Gedragscode
Het spreekt voor zich dat we de wet- en regelgeving
toepassen en volgen. Ditzelfde geldt voor de gedrags- en
beroepsregels van de beroepsorganisaties. We hebben
een reputatie hoog te houden op het gebied van kwaliteit,
integriteit en bedrijfsethiek. Om aan onze ethische principes op alle niveaus in de organisatie inhoud te geven, is
onze cultuur verankerd in een gedragscode die voor alle
partners en medewerkers leidend is.
Onze merkwaarden zijn de eigenschappen die laten
zien waar Baker Tilly voor staat: kwaliteit, ondernemend,
direct, verbindend en scherpzinnig. De fundamentele
beginselen van onze professionele dienstverlening zijn
hiermee verweven. Onze gedragscode geeft richting aan
hoe we deze waarden in de praktijk uitdragen. En aan de
keuzes die wij dagelijks maken en moeten maken. Met
deze gezamenlijke uitgangspunten kunnen we de juiste
balans creëren tussen klantbelang, organisatiebelang en
publiek belang. Het gaat om het samenspel tussen onze
merkwaarden en de partijen die hierin een rol spelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Voor veel organisaties is het vanzelfsprekend om er
alles aan te doen om milieubewust te handelen en om
maatschappelijke initiatieven zoals sportverenigingen en
goede doelen (financieel) te ondersteunen. Dit geldt ook
voor Baker Tilly. Hierin onderscheiden we ons niet van
onze concurrenten. Waarmee we ons wel onderscheiden?
Dat is de manier waarop we onze wijsheid delen met de
maatschappij en onze medewerkers. In onze ogen is ook
dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Niet met geld, maar met onze kennis en kunde ondersteunen we grotere en kleine initiatieven die zich inzetten voor
mens, cultuur en natuur. Dit zijn bijvoorbeeld de stichtingen Lucie Burgers, Future for Nature, Goede Mensen, Bio
Kinderrevalidatie en Metropool Zwolle.
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Een ander mooi voorbeeld is de proeftuin ‘Deel je eigen
wijsheid’ waarin 45+ bijstandsgerechtigden met een
administratieve achtergrond hun kans op betaald werk
vergroten. Hiertoe delen ze in de kennis, ervaring en het
netwerk van Baker Tilly. We gaan drie à vier keer per jaar
persoonlijk en praktijkgericht aan de slag met een kleine
groep kandidaten. We trainen hen in hard skills zoals
Excel en Word en in effectief solliciteren. Dit geeft een
extra impuls aan hun eigenwaarde en motivatie. Zo
helpen we om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
met nieuwe inspiratie en energie om het volgende stapje
vooruit te zetten.
Verder mag het ondernemerscollege niet onvermeld
blijven. Op dit online platform brengen we iedere twee
weken een nieuwe video onder de aandacht. Deze video’s
betreffen keynotes en wijze lessen van ondernemers,
professionals, thought leaders over voor ondernemers
relevante thema’s en onderwerpen. De video’s geven
antwoord op vragen en dilemma’s waar ondernemers
mee worstelen. De video’s zijn vrij toegankelijk via
ondernemerscollege.nl.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen,
doorloopt onze organisatie een continu verbeterproces.
Hierin zijn excellente inrichting en werking van de ondersteunende systemen, processen en diensten randvoorwaardelijk. Dit leidt ook tot een zo efficiënt en effectief
mogelijke inzet van onze partners en medewerkers.
Jaarlijks geven we in ons transparantieverslag inzicht in
de opzet en het functioneren van ons stelsel van kwaliteitsbeheersing. Het transparantieverslag over 2018 is
beschikbaar via onze website.

Programma 2019 – Now, for tomorrow
Baker Tilly werkt continu aan het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie. In 2018
hebben we belangrijke stappen gezet om onze kwaliteit te
verbeteren en te waarborgen. Het intensiveren van dit
veranderproces doen wij in 2019 vanuit Programma
2019 – Now, for tomorrow. Onderdeel hiervan is een
strategische heroriëntatie om ook voor de toekomst
kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Dit proces is
in november 2018 ingezet, heeft in januari 2019 een
intensief vervolg gekregen en heeft geleid tot een aantal
uitgangspunten die 28 maart 2019 aan de aandeelhouders, partners en directors zijn gepresenteerd. Een van
de conclusies is dat het bedienen van OOB-klanten door
de auditpraktijk niet tot onze kernactiviteiten behoort.

Baker Tilly wil zijn kwaliteitsambitie blijvend realiseren en
geeft nadrukkelijk commitment aan het onverminderd investeren in en intensief verbeteren van de kwaliteit. Keuzes
en focus helpen daarbij om de beschikbare capaciteit en
middelen zo goed mogelijk in te zetten. Als gevolg hiervan
is gekozen voor het niet continueren van de auditopdracht
voor de huidige zeven OOB-klanten, met een omzetwaarde
van circa € 0,4 miljoen. Ook zullen er geen nieuwe auditopdrachten voor OOB-klanten worden aangenomen. Voor
de zomer van 2019 zal besluitvorming plaatsvinden over
de keuze tussen een OOB-vergunning of een reguliere
Wta-vergunning.

Blik op de toekomst
Stakeholders hebben verwachtingen van het werk van de
accountant. Op basis van ons oordeel moeten ze kunnen
vertrouwen op de financiële degelijkheid en de deugdelijkheid van een organisatie. Dat publieke belang moet altijd
voorop staan. Met Programma 2019 – Now, for tomorrow
zet Baker Tilly in op versnelde ‘verandering in verbinding’.
We willen verandering samen benaderen als constante
kans om te verbeteren. Dit begint met duidelijke communicatie en zorgen dat we doen wat we zeggen dat we doen.
De roadmap voor de beoogde transformatie is op
17 januari 2019 met de partners, directors en de RvC
besproken en door het bestuur vastgesteld. Hierbij hebben
we de AFM inzicht gegeven in de stappen die we in 2019
zetten. De centrale thema’s zijn strategie, structuur en
besturing, kwaliteit en gedrag. Er is inzicht in wat moet
verbeteren en welk (voorbeeld)gedrag hieraan bijdraagt.
Vanuit het gecreëerde draagvlak is koers gezet naar een
continu proces van leren en verbeteren. Een proces dat
we periodiek evalueren en bijstellen, in nauwe samenspraak met stakeholders en toezichthouders en met
oog voor het publieke belang.
In onze organisatiestructuur voeren we in 2019
nieuwe wijzigingen door om invulling te geven aan de
maatschappelijke veranderingen en behoeften in onze
organisatie. Tevens geven we hiermee invulling aan de
mondelinge terugkoppeling die we van de AFM kregen
op de in 2018 uitgevoerde onderzoeken.
We voeren een proactieve dialoog met onze klanten en
externe stakeholders. Dit doen we onder andere door
onze Net Promotor Score-metingen en door klantverhalen en -ervaringen op te halen en te bespreken. Ook zijn
we steeds in dialoog met externe toezichthouders over
de ontwikkelingen in onze organisatie en het door ons
gevoerde beleid.

Baker Tilly

In 2019 blijft Baker Tilly intensief investeren in het vinden
en binden van de juiste medewerkers. Begin 2019 is de
nieuwe werken bij-site gelanceerd waarbij de postionering
Now, for tomorrow centraal staat. Deze positionering
wordt in 2019 verder vertaald naar een employer branding
strategie en arbeidsmarktcampagne waarbij nog duidelijker wordt welke mogelijkheden Baker Tilly als goed
werkgever biedt. Eind 2019 wordt een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd om punten van
behoud en verbetering te signaleren.
In 2019 wordt de samenwerking met het internationale
netwerk verder gecontinueerd. We stimuleren medewerkers van Baker Tilly om deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma van Baker Tilly International. Ook zijn
partners van Baker Tilly actief betrokken bij verschillende
commissies die gericht zijn op samenwerking en het
uitwisselen van kennis, medewerkers en ervaring.

Toezichthouder
De contacten met externe toezichthouders zijn van grote
waarde voor ons. De AFM neemt hierbij een bijzondere
positie in omdat hij regelmatig onderzoeken in de sector
en bij onze organisatie doet. Naar aanleiding van de uitkomsten van het AFM-onderzoek uit 2016 (implementatie
en borging verandertrajecten bij OOB-accountantsorganisaties) vond in april 2018 een normoverdragend gesprek
met deze toezichthouder plaats.
In juli 2018 legde de AFM Baker Tilly een bestuurlijke
boete op vanwege het gedurende drie jaar tekortschieten
in de wettelijke zorgplicht. Het betreft voornamelijk het
ontbreken van beleid of duidelijke processen voor het
beheersen van risicoklanten. De AFM verminderde de
boete vanwege de veelomvattende maatregelen die
Baker Tilly heeft getroffen om het kwaliteitsbeleid te
versterken, maar wees ons bezwaar tegen de boete af.
Er loopt een beroepsprocedure bij de rechter tegen
de boete.
Verder kregen we in het eerste kwartaal van 2018 te
maken met nieuwe ontwikkelingen in een incident uit
het verleden. Dit is opgekomen in 2014 maar stamt uit
een verder verleden. Deze casus heeft ook geleid tot
tuchtklachten tegen (ex-)medewerkers. We hebben
destijds een in- en extern onderzoek en een breder
vervolgonderzoek uitgevoerd en direct maatregelen
genomen om herhaling te voorkomen. Vanwege
vermeende strafbare feiten in samenwerking met c.q.
voor de betreffende klant kondigde het Openbaar
Ministerie in het voorjaar van 2018 aan Baker Tilly
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hier mogelijk voor te vervolgen. In 2019 vergt dit opnieuw
aandacht.

Innovatie
Door technologische innovatie kunnen we onze klanten
steeds beter helpen om op koers te blijven in de realisatie van hun toekomstplannen. Met name op het gebied
van data-analyse testen en benutten we steeds nieuwe
toepassingen. Deze toepassingen dragen bij aan een
uniformering van de kwaliteit van onze werkzaamheden.
Hierdoor kan efficiënter gewerkt worden en kunnen we
snellere, scherpere risicoanalyses en controles doen.
Tevens ontstaat hierdoor ruimte voor andere en bijvoorbeeld meer voorspellende analyses richting onze klanten.
Om goed met het scala aan technologieën en datasets
te kunnen omgaan, zijn goed opgeleide en getrainde
medewerkers nodig. Ons IT Advisory-team van 40
specialisten bestaat deels uit data scientists en dataanalisten die gespecialiseerd zijn in het extraheren, laden
en slim analyseren van data.

verankerd moet zijn. Alleen zo kunnen wij zelf onze
belangrijkste toets zijn.
De medewerkers van Baker Tilly hebben samen hun
schouders onder deze integrale transformatie gezet.
Tegelijkertijd werken zij ook in 2019 hard aan accountancy-, fiscale en adviesdienstverlening van topkwaliteit.
Samen hebben we koers gezet naar een continu proces
van leren en verbeteren en daarmee ook naar een dynamisch stelsel van kwaliteitsmanagement en -beheersing.
We danken iedereen die hieraan meedraagt met zijn
kennis, kunde en creativiteit. Ook onze klanten en stakeholders zijn we zeer erkentelijk voor hun bijdragen en het
vertrouwen dat zij in onze dienstverlening stellen.

Rotterdam, 3 mei 2019

Belangrijkste risico’s en de genomen beheersmaatregelen
Risico

Kwaliteit is een fundamentele waarde in onze organisatie en wordt door het bestuur en de partners actief
Onvoldoende
kwaliteit

M. Huisman RA (bestuursvoorzitter a.i.)
mr. R.H.M. Loves (bestuurslid)
R.A. Houtveen RA (bestuurslid)
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strenge compliance-bewaking en volgen we geconstateerde tekortkomingen direct op om gebreken te herstellen

Het bestuur zorgt voor actieve communicatie over het publiek belang in de organisatie. De toetsing van onafhankelijkPubliek belang

heid op opdrachtniveau wordt door systemen en procedures gewaarborgd en de naleving wordt getoetst. In trainings-

onvoldoende

programma’s wordt aandacht besteed aan onafhankelijkheid en een professioneel-kritische instelling. De Raad van

gewaarborgd

Commissarissen houdt toezicht op de waarborging van het publiek belang. In april 2019 heeft de NBA het 'Dashboard
Accountancy' online gezet. Hier zijn prestaties van openbare accountantskantoren permanent zichtbaar.

Reputatieschade

Grondige risicobeoordeling bij acceptatie van klanten en continuering van opdrachten. Klant- en opdrachtaanvaarding

door reputatie

moet in de hiervoor aangewezen gevallen aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Incidenten en negatieve

van klanten

publiciteit rond klanten wordt actief gevolgd en als dit nodig is worden hierop maatregelen genomen.

We passen een strenge selectie aan de poort toe en hebben een aantal programma’s ingevoerd om de carrière van
Onvoldoende

onze medewerkers te begeleiden, zoals de Baker Tilly Academy en het Talent Development Programma. Onze trainees

kwaliteit

worden ondersteund door ons eigen stagebureau. De kwaliteit en kwantiteit van de personeelsbezetting wordt actief

personeel

beheerd door de leiding van de vestigingen die hierin ondersteund wordt door HRM. We investeren doorlopend in een
uitgebreid programma gericht op gedragsgerichte vaardigheden.

aanwas van

Employer en corporate branding

Baker Tilly staat op sterke fundamenten en biedt onverminderd grote waarde én kansen aan onze medewerkers,
klanten en de maatschappij. In 2018 is hard gewerkt
aan de beoogde verandering. Tegelijkertijd is het besef
gegroeid dat er ontzettend veel moet gebeuren en dat het
veranderproces in de genen en cultuur van de organisatie

voor partners en medewerkers. We investeren doorlopend in de ontwikkeling van onze professionals. Ook is er
en herhaling te voorkomen.

Onvoldoende

Tot slot

uitgedragen. We hebben kwalitatief hoogwaardige Bureaus Vaktechniek en een streng selectie- en promotiebeleid

Bestuur Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Baker Tilly investeert veel in ICT- en dataspecialisten
en opleidingen op dit gebied voor zijn medewerkers.
Ook investeren we in het vergroten van de ICT- en datakennis bij onze medewerkers die niet primair in deze
domeinen werken. Hierbij gaat het naast kennis van
tools en mogelijkheden om het onderkennen van
nieuwe kansen en bedreigingen. Vanzelfsprekend
kijken we ook samen met Baker Tilly International
naar de mogelijkheden van de verschillende tools.

In 2018 hebben we onze branding en visuele identiteit
vernieuwd. De nieuwe naam staat onveranderlijk voor
lokale en persoonlijke betrokkenheid. Alleen door aan
sterke relaties te bouwen, kunnen we met onze klanten
gesprekken die morgen van belang zijn voeren.
Tegelijkertijd past de nieuwe branding bij een krachtig,
internationaal netwerk en expertise die tot ver buiten
Nederland reikt.

Mitigerende maatregelen

partners op
topniveau

Beschikbaarheid

Samenstelling bestuur
In 2018 bestond het bestuur uit Anneke van ZanenNieberg (bestuursvoorzitter), Rob Loves en Marcel
Huisman. Gedurende het jaar is Ronald Houtveen
van buitenaf aangetrokken als bestuursadviseur.
In het kader van haar kandidaatstelling als voorzitter
NOC*NSF legde Anneke van Zanen-Nieberg in maart
2019 haar functie als bestuursvoorzitter van Baker
Tilly neer. Ronald Houtveen is per 1 mei 2019 benoemd
als bestuurder, waarmee het bestuur vanaf die datum
bestaat uit Marcel Huisman (voorzitter a.i.), Rob Loves
en Ronald Houtveen.

van systemen en
vertrouwelijkheid
van informatie

Met onze langetermijnpartnerplanning anticiperen we op de behoefte en de beschikbare kandidaten. Aankomende
en recent benoemde partners volgen het programma ‘Strategisch leiderschap en resultaatgericht management’.
Ook worden (toekomstige) partners ingezet op projecten voor bijvoorbeeld kwaliteit.

We gebruiken state of the art ICT-oplossingen met een maximaal beschikbaarheids- en beveiligingsniveau.
Dit wordt organisatorisch ondersteund met robuust ICT-management en applicatiebeheer. Dit geldt zowel voor
de ICT die we inzetten in de dienstverlening aan klanten als voor de ICT die we intern gebruiken.

Ontwikkelingen
die ons businessmodel raken of

We hebben een dynamische strategische planningscyclus. Hierdoor is de organisatie wendbaar en kunnen

grote negatieve

we snel op ontwikkelingen inspelen. Strategische initiatieven worden in regiobijeenkomsten en informele

impact hebben

partnerbijeenkomsten besproken en goedgekeurd.

op de financiële
performance

Baker Tilly
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There is nothing
wrong with change,
if it is in the right
direction.

Geconsolideerde
jaarrekening >

Winston Churchill
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Geconsolideerde balans
per 31 december 2018
(vóór winstverdeling)

31-12-2018

Passiva
31-12-2018

Activa

€

€

31-12-2017
€

€

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software
Goodwill

1

1.613.175
3.305.798

1.700.195
210.079

2

1.910.274

2.431.959
1.536.026
3.378.005

2.578.676
1.405.173
2.836.405

3
4

10.000
926.224

6.820.254

10.000
152.013
936.224

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op verbonden
partijen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen
Totaal activa
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Eigen vermogen
Aandeel van derden in
groepsvermogen

VOORZIENINGEN
Belastingen
Overige voorzieningen

5

LANGLOPENDE SCHULDEN
(LANGER DAN ÉÉN JAAR)
Achtergestelde leningen
Leningen participanten
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden en overlopende
passiva

-17.849.549

7.320.141

-

95.847

465.084
2.102.397

7.415.988

530.606
1.656.088

10.189.083

11.097.924

6

14.153.886

14.485.846

7

-

13.332.824

8

2.666.493

2.304.785
16.820.379

30.123.455

549.524

136.063

40.760.173

50.249.983

2.186.694

12
13
14
15

14.755.000
3.258.959
9.000.000

12.285.000
9.500.000

402.528

361.169
27.416.487

KORTLOPENDE SCHULDEN
(TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR)
Schulden aan kredietinstellingen
Leveranciers
Schulden aan participanten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passiva

€

9

162.013

VLOTTENDE ACTIVA
Nog te factureren bedragen
aan klanten

€

2.567.481

7.345.990

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen

€

-17.849.549

4.918.973
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Hardware
Andere vaste bedrijfsmiddelen

GROEPSVERMOGEN

€

31-12-2017

22.146.169

16

500.000
1.935.416
12.331.333

500.000
1.642.371
-

17
18

2.684.754
276.708
10.897.543

5.713.148
186.586
10.459.027
28.625.754

18.501.132

40.760.173

50.249.983

Het garantievermogen (de som van het eigen vermogen, het aandeel derden
en de achtergestelde leningen) bedraagt - € 3.094.549 (2017: € 19.700.988).

Baker Tilly
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Geconsolideerde winst- en
verliesrekening over 2018

2018
€
Netto omzet
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen immateriële
vaste activa
Afschrijvingen materiële
vaste activa
Overige bedrijfskosten

19
20
21
22

49.699.178
8.751.625
1.706.691

23
24

1.569.727
26.082.833

€
100.335.341

2017
€
49.065.672
8.051.238
476.389

€
99.380.216

1.517.162
39.293.477

Pro forma 2017
€
49.065.672
8.051.238
1.900.479

€
99.380.216

1.517.162
24.559.367

Som der bedrijfslasten

87.810.054

98.403.938

85.093.918

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
kosten

12.525.287

976.278

14.286.298

25

54.699

38.422

210.157

26

-1.209.896

-672.481

-1.214.763

Rentelasten en -baten
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen
27
Belastingen

Resultaat deelnemingen
Groepsresultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen
Aandeel van derden

28

Netto groepsresultaat na
belastingen
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Whosoever desires
constant success must
change his conduct
with the times.
Niccolo Machiavelli

-1.155.197

-634.059

-1.004.606

11.370.090
-75.486

342.219
-354.419

13.281.692
-354.419

11.294.604

-12.200

12.927.273

-

20.325

20.325

11.294.604
-

8.125
-88.018

12.947.598
-88.018

11.294.604

-79.893

12.859.580

Baker Tilly
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Bedragen (x 1.000)

2018
€

€

12.525
3.276
446
-

1.994
33
-88

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Transporteren

1.939

880

-15.519

-856

-2.624

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente
Betaalde rente
Belastingen

24

-18.143

16.271

-15.228

54
-1.210
-140

38
-672
-354
-1.296

-988

14.975

-16.216

14.975

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen (im)materiële vaste
activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Mutatie u.h.v. afstoting deelneming

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie geplaatst aandelenkapitaal
Mutatie agio op aandelenkapitaal
Mutatie aandeel derden in
groepsvermogen
Betaald dividend
Winstdeling participanten
Betaalde goodwill uittreders
Aflossing langlopende leningen
Ontvangsten langlopende leningen
Mutatie schulden aan
kredietinstellingen

Jaarverslag 2018

€
14.975

-3.036
2.166
-

2017
€

€
-16.216

-3.365
-90
20
-870

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.435

-250
-250

50
50

-88
-10.090
-7.795
-4.890
8.051

9
-121
-4.150
22.511

-

500
-15.312

18.849

Mutatie geldmiddelen

-1.207

-802

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties i.v.m. groepsconsolidatie
Mutaties in boekjaar

136
1.620
-1.207

938
-802

549

136

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-16.216

Stand per eind boekjaar

22

2018
€

€

976

3.722
Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
(exclusief banken)

Bedragen (x 1.000)

Transport

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Aandeel derden in resultaat

€

2017

Baker Tilly
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Grondslagen van waardering
en resultaatbepaling van de
geconsolideerde jaarrekening

ningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden.
De betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven
over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt
tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.

Algemene grondslagen voor
verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de
jaarrekening is opgesteld

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Informatieverschaffing over schattingen

De activiteiten van Baker Tilly (Netherlands) N.V., en zijn
groepsmaatschappijen bestaan uit: dienstverlening op het
gebied van accountancy, belasting- en bedrijfsjuridisch
advies. Baker Tilly (Netherlands) N.V. is statutair gevestigd
aan de Fascinatio Boulevard 200, 3065 WB te Rotterdam
en staat ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 24425560.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de
jaarrekening te kunnen toepassen is het nodig dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken
een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt
die essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien voor het geven van het in art. 2:362 lid 1
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Baker Tilly (Netherlands) N.V. te Rotterdam staat aan het
hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de
gegevens vereist op grond van artikelen 2:379 en 2:414 BW
is onderstaand opgenomen.
Overzicht van kapitaalbelangen (direct en indirect):
- Cevance Holding B.V. gevestigd te Rotterdam (100%)
- Baker Tilly Corporate Finance (Netherlands) B.V.
gevestigd te Rotterdam (100%)
- Baker Tilly VAT Compliance (Netherlands) B.V.
gevestigd te Rotterdam (100%)
- Finance4Care B.V. gevestigd te Zaandam (100%)
Vanaf 1 januari 2018 maken de verbonden partijen
Stichting Financiering Berk en Goodwillmaatschap Berk
onderdeel uit van de groep Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Per genoemde datum heeft het goodwillstelsel belangrijke
wijzigingen ondergaan, hetgeen geresulteerd heeft in de
uitbreiding van de groep met beide partijen.

De consolidatiegrondslagen

De waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.

In de geconsolideerde jaarrekening van Baker Tilly
(Netherlands) N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt
van de tot de groep behorende maatschappijen en andere
rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan
worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt
gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met
toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en
de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen
zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot
uitdrukking gebracht.
De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen
en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de
overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzie-
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke
bepalingen inzake de geconsolideerde jaarrekening
zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. De indeling
van de balans en winst- en verliesrekening voldoet
aan de inzichtsvereisten zoals bepaald in artikel
2:362 lid 1 BW. Hierdoor is er afgeweken van de
voorgeschreven modellen.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
In verband met de uitbreiding van de consolidatiekring
vanaf 1 januari 2018 met de verbonden vennootschappen
Stichting Financiering Berk en Goodwillmaatschap Berk, is
in het kader van de inzichtvereisten een geconsolideerde
pro forma winst- en verliesrekening over 2017 toegevoegd
van de groep Baker Tilly (Netherlands) N.V. zoals deze
vanaf 1 januari 2018 is samengesteld. Daarnaast zijn de
vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar, waar
nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden
aangepast.

Baker Tilly

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.

Kredietrisico
Kredietrisico’s worden opgelopen uit hoofde van transacties. Deze risico’s hebben betrekking op het verlies dat
kan ontstaan wanneer een tegenpartij in gebreke blijft.
Er is geen sprake van grote concentratie van kredietrisico’s
binnen de vorderingen op debiteuren. Om de kredietrisico’s
te beheersen wordt de blootstelling hieraan voortdurend
bewaakt en worden in voorkomende gevallen maatregelen
genomen om het risico te beperken.

Renterisico’s
De organisatie loopt beperkt risico over de rentedragende
vorderingen en de rentedragende schulden, waaronder
de schuld aan kredietinstellingen. Over de achtergestelde
leningen wordt aan de participanten een vaste rente vergoed. Het effect van een wijziging in de rentevoet is voor
wat betreft de financiële vaste activa gering, omdat de
omvang van deze post in de jaarrekening zeer beperkt
is. Ook ten aanzien van de liquide middelen is het effect
beperkt, omdat deze alleen worden aangehouden als
onderdeel van het werkkapitaal. De financiering verstrekt
door participanten wordt periodiek aangepast aan de
geldende marktomstandigheden.

Valutarisico’s
Baker Tilly (Netherlands) N.V. is hoofdzakelijk werkzaam
in Nederland en loopt daardoor vrijwel geen valutarisico.
Schulden worden aangehouden in euro’s.

Liquiditeitsrisico
Baker Tilly (Netherlands) N.V. heeft de beschikking over
een kredietfaciliteit bij een bank waarvoor zekerheden
zijn verstrekt. De kredietfaciliteit is toereikend voor de
liquiditeitsbehoefte.
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Grondslagen voor waardering
van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op
het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de
bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de
balans is gespecificeerd. De economische levensduur
en de afschrijvingsmethode worden aan het einde
van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Software
De ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor
zover deze betrekking hebben op commercieel haalbaar
geachte projecten en gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. De geactiveerde kosten worden na beëindiging
van de ontwikkelingsfase in vijf jaar volgens het lineaire
systeem afgeschreven.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waarde-
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verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikname. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overlopende activa

Financiële vaste activa

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of
specifieke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is
doch redelijkerwijs in te schatten.

Deelnemingen met een belang van 25% of meer worden
gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde op basis van
de grondslagen van de moedermaatschappij, echter niet
lager dan nihil. Overige deelnemingen worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs.

Overige financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen overige
vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van een
voorziening. De post nog te factureren bedragen aan
klanten betreft verleende maar nog niet gefactureerde
diensten, gewaardeerd tegen bestede uren vermenigvuldigd met het tarief onder aftrek van een voorziening.
De op de verrichte werkzaamheden betrekking hebbende
gefactureerde termijnen worden hierop in mindering
gebracht. Een eventueel hieruit voortvloeiend negatief
saldo per klant wordt gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Deze worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Voorzieningen

Arbeidsongeschiktheid:
De voorziening voor arbeidsongeschiktheidskosten
is getroffen voor de op de balansdatum bestaande
verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van
bezoldiging aan personeelsleden die op de balansdatum
naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat
zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid.

Belastingen:

De voorziening voor beroepsaansprakelijkheid betreft
het eigen risico van de betreffende verzekering en niet
gedekte beroepsaansprakelijkheidsclaims, welke wordt
opgebouwd door individuele beoordeling van het schaderisico. Het niet door de verzekering gedekte deel van
te betalen claims wordt ten laste van deze voorziening
gebracht.

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit
hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale
balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter
grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd
met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening
worden in mindering gebracht de in de toekomst te
verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het
waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten
beschikbaar zijn voor verrekening. Belastinglatenties
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Jubileumuitkeringen:

Overlopende passiva

Beroepsaansprakelijkheid:

De voorziening voor jubileumuitkeringen betreft de naar
rato verplichting van toekomstige jubileumuitkeringen
aan werknemers per balansdatum. Bij de berekening is
een inschatting gemaakt van de kans dat de betreffende
werknemer op de datum van het jubileum werkzaam is
binnen de organisatie en van de verwachte gemiddelde
salarisstijging. De voorziening is contant gemaakt tegen
een rekenrente van 0,75%.

Deze worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Uittredingsregelingen:
De uittredingsregelingen c.a. betreffen verplichtingen uit
hoofde van voortijdige beëindiging van dienstverbanden
van personeel.

Baker Tilly
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Grondslagen voor de bepaling
van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde diensten, de kosten
en andere lasten over het jaar. De resultaten op de dienstverlening worden verantwoord in het jaar waarin zij worden
gerealiseerd; verliezen zodra zij op betrouwbare wijze zijn
in te schatten.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
De enkelvoudige winst- en verliesrekening is opgesteld
met gebruikmaking van de vrijstellingen van artikel
402 BW 2 en vermeldt slechts het resultaat deelnemingen
en het eigen resultaat in totalen.

Omzetverantwoording
De netto omzet betreft de aan klanten wegens verleende
diensten in rekening gebrachte bedragen, exclusief
omzetbelasting. Ook is hierin begrepen de mutatie in
nog te factureren bedragen aan klanten en vooruitgefactureerde bedragen, alsmede de mutatie in de
voorziening verrichte werkzaamheden.
Ontvangsten namens derden en doorbelasting van kosten
worden niet tot de netto omzet gerekend.

Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa

Grondslagen voor het
kasstroomoverzicht

Afschrijvingen op investeringen gedurende het boekjaar
geschieden naar tijdsgelang.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Software:

20%

Goodwill:

10%

Bedrijfsgebouwen:

3%

Hardware:

20% / 50%

Andere vaste bedrijfsmiddelen:

10% / 20%

De goodwill wordt in 10 jaar afgeschreven, hetgeen in
overeenstemming is met de geschatte economische
levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Belastingen over de winst of het verlies
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij
rekening wordt gehouden met permanente verschillen
tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en
de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
liquide middelen.
Winstbelastingen, ontvangen en betaalde rente worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangsten uit aandelenemissies, terugbetalingen op
kapitaal, mutaties in de langlopende schulden en betaalde
dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft
plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig
in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de
aankoopprijs. Investeringen in materiële vaste activa
worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Bedrijfskosten
Deze worden opgenomen tegen historische kostprijs en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

De afschrijvingen worden berekend op basis van de
verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische
levensduur.
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Toelichting op de
geconsolideerde balans

Vaste activa

Software

Goodwill

Totaal

€

€

€

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.671.267
-971.072

350.133
-140.054

3.021.400
-1.111.126

Boekwaarde per 1 januari 2018

1.700.195

210.079

1.910.274

1 Immateriële vaste activa

Mutaties
Investeringen
Mutatie i.v.m. groepsconsolidatie
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschaffingswaarde
Desinvesteringen cumulatieve
afschrijvingen

473.240
-560.260
-

459.133
3.783.017
-1.146.431
-740.294

932.373
3.783.017
-1.706.691
-740.294

-

740.294

740.294

-87.020

3.095.719

3.008.699

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

3.144.507
-1.531.332

11.468.501
-8.162.703

14.613.008
-9.694.035

Boekwaarde per 31 december 2018

1.613.175

3.305.798

4.918.973

Saldo mutaties

De goodwill heeft betrekking op betaalde koopsommen in het kader van overgenomen
praktijken. De investering in 2018 heeft betrekking op de verwerving van de resterende
50% in de dochteronderneming Finance4Care B.V.
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Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Hardware

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.863.280
-284.604

5.967.254
-4.562.081

6.929.505
-4.093.100

15.760.039
-8.939.785

Boekwaarde per 1 januari 2018

2.578.676

1.405.173

2.836.405

6.820.254

-146.717

894.704
-761.613

1.215.910
-661.397

2.110.614
-1.569.727

-

-8.386

-165.033

-173.419

-

6.148

152.120

158.268

-146.717

130.853

541.600

525.736

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.863.280
-431.321

6.853.571
-5.317.545

7.980.382
-4.602.377

17.697.233
-10.351.243

Boekwaarde per 31 december 2018

2.431.959

1.536.026

3.378.005

7.345.990

2 Materiële vaste activa

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
aanschaffingswaarde
Desinvesteringen cumulatieve
afschrijvingen
Saldo mutaties

De boekwaarde van de materiële vaste activa wijkt niet in belangrijke mate af van de actuele waarde.

Baker Tilly

31

Jaarverslag 2018

31-12-2018

Financiële vaste activa
3 Deelnemingen
Deelnemingen

31-12-2017

€

€

10.000

10.000

De deelneming betreft een in 2017 verworven belang van 12,5% in Baker Tilly Global Tax Solutions Ltd.

4 Vorderingen
Leningen participanten
Overige leningen

€
840.000
86.224

€
152.013

926.224

152.013

2018
Leningen participanten
Boekwaarde per 1 januari
Mutatie i.v.m. groepsconsolidatie
Aflossing in boekjaar
Af: kortlopend deel
Boekwaarde per 31 december

€

€

2.940.000
-1.930.004

-

1.009.996
-169.996

-

840.000

-

€
214.832
-70.611

€
77.453
150.000
-12.621

Af: kortlopend deel

144.221
-57.997

214.832
-62.819

86.224

152.013

In 2015 is een lening ad € 97.000 verstrekt, welke in zeven jaar dient te worden afgelost. De rentevergoeding
bedraagt 2%. De berekende aflossingen over boekjaar 2019 zijn onder de vorderingen op korte termijn
gerubriceerd.
In 2017 is een lening ad € 150.000 verstrekt. Vanaf 2018 zal de lening in drie jaar worden afgelost, voor het
eerst per ultimo 2018. De rentevergoeding bedraagt 8,5%. De berekende aflossingen over boekjaar 2019 zijn
onder de vorderingen op korte termijn gerubriceerd.
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31-12-2017

€

€

5 Nog te factureren bedragen aan klanten
Verrichte werkzaamheden klanten
Voorziening

2.942.200
-255.052

2.360.947
-207.659

Nog te factureren

2.687.148
7.501.935

2.153.288
8.944.636

10.189.083

11.097.924

€
15.074.897
-921.011

€
15.703.143
-1.217.297

14.153.886

14.485.846

6 Debiteuren
Nominale vorderingen op debiteuren
Voorziening voor oninbare vorderingen

De voorziening voor oninbare vorderingen is vastgesteld op basis van individuele beoordeling van de
uitstaande vorderingen.
Op de vorderingen op debiteuren alsmede op de nog te declareren werkzaamheden is ten behoeve van
de bankier stil pandrecht gevestigd tot zekerheid van de verleende kredietfaciliteit van € 12 miljoen en de
verstrekte leningen van € 10 miljoen.

7 Vorderingen op verbonden partijen
Stichting Financiering Berk

Overige leningen
Boekwaarde per 1 januari
Verstrekt in boekjaar
Aflossing in boekjaar
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Vlottende activa

2017

Dit betreft een in 2017 verstrekte lening met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2026,
waarover een rente is berekend van 3,5%.

Boekwaarde per 31 december

31-12-2018

€
-

€
13.332.824

Als gevolg van de consolidatie van Baker Tilly (Netherlands) N.V. met verbonden partijen
per 1 januari 2018 zijn er geen posities met verbonden partijen per 31-12-2018.

8 Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Leningen participanten
Overige leningen
Overige vorderingen en overlopende activa

€
169.996
57.997
2.438.500

€
7.702
62.819
2.234.264

2.666.493

2.304.785

Er zijn geen overige vorderingen met een looptijd langer dan één jaar.

Baker Tilly
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9 Groepsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het geconsolideerde eigen vermogen weergegeven:
Geplaatst
kapitaal
€

Agioreserve

Totaal

€

Overige
reserves
€

Stand per 1 januari 2018
Mutatie i.v.m. groepsconsolidatie
Resultaat boekjaar
Toevoegingen
Bijplaatsing in boekjaar
Uitdeling in boekjaar
Terugbetaling op kapitaal
Betaalde uittreedvergoedingen
Winstdeling participanten

3.700.000
250.000
-500.000
-

3.700.000
250.000
-500.000
-

-79.859
-18.078.794
11.294.604
-7.795.000
-10.090.500

7.320.141
-18.078.794
11.294.604
250.000
250.000
-500.000
-500.000
-7.795.000
-10.090.500

Stand per 31 december 2018

3.450.000

3.450.000

-24.749.549

-17.849.549

€

In het kader van de per 1 januari 2018 gewijzigde goodwillsystematiek wordt als overgangsregeling aan
de per 31 december 2017 zittende participanten bij uittreden een vaste uittreedvergoeding betaald. Ná 31
december 2017 toegetreden partners ontvangen deze vergoeding niet meer bij uittreden. De in 2018 aan
uittredende participanten betaalde uittreedvergoedingen zijn rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen
van de groep gebracht. Participanten hebben op grond van de goodwillovereenkomst recht op verdeling
van het resultaat van de Goodwillmaatschap Berk. Deze winstverdeling is reeds verwerkt per 31-12-2018.
Vanaf 1 januari 2018 maken de verbonden partijen Stichting Financiering Berk en Goodwillmaatschap Berk
onderdeel uit van de groep en daarmee van het groepsvermogen. Door het ontbreken van een kapitaalbelang
van Baker Tilly (Netherlands) N.V. in beide verbonden partijen is het geconsolideerde eigen vermogen
niet gelijk aan het enkelvoudige eigen vermogen. Voor een nadere toelichting op het enkelvoudige eigen
vermogen en het verschil met het geconsolideerde eigen vermogen verwijzen wij naar de enkelvoudige
balans met toelichting.

Voorzieningen

2018

2017

10 Belastingen
Stand per 1 januari
Mutatie ten gunste van het resultaat

€
530.606
-65.522

€
596.128
-65.522

Stand per 31 december

465.084

530.606

11 Overige voorzieningen
Verloop overige voorzieningen
Stand per 1 januari
Onttrekkingen

€

€

1.656.088
-48.436

1.557.184
-801.594

Mutatie ten laste van het resultaat
Mutatie u.h.v. afstoting deelneming

1.607.652
494.745
-

755.590
906.498
-6.000

Stand per 31 december

2.102.397

1.656.088
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12 Langlopende schulden (langer dan 1 jaar)
Onder de overige schulden en overlopende passiva is de egalisatie van de vooruitontvangen
huurkortingen ad € 285.437 (2017: € 304.777) en de schulden ter zake van pensioenen ad
€ 117.091 (2017: € 56.392) opgenomen.

31-12-2018
13 Achtergestelde leningen
Achtergestelde leningen Stichting Financiering Berk
Achtergestelde leningen participanten

31-12-2017

€
14.755.000

€
12.285.000
-

14.755.000

12.285.000

2018

2017

€
12.285.000
-12.285.000
-

€
3.700.000
12.235.000
-3.650.000

-

12.285.000

Achtergestelde leningen participanten
Saldo per 1 januari
Mutatie i.v.m. groepsconsolidatie
Ontvangen leningen
Afgelost in boekjaar

€
12.285.000
3.070.000
-600.000

€
-

Saldo per 31 december

14.755.000

-

Achtergestelde leningen Stichting Financiering Berk
Saldo per 1 januari
Mutatie i.v.m. groepsconsolidatie
Verstrekt in boekjaar
Afgelost in boekjaar
Saldo per 31 december

Een aandeelhouder is op grond van de desbetreffende aandeelhoudersovereenkomst verplicht om aan
de onderneming waarin hij aandelen houdt een achtergestelde lening te verstrekken. De leningen zijn
achtergesteld ten opzichte van alle schulden van de vennootschap. De achtergestelde lening is opeisbaar
ingeval de aandeelhoudersovereenkomst ten aanzien van de desbetreffende aandeelhouder eindigt.
Eind 2017 is de financieringsstructuur van Baker Tilly (Netherlands) N.V. aangepast. Hierbij zijn de
achtergestelde leningen verstrekt door de aandeelhouders omgezet in achtergestelde certificaten.
De over de certificaten te vergoeden rente bedraagt bij een looptijd van 3, 6 of 9 jaar respectievelijk 3%, 5%
en 6,5%. Over 2017 bedroeg de rentevergoeding over de achtergestelde leningen Stichting Financiering
Berk 5,5%. Als gevolg van de consolidatie van Baker Tilly (Netherlands) N.V. met verbonden partijen per
1 januari 2018, bestaat er geen verplichting meer inzake achtergestelde leningen aan de Stichting
Financiering Berk. Van de achtergestelde leningen (certificaten) loopt een bedrag van € 12.780.000
(in 2017: € 10.485.000) langer dan 5 jaar.

Baker Tilly
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31-12-2018
14 Leningen participanten
Leningen participanten

€
3.258.959

€
-

2018
€
2.653.508
4.396.250
-2.123.154

€
-

Af: kortlopend deel

4.926.604
-1.667.645

-

Saldo per 31 december

3.258.959

-

15 Schulden aan kredietinstellingen
Lening bank

€
9.000.000

31-12-2017
€
9.500.000

Schulden aan participanten
Leningen participanten
Deposito's
Rekening courant

17 Schulden ter zake van pensioenen
Te betalen pensioenen
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€
12.331.333

31-12-2017

€
4.789.621
3.919.286
2.188.636

€
5.035.871
3.203.789
2.219.367

10.879.543

10.459.027

Onder de overige schulden is een bedrag van € 906.750 opgenomen inzake een door de AFM
ten laste van 2017 opgelegde boete. Tegen de opgelegde boete is beroep aangetekend.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
De verplichtingen uit hoofde van meerjarige huurovereenkomsten lopen tot en met 2024 en bedragen
in totaal € 6.505.000 (2017: € 7.265.000), waarvan € 1.867.000 (2017: € 1.706.000) vervalt in 2019
en € 17.000 (2017: € 82.000) een looptijd kent van meer dan 5 jaar. Inzake huurverplichtingen zijn
bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 727.000 (2017: € 726.000).
Leaseverplichtingen
De totale leaseverplichting inzake het wagenpark bedraagt circa € 9.079.000 (2017: € 10.076.000),
waarvan circa € 3.255.000 (2017: € 3.363.000) vervalt in 2019. Het betreft 603 (2017: 630) contracten.
Er zijn geen verplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar.

In 2017 zijn leningen voor een totaalbedrag van € 10.000.000 afgesloten, welke in 5 jaar dienen te
worden afgelost. Het rentepercentage bedraagt 2,00% - 2,15%. De aflossing over het boekjaar 2019
van € 500.000 is onder de kortlopende schulden opgenomen.

16 Schulden aan participanten
Schulden aan participanten

18 Overige schulden en overlopende passiva
Personeel
Vooruitgedeclareerde werkzaamheden
Overig

2017

Leningen participanten
Saldo per 1 januari
Mutatie i.v.m. groepsconsolidatie
Ontvangen leningen
Afgelost in boekjaar

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2017

€
-

1.667.646
700.000
9.963.687

-

12.331.333

-

€
276.708

€
186.586

De totale leaseverplichting inzake kopieerapparatuur bedraagt circa € 37.000 (2017: € 75.000), waarvan
circa € 37.000 (2017: € 38.000) vervalt in 2019. Het betreft 58 (2017: 59) contracten. Er zijn geen
verplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar.
Vaste uittreedvergoeding
Per 1 januari 2018 is als onderdeel van de gewijzigde goodwillsystematiek aan de partners het recht op
een vaste vergoeding bij uittreden verstrekt. Deze verplichting bedraagt per 31-12-2018 € 29.350.800.
Over deze verplichting is jaarlijks een licentievergoeding verschuldigd.
Uitgroeirechten
Vanaf 1 januari 2018 bouwen partners een recht op winstdeling op voor de 6 jaren na het jaar van
uittreden. Per 31-12-2018 hebben 41 partners rechten opgebouwd tot gemiddeld 40,4% van het
winstaandeel per partner per jaar.

Baker Tilly
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Garanties
Bancair wordt vanaf 2017 een gezamenlijke kredietfaciliteit aangehouden tot een bedrag van
€ 12 miljoen en een garantiefaciliteit tot een bedrag van € 1,1 miljoen. Als hoofdelijke debiteuren
voor deze bancaire faciliteiten gelden Baker Tilly (Netherlands) N.V. en zijn 100% directe deelnemingen
Baker Tilly Corporate Finance (Netherlands) B.V. en Baker Tilly VAT Compliance (Netherlands) B.V.
Er zijn tot een bedrag van € 4 miljoen bankgaranties afgegeven aan derden, waarvan € 727.000 ziet op de
hiervoor genoemde huurverplichtingen. Het garantievermogen van de groep dient minimaal € 7,5 miljoen
te bedragen. Als groep wordt hier bedoeld Baker Tilly (Netherlands) N.V. en zijn dochterondernemingen.
De tot de consolidatiekring behorende Goodwillmaatschap Berk en Stichting Financiering Berk maken
daar geen onderdeel van uit. Deze groep voldoet wel aan de garantievermogenseis van de financier.
Naast de standaard bancaire verrekenmogelijkheid (verpanding) van creditgelden binnen de compte-jointovereenkomst zijn tot meerdere zekerheid alle vorderingen op debiteuren alsmede de nog te declareren
werkzaamheden en de inventaris verpand. De door de aandeelhouders verstrekte geldleningen zijn tot een
bedrag van € 14,8 miljoen achtergesteld.

“Small changes
eventually add up
to huge results.”

Gebeurtenissen na balansdatum
In 2019 is Finance4Care B.V. (verdwijnende vennootschap) juridisch gefuseerd met Baker Tilly
(Netherlands) N.V. (verkrijgende vennootschap).

Unknown

Per 1 januari 2019 is de praktijk in Velsen verkocht. Het zittende management heeft de klanten,
medewerkers en alle rechten en verplichtingen per genoemde datum overgenomen, met uitzondering
van de vorderingen op debiteuren.
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Toelichting op de geconsolideerde
winst- en verliesrekening
2018
19 Netto-omzet
Omzet
Mutatie voorziening onderhanden projecten

2018
21 Sociale lasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Kosten / baten beheer collectief pensioencontract

2017

€
100.382.734
-47.393

€
99.376.798
3.418

100.335.341

99.380.216

2017

€
6.402.382
2.171.935
177.308

€
5.810.702
2.048.993
191.543

8.751.625

8.051.238

De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen, welke worden gefinancierd door afdrachten aan
verzekeringsmaatschappijen. Per 1 januari 2013 kent de vennootschap een beschikbare premieregeling.
Bij deze regeling betaalt de vennootschap vaste bijdragen aan pensioenverzekeraars en heeft de
vennootschap geen verdere betalingsverplichtingen dan deze vaste bedragen. De bedragen worden
als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn.

De netto omzet is per serviceline als volgt te specificeren:
Bedragen (x 1.000)
Audit en assurance
Accounting
Tax compliance / advisory
Other advisory

2018
€
37.527
29.853
22.003
10.952
100.335

%
37,4
29,8
21,9
10,9

2017
€
33.670
30.893
22.743
12.074

%
33,9
31,1
22,9
12,1

100,0

99.380

100,0

Gedurende dit en voorgaand jaar is de volledige omzet gerealiseerd in Nederland.
2018
20 Lonen en salarissen
Lonen en salarissen werknemers		
Vergoeding externen		
Managementvergoedingen		

Totaal

€
39.400.542
4.263.436
6.035.200

€
37.163.718
5.483.954
6.318.000

49.699.178

48.965.672

144
505
109

147
443
129

758

719

Gedurende dit en voorgaand jaar zijn er geen werknemers in het buitenland werkzaam geweest.
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23 Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Hardware
Andere vaste bedrijfsmiddelen

2017

Gemiddeld aantal werknemers (fte)
Werkzaam binnen Nederland
Kader
Assistenten
Overig

22 Afschrijvingen immateriële vaste activa
Software
Goodwill

24 Overige bedrijfskosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Reis-, verblijf- en autokosten
Verkoopkosten
Goodwillvergoedingen
Overige bedrijfskosten

€
560.260
1.146.431

€
441.376
35.013

1.706.691

476.389

€
146.717
761.613
661.397

€
108.040
888.770
520.352

1.569.727

1.517.162

€
4.103.033
3.392.749
8.006.964
1.338.220
9.241.867

€
4.066.329
3.311.752
7.621.157
1.493.689
14.740.232
8.060.317

26.082.833

39.293.476

Onder de overige bedrijfskosten zijn in 2017 de goodwillvergoedingen opgenomen. Door uitbreiding
van de consolidatiekring met de Goodwillmaatschap Berk en Stichting Financiering Berk vanaf
1 januari 2018, maakt de goodwillvergoeding niet langer onderdeel uit van de geconsolideerde overige
bedrijfskosten. Het honorarium van de accountant inzake de accountantscontrole bedroeg in 2018
€ 47.500 (2017: € 60.000).
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2018
25 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Overige rentebaten

26 Rentelasten en soortgelijke kosten
Leningen participanten
Verbonden partijen
Leningen kredietinstellingen
Rekening-courantkrediet
Overige rentelasten

27 Belastingen
Belastingen uit huidig boekjaar

Effectieve belastingtarief
Toepasselijke belastingtarief
Dit saldo is als volgt te specificeren:
Belastingen naar de winst
Mutatie voorziening latente belastingverplichtingen
Totaal

2017

€
54.699

€
38.422

€
918.955
214.184
76.757
-

€
206.249
308.884
10.563
129.159
17.626

1.209.896

672.481

€
-75.486

€
-354.419

%
1,05
22,99

%
97,76
24,35

-141.008
65.522

-419.941
65.522

-75.486

-354.419

De effectieve belastingdruk is over 2017 hoog (97,76%) ten gevolge van de verwerking van een door de AFM
opgelegde boete ad € 900.000 onder de overige bedrijfskosten. Aangezien deze boete niet aftrekbaar is voor
de vennootschapsbelasting heeft dit een sterk verhogend effect op de effectieve belastingdruk.

Vergoeding aan participanten
De praktijkvennootschappen van de partners (participanten) die verbonden zijn aan de groep Baker Tilly
(Netherlands) N.V. brengen voor het beschikbaar stellen van de beroepsbeoefenaar een vaste managementvergoeding in rekening. Deze wordt verantwoord onder de post lonen en salarissen. Op grond van een
goodwillovereenkomst tussen Baker Tilly (Netherlands) N.V. en verbonden partijen zijn de participanten
gerechtigd tot vrijwel het volledige resultaat van de groep Baker Tilly (Netherlands) N.V. De verdeling
van de winst vindt plaats op basis van het aantal in bezit zijnde aandelen rekening houdend met een
in- en uitgroeisysteem. De vergoeding is als volgt te specificeren (ter vergelijking is de pro forma 2017
opgenomen):
2018

Geconsolideerd resultaat
af: verschil waarderingsgrondslagen t.b.v. winstverdeling

€
-

€
-88.018

€
11.294.604
1.139.593

€
12.859.580
1.915.827

af: enkelvoudig resultaat Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Vergoeding participanten op grond van de
Goodwillovereenkomst
Managementvergoeding
(opgenomen onder lonen en salarissen)

10.155.011
64.511

10.943.753
-79.893

10.090.500

11.023.646

6.035.200

6.318.000

Te verdelen goodwill- en managementvergoedingen

16.125.700

17.341.646

43
375

45
385

Gemiddeld aantal participanten
Gemiddelde vergoeding per participant (x 1.000)

De participanten ontvangen naast de goodwill- en managementvergoeding een rentevergoeding over
de (achtergestelde) leningen en rekening-courant posities en een licentievergoeding over de vaste
uittreedvergoeding. De kostenvergoedingen aan participanten bestaan uit auto- en onkostenvergoedingen.
2018
Bezoldiging bestuurders
Bezoldiging bestuurders
Aantal bestuurders

28 Aandeel van derden
Finance4Care B.V.

Pro forma 2017

Bezoldiging commissarissen
Bezoldiging commissarissen
Aantal commissarissen

2017

€
1.291.800

€
198.700

3

3

€
118.800

€
84.400

3

4

Per 2018 ontvangen de bestuurders een vaste beloning voor de bestuurswerkzaamheden. Voorheen was
dat alleen een deel van de managementvergoeding. Naar vergelijkbare grondslagen zou de beloning over
2017 € 1.110.000 zijn geweest.
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Times and conditions
change so rapidly
that we must keep
our aim constantly
focused on the future.

Enkelvoudige
jaarrekening >

Walt Disney
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Enkelvoudige balans per
31 december 2018
(vóór winstverdeling)

31-12-2018

Activa

€

€

31-12-2017
€

€

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Software
Goodwill

29

1.613.174
588.286

1.690.417
210.078
2.201.460

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Hardware
Andere vaste bedrijfsmiddelen

30

2.431.959
1.536.026
3.372.360

31
32

€
36
37

€

€

€

3.700.000
3.700.000
-79.859

3.450.000
3.450.000
-15.348
6.884.652

VOORZIENINGEN
Belastingen
Overige voorzieningen

2.578.676
1.405.173
2.828.467

120.832
86.224

EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Overige reserves

31-12-2017

7.320.141

1.900.495

7.340.345

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen

31-12-2018

Passiva

38

179.304
2.099.397

197.196
1.654.088
2.278.701

1.851.284

6.812.316

201.023
152.013
207.056

353.036

LANGLOPENDE SCHULDEN
39
(LANGER DAN ÉÉN JAAR)
Achtergestelde leningen
40
Schulden aan kredietinstellingen 41
Overige schulden en overlopende
passiva

14.755.000
9.000.000

12.285.000
9.500.000

402.528

361.169
24.157.528

22.146.169

VLOTTENDE ACTIVA
Nog te factureren bedragen
aan klanten
Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op verbonden
partijen
Overige vorderingen en
overlopende activa

Liquide middelen
Totaal activa
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33

34

35

9.809.312

10.705.819

13.632.739

13.973.380

12.636.006

13.235.028

2.220.556

2.254.106
28.489.301

29.462.514

322.101

8.652

48.369.575

49.242.832

KORTLOPENDE SCHULDEN
(TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR)
Schulden aan kredietinstellingen
Leveranciers
Belastingen en premies sociale
42
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen 43
Overige schulden en overlopende 44
passiva

Totaal passiva

500.000
1.233.292

624.293
1.602.113

2.515.283
279.647

5.418.065
184.272

10.520.472

10.096.495
15.048.694

17.925.238

48.369.575

49.242.832

Het garantievermogen (de som van het eigen vermogen en de achtergestelde leningen) bedraagt
€ 21.639.652 (2017: € 19.605.141).				
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Grondslagen van waardering
en resultaatbepaling van de
enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige winst- en
verliesrekening over 2018

Algemene grondslagen voor verslaggeving
2018
€
Resultaat deelnemingen na
belasting
Vennootschappelijk resultaat na
belasting
Resultaat na belastingen

€

2017
€

-

122.321

64.511

-202.214
64.511

€

-79.893

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van
financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de vennootschappelijke jaarrekening
zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. De indeling van de balans en winst- en verliesrekening voldoet aan
de inzichtvereisten zoals bepaald in artikel 2:362 lid 1 BW. Hierdoor is er afgeweken van de voorgeschreven
modellen.
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering
van de activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar. Ten behoeve van het inzicht zijn op een beperkt aantal plaatsen de vergelijkende cijfers
aangepast.

Grondslagen
Financiële vaste activa
Deelnemingen met een belang van 25% of meer worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde op
basis van de grondslagen van de moedermaatschappij, echter niet lager dan nihil. Overige deelnemingen
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Overige financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De enkelvoudige winst- en verliesrekening is opgesteld met gebruikmaking van de vrijstellingen van
artikel 402 BW 2 en vermeldt slechts het resultaat deelnemingen en het eigen resultaat in totalen.
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Toelichting op de
enkelvoudige balans

Vaste activa

Software

Goodwill

Totaal

€

€

€

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.622.375
-931.958

350.133
-140.055

2.972.508
-1.072.013

Boekwaarde per 1 januari 2018

1.690.417

210.078

1.900.495

29 Immateriële vaste activa

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Mutatie u.h.v. verwerving

473.240
-560.260
9.777

459.133
-80.925
-

932.373
-641.185
9.777

-77.243

378.208

300.965

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

3.144.507
-1.531.333

809.266
-220.980

3.953.773
-1.752.313

Boekwaarde per 31 december 2018

1.613.174

588.286

2.201.460

Saldo mutaties

De investering in goodwill heeft betrekking op de verwerving van de resterende 50% in de
dochteronderneming Finance4Care B.V.
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Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Hardware

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

3.371.913
-793.237

5.967.254
-4.562.081

6.897.628
-4.069.161

16.236.795
-9.424.479

Boekwaarde per 1 januari 2018

2.578.676

1.405.173

2.828.467

6.812.316

-146.717

894.704
-761.613

1.214.843
-658.037

2.109.547
-1.566.367

-

-8.386

-165.033

-173.419

-

6.148

152.120

158.268

-146.717

130.853

543.893

528.029

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

3.371.913
-939.954

6.853.571
-5.317.545

7.947.438
-4.575.078

18.172.922
-10.832.577

Boekwaarde per 31 december 2018

2.431.959

1.536.026

3.372.360

7.340.345

30 Materiële vaste activa

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
aanschaffingswaarde
Desinvesteringen cumulatieve
afschrijvingen
Saldo mutaties

De boekwaarde van de materiële vaste activa wijkt niet in belangrijke mate af van de actuele waarde.
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31-12-2018

Financiële vaste activa
31 Deelnemingen
Deelnemingen

31-12-2017

€

€

120.832

201.023

2018

2017

Deelnemingen
Boekwaarde per 1 januari
Mutatie u.h.v. juridische fusie
Resultaat boekjaar
Verwerving
Uitkering dividend

€
201.023
7.828
-88.019

€
2.927.324
-951.566
122.320
10.000
-1.907.055

Boekwaarde per 31 december

120.832

201.023

31-12-2018
32 Vorderingen
Overige leningen

€
86.224

Vlottende activa

31-12-2017

€

€

33 Nog te factureren bedragen aan klanten
Verrichte werkzaamheden klanten
Voorziening

2.810.803
-193.430

2.310.615
-193.923

Nog te factureren

2.617.373
7.191.939

2.116.692
8.589.127

9.809.312

10.705.819

€
14.504.099
-871.360

€
15.175.177
-1.201.797

13.632.739

13.973.380

Vorderingen
34 Debiteuren
Nominale vorderingen op debiteuren
Voorziening voor oninbare vorderingen

31-12-2017
€
152.013

2018

De voorziening voor oninbare vorderingen is vastgesteld op basis van individuele beoordeling
van de uitstaande vorderingen. Op de vorderingen op debiteuren alsmede op de nog te declareren
werkzaamheden is ten behoeve van de bankier stil pandrecht gevestigd tot zekerheid van de verleende
kredietfaciliteit van € 12 miljoen en de verstrekte leningen van € 10 miljoen.

2017

Overige leningen
Boekwaarde per 1 januari
Verstrekt in boekjaar
Aflossing in boekjaar

€
214.832
-70.611

€
77.453
150.000
-12.621

Af: kortlopend deel

144.221
-57.997

214.832
-62.819

86.224

152.013

Boekwaarde per 31 december

31-12-2018

35 Liquide middelen
Banktegoeden
Kasgelden

€
318.367
3.734

€
8.652

322.101

8.652

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

In 2015 is een lening ad € 97.000 verstrekt, welke in zeven jaar dient te worden afgelost.
De rentevergoeding bedraagt 2%. De berekende aflossingen over boekjaar 2019 zijn onder de
vorderingen op korte termijn gerubriceerd.
In 2017 is een lening ad € 150.000 verstrekt. Vanaf 2018 zal de lening in drie jaar worden afgelost,
voor het eerst per ultimo 2018. De rentevergoeding bedraagt 8,5%. De berekende aflossingen over
boekjaar 2019 zijn onder de vorderingen op korte termijn gerubriceerd.
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36 Eigen vermogen

37 Geplaatst kapitaal

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 6 miljoen verdeeld in 240 aandelen van € 25.000 nominaal.
Het geplaatste kapitaal is geheel gestort. Van de 160 uitgegeven aandelen worden 22 aandelen van
€ 25.000 nominaal door de onderneming zelf gehouden.

Geplaatst
kapitaal
€

Agioreserve

Totaal

€

Overige
reserves
€

Stand per 1 januari 2018
Resultaat boekjaar
Toevoeging
Bijplaatsing in boekjaar
Uitdeling in boekjaar
Terugbetaling op kapitaal

3.700.000
250.000
-500.000

3.700.000
250.000
-500.000
-

-79.859
64.511
-

7.320.141
64.511
250.000
250.000
-500.000
-500.000

Stand per 31 december 2018

3.450.000

3.450.000

-15.348

6.884.652

2018

€

Door uitbreiding van de consolidatiekring per 1 januari 2018 met de verbonden partijen
Stichting Financiering Berk en Goodwillmaatschap Berk, waarin Baker Tilly (Netherlands) N.V.
geen kapitaalbelang heeft, is het eigen vermogen van Baker Tilly (Netherlands) N.V. per 31-12-2018
niet gelijk aan het geconsolideerde eigen vermogen van de groep Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Het verschil is als volgt te specificeren:

38 Voorzieningen

€

€

1.654.088
-48.436

1.550.184
-801.594

Mutatie ten laste van het resultaat

1.605.652
493.745

748.590
905.498

Stand per 31 december

2.099.397

1.654.088

Verloop overige voorzieningen
Stand per 1 januari
Onttrekkingen

Langlopende schulden (langer dan 1 jaar)
Onder de overige schulden en overlopende passiva is de egalisatie van de vooruitontvangen huurkortingen
ad € 285.437 (2017: € 304.777) en de schulden terzake van pensioenen ad € 117.091 (2017: € 56.392)
opgenomen.
31-12-2018

31-12-2018

Enkelvoudig eigen vermogen
Mutatie i.v.m. groepsconsolidatie
Betaalde goodwill uittreders

€
6.884.652
-18.078.794
-7.795.000

Verschil waarderingsgrondslagen t.b.v. winstverdeling

-18.989.142
1.139.593

Geconsolideerd eigen vermogen

-17.849.549

De waarderingsgrondslagen voor de bepaling van de door de Goodwillmaatschap Berk aan de
participanten verschuldigde winstverdeling wijkt op onderdelen af van de waarderingsgrondslagen van de
geconsolideerde- en enkelvoudige jaarrekening. Dit resulteert in een mutatie van het geconsolideerde
eigen vermogen, in afwijking van het enkelvoudige eigen vermogen, gelijk aan het verschil tussen het
geconsolideerde resultaat en de winstdeling participanten zoals vermeld in de toelichting op het
geconsolideerde eigen vermogen.
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2017

39 Achtergestelde leningen
Achtergestelde leningen Stichting Financiering Berk

€
14.755.000

2018

31-12-2017
€
12.285.000

2017

Achtergestelde leningen Stichting Financiering Berk
Saldo per 1 januari
Verstrekt in boekjaar
Afgelost in boekjaar

€
12.285.000
3.070.000
-600.000

€
3.700.000
12.235.000
-3.650.000

Saldo per 31 december

14.755.000

12.285.000

Baker Tilly
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Een aandeelhouder is op grond van de desbetreffende aandeelhoudersovereenkomst verplicht om aan
de onderneming waarin hij aandelen houdt een achtergestelde lening te verstrekken. De leningen zijn
achtergesteld ten opzichte van alle schulden van de vennootschap. De achtergestelde lening is opeisbaar
ingeval de aandeelhoudersovereenkomst ten aanzien van de desbetreffende aandeelhouder eindigt.
Eind 2017 is de financieringsstructuur van Baker Tilly (Netherlands) N.V. aangepast. Hierbij zijn de
achtergestelde leningen verstrekt door de aandeelhouders omgezet in achtergestelde certificaten.
De over de certificaten te vergoeden rente bedraagt bij een looptijd van 3, 6 of 9 jaar respectievelijk 3%,
5% en 6,5%. Over 2017 bedroeg de rentevergoeding aan de achtergestelde leningen Stichting Financiering
Berk 5,5%. Van de achtergestelde leningen (certificaten) loopt een bedrag van € 12.780.000 (in 2017:
€ 10.485.000) langer dan 5 jaar.
31-12-2018
40 Schulden aan kredietinstellingen
Lening bank

€
9.000.000

31-12-2017
€
9.500.000

In 2017 zijn leningen voor een totaalbedrag van € 10.000.000 afgesloten, welke in 5 jaar dienen te
worden afgelost. Het rentepercentage bedraagt 2,00% - 2,15%. De aflossing over het boekjaar 2019
van € 500.000 is onder de kortlopende schulden opgenomen.

31-12-2018

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
41 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Vennootschapsbelasting

42 Schulden ter zake van pensioenen
Te betalen pensioenen

43 Overige schulden en overlopende passiva
Personeel
Vooruitgedeclareerde werkzaamheden
Overig
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31-12-2017

€

€

608.931
1.491.183
415.169

3.512.533
1.418.609
486.923

2.515.283

5.418.065

€
279.647

€
184.272

€
4.774.440
3.557.396
2.188.636

€
4.779.675
3.099.336
2.217.484

10.520.472

10.096.495

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
De verplichtingen uit hoofde van meerjarige huurovereenkomsten lopen tot en met 2024 en bedragen
in totaal € 6.505.000 (2017: € 7.247.000), waarvan € 1.867.000 (2017: € 1.688.000) vervalt in 2019
en € 17.000 (2017: € 82.000) een looptijd kent van meer dan 5 jaar. Inzake huurverplichtingen zijn
bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 727.000 (2017: € 715.000).
Leaseverplichtingen
De totale leaseverplichting inzake het wagenpark bedraagt circa € 8.933.000 (2017: € 9.788.000),
waarvan circa € 3.188.000 (2017: € 3.284.000) vervalt in 2019. Het betreft 592 (2017: 616) contracten.
Er zijn geen verplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar.
De totale leaseverplichting inzake kopieerapparatuur bedraagt circa € 37.000 (2017: € 75.000), waarvan
circa € 37.000 (2017: € 37.000) vervalt in 2019. Het betreft 57 (2017: 58) contracten. Er zijn geen
verplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar.
Garanties
Bancair wordt vanaf 2017 een gezamenlijke kredietfaciliteit aangehouden tot een bedrag van € 12
miljoen en een garantiefaciliteit tot een bedrag van € 1,1 miljoen. Als hoofdelijke debiteuren voor deze
bancaire faciliteiten gelden Baker Tilly (Netherlands) N.V. en zijn 100% directe deelnemingen Baker Tilly
Corporate Finance (Netherlands) B.V. en Baker Tilly VAT Compliance (Netherlands) B.V.
Er zijn tot een bedrag van € 4 miljoen bankgaranties afgegeven aan derden, waarvan € 727.000 ziet op de
hiervoor genoemde huurverplichtingen. Het garantievermogen van de groep dient minimaal € 7,5 miljoen
te bedragen. Als groep wordt hier bedoeld Baker Tilly (Netherlands) N.V. en zijn dochterondernemingen.
De tot de consolidatiekring behorende Goodwillmaatschap Berk en Stichting Financiering Berk maken
daar geen onderdeel van uit. Deze groep voldoet wel aan de garantievermogenseis van de financier.
Naast de standaard bancaire verrekenmogelijkheid (verpanding) van creditgelden binnen de compte-jointovereenkomst zijn tot meerdere zekerheid alle vorderingen op debiteuren alsmede de nog te declareren
werkzaamheden en de inventaris verpand. De door de aandeelhouders verstrekte geldleningen zijn tot een
bedrag van € 14,8 miljoen achtergesteld.
Overwinst
Op grond van een goodwillovereenkomst tussen de vennootschap en de Goodwillmaatschap Berk
wordt door de Goodwillmaatschap Berk jaarlijks aan de vennootschap een goodwillvergoeding in
rekening gebracht. De omvang van deze verplichting is rechtstreeks gekoppeld aan het resultaat
van de vennootschap vóór goodwillvergoedingen.
De goodwillvergoeding kan nooit meer bedragen dan de in enig jaar behaalde vorenvermelde winst.
De verplichting geldt voor onbepaalde tijd.
Winstbestemming
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering
voor om het resultaat over het boekjaar 2018 ad € 64.511, zoals bepaald in de statuten, toe te voegen
aan de overige reserves.

Baker Tilly
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Toelichting op de enkelvoudige
winst- en verliesrekening

Gemiddeld aantal werknemers (fte)

2018

2017

Werkzaam binnen Nederland
Kader
Assistenten
Overig

144
505
109

147
443
129

Totaal

758

719

Be the change
that you wish to
see in the world.

Gedurende dit en voorgaand jaar zijn er geen werknemers in het buitenland werkzaam geweest.

Mahatma Gandhi
Rotterdam, 3 mei 2019
M. Huisman
Voorzitter Bestuur a.i.

R.H.M. Loves
Lid Bestuur

R.A. Houtveen
Lid Bestuur

S.T. van Lonkhuijzen-Hoekstra
Voorzitter Raad van
Commissarissen

P.M. van der Zanden
Commissaris

R.P.A. Leander
Commissaris
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Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Aan: de aandeelhouders van Baker Tilly (Netherlands) N.V.

In artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap is het volgende bepaald:
De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene
vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening op voorstel
van het bestuur en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen een besluit neemt tot uitkering van de
winst zal de winst worden gereserveerd.

Nevenvestigingen
Baker Tilly (Netherlands) N.V. en zijn deelnemingen kennen de volgende nevenvestigingen
(handelsnaam) uitsluitend in Nederland:
- Baker Tilly Almelo
- Baker Tilly Amsterdam
- Baker Tilly Breda
- Baker Tilly Den Bosch
- Baker Tilly Den Haag
- Baker Tilly Eindhoven
- Baker Tilly Goes
- Baker Tilly Leiden
- Baker Tilly Nijmegen
- Baker Tilly Rotterdam
- Baker Tilly Utrecht
- Baker Tilly Zaandam
- Baker Tilly Zwolle
- Baker Tilly Velsen
- Baker Tilly Corporate Finance (Netherlands) B.V.
- Finance4Care B.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2018

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Baker Tilly
(Netherlands) N.V. te Rotterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Baker Tilly
(Netherlands) N.V. per 31 december 2018 en van het
resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-enverliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij zijn onafhankelijk van Baker Tilly (Netherlands) N.V.
zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

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'.
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voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Baker Tilly

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

61

Jaarverslag 2018

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden
met betrekking tot de jaarrekening

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de
jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:

Het 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.

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.

- 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 entiteit;
- 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;

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
- h
 et 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 met governance belaste
personen 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.

Dordrecht, 3 mei 2019
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.
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- 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.

Visser & Visser Audit B.V.
A. Plug RA

Baker Tilly
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Fascinatio Boulevard 200-300
3065 WB Rotterdam
info@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

