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Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven
met betrekking tot de financiële toestand en de resultaten van AFAB Financiële Diensten Holding
N.V. en een aantal hiermee verband houdende plannen en doelstellingen. Inherent aan een
toekomstverwachting is dat deze geen zekerheid kan bieden. Verschillende factoren kunnen een
afwijking veroorzaken van de verwachte resultaten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om
wijzigingen in belastingtarieven, fusies en overnames, economische omstandigheden en
veranderingen in arbeidswetgeving. De beschreven verwachtingen worden afgegeven op het moment
van vaststelling van het jaarverslag en kunnen geen garantie bieden voor de toekomst.
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PROFIEL EN STRUCTUUR
Profiel
 AFAB Financiële Diensten Holding N.V. (AFAB Holding) is in 2006 opgericht en is de in
Nederland gevestigde moedermaatschappij van ondernemingen die tot de geconsolideerde AFAB
Groep behoren (hierna te noemen ‘de groep’). De groep verleent in Nederland een breed
assortiment aan financiële diensten, onder meer op het gebied van het bemiddelen en verstrekken
van consumptieve kredieten, het bemiddelen van hypothecaire kredieten en verzekeringen
alsmede het optreden als dienstverlener (‘service provider’) voor onafhankelijke intermediairs.
 Één van de dochtermaatschappijen van AFAB Holding is AFAB Intermediaire Diensten Holding
N.V. De voorloper van deze entiteit is de oorsprong van de groep en is opgericht in 1996.
Dochtermaatschappij AFAB Geldservice B.V. is de vennootschap die door de heer M.G. Schouten
in 1993 is opgericht en waarmee de activiteiten zijn gestart.
 Nederland is de historische thuismarkt van de groep. Hier ligt dan ook het zwaartepunt van de
commerciële activiteiten.
 De AFAB-organisatie kenmerkt zich als professioneel, krachtig en flexibel. Deze kenmerken
maken dat de groep zich kan meten met de grote spelers in de kredietwereld.
 AFAB Holding is een aantrekkelijk werkgever, stelt in een open cultuur de mens centraal en biedt
goede loopbaanmogelijkheden.
Missie
 De missie van AFAB Holding is het klantgericht bedienen van de consument die behoefte heeft
aan consumptieve of hypothecaire financiering, welke wordt bereikt door de maximale
beheersing van het distributiekanaal.
 AFAB Holding bereikt deze missie door middel van een combinatie van een sterk AFAB-merk,
waaraan voortdurende ‘branding’-inspanningen worden geleverd, alsmede het in stand houden
van lokale (succesvolle) formules en merken.
Structuur

 AFAB Holding is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met zetel in Amersfoort.
Belangrijkste activiteit van AFAB Holding is het houden van het aandelenbelang in haar drie
dochtermaatschappijen, die als tussenholdings op de kernactiviteiten van de groep zijn ingericht:
AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. (100%), AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
(100%) en AFAB Service Providing Holding N.V. (100%).

4

Jaarverslag 2007

Structuur (vervolg)
 AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen vormen de
intermediaire divisie en zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden als
bemiddelaar/tussenpersoon op het gebied van consumptief krediet, hypotheken en
verzekeringen. De werkmaatschappijen binnen de intermediaire divisie zijn: AFAB Geldservice
B.V. (100%), 1-2-3 Krediet B.V. (100%), Uveco Groep B.V. (55%), O&B Finance Nederland B.V.
(60%) en Zorgkrediet Financieringen B.V. (60%).
 AFAB Bancaire Diensten Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen vormen de bancaire
divisie en zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden als verstrekker van consumptieve
kredieten aan consumenten. De werkmaatschappijen binnen de bancaire divisie zijn: Discount
Bank Nederland N.V. (100%) en Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. (100%).
 AFAB Service Providing Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen vormen de service
providing divisie en zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden als dienstverlener ten
behoeve van onafhankelijke franchisenemers en tussenpersonenorganisaties. De
werkmaatschappijen binnen de service providing divisie zijn Xtensive Serviceproviding B.V.
(100%) en haar dochtermaatschappijen, Financiële Service Desk B.V. (100%), Quarré Nederland
B.V. (70%) en PensioenPoint Nederland B.V.(100%).

AFAB Financiële
Diensten Holding N.V.

AFAB Intermediaire
Diensten Holding N.V.
(100%)

AFAB Service Providing
Holding N.V. (100%)

AFAB Bancaire Diensten
Holding N.V. (100%)

AFAB Geldservice B.V.
(100%)

Xtensive
Serviceproviding B.V.
(100%)

Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V.
(100%)

O&B Finance Nederland
B.V. / Zorgkrediet
Financieringen B.V (60%)

Financiële Service Desk
B.V. (100%)

Discount Bank
Nederland N.V. (100%)

Uveco Groep B.V. (55%)

Quarré Nederland B.V.
(70%)

1-2-3 Krediet B.V. (100%)

PensioenPoint Nederland
B.V. (100%)
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BESTUUR EN COMMISSARISSEN
Raad van Bestuur
 De heer M.G. (Maasbert) Schouten MCIM (1971), voorzitter Raad van Bestuur / CEO.
De heer Schouten heeft een afgeronde opleiding HBO-Marketing (NIMA-A en NIMA B),
postgraduate Marketing Management (MCIM), alsmede diverse NIBE-cursusssen, Assurantie-B
en Erkend Hypotheekadviseur. Hij is werkzaam geweest als zelfstandig marketmaker op de
Optiebeurs en fieldmanager bij Budget Polis. Daarna heeft hij in 1993 AFAB opgericht. Relevante
nevenfunctie is het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs
(NVF). Daarnaast was hij tot 1 maart 2008 commissaris bij NVF Voorschotbank.
 De heer H. (Henk) van Doorn AA (1961), lid Raad van Bestuur / CFO.
De heer Van Doorn heeft de opleiding tot Accountant afgerond en heeft daarnaast volledige
certificeringsbevoegdheid. Hij is werkzaam geweest bij KPMG Accountants en Gibo Adviesgroep
en is oprichter en directeur geweest van VDBA Accountants & Consultants, een kantoor met 22
medewerkers.

Raad van Bestuur AFAB Financiële Diensten Holding N.V.
v.l.n.r. H. (Henk) van Doorn AA (CFO) & M.G. (Maasbert) Schouten MCIM (CEO)
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Raad van Commissarissen
 De heer M.J.F. (Martin) Dupon (1946), voorzitter Raad van Commissarissen.
De heer Dupon heeft tientallen jaren ervaring als bankier, onder andere als directeur bij
Direktbank N.V. en (laatstelijk) als voorzitter van de directie van Achmea Retail Bank N.V. en
voorzitter van de directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Momenteel is hij voorzitter
van de Raad van Commissarissen van woningbouwcorporatie Parteon, lid van de Raad van
Toezicht van welzijnsorganisatie Welsaen en voorzitter van het J.A. Meijerinkfonds, een sociaal
fonds voor medewerkers van Achmea Groep.
 De heer Prof. Dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend (1948), lid Raad van Commissarissen en
voorzitter Audit Commissie.
De heer Vermeend is econoom en fiscaal jurist en heeft zeer brede ervaring, onder andere als
staatssecretaris van Financiën, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Momenteel is hij
deeltijd hoogleraar, voorzitter Nederland BreedbandLand, adviseur DLA Piper, presidentcommissaris Maison van den Boer en Free Record Shop Holding, alsmede commissaris bij
Randstad Holding en Mitsubishi. Verder is hij lid van de Raad van Toezicht van Erasmus
Universiteit en Erasmus MC.
 De heer Prof. Dr. J.J. (Jaap) van Duijn (1943), lid van Raad van Commissarissen.
De heer Van Duijn is algemeen econoom en onder andere werkzaam geweest als hoogleraar en lid
van de Raad van Bestuur, Chief Investment Officer en Chief Strategist van de Robeco Groep. Hij is
thans onder meer voorzitter van de beleggingscommissie van TKP Pensioen, lid van de
beleggingscommissie pensioenfonds Akzo Nobel en het IMF Staff Retirement Plan. Verder is hij
vice-voorzitter van de Centrale Commissie voor de Statistiek van het CBS en van de Raad van
Toezicht van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Tenslotte is hij bestuurslid van het
Oranjefonds en van het Nationaal Groenfonds, voorzitter van de Raad van Toezicht van
Diergaarde Blijdorp en bestuurslid van het Zuid-Hollands Landschap.

Raad van Commissarissen AFAB Financiële Diensten Holding N.V.
v.l.n.r. Prof. Dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend, Prof. Dr. J.J. (Jaap) van Duijn en M.J.F. (Martin) Dupon (voorzitter)
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BERICHT VAN RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS
De Raad van Commissarissen biedt u hierbij het jaarverslag 2007 van AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. aan. De Raad stemt in met het jaarverslag 2007, zoals dat door de Raad van Bestuur is
opgemaakt.
De jaarrekening is, gelet op het bepaalde in artikel 19, lid 3 sub b van de statuten, door Deloitte
Accountants B.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring.
De Raad stelt u voor om de jaarrekening vast te stellen en het netto resultaat over 2007, in
overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur, toe te voegen aan de overige reserves
van de vennootschap. Daarnaast stelt de Raad voor de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het gehouden toezicht
op het bestuur over het afgelopen jaar.
VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. bestaat per 31 december
2007 uit:
 De heer M.J.F. (Martin) Dupon, (1946) is sinds augustus 2005 voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Hij is aftredend en herbenoembaar in augustus 2011.
 De heer professor dr. W.A.F.G. (Willem) Vermeend (1948) is lid van de Raad van
Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie sinds augustus 2005. Hij is aftredend
en herbenoembaar in augustus 2008.
 De heer professor dr. J.J. (Jaap) van Duijn (1943) is lid van de Raad van Commissarissen sinds
oktober 2005. Hij is aftredend en herbenoembaar in oktober 2009.
Taak en werkwijze
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het algemeen toezicht op de Raad van Bestuur
en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie van AFAB Financiële Diensten Holding
N.V. en haar dochterondernemingen en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
De Raad richt zich bij de uitoefening van haar taken naar het belang van de onderneming en haar
stakeholders. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren.
De Raad heeft inzicht gekregen in de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd door het
toetsen van de realisatie van de beleidsmatige en strategische doelen, inclusief de daarop gebaseerde
begrotingen en afdelingsjaarplannen. Door middel van periodieke rapportages wordt door de Raad
van Commissarissen zicht gehouden op de voortgang van de realisatie van de plannen en
doelstellingen.
Reglement van de Raad van Commissarissen
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen van AFAB
Financiële Diensten Holding N.V. zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in een
reglement. Dit reglement is in 2006 aangevuld met het reglement van de Auditcommissie.
In het reglement is onder meer vastgelegd:
- de samenstelling en benoeming van de leden;
- onverenigbaarheden in het kader van het lidmaatschap;
- het aftreden, de herbenoeming, de schorsing en het ontslag van de leden;
- de taken van de leden binnen de Raad;
- de honorering en vergoeding van kosten;
- de vergaderingen en besluitvorming;
- de relatie tot de accountant en
- de Auditcommissie.
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Vergaderingen en behandelde onderwerpen
In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen vier maal bijeen. Tijdens de vergaderingen van
de Raad is onder meer aandacht besteed aan de verdere opbouw van de interne organisatie, de
administratieve organisatie, de interne controle en het daarbij behorende
beheersingsinstrumentarium, alsmede de activiteiten met betrekking tot compliance en
risicomanagement. Verder is stilgestaan bij de commerciële, de financiële en de organisatorische
performance van de verschillende bedrijfsonderdelen.
Met betrekking tot de in het verslagjaar gedane acquisities ondersteunt de Raad van Commissarissen
de mening van de Raad van Bestuur, dat deze een strategische en bedrijfseconomische toegevoegde
waarde vertegenwoordigen.
De leden van de Raad van Commissarissen brachten verder, op basis van hun specifieke
deskundigheid, adviezen uit aan de Raad van Bestuur.
Bilateraal overleg
De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar 4 keer overleg gevoerd met de
beide leden van de Raad van Bestuur. Tijdens deze overleggen werden onder meer lopende en actuele
zaken besproken en de agenda voorbereid voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van
Commissarissen.
De Auditcommissie
De Raad heeft in 2005 een Auditcommissie ingesteld. Voor de commissie is een reglement opgesteld,
waarin de rol en de verantwoordelijkheid, haar samenstelling en de wijze waarop zij haar taken
uitoefent zijn vermeld. Dit reglement maakt deel uit van het reglement van de Raad van
Commissarissen.
Van de bijeenkomsten van de commissie worden verslagen gemaakt, die in de vergadering van de
Raad van Commissarissen worden behandeld. De Auditcommissie houdt, namens de Raad, onder
meer toezicht op de integriteit van de ingevoerde controlemaatregelen en procedures met betrekking
tot de financiële verslaglegging. De voltallige Raad van Commissarissen is en blijft verantwoordelijk
voor de kwaliteit en de kwantiteit van het totale intern toezicht.
De commissie is in het verslagjaar 3 keer bijeengekomen en heeft zich vooral bezig gehouden met het
toezicht op:

De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controle systemen;

Het financiële verslaggevingsproces;

De naleving van de aanbevelingen en de opvolging van de opmerkingen van de extern
accountant;
De commissie heeft daarnaast onder meer aandacht besteedt aan:
o
De jaarrekening, het jaarverslag en de managementletter;
o
De diverse kwartaalrapportages;
o
De stand van zaken met betrekking tot de AO/IC;
o
De voortgang met betrekking tot de ICT;
o
De ontwikkelingen met betrekking tot compliance en risicomanagement;
o
De bevindingen van de extern accountant naar aanleiding van de interim-controle. De
extern accountant was hierbij aanwezig;
o
De begroting van 2008.
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De commissie is, indien binnen de organisatie onregelmatigheden worden geconstateerd, het eerste
aanspreekpunt van de extern accountant. In het verslagjaar is één keer met de extern accountant
gesproken in afwezigheid van de Raad van Bestuur.
De Auditcommissie bestaat uit de volgende personen:

De heer professor dr. W.A.F.G. Vermeend, voorzitter;
Op verzoek zijn aanwezig:

Een lid van de Raad van Bestuur (CFO);

De interne auditfunctionaris;

De divisiecontroller intermediaire diensten;
Op uitnodiging, of op zijn verzoek is aanwezig:

De extern accountant.
Andere commissies zijn niet ingesteld in verband met de relatief beperkte omvang van de Raad.
Activiteiten aangaande remuneratie, zoals het evalueren van het functioneren van de leden van de
Raad van Bestuur en het houden van de evaluatievergadering met betrekking tot het functioneren van
de Raad van Commissarissen worden onder leiding van de voorzitter door de voltallige Raad
uitgevoerd.
Interne evaluatie van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft in 2007 zonder de Raad van Bestuur vergaderd over haar eigen
functioneren. Tijdens deze bijeenkomst is onder meer gesproken over wat er met betrekking tot de
Raad van Commissarissen het afgelopen jaar goed en minder goed is gegaan en welke lessen hieruit
zijn getrokken.
Aandachtspunten daarbij waren onder meer het toezicht houden, de klankbordfunctie, de
governance, de statutaire goedkeuringsbesluiten en de eigen werkzaamheden en verantwoording.
Daarbij is ook nagedacht over, of de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van haar taken
over voldoende informatie en kennis en kunde beschikt.
Verder is het onderlinge samenspel en het samenspel met de Raad van Bestuur aan de orde geweest.
De bevindingen zijn in een verslag vastgelegd.
Beoordelingsbeleid bestuur
Het functioneren van de Raad van Bestuur is aan de orde geweest. Hiervan zijn eveneens de
bevindingen en conclusies in een verslag vastgelegd.
Het beoordelingsbeleid ten aanzien van het bestuur van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is
gebaseerd op het meten van de behaalde resultaten en gemaakte prestatieafspraken. Daarnaast heeft
de Raad van Commissarissen beoordeeld, of de invulling van de functie van Raad van Bestuur nog
past bij omvang, ambities, visie en missie van de onderneming. De bevindingen en conclusies zijn met
de leden van de Raad van Bestuur besproken.
Aftreden / (her)benoeming
De heer Dupon was in augustus 2007 aftredend en is herbenoemd voor een periode van 4 jaar.
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Rooster van aftreden
Naam lid van de
Raad van Commissarissen

aug-07

M.J.F. Dupon

aug-08

Tijdstippen van aftreden en eventuele herbenoeming
okt-09
aug-11
aug-12
okt-13
aug-15

X

W.A.F.G. Vermeend
J.J. van Duijn

X
X

okt-17

X
X

X

aug-16

X
X

X

Ten gevolge van het gestelde in artikel 5 van het reglement van de Raad van Commissarissen, zoals
dat is vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in haar vergadering van 30 mei
2006 zal de heer Dupon na augustus 2015, de heer Vermeend na augustus 2016 en de heer van Duijn
na oktober 2017 niet meer voor herbenoeming in aanmerking komen.
Onafhankelijkheid
De samenstelling van de Raad van Commissarissen van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is
zodanig, dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur geheel onafhankelijk opereren.
Er wordt daarnaast gelet op het voorkomen van belangenverstrengeling binnen de Raad.

Amersfoort, 3 april 2008
Raad van Commissarissen:
M.J.F. Dupon, voorzitter.
Prof. Dr. W.A.F.G. Vermeend
Prof. Dr. J.J. van Duijn.

11

Jaarverslag 2007

KERNCIJFERS
* € 1.000

2007PF

2007

2006PF

2006

2005PF

Resultaat
Netto-omzet

105.699

100.651

77.742

53.316

54.741

EBITDA
EBIT

56.328
53.300

53.616
50.644

42.267
38.579

27.941
24.618

30.283
26.493

Resultaat na belastingen

35.094

33.095

25.294

15.420

17.929

120.646
442.630

118.958
438.694

77.368

77.368

Balans
Groepsvermogen (1)
Balanstotaal
Total Net Debt (2)

92.796
250.439
50.818

50.818

20.352

Ratio's
Total Net Debt/EBITDA
EBITDA/Interestlasten
Solvabiliteit
Resultaat na belastingen/Netto-omzet
Resultaat per aandeel

€

1,37
9,46
27,3%
33,2%
0,44 €

1,44
8,97
27,1%
32,9%
0,41 €

1,20
20,47
32,5%
0,32 €

1,82
13,02
37,1%
28,9%
0,19 €

0,67

32,8%
0,22

(1) Groepsvermogen is het groepsvermogen exclusief aandeel derden
(2) Total Net Debt is exclusief de bancaire divisie

Begeleidend commentaar bij de kerncijfers
De kolommen 2006 en 2007 sluiten aan met de geconsolideerde jaarrekening 2006 respectievelijk 2007
van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. In de (blauwe) kolommen met pro forma cijfers worden
de kerncijfers van betreffende jaren weergegeven, waarbij rekening is gehouden met de resultaten van
alle ultimo 2007 geacquireerde werkmaatschappijen; voor een geheel jaar en tegen 100% consolidatie.
Deze kolommen zijn opgenomen in dit overzicht om inzicht te geven in de meerjarige ontwikkeling
van de gezamenlijke resultaten en kengetallen van alle werkmaatschappijen die thans tot de Groep
behoren. Daarnaast is de basis voor de pro forma cijfers 2005 de geconsolideerde jaarrekening 2005
van het voormalige groepshoofd AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. (voorheen: AFAB
Financiële Diensten Holding B.V.). Voor de jaren 2005 en 2006 is slechts de resultatenrekening
weergegeven in de pro forma kerncijfers.
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2007 – EEN TERUGBLIK
Het jaar 2007 kan voor AFAB Financiële Diensten Holding N.V. het best worden omschreven als een
zeer succesvol jaar, waarin de groeiambities van de groep ondanks de matige marktomstandigheden
zijn gerealiseerd. Het jaar waarin de nieuwe groepsstructuur verder vorm heeft gekregen door
additionele acquisities in de divisie service providing, het verwerven van een uitstekende positie in de
markt van consumptieve kredietverlening en een verdergaande (autonome) groei in de bemiddeling
van consumptief krediet en hypotheken in de intermediaire divisie. De netto-omzet van de groep over
2007 bedroeg € 100,7 miljoen en is daarmee 88,8% hoger dan het niveau van boekjaar 2006. De
jaarwinst over 2007 (voor aftrek van het minderheidsaandeel derden) steeg zelfs met 114,6% naar
€ 33,1 miljoen.
In dit verslag van de Raad van Bestuur wordt ingegaan op de interne en externe ontwikkelingen die
hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, alsmede op de wijze waarop de ambities en
doelstellingen in 2007 zijn gerealiseerd. Het verslag wordt afgesloten met een weergave van onze
verwachting van de toekomstige ontwikkelingen.
Vormgeving en positionering divisie service providing
Acquisitie Financiële Service Desk B.V.
Zoals reeds in het verslag over boekjaar 2006 was aangekondigd,
heeft AFAB Groep begin 2007 een eerste aanzet gedaan voor de
verdere vormgeving en positionering van de divisie service
providing door de acquisitie van Financiële Service Desk B.V. te
Breda. Na de acquisitie van Xtensive Serviceproviding B.V. per 1 juli
2006 was deze acquisitie de tweede van AFAB Service Providing
Holding N.V. Financiële Service Desk B.V. en haar (toenmalige)
dochtermaatschappijen HypotheekDesk Nederland B.V., Financiële
Inkoop Desk B.V., Innovative Finance Group B.V. en Fin Sala Fin
B.V. vormen een groep van dienstverleners aan het onafhankelijke
intermediair en zijn derhalve actief in dezelfde markt als Xtensive
Serviceproviding B.V. AFAB Service Providing Holding N.V. heeft
100% van de aandelen in Financiële Service Desk B.V. overgenomen.
Onder meer door deze acquisitie heeft AFAB Service Providing
Holding N.V. haar positie als marktleider in de markt van financiële
service providers versterkt en realiseert zij haar groeiambities in
deze divisie.
Acquisitie Quarré Nederland B.V.
Gedurende het derde kwartaal heeft AFAB Service Providing
Holding N.V. een belang van 70% geacquireerd in Quarré Holding
B.V., de moedermaatschappij van Quarré Nederland B.V., Quarré
Midden-Nederland B.V., Quarré Noordoost B.V., Quarré NoordHolland B.V., Quarré Brabant B.V. en Quarré Limburg B.V. Hiervoor
zijn de aandelen overgenomen van Allianz Nederland en van de
zittende directie van Quarré. De notariële akte is gepasseerd op 19
juli 2007. Quarré Nederland B.V. is gevestigd te Houten en is sinds
1998 werkzaam als serviceorganisatie in hypotheek- en
verzekeringsproducten ten behoeve van het onafhankelijke
professionele intermediair.

Financiële Service Desk B.V.
Claudius Prinsenlaan 126 te Breda.

Quarré Nederland B.V.
De Molen 26A te Houten
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Inmiddels zijn maar liefst circa 1.200 intermediairs aangesloten en wordt een hypotheekproductie
van ruim € 1 miljard per jaar gerealiseerd. Quarré (circa 30 werknemers) beschikt over een
professionele midoffice en heeft volmachten van diverse geldgevers. Daarnaast ontwikkelt men
eveneens unieke maatwerkproducten ten behoeve van haar intermediairs.
Directievoorzitter AFAB Service Providing Holding N.V.
Ter versterking van het management en de
beheersomgeving op divisieniveau heeft de Raad van
Bestuur een directievoorzitter aangesteld voor de divisie
service providing in de persoon van de heer W. (Wim)
Witteveen MM, die hiervoor bijna 25 jaar werkzaam was
voor ING, laatstelijk als Directeur Intermediaire Zaken
van Postbank. Met ingang van 1 juli 2007 is de heer
Witteveen aangesteld om verdergaande synergie binnen
de divisie te bewerkstelligen, integratie van de
werkmaatschappijen mogelijk te maken en de benutting
van de capaciteit te optimaliseren. Gedurende 2007 is het
divisieteam verder versterkt met een divisiecontroller en
een programmamanager.

Wim Witteveen, directievoorzitter
AFAB ServiceProviding Holding N.V.

Strategie divisie service providing
AFAB Service Providing Holding NV ontwikkelt zich zeer voorspoedig. Na de acquisitie van Quarré
bestaat de divisie uit drie ondernemingen/werkmaatschappijen met een gerealiseerde
hypotheekproductie van circa € 8 miljard in 2007. Hiermee is AFAB Service Providing Holding N.V.
met voorsprong de grootste hypotheek service provider in Nederland. Bovendien vullen de
ondernemingen elkaar buitengewoon goed aan. FSD en Xtensive hebben door hun verschillende
positionering, oriëntatie op kennis versus marketing, een andere klantenbase die nauwelijks overlap
kent en de versterking met Quarré zorgt met haar midoffice bedrijf voor uitstekende toevoeging op
het gebied van verwerking van hypotheekaanvragen. De groei in omzet van de divisie wordt slechts
deels verklaard door acquisities. Voor een groot deel is er sprake van autonome groei.
Inmiddels is er een strategie uitgewerkt voor 2008 op basis waarvan de samenwerking tussen de
bedrijven verder gestalte krijgt. Iedere onderneming is weliswaar zelfstandig met haar eigen
positionering, maar er is daarnaast sprake van verschillende vormen van synergie. Deze strategie zal
worden bestuurd vanuit een directie service providing bestaande uit de directies van de verschillende
ondernemingen onder voorzitterschap van de directievoorzitter service providing. Zo is er
samenwerking opgestart op het gebied van onder andere productontwikkeling, inkoop,
automatisering, segmentatie, ketenintegratie en assortiment. Deze strategie is er niet alleen op gericht
de grootste service provider van Nederland te blijven, maar ook het door blijven werken aan
deskundigheid en professionaliteit om uiteindelijk een uitmuntende service te verlenen aan het
aangesloten intermediair. Hierdoor zal de binding naar de aangesloten kantoren verder worden
geoptimaliseerd en is er sprake van een grote toegevoegde waarde voor de aanbieders die gebruik
maken van deze distributie. De uitgewerkte strategie stelt de directie service providing in staat om
verdere groei te realiseren in de zeer competitieve markt.
Acquisitie PensioenPoint Nederland B.V.
Tenslotte heeft AFAB Service Providing Holding N.V. per 1 januari 2008 PensioenPoint Nederland
B.V. overgenomen en geeft hiermee verder invulling aan het full service karakter van de divisie
service providing en volledige kwalitatief hoogwaardige bediening van het financiële intermediair
volgens de ‘one stop shopping ’ gedachte. PensioenPoint Nederland B.V. is gevestigd te Oisterwijk en
is sinds 1999 werkzaam als serviceorganisatie in de pensioen-, hypotheek- en beleggingsmarkt De
ruim 80 aangesloten kantoren zijn onafhankelijke professionele intermediairs met een hoog
kwaliteitsniveau. Het label PensioenPoint is in de markt voor pensioenadvisering uitgegroeid tot
marktleider in Nederland. De positionering in de accountantsmarkt, de naam alsmede de werkwijze
van PensioenPoint/HypotheekPoint zullen onder dezelfde directie ongewijzigd worden
gecontinueerd.
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Project Next – een juridische herstructurering
Het management binnen de divisie service providing is het afgelopen halve boekjaar tevens bezig
geweest met de voorbereidingen en uitvoering van een intern project, intern Project Next genoemd,
waarbij de doelstelling is geformuleerd het aantal vennootschappen binnen de divisie te verminderen
teneinde daarmee de administratieve lasten te reduceren.
Enkele gerealiseerde (deel)projecten die reeds doorgang hebben gevonden zijn onder andere:
 het verhuizen van de mid-office activiteiten van Corridor B.V. in Amersfoort naar Quarré
Nederland B.V. in Houten;
 de naamswijziging van Xtensive Franchising B.V. in Xtensive Serviceproviding B.V. met ingang
van 1 januari 2008;
 liquidatie van Nextensive B.V. (dochteronderneming van Xtensive Serviceproviding B.V.);
 juridische fusie tussen Spaarhuis Nederland B.V. en Koophuis Nederland B.V. per 1 januari 2007;
 juridische fusie tussen Financiële Service Desk B.V. en haar 100% dochtermaatschappijen
HypotheekDesk Nederland B.V., Financiële Inkoop Desk B.V. en Innovative Finance Group B.V.
per 30 september 2007;
 juridische fusie tussen Quarré Nederland B.V. en haar 100% dochtermaatschappijen Quarré
Noordoost B.V., Quarré Midden-Nederland B.V., Quarré Noord Holland B.V., Quarré Brabant
B.V. en Quarré Limburg B.V. per 30 september 2007;
 juridische fusie tussen Stichting Derdengelden FSD en Stichting Derdengelden HDN en Stichting
Derdengelden FID per 30 september 2007.
Uitbreiding belangen in dochtermaatschappijen
Uitbreidingen belang Uveco Groep B.V.
Ingaande 1 januari 2007 is het belang van AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. in Uveco Groep
B.V. uitgebreid van een 51% belang naar een 55% belang. De afrekening van de aandelentransactie,
gebaseerd op de in 2005 geïnitieerde koopovereenkomst, heeft begin 2007 plaatsgevonden. Zoals
eveneens is toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening is inmiddels tevens een koopovereenkomst
gesloten met Hampsink Holding B.V. voor de levering van het resterende 45% deel van het
aandelenkapitaal in Uveco Groep B.V. De levering van deze aandelen heeft plaatsgevonden op 18
januari 2008.
O&B Finance Nederland B.V. en Zorgkrediet Financieringen B.V.
Op 10 maart 2008 heeft dochtermaatschappij AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. middels
notariële levering verkregen een verder 33,34% deel van de aandelen van O&B Finance Nederland
B.V. en Zorgkrediet Financieringen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam. De levering
voorziet in economische verkrijging van de aandelen per 1 januari 2008. Hiermee komt het belang van
AFAB in beide vennootschappen op 93,34%.
Bancaire Diensten
Zoals in het jaarverslag van 2006 was beschreven heeft AFAB Bancaire Diensten Holding N.V. op naam
van haar dochtermaatschappij Discount Bank Nederland N.V. eind 2006 een algemene bankvergunning
aangevraagd bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het proces van de vergunningsaanvraag heeft lang
geduurd, met name als gevolg van het in werking treden van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en
de gewijzigde marktomstandigheden. Door het verkrijgen van de algemene bankvergunning verwerft
de bancaire divisie een ingang op de geld- en kapitaalmarkt, met als doel een lagere “cost of funding”
te realiseren en nieuwe producten te implementeren, zoals eerste hypotheken en spaarproducten. Wij
verwachten dat DNB op korte termijn deze algemene bankvergunning zal verlenen aan onze
dochteronderneming Discount Bank Nederland N.V.
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Tevens is vermeldenswaardig dat als gevolg van enorme productiegroei van Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V. de AFAB hoofdlocatie voor huisvesting van deze werkmaatschappij te klein
bleek. Inmiddels heeft Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. dientengevolge haar intrek
genomen in een pand aan de Hardwareweg in Amersfoort, slechts op 300 meter afstand van het
hoofdkantoor van AFAB aan de Plotterweg.
Aantrekken financiering NIBC
Om bovenstaande acquisities van Financiële Service Desk B.V., Quarré Nederland B.V. en
PensioenPoint Nederland B.V. alsmede de reeds in 2006 geacquireerde ondernemingen O&B Finance
Nederland B.V., Zorgkrediet Financieringen B.V. en Xtensive Serviceproviding B.V. te financieren is
op 3 januari 2007 een kredietfaciliteit afgesloten met NIBC. Periodiek wordt de solvabiliteitspositie
intern geanalyseerd en beoordeeld.
Syndicatering externe financieringsstructuur
Gezien de huidige financieringsstructuur, de gewenste continuïteit binnen de groep en de borging van
kwaliteit is het de wens van AFAB Groep om niet afhankelijk te zijn van één bankinstelling. Wij zijn
begin 2007, na gesprekken hierover met NIBC, overgegaan tot het syndicateren van de externe
financieringsstructuur. Als gevolg daarvan is een syndicaat van banken gaan optreden als
kredietverschaffer. Aan de niet-bancaire divisie zijn NIBC, Fortis Bank en Rabobank middels
syndicaatafspraken verbonden als kredietverschaffers. Aan de bancaire tak zijn inmiddels naast ABN
Amro tevens Fortis Bank en Rabobank verbonden. De verschillende bankinstellingen voor de groep
zijn via een syndicaat aan elkaar verbonden middels vastgelegde syndicaatsafspraken. Terzake de
financieringsfaciliteiten die aan AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en haar
groepsmaatschappijen ter beschikking staan, is in de financieringsdocumentatie van het syndicaat van
banken vastgelegd dat middels ‘ringfencing ‘er sprake zal zijn van een harde afscheiding van de
bancaire divisie enerzijds en de niet-bancaire entiteiten van de groep anderzijds.
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OPERATIONEEL OVERZICHT EN MARKTONTWIKKELINGEN
De Nederlandse consumptief krediet- en hypotheekmarkt
De Nederlandse hypotheekmarkt
De marktomstandigheden in onze core business, namelijk die van consumptieve en hypothecaire
geldleningen in Nederland, waren in 2007 zeer matig. In de Nederlandse hypotheekmarkt is zelfs
sprake geweest van een aanzienlijke daling van nieuwe hypotheekproductie. In onderstaand overzicht
is de Nederlandse hypotheekproductie per kwartaal over de laatste drie jaren weergegeven.

Productiegegevens Hypotheekmarkt 2005-2007 (* € 1 mln)
€ 40.000
€ 30.000
€ 20.000
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€Q1
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€ 21.123

€ 27.504

€ 29.948

€ 35.560

2006

€ 29.158

€ 32.224

€ 28.970

€ 29.520

2007

€ 25.755

€ 27.749

€ 27.524

€ 27.697

Kwartaal

De totale hypotheekproductie (totale gepasseerde hypotheeksom) in de Nederlandse markt is in
boekjaar 2007 , nadat deze in 2006 nog met 5,0% was gestegen, met maar liefst 9,3% gedaald. Dit is
met name veroorzaakt door een afname van het aantal gepasseerde hypotheken. Het aantal
gepasseerde hypotheken kent al een aantal jaren een dalende trend, met name als gevolg van stijgende
woningprijzen en de situatie op de nieuwbouw woningmarkt, alsmede fors minder oversluitingen ten
gevolge van de opgelopen hypotheekrente. Het aantal gepasseerde hypotheken is gedaald van 561.000
hypotheken in 2005, naar 534.000 respectievelijk 453.000 hypotheken in 2006 en 2007. De gemiddelde
hypotheeksom is de laatste jaren evenwel gestegen, en wel met 18,6%. In 2005 was de gemiddelde
hypotheeksom nog € 202.000, in 2007 bedroeg deze al € 240.000.
Er is sprake van het ‘opdrogen’ van de oversluitmarkt doordat de rente inmiddels over het dieptepunt
heen is. De markt van nieuwe hypotheken blijkt een nagenoeg gelijk niveau te houden als in
voorgaand jaar. De hypotheekrente is gedurende de eerste maanden van 2007 gestegen. Mede in
verband met de onzekerheid vanwege de crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt is het op dit
moment niet eenvoudig het toekomstige verloop van de hypotheekmarkt te voorspellen.
Ondanks de invoering van de nieuwe gedragscode voor hypotheekverstrekkers, waarbij voorspeld
werd dat circa 10% minder volume geaccepteerd zou worden door de hypotheekverstrekkers, is de
gemiddelde hypotheeksom gestegen met 18,6% ten opzichte van 2005.
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De oorzaak voor de volumedaling moet derhalve met name worden gezocht in het aantal
hypotheekverstrekkingen en dan in het bijzonder het geringere aantal oversluitingen ten gevolge van
stijgende rente, de geringe groei op de nieuwbouw huizenmarkt en hogere woningprijzen.
De Nederlandse consumptief kredietmarkt
In tegenstelling tot de hypotheekmarkt lijkt de consumptief kredietmarkt zich enigszins te
stabiliseren. Ultimo december 2007 bedroeg het totale uitstaande debiteurensaldo in de gehele markt
€ 17,1 miljard, wat nagenoeg gelijk was aan de stand ultimo juni 2007 (€ 17,0 miljard) en ultimo januari
2007 (€ 17,3 miljard).

Uitstaand saldo ( * € 1 mln)
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In onze markten heeft de verdere concentratietendens, onder andere ten gevolge van de invoering van
de Wet financiële dienstverlening (Wfd), inmiddels Wet op het financieel toezicht (Wft), en de matige
marktomstandigheden, zoals wij in 2006 hadden voorzien, grote impact gehad en tot grote
verschuiving in marktposities geleid. Onze groep heeft hiervan volop geprofiteerd.
Productievolumes AFAB Groep
De ontwikkeling van de consumptief krediet- en hypotheekproductie wordt maandelijks uiteraard
nauwkeurig gevolgd. Een totaaloverzicht van productie met betrekking tot levensverzekeringen is
niet eenduidig te geven, aangezien de provisies worden ontvangen over verschillende grondslagen
per maatschappij (premie * duur, koopsomhoogte, eerstemaandspremie, etcetera).
Ondanks de verslechterde marktomstandigheden is AFAB Groep in staat gebleken de productie van
hypotheeksommen te verhogen ten opzichte van 2006. Dit wordt deels veroorzaakt door de acquisities
van PensioenPoint Nederland B.V. en Quarré Nederland B.V. die in hierna volgende figuur slechts in
2007 meetellen. De totale productie van de groep is gestegen van € 7,3 miljard in 2006 naar € 8,3
miljard in 2007. Dit betekent een stijging van het marktaandeel hypotheken met 1,5% naar bijna 7,6%.
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Productiegegevens 2007-2006 AFAB Groep ( * € 1 mln)
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Voor wat betreft consumptief krediet is zelfs een zeer forse stijging van het marktaandeel gerealiseerd.
AFAB Groep heeft dit jaar een productie consumptief krediet behaald van € 469 miljoen, wat circa
4,5% van de gehele Nederlandse consumptief kredietproductie is. Ten opzichte van de productie
consumptief krediet over boekjaar 2006 van de groep is dit een aanzienlijke stijging van maar liefst
53,3%. De totale consumptief krediet productie over boekjaar 2006 bedroeg € 303 miljoen, zoals in
hierna volgend figuur is weergegeven.

Productiegegevens consumptief 2007-2006 AFAB Groep
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Operationele gebeurtenissen
In de diverse ondernemingen heeft de voortdurende verdere professionalisering en het equiperen van
onze huidige dominante marktpositie, geleid tot forse investeringen om de voorziene verdere groei te
kunnen faciliteren. Een aantal voorbeelden hiervan worden hierna genoemd:
Branding en sponsoring
Er is door het management aanzienlijke aandacht gegeven aan de verdere ontwikkeling van de
merknaam AFAB, onder andere als voorbereiding op de geplande beursgang en met het oog op de
verdere versterking van de positie in de markt. Hiervoor was gelegenheid, ook omdat zich een aantal
goede nieuwe reclamedeals voordeden, zodat middels sponsorcontracten (onder andere het
Nederlands basketbalteam, handbal en diverse Eredivisie-voetbalclubs) en eenmalige acties de
naamsbekendheid kon worden vergroot. De eenmalige acties hebben betrekking op
billboardreclames, reclame op vrachtwagens en sponsoring van sportevenementen, zoals het darten,
volleybal en basketbal.
Kruisbestuiving tussen divisies
Het afgelopen boekjaar heeft voor de intermediaire divisie ook in het teken gestaan van de
kruisbestuiving met andere onderdelen van de groep. Met betrekking tot de bemiddeling in
consumptief krediet (CK) heeft de intermediaire divisie verdergaande acties ondernomen om de
producten uit de bancaire divisie in het assortiment op te nemen en te bemiddelen bij cliënten. De
totale provisieopbrengsten van met name AFAB Geldservice B.V. en O&B Finance Nederland B.V. met
betrekking tot HDV-producten bedragen in 2007 € 1,2 miljoen (zie tevens toelichtingen daaromtrent in
de jaarrekening).
Daarnaast is de AFAB-kennis op het gebied van consumptief krediet aangewend om de entiteiten in
de service providing divisie te helpen de CK-labels Innofin Financieringen (FSD) en Xcredi
Financieringen (Xtensive) in de markt te zetten. Beide labels zijn reeds in het tweede kwartaal volledig
geoperationaliseerd, wat heeft geleid tot een groeiende productie van met name Xcredi Financieringen
in het derde en vierde kwartaal van 2007.
Securitisatietraject
Op het ogenblik is het management van de bancaire divisie de mogelijkheden van een
securitisatietraject aan het onderzoeken. De eerste stappen in de voorbereiding voor een dergelijk
traject zijn inmiddels gezet. In verband met onder andere de huidige ongunstige rente- en
marktontwikkelingen heeft een dergelijke securitisatie (nog) niet plaatsgevonden. Het is de
doelstelling van het management dit traject in de nabije toekomst alsnog in te gaan en het
management prepareert de organisatie op een degelijk traject, zodat op het markttechnische juiste
moment kan worden gestart met de securitisatie. Bij bancaire dochter Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V. (HDV) is verder geïnvesteerd in zowel het verder optimaliseren van haar ICTomgeving, het uitbouwen van haar netwerk van intermediairs, alsmede in kwalitatief hoogwaardige
en ervaren medewerkers. In juni is de 100e intermediair door HDV gecontracteerd. Deze groei werd
met name bereikt door een uitstekende collectieve prestatie van de medewerkers. Het management
van de bancaire divisie is druk bezig de interne organisatie uit te breiden met medewerkers en
inmiddels is een nieuwe (additionele) bedrijfsruimte gevonden om de verdere groei te faciliteren.
Medio augustus 2007 is een divisiecontroller aangesteld voor de bancaire divisie, die zich met name
richt en zal richten op het verder optimaliseren, verbeteren en toetsen van de processen alsmede het
verder inrichten van managementinformatie en het bewaken van de interne controle, waaronder
compliance, binnen de divisie.
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FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN
Omzet en resultaatontwikkeling
De ontwikkeling van de netto-omzet en het resultaat na belastingen van AFAB Groep in 2007 ten
opzichte van 2006 is hieronder weergegeven.
* € miljoen

2007

Netto-omzet
Resultaat na belastingen
Resultaat na belastingen / Netto-omzet

2006
100,7

53,3

33,1

15,4

32,9%

28,9%

Als gevolg van de autonome groei en de groei door acquisities is de netto-omzet van de groep in 2007
met 89% gestegen. Het resultaat na belastingen is evenwel met 115% gestegen, waarbij nog geen
rekening is gehouden met het aandeel van derden in de resultaten van de groep.
De bijdrage van de divisies in de netto omzet van 2007 en 2006 is als volgt weer te geven.
Procentuele divisiebijdrage netto-omzet

Procentuele divisiebijdrage netto-omzet

2007

2006

29%

75%

54%

16%
17%

9%

Intermediaire divisie

Intermediaire divisie

Divisie service providing

Divisie service providing

Bancaire divisie

Bancaire divisie

Netto-omzet * € miljoen
Intermediaire divisie
Divisie service providing
Bancaire divisie
Totaal netto-omzet

2007

2006
54,1
29,1
17,5

40,1
8,3
4,9

100,7

53,3

Hierbij moet worden opgemerkt dat voor presentatiedoeleinden de netto-omzet behaald binnen de
groep is geëlimineerd. Voorts moet worden opgemerkt dat de netto-omzet van de service providing
divisie in 2007 en 2006 slechts de netto-omzet over het tweede halve boekjaar bevat van Quarré
Nederland B.V. respectievelijk Xtensive Serviceproviding B.V. (voorheen ‘Xtensive Franchising B.V.’)
in verband met het feit dat vanaf dat moment de resultaten zijn meegeconsolideerd in de
geconsolideerde jaarrekening van AFAB Financiële Diensten Holding N.V.
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De netto-omzet voor het eerste halve boekjaar bedraagt voor Quarré Nederland B.V. € 2,9 miljoen
(2006: Xtensive Serviceproviding B.V. € 8,2 miljoen). Toevoeging van deze netto-omzet zou het
relatieve aandeel van de service providing divisie doen stijgen naar 31% (2006: 27%). Voor 2008 wordt
een verder toenemend aandeel van de service providing divisie in de totale netto-omzet verwacht als
gevolg van de overname van PensioenPoint Nederland B.V. per 1 januari 2008. Op basis van een
netto-omzet over 2007 van PensioenPoint Nederland B.V. van € 2,2 miljoen zou het aandeel nog
verder zijn gestegen tot 32%.
Intern wordt gestuurd op EBITA, zijnde het resultaat voor belastingen, financieringsresultaten,
amortisatie en waardeverminderingen van activa. De totale EBITA van de groep is in 2007 met 93%
gestegen naar € 52,6 miljoen (2006: € 27,3 miljoen). Wij zijn zeer tevreden met de ontwikkeling van de
EBITA en het feit dat EBITA in lijn met de netto-omzet is gestegen.
Normalisatie van het resultaat
Zoals gezegd bedraagt het resultaat na belastingen over boekjaar 2007 € 33,1 miljoen. Om het resultaat
na belastingen op een juiste manier te kunnen beoordelen dient rekening te worden gehouden met
enkele factoren van bijzondere aard.
Resultaat eerste halfjaar Quarré Nederland B.V.
Conform het overnamecontract met betrekking tot Quarré Nederland B.V. is AFAB Service Providing
Holding N.V. gerechtigd tot het gehele resultaat over boekjaar 2007. Voor consolidatiedoeleinden zijn
echter slechts de resultaten van Quarré Nederland B.V. over het tweede halfjaar 2007
meegeconsolideerd, in verband met de feitelijke datum dat AFAB Service Providing Holding N.V. in
control was bij de vennootschap. Het resultaat na belastingen van Quarré Nederland B.V. over het
eerste halfjaar 2007 bedroeg € 1,0 miljoen.
Resultaten 2007 PensioenPoint Nederland B.V.
Conform het overnamecontract met betrekking tot PensioenPoint Nederland B.V. is AFAB Service
Providing Holding N.V. gerechtigd tot (een deel van) het resultaat over boekjaar 2007. Voor
consolidatiedoeleinden zijn de resultaten van PensioenPoint Nederland B.V. niet meegeconsolideerd,
in verband met de feitelijke datum dat AFAB Service Providing Holding N.V. in control was bij de
vennootschap. Het resultaat na belastingen van PensioenPoint Nederland B.V. over boekjaar 2007
bedroeg € 1,0 miljoen.
Afschrijvingskosten overgenomen kredietportefeuilles
De afgelopen boekjaren is een aanzienlijk aantal krediet- en verzekeringsportefeuilles overgenomen.
Daarnaast zijn uit hoofde van toepassing van de purchase accounting methode (IFRS 3) enkele
kredietportefeuilles geïdentificeerd en gealloceerd uit de betaalde goodwill voor geacquireerde
werkmaatschappijen. De afschrijving van deze immateriële vaste activa vindt plaats door middel van
een degressief model dat het uitlopende karakter van de portefeuilles weerspiegelt. Voor de
overgenomen kredietportefeuilles betekent dit een verschil in afschrijvingspatroon in vergelijking met
voorgaande boekjaren en fiscale grondslagen. Dit betreft over de boekjaren heen slechts een timingverschil. Goodwill wordt niet afgeschreven, maar er wordt jaarlijks beoordeeld of er sprake is van een
bijzondere waardevermindering. De Purchase Price Allocation (PPA) uit hoofde van toepassing van
IFRS3 heeft echter geleid tot een afschrijvingslast in de boekjaren 2007 en 2006 en zal ook in de
komende boekjaren tot lasten leiden. De afschrijvingslasten als gevolg van PPA in 2007 bedroegen €
0,7 miljoen (2006: € 1,1 miljoen).
Solvabiliteit en liquiditeit
Ten behoeve van de financiering van de acquisities is een kredietfaciliteit overeengekomen met een
consortium van banken onder leiding van NIBC Bank N.V. (verder bestaande uit Rabobank en Fortis
Bank) ter hoogte van € 116 miljoen.
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Van deze faciliteit is ultimo 2007 € 98 miljoen benut. Per ultimo juni 2007 is een bedrag van € 8,6
miljoen afgelost, zodat het obligo per 31 december 2007 € 89,4 miljoen bedraagt. Begin januari 2008 is
wederom een bedrag van € 8,6 miljoen afgelost.
Voor de bancaire divisie is de financieringslijn zoals deze bestond bij SNS Bank en ABN Amro Bank
gedurende de zomermaanden gewijzigd. Inmiddels hebben ABN Amro (€ 50 miljoen), Rabobank
(€ 100 miljoen) en Fortis Bank (€ 50 miljoen) een fundingfaciliteit ter beschikking gesteld van € 200
miljoen in totaal, waarvan ultimo december 2007 totaal € 175,3 miljoen is gebruikt. Tevens is door
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. een achtergestelde lening verstrekt aan AFAB Bancaire
Diensten Holding N.V. ter versterking van de solvabiliteit van de bancaire divisie ter grootte van
€ 7 miljoen.
Groepssolvabiliteit
Hieronder zijn enkele ratio’s weergegeven voor de gehele groep.
2007
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 1
Werkkapitaal ((vlottende activa + liquide middelen) / vlottende
passiva)

2006
27,23%

37,13%

80,40%

115,45%

Interest cover ratio (EBITA / totale financieringslasten)
Net debt / EBITA ratio (total net debt / EBITA) gehele groep,
exclusief bancaire divisie

8,79

12,73

1,47

1,85

EBITA (* € miljoen)

52,6

27,3

EBITA wordt gedefinieerd als het resultaat voor belastingen en financieringslasten gecorrigeerd voor
de amortisatie op immateriële vaste activa en is weergegeven voor de gehele groep conform de
geconsolideerde jaarrekening. Net debt wordt weergegeven exclusief de bancaire divisie. Net debt is
gedefinieerd als de netto vreemd vermogen schuld aan kredietinstellingen, derhalve inclusief de stand
van de liquide middelen, de rekening couranten met groepsmaatschappijen en het kortlopende
aflossingsdeel van de langlopende schulden. Indien eveneens rekening wordt gehouden met de
EBITA van het eerste halve boekjaar van Quarré Nederland B.V. en het gehele boekjaar van
PensioenPoint Nederland B.V., zodat de EBITA op LTM-niveau (‘Last Twelve Months’) wordt
gebracht, bedraagt de totale EBITA van de groep ultimo 2007 € 55,2 miljoen. Net debt / EBITA ratio
bedraagt in dat geval 1,40.
Financieringsvereisten
De financieringsvereisten van NIBC Bank N.V. en het gerelateerde bankensyndicaat zijn gebaseerd op
de LTM-cijfers. De hierna weergegeven ratio’s zijn hierop gebaseerd en bevatten de werkelijke ratio’s
ultimo 2006, ultimo juni 2007 en ultimo december 2007 voor de gehele groep (exclusief de bancaire
divisie) voor de laatste twaalf maanden.
31-12-2007
30-06-2007
31-12-2006

Interest cover ratio (EBITDA / Totale
financieringslasten)

8,94

8,71

15,89

Net debt / EBITDA ratio (total net debt / EBITDA)

1,48

1,68

1,54

EBITDA (* € miljoen)2

52,4

40,1

32,9

1

De solvabiliteit is gebaseerd op zichtbaar eigen vermogen, dat beïnvloed wordt door de inbrengtransactie die begin 2006 heeft
plaatsgevonden als storting op het aandelenkapitaal.
2
EBITDA wordt gedefinieerd als het resultaat voor belastingen en financieringsresultaat, gecorrigeerd voor de (bijzondere)
waardeverminderingen en afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa.
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De banken die de bancaire divisie een financiering hebben verstrekt, stellen de voorwaarde aan AFAB
Bancaire Diensten Holding N.V. dat minimaal een garantievermogen van 12% wordt aangehouden
ten opzichte van gecorrigeerde balanstotaal.
31-12-2007
AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
- garantievermogen
- gecorrigeerd balanstotaal
- garantievermogen/gecorrigeerd balanstotaal

26.783.000
207.686.000
12,9%

30-06-2007

18.961.000
123.716.000
15,3%

31-12-2006

17.538.000
90.747.000
19,3%

Ultimo december 2007 is gebleken dat de solvabiliteitseis van de financieringsmaatschappijen dreigt te
worden overschreden. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een (hernieuwde) kapitaalstorting
door AFAB Financiële Diensten Holding N.V. in volle gang en deze zal op korte termijn worden
gerealiseerd. Totdat Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. overgaat tot het effectiseren van de
leningenportefeuille zullen voldoende kapitaalstortingen worden gedaan om de solvabiliteit te
garanderen. Hierover wordt nader overleg gevoerd met de financiers.

AFAB Geldservice B.V. is hoofdsponsor van BVO Vitesse uit Arnhem.
Hierboven is de voltallige selectie voor seizoen 2007-2008 afgebeeld.
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ONTWIKKELINGEN IN WET- EN REGELGEVING
Na een dynamisch jaar in het maatschappelijk verkeer als gevolg van ontwikkelingen in de wet- en
regelgeving in 2006, is boekjaar 2007 een jaar geweest van verdere invulling van de organisatie in een
betrekkelijke rustige omgeving. Hieronder geven we een overzicht van de huidige en toekomstige
ontwikkelingen in wet- en regelgeving die van belang zijn voor AFAB Groep.
Wet op het financieel toezicht (Wft)
In ons jaarverslag van 2006 hebben we reeds aangegeven dat na een jarenlange voorbereiding met
ingang van 1 januari 2007 een volledig nieuw kader van wet- en regelgeving is gaan gelden voor het
toezicht op de financiële sector en de financiële markten, in de vorm van de Wft. Deze Wft heeft voor
AFAB Groep een tweeledige werking. Enerzijds het gedragstoezicht, gericht op ordelijke en
transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling
van cliënten. Hier houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op. Anderzijds is er het
prudentieel toezicht, gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de
stabiliteit van de financiële sector, waarvoor DNB verantwoordelijk is.
Gevolgen voor AFAB Groep
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. heeft onder andere door middel van gesprekken met de
directies van de werkmaatschappijen de gevolgen van de Wft in kaart gebracht voor de
werkmaatschappijen binnen de groep. Belangrijke gevolgen zijn onder andere de classificatie van
producten (in complex en niet-complex) en de daaraan gerelateerde wijziging van de provisiestromen.
Met ingang van 1 november 2007 is tevens mr. G.G. (Trudy) Bekkering FB binnen AFAB Groep
benoemd als hoofd compliance. Zij zal zorgdragen voor een Wft-risicoanalyse en het definiëren van
acties per werkmaatschappij voor 2008 om geheel te voldoen aan de Wft. Waar nodig zal zij de
noodzakelijke controleonderzoeken (laten) verrichten.
Door de door ons waargenomen verschuiving van ‘rule-based’ naar meer flexibeler ‘principle-based’
toezicht hebben wij het compliance proces in een goede en constructieve overlegstructuur met de
AFM kunnen vormgeven. Wij zijn hier content mee, aangezien dit ons meer ruimte biedt voor een
eigen invulling te zorgen die beter past bij de specifieke situatie van AFAB Holding. Wij erkennen
echter daarbij dat onze eigen verantwoordelijkheid hieromtrent toeneemt. Wij zullen doorgaans
bijvoorbeeld moeten kunnen aantonen dat de specifieke invulling past binnen de doelstellingen van
de regelgeving, welke niet altijd concreet houvast biedt in detailregels die iets specifiek voorschrijven
of verbieden. Het hoofd compliance gaat ons in dit gehele proces faciliteren, hetgeen wij met veel
vertrouwen tegemoet zien.
Vergunningaanvragen Wft
Alle groepsmaatschappijen van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. hebben reeds gedurende
2006 een vergunning aangevraagd voor de Wft (voorheen Wet financiële dienstverlening), op basis
waarvan zij allen zijn ingeschreven in het Wft-register. Inmiddels hebben alle werkmaatschappijen
binnen de AFAB Groep de aangevraagde vergunning verkregen.
Financiële Instellingen Risico Analyse Methode (FIRM)
In 2005 heeft DNB de nieuwe risicoanalysemethode FIRM ontwikkeld. FIRM wordt gebruikt om een
risicoprofiel van de onder toezicht vallende instellingen op te stellen op basis waarvan zij haar
toezichtprioriteiten stelt. In FIRM, ondersteund door een softwareapplicatie, wordt verband gelegd
tussen de aan DNB opgelegde toezichtdoelstellingen: solvabiliteit, liquiditeit, integriteit en beheer en
organisatie. Er wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin het risico zich zal voordoen, de
gevolgen die dat heeft voor de instelling (brutorisico) en de aanwezigheid en kwaliteit van de
risicomitigerende interne beheersingsmaatregelen. Het risico dat resteert is dan het nettorisico.
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Begin 2007 is door AFAB Groep een dergelijke risicoanalyses opgesteld voor de bancaire divisie en de
overige onderdelen van de groep. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de FIRM-methode van
DNB. Op basis van de vervaardigde risicoanalyses zijn gedurende 2007 additionele maatregelen
genomen om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Hierin wordt de Raad van Bestuur
terzijde gestaan door de interne audit functionaris binnen AFAB Groep, die gedurende 2007 tevens
verscheidene onderzoeken heeft verricht en ook in 2008 nog zal verrichten.
Fiscale wet- en regelgeving
Met ingang van boekjaar 2007 is een aantal fiscale voor AFAB Groep van belang zijnde wijzigingen
van kracht geworden. Het betreft hier de volgende wijzigingen.
• het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd naar 25,5% (2006: 29,6%);
• het tarief van de dividendbelasting is van 25% naar 15% gegaan;
• de termijnen voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting zijn beperkt. Voor de
voorwaartse verliesverrekening geldt een termijn van negen jaar (was: onbeperkt), de
achterwaartse verliesverrekening kan slechts met de winsten van het voorafgaande boekjaar
(was: 3 jaar); en
• fiscale beperking van afschrijvingspercentages voor (fiscaal geaccepteerde) goodwill en
overige vaste activa. Met ingang van 1-1-2007 mag jaarlijks maximaal 10% worden
afgeschreven op goodwill en maximaal 20% op overige materiële vaste activa. Gezien onze
waarderingsmethoden voor overgenomen kredietportefeuilles en materiële vaste activa heeft
dit geleid tot verschillen tussen de commerciële en de fiscale jaarrekening van AFAB Groep.
In boekjaar 2007 is hieromtrent een voorziening voor latente belastingverplichtingen
verantwoord.
Wet toezicht financiële verslaggeving
Nauwlettend volgen wij de ontwikkelingen rond het toezicht van de AFM op de financiële
verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland via de Wet toezicht financiële
verslaggeving (Wtfv). Zeer onlangs nog heeft de AFM een onderzoek gepubliceerd omtrent dit
onderwerp met aandachtspunten voor de externe jaarverslaggeving. Alhoewel de financiële
verslaggeving van AFAB Groep (nog) niet onder dit toezicht van AFM valt, volgt AFAB de
ontwikkelingen omtrent dit toezicht zeer nauwgezet. Dit mede in verband met een eventuele
beursgang in de toekomst.
International Financial Reporting Standards (IFRS)
AFAB Groep is met ingang van boekjaar 2006 voor haar externe verslaggeving overgegaan op IFRS.
De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de afgelopen jaren enkele nieuwe
standaarden (IFRS/Exposure Drafts) en interpretaties uitgevaardigd (IFRIC). De geconsolideerde
jaarrekening 2007 houdt rekening met de voor boekjaar 2007 geldende standaarden en interpretaties,
waaronder de met ingang van 1 januari 2007 van toepassing zijnde richtlijn IFRS7 inzake de
toelichting op financiële instrumenten. Daarnaast hebben wij besloten de nieuwe richtlijn IFRS8
(‘Operating Segments’) vervroegd toe te passen met ingang van 1 januari 2007. Wij zijn van mening
dat deze standaard beter aansluit bij de interne managementrapportering van AFAB Financiële
Diensten Holding N.V. en derhalve beter toepasbaar is dan de voorgaande standaard (IAS14). Er
wordt verwezen naar punt 34 van de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening voor de
uitwerking van de informatie over operationele segmenten.
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RISICOPARAGRAAF
AFAB Groep werkt voortdurend aan verdere professionalisering van de organisatie, mensen en
systemen. Hierbij is AFAB Groep tevens bezig een risicomanagementsysteem op te zetten.
Risicomanagement omvat het identificeren, meten en beheersen van risico’s om te voorkomen dat
deze het behalen van organisatiedoelstellingen in de weg zullen staan. Een systeem voor
risicomanagement maakt de kans op fouten en het nemen van verkeerde beslissingen kleiner en
beperkt de invloed van onvoorziene omstandigheden. Goede risicobeheersing betekent voor AFAB
Groep dat het ook op lange termijn haar doelstellingen kan bereiken.
In 2007 hebben wij een strategische en tactische risicoanalyse opgesteld en vastgesteld. De interne
audit functionaris is belast met het verder uitwerken en uitdiepen van de risicoanalyses en het meten
van de risico’s en de adequate beheersing daarvan door de organisatie. Periodieke terugkoppeling
vindt plaats aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, via de Audit Commissie.
Daarnaast is met ingang van 2007 een managementinformatiesysteem in werking getreden, waarbij
iedere werkmaatschappij ten behoeve van de (maandelijkse) directievergadering operationele en
tactische managementinformatie presenteert. Op deze wijze tracht de Raad van Bestuur de beheersing
van de risico’s vorm te geven. Wij realiseren ons dat een goede stap is gezet op weg naar het steeds
meer en beter ‘in control zijn’, maar dat er nog steeds stappen moeten worden gemaakt. In 2008 zal de
aandacht van de Raad van Bestuur uitgaan naar het verder optimaliseren van deze
managementinformatiestroom.

Directievergadering AFAB Groep, Boardroom Plotterweg 24 te Amersfoort

Als we het hebben over financiële risico’s en risicobeheersing rondom financiële instrumenten, dan is
het risicobeleid van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. met name gericht op het beperken van
renterisico’s op de financiering en kredietrisico’s op de consumptieve kredietportefeuille. De risico’s
op het gebied van rente, valuta’s, marktprijzen en liquiditeit zijn beperkter. Voor de beheersing
omtrent risico’s met betrekking tot financiële instrumenten verwijzen wij naar de in de toelichting
omtrent financiële instrumenten in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (punt 37).
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CORPORATE GOVERNANCE
Een belangrijk vereiste voor de geplande beursgang van medio 2008 is dat de organisatie op een
dusdanige wijze is ingericht dat deze in lijn ligt met de aanbevelingen van de Code Tabaksblat, de
Nederlandse Corporate Governance-richtlijnen.
Raad van Commissarissen
Op 22 augustus 2005 heeft Algemene Vergadering van Aandeelhouders een Raad van
Commissarissen ingesteld, onder andere in verband met de beoogde aanvraag van de Wtkvergunning bij DNB. De Raad bestaat uit een evenwichtige mix van topmensen uit bedrijfsleven,
wetenschap en politiek, met complementaire expertise. Elders in dit jaarverslag is een beschrijving
gegeven van de samenstelling van de Raad, bestaande uit de heren M.J.F. Dupon, Prof. Dr. W.A.F.G.
Vermeend en Prof. Dr. J.J. van Duijn. Wij zijn van plan in de nabije toekomst een commissaris toe te
voegen aan de Raad, met name ten behoeve van de bancaire divisie.
Audit Commissie
Gedurende 2006 is een Audit Commissie ingesteld onder voorzitterschap van commissaris Prof. Dr.
W.A.F.G. Vermeend. Vanuit de Raad van Bestuur heeft de CFO zitting in de commissie. In 2007 is
evenals in 2006 twee keer vergaderd. De vergaderingen stonden met name in het teken van de
risicoanalyses en de uitgevoerde interne controleonderzoeken van de interne audit functionaris.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Aangezien de Raad van Bestuur van AFAB Holding
meent dat ook een gedeelte van de revenuen van de
groep aangewend dient te worden voor projecten
waarbij de maatschappij baat heeft, is AFAB Holding
met ingang van 2005 een zogenaamde ‘vriend van CliniClowns’ geworden.
Stichting CliniClowns Nederland biedt afleiding en
plezier aan zo veel mogelijk kinderen die het moeilijk
hebben door ziekte en/of handicap. De CliniClowns
laten de kinderen weer even baas zijn over hun eigen
situatie, laten ze gewoon weer even kind zijn.
CliniClowns maakt contact met de gezonde kant van elk
kind door spel, fantasie, gevoel van controle en sociale
interactie te stimuleren. Op dit moment spelen meer dan
60 CliniClowns in ruim 110 ziekenhuizen en andere
zorginstellingen door heel Nederland. Via de besloten
belevingswereld Neuzenroode.nl spelen de CliniClowns
bovendien ook voor langdurig zieke kinderen die thuis
worden verzorgd. Daarnaast geeft CliniClowns zieke
en/of gehandicapte kinderen een dag extra afleiding en
plezier met specifieke clowneske evenementen als ‘Het
Kindergala’ en de ‘CliniClowns Theatertour’.
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INTERNE ORGANISATIE
Gedurende 2007 is de interne organisatie sterk gegroeid naar een gemiddeld aantal van circa 350
werknemers op FTE basis (2006: 230). Aangezien bij de Groep een aanzienlijk aantal parttimers
werkzaam is, bedraagt het totaal aantal werknemers circa 600. Dit aantal is evenals voorgaand boekjaar
fors gestegen als gevolg van acquisities en autonome groei, alsmede ten gevolge van een verdere
professionalisering van de interne organisatie.
Afdeling finance & control
De afdeling finance & control heeft in 2007 onder leiding van de verantwoordelijke directeur finance
& control een enorme uitbreiding ondergaan. Zo is gedurende 2007 voor iedere divisie een
divisiecontroller aangesteld. Voor de bancaire divisie is een business controller aangesteld, die
verantwoordelijk is voor de managementinformatie binnen de divisie, fungeert als centraal punt in het
spanningsveld tussen commercie, ICT en financiën, controlewerkzaamheden verrichten op de interne
beheersorganisatie alsmede is hij verantwoordelijk voor de interne en externe verslaggeving.
De intermediaire divisie kent ook een eigen divisiecontroller, die naast de beheersing van financiële
risico’s ook als taak heeft de administratieve organisatie, interne controlemaatregelen en
managementinformatie te optimaliseren voor de werkmaatschappijen binnen de divisie.
Met ingang van 1 oktober 2007 is tenslotte ook in de divisie service providing een financial controller
aangesteld die de managementinformatie en overige processen binnen de divisie dient vorm te geven
en te monitoren. Daarnaast is hij het financiële middelpunt voor de (afdelingen finance van de)
werkmaatschappijen binnen de divisie.
Met de huidige omvang verwachten wij dat de nodige verdere optimalisatie van de administratieve
organisatie, interne (risico) beheersing en interne en externe financiële verslaggeving kunnen worden
gerealiseerd.
‘Building the Best’
Gedurende 2007 is AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. voorgedragen voor de competitie
‘Building the Best’. Inmiddels kunnen wij met
gepaste trots melden dat wij zijn verkozen tot één
van de organisaties die behoren tot de 50 best
geleide DGA-ondernemingen van Nederland.
‘Building the Best’ richt zich op bedrijven (meer
dan 50 medewerkers en een omzet van meer dan
10 miljoen euro) in alle industriële sectoren en nietbeursgenoteerd.
Het is voor het eerste keer dat een onafhankelijke en deskundige jury onder leiding van Thijs
Wöltgens, voorzitter Kamers van Koophandel Nederland, de 50 best geleide DGA-ondernemingen in
Nederland heeft geslecteerd. De competitie ‘Building the Best’ is een initiatief van accountants- en
adviesorganisatie Deloitte in nauwe samenwerking met Nijenrode Business Universiteit, de Kamers
van Koophandel, VNO/NCW en de Stichting Ondernemersklankbord. Wij zijn erg trots dat wij een
jaar lang de titel ‘Netherlands 50 Best Managed Companies 2008’ mogen voeren.
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VOORUITZICHTEN
De Raad van Bestuur heeft veel vertrouwen in de toekomst en verwacht, nu de organisatie en het
management daarop in de voorbije jaren op steeds beter en hoger niveau is ingericht, het
groeiscenario verder te kunnen doorzetten. Enerzijds is het gezien de huidige managementcapaciteit iedere werkmaatschappij heeft een capabele directie alsmede een directievoorzitter voor de divisie
service providing, die rapporteert aan de Raad van Bestuur - zeer verantwoord. Anderzijds bieden
marktontwikkelingen (verdere concentratietendens, schaalvergroting, effectuering Wet op het
financieel toezicht, aantrekken van de markt voor consumptief krediet), ruime financierings/leveragemogelijkheden en een zeer sterke marktpositie (grootste kredietbemiddelaar van Nederland
en Nederlands grootste hypotheek service provider) grote kansen voor onze onderneming. Wij zijn
door onze sterke focus geheel geëquipeerd om de ‘debetklant’ (consumenten met een behoefte aan
consumptief of hypothecair krediet) direct of indirect te bereiken en op een juiste wijze te bedienen.
Ontwikkeling omzet/resultaten
De ontwikkeling van omzet (van € 53,3 miljoen naar € 100,7 miljoen) en resultaat na belastingen (van
€ 15,4 miljoen naar € 33,1 miljoen) in het voorbije boekjaar stemt de Raad van Bestuur buitengewoon
positief. Het feit dat alle divisies van de groep bijgedragen hebben aan deze enorme sprong en dat de
kwaliteit van omzet en winst en de diversificatie daarvan verder zijn verbeterd, versterkt zowel onze
tevredenheid als de zeer positieve vooruitzichten voor 2008 en de daarop volgende jaren.
Algemene bankvergunning
In de voorbije jaren hebben zowel onze medewerkers als onze externe adviseurs in hoge mate
inspanningen verricht bij de voorbereiding en indiening van de aanvraag voor de algemene (Wft)
bankvergunning bij De Nederlandsche Bank (DNB). Voor de groep is deze bankvergunning van groot
strategisch belang, aangezien wij voornemens zijn naast consumptieve kredieten eveneens eerste
hypotheken voor eigen rekening en risico te gaan verstrekken, overigens niet door middel van een
eigen kantorennetwerk, maar uitsluitend middels ons grote netwerk van in- en externe intermediairs.
Daarnaast kunnen spaargelden worden aangetrokken. Tenslotte betekent een verlening van de
algemene bankvergunning door DNB voor de groep dat er een kwaliteitslabel wordt verstrekt, wat
wij mede gezien onze toekomstplannen als een belangrijk positief neveneffect ervaren. Wij
verwachten deze algemene bankvergunning van DNB op korte termijn te ontvangen.
De komende periode zal voor de bancaire divisie in het teken staan van het onderhouden en verder
optimaliseren van de kwaliteit van onze interne organisatie (waaronder ICT-systemen,
procesverbeteringen en administratieve organisatie/interne controle).
Beursgang
Wij hebben met diverse nationale en internationale (investerings)banken oriënterende gesprekken
gevoerd met het oog op de voorgenomen beursgang (IPO) van AFAB Holding, aanvankelijk gepland
omstreeks medio 2008.
Redenen voor een beursgang zijn:
1. Versterking van eigen vermogenspositie, zowel om verdere acquisities te kunnen doen als
ten behoeve van de balanspositie van onze bancaire tak;
2. Continuïteit. Jegens alle stakeholders, zoals directie, management en businesspartners,
waarborgen wij op deze wijze continuïteit in de uitvoering van onze activiteiten en de groei
daarvan, overeenkomstig onze businessplannen;
3. Het creëren van een onafhankelijke exitmogelijkheid voor de huidige aandeelhouders,
zonder hierbij afhankelijk te zijn van de interesse van nationale en internationale
(strategische) partijen. Overigens wordt bij de beursgang in aanvang vrijwel zeker slechts een
minderheidsbelang verkocht.
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De voorbereidende stappen die noodzakelijk zijn om onze organisatie gereed te maken voor deze
beursgang zijn genomen en liepen in veel gevallen parallel met activiteiten die ten behoeve van de
aanvraag van een algemene bankvergunning reeds uitgevoerd werden.
Bankiers zijn zonder uitzondering zeer positief over de mogelijkheden van een beursgang voor onze
groep. Wij verwachten dan ook dat onze unieke propositie, nl. de distributiekracht die de groep in de
hele keten (van aanbieder, via service provider voor intermediairs, tot eigen intermediaire bedrijven)
vertegenwoordigt in combinatie met haar dominante marktpositie en sterke focus op consumptieve en
hypothecaire kredieten, zich zal vertalen in veel belangstelling voor het aandeel.
Gezien de matige marktomstandigheden en het slechte beurssentiment ten gevolge van de
Amerikaanse kredietcrisis hebben wij de voorgenomen beursgang vooralsnog voor onbepaalde tijd
uitgesteld. Wél is de onderneming inmiddels voldoende geëquipeerd voor een beursgang, zodat deze
zodra het sentiment is verbeterd, zeer snel alsnog geëffectueerd kan worden.
TENSLOTTE
Wij zijn onze medewerkers veel dank verschuldigd voor de door hen geleverde grote inspanningen,
waardoor wij onze ambitieuze doelstellingen konden realiseren. De uitverkiezing tot ‘Best Managed
Company’ komt mede aan het voltallige management en alle medewerkers toe.
Raad van Bestuur
M.G. Schouten MCIM, CEO
H. van Doorn AA, CFO
Amersfoort, 3 april 2008

Directie werkmaatschappijen & Raad van Bestuur AFAB Financiële Diensten Holding N.V.
V.l.n.r. J.A.J. Schoonwater (Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.), A. Hensema en Drs. E.L.J. Hendrich MMO (Financiële Service
Desk B.V.), Mr. Drs. J.N.E. van der Meer en Mr. L.J.M. Meylink-Vink (PensioenPoint Nederland B.V.), M.G. Schouten MCIM (CEO
AFAB Financiële Diensten Holding N.V.), H. van Doorn AA (CFO AFAB Financiële Diensten Holding N.V.), R.C.J. Dijkstra (AFAB
Geldservice B.V.), M. Buytendijk en P.E. Hillert (Quarré Nederland B.V.), M.T. Roggeveen (Uveco Groep B.V.), J.J.T. van der Elst (O&B
Finance Nederland B.V.), W. van der Ploeg (Xtensive Serviceproviding B.V.), W. Witteveen MM (AFAB Service Providing Holding N.V.),
R.A. Wildoër (AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.), Drs. P.H. Hijlkema RA (Directeur Finance & Control AFAB Financiële
Diensten Holding N.V.) en V.A.W.M. Laan (Xtensive Serviceproviding B.V.)
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Labels AFAB Groep
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(1 januari – 31 december, in duizenden Euro’s)
2007

Netto-omzet
Kostprijs omzet

1.
2.

2006

100.651
(16.248)

Bruto-omzetresultaat

53.316
(8.560)
84.403

44.756

BEDRIJFSLASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Verkoopkosten
Overige bedrijfslasten
Bijzondere waardevermindering van
financiële vaste activa

3.
4.
5.
6.
7.

15.973
1.916
1.056
6.475
6.144

8.409
2.659
664
4.086
3.666

2.195

654

Som van de bedrijfslasten

33.759

20.138

Bedrijfsresultaat

50.644

24.618

(5.979)

(2.146)

44.665

22.472

(11.570)

(7.052)

33.095

15.420

27.162
5.933

12.796
2.624

33.095

15.420

27.162

12.796

80.000

80.000

0,34
0,34

0,16
0,16

Financiële baten en lasten

8.

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Vennootschapsbelasting

9.

Resultaat na belastingen
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van de vennootschap
Aandeel derden

10.

Resultaat per aandeel toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap
(gewoon en verwaterd)
Netto-winst aan aandeelhouders (€ 1.000)
Gewogen gemiddeld aantal aandelen
(* 1.000 stuks)
Resultaat per aandeel (€)3
Resultaat per aandeel (€)3 verwaterd

11.
11.

3

De resultaten per aandeel worden berekend op basis van het resultaat na belastingen welke toekomt aan de
aandeelhouders van de vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER
(voor verwerking resultaatbestemming en in duizenden Euro’s)

ACTIVA
2007

2006

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Goodwill
Overgenomen (krediet)portefeuilles
Overige immateriële vaste activa

12.
115.255
4.950
70.613

59.459
6.866
70.588
190.818

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

136.913

13.
74
1.810
674

51
1.685
283
2.558

Financiële vaste activa
Leningen/vorderingen niet voor
handelsdoeleinden aangehouden
Latente vennootschapsbelasting

14.
15.

206.487
241

2.019

79.946
263
206.728

80.209

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Nog te ontvangen provisies /
formulehonorarium
Vorderingen op
minderheidsaandeelhouders
Vorderingen op aandeelhouders /
gelieerde ondernemingen
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Totaal

16.

23.998

9.291

17.

856

884

18.
19.

605
1.604

126
944

20.

871

21.

943
27.934

12.188

11.991

19.110

440.029

250.439
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PASSIVA
2007
GROEPSVERMOGEN
Geplaatst en gestort kapitaal
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Groepsvermogen toerekenbaar aan eigen
aandeelhouders
Aandeel derden

2006

22.
80.000
11.796
27.162

80.000
12.796

118.958
477

92.796
12
119.435

92.808

VERPLICHTINGEN
Langlopende schulden
Kredietinstellingen
Provisiefonds franchisenemers
Overige langlopende schulden

23.
24.
25.

237.803
1.169
130

127.246
1.013
100
239.102

Kortlopende schulden
Aandeel derden
Voorzieningen
Kortlopend deel langlopende schulden
kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden aan aandeelhouders / gelieerde
ondernemingen
Vennootschapsbelasting
Belastingen en premies sociale
verzekering
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

128.359

26.
27.

29.044
3.118

275
1.659

28.

26.077

14.010

5.215

1.030

1.031
6.444

551
7.599

661
9.902

542
3.606

29.

30.

81.492

29.272

440.029

250.439
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT GROEPSVERMOGEN
(in duizenden Euro’s)
2007
Geplaatst
Kapitaal
en agio

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Aandeel
derden

12

Totaal eigen
vermogen4

Balans per 1/1/2007
Resultaatverdeling 2007
Dividenduitkering
Acquisitie deelnemingen
Resultaat 2007

80.000
-

12.796
(1.000)
-

12.796
(12.796)
27.162

(1.194)
300
1.359

92.808
(2.194)
300
28.521

Stand per 31/12/2007

80.000

11.796

27.162

477

119.435

2006
Geplaatst
Kapitaal
en agio

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Aandeel
derden

Totaal eigen
vermogen2

Balans per 1/1/2006
Acquisitie deelnemingen
Resultaat 2006

80.000
-

-

12.796

34
(22)

80.000
34
12.774

Stand per 31/12/2006

80.000

-

12.796

12

92.808

4

In verband met het feit dat AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. een aankoopverplichting heeft voor de resterende
minderheidsbelangen in O&B Finance Nederland B.V., Zorgkrediet Financieringen B.V. en Uveco Groep B.V. is het
minderheidsbelang derden welke daarop betrekking heeft geclassificeerd als een verplichting in de geconsolideerde
jaarrekening. Het resterende resultaat derden 2007 van € 4.574.000 heeft derhalve betrekking op deze minderheidsbelangen in
O&B Finance Nederland B.V., Zorgkrediet Financieringen B.V. en Uveco Groep B.V.
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(1 januari – 31 december, in duizenden Euro’s)
2007
€
Bedrijfsresultaat
Winstbelastingen
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen
financiële vaste activa
Mutatie latente belastingvordering
Mutatie kortlopende vorderingen
Mutatie kortlopende schulden5

2006
€

€

€

50.644
(12.725)
1.916
1.056

24.618
547
2.659
664

2.195
22
(15.746)
24.606

654
(8.335)
15.987

Kasstroom uit operationele activiteiten
51.968
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Verstrekking consumptief krediet
Desinvesteringen materiële vaste activa
Aflossing consumptief krediet

(55.821)
(1.670)
(182.725)
75
53.989

36.794
(63.840)
(1.308)
(78.515)
35
21.993

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(186.152)
Mutatie in langlopende schulden
Financiële baten en lasten
Uitgekeerd dividend
Aandeel derden

110.743
(5.979)
(1.000)
23.301

(121.635)
107.538
(2.146)
(2.656)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
127.065

102.736

Totaal netto kasstroom

(7.119)

17.895

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december
Mutatie liquide middelen

19.110
11.991
(7.119)

1.215
19.110
17.895

5

Mutatie kortlopende schulden is exclusief schulden vennootschapsbelasting en aandeel derden
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
ALGEMEEN
De in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden
Euro’s, zijnde de functionele rapporteringvaluta, tenzij anders aangegeven. De in deze
geconsolideerde jaarrekening gebruikte voetnoten verwijzen naar specificaties in de toelichting op de
geconsolideerde winst- en verliesrekening en de geconsolideerde balans, zoals opgenomen in dit
jaarverslag.
ACTIVITEITEN
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is begin 2006 opgericht en is de in Nederland, statutair in
Amersfoort gevestigde moedermaatschappij van ondernemingen die tot de geconsolideerde AFAB
Groep behoren (hierna te noemen ‘de groep’). De groep verleent uitsluitend in Nederland een breed
assortiment aan financiële diensten, onder meer op het gebied van het bemiddelen en verstrekken van
consumptieve kredieten, het bemiddelen van hypothecaire kredieten en verzekeringen alsmede het
optreden als dienstverlener (‘service provider’) voor onafhankelijke intermediairs.
OPSTELLING EN VASTSTELLING
De geconsolideerde jaarrekening is door de Raad van Bestuur opgesteld op 3 april 2008. De
jaarstukken zijn besproken in de vergadering van de Audit Committee en de vergadering van de Raad
van Commissarissen van 3 april 2008 en zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
Algemene grondslag
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard door de Europese Unie (EU). De IFRS regelgeving is voor
het eerst toegepast in het verslagjaar dat eindigt op 31 december 2006. De waarderingsgrondslagen die
zijn toegepast voor deze jaarrekening zijn in overeenstemming met de door de International
Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie per balansdatum
goedgekeurde IFRS.
Ontwikkelingen in IFRS
IFRS-standaarden en –interpretaties worden uitgegeven door de IASB en bestaan uit de IFRS, de
International Accounting Standards (IAS) en interpretaties daarvan die door het International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) zijn uitgegeven. Hieronder wordt ingegaan op
de belangrijkste ontwikkelingen in IFRS gedurende het boekjaar 2007, welke van invloed zijn geweest
op deze geconsolideerde jaarrekening. Ontwikkelingen in de IFRS na balansdatum maar voor het
opmaken van de jaarrekening hebben geen invloed gehad op deze jaarrekening en zullen naar
verwachting geen materiële invloed hebben op de jaarrekening 2008.
Aanpassingen IFRS gedurende 2007
Met ingang van 1-1-2007 zijn in IAS1 enkele aanpassingen effectief met betrekking tot toelichtingen
die moeten worden opgenomen over het eigen vermogen en de doelstellingen, richtlijnen en
processen rondom het beheersen van dit eigen vermogen en de toereikendheid daarvan. Dergelijke
toelichtingen zijn in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen.
De belangrijkste wijzigingen hebben echter betrekking op de toelichting rondom (het gebruik van)
financiële instrumenten (IFRS7) en de toelichting op segmentering (IFRS8).
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (VERVOLG)
IFRS7
Met ingang van 1-1-2007 wordt IFRS7 toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. Deze standaard is
in augustus 2005 uitgebracht en geeft een nadere uitwerking van reeds bestaande standaarden als IAS
30 en IAS32. Dientengevolge is de titel van IAS32 met ingang van 1 januari 2007 gewijzigd in
‘Financial Instruments – Presentation’. Er wordt verwezen naar punt 37 van de toelichting bij de
geconsolideerde jaarrekening voor de toelichting op financiële instrumenten.
IFRS8
Op 30 november 2006 is de nieuwe standaard IFRS8 ‘Operating Segments’ door de IASB uitgegeven,
waarmee IFRS8 de ‘oude’ standaard IAS14 ‘Segment Reporting’ vervangt. Deze standaard, die is
uitgegeven als onderdeel van het convergentieproject om de verschillen tussen IFRS en USGAAP te
verminderen, is effectief per 1 januari 2009. Eerdere toepassing van deze standaard is toegestaan en
wordt aanbevolen. AFAB Financiële Diensten Holding N.V. heeft besloten deze standaard met ingang
van 1 januari 2007 reeds toe te passen. De Raad van Bestuur is van mening dat deze standaard beter
aansluit bij de interne managementrapportering van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en
derhalve beter toepasbaar is dan de voorgaande standaard (IAS14). Er wordt verwezen naar punt 34
van de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening voor de uitwerking van de informatie over
operationele segmenten.
GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE
In de geconsolideerde cijfers zijn begrepen de deelnemingen waarin AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. beslissende zeggenschap heeft. Er wordt geacht sprake te zijn van beslissende
zeggenschap indien de groep de mogelijkheid heeft om, direct of indirect, het financiële en
operationele beleid van een onderneming te bepalen teneinde voordelen te verkrijgen uit de
activiteiten van de onderneming.
Bij het beoordelen of er sprake is van zeggenschap wordt het bestaan van eventuele stemrechten die
alsdan uitgeoefend of geconverteerd kunnen worden, alsmede het effect daarvan, in aanmerking
genomen. AFAB Financiële Diensten Holding N.V. wordt geacht op 31 december 2007 bij al haar
navolgende kapitaalbelangen deze beslissende zeggenschap te hebben.
De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
vanaf de aanvangsdatum van de zeggenschap tot aan het moment waarop deze eindigt. Het belang
van derden in het eigen vermogen wordt, in verband met de aankoopverplichting van het resterende
belang, afzonderlijk in de geconsolideerde balans gepresenteerd als component van de verplichtingen.
Het resultaat over de verslagperiode dat aan het belang van derden kan worden toegerekend, wordt
apart zichtbaar gemaakt.
De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie meegenomen
rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf overnamedatum. De resultaten
van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de
groepsband wordt verbroken.
De verkrijgingsprijs van een overgenomen entiteit wordt bepaald op de reële waarde van de
opgegeven activa, de uitgegeven aandelen of de aangegane verplichtingen per de overnamedatum,
vermeerderd met de direct aan de overname toe te rekenen kosten. Het positieve verschil tussen de
verkrijgingsprijs en het aandeel van de groep in de reële waarde van het saldo van identificeerbare
activa en verplichtingen (waaronder begrepen bepaalde voorwaardelijke schulden) van de
overgenomen entiteit wordt opgenomen als goodwill. Het eventuele negatieve verschil tussen de
verkrijgingsprijs en het aandeel in de groep in de reële waarde van activa en passiva (zogeheten
‘badwill’) wordt ineens ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.
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ALGEMENE TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (VERVOLG)
In het geval van een stapsgewijze acquisitie waarbij de zeggenschap in fasen tot stand komt, worden
alle activa en verplichtingen van de overgenomen entiteit, met uitzondering van goodwill,
gecorrigeerd naar de reële waarde per de datum van de laatste aandelenovernametransactie.
Aanpassingen met betrekking tot de reële waarde van bestaande belangen worden direct ten gunste of
ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het feit dat alle overgenomen activa en verplichtingen
tegen reële waarde worden opgenomen, leidt ertoe dat het belang van derden wordt berekend aan de
hand van deze reële waarden. De vennootschappelijke jaarrekening van AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. is in overeenstemming met de geconsolideerde jaarrekening opgesteld op basis van
IFRS. De navolgende (groeps)maatschappijen en kapitaalbelangen zijn in deze geconsolideerde
jaarrekening geconsolideerd.
1. AFAB Financiële Diensten Holding N.V., gevestigd te Amersfoort (groepshoofd)
2. AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V., gevestigd te Amersfoort (tussenholding, 100%
deelneming van AFAB Financiële Diensten Holding N.V.)
3. AFAB Bancaire Diensten Holding N.V., gevestigd te Amersfoort (tussenholding, 100%
deelneming van AFAB Financiële Diensten Holding N.V.)
4. AFAB Service Providing Holding N.V., gevestigd te Amersfoort (tussenholding, 100% deelneming
van AFAB Financiële Diensten Holding N.V.)
5. AFAB Geldservice B.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van AFAB Intermediaire
Diensten Holding N.V.)
6. 1-2-3 Krediet B.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van AFAB Intermediaire Diensten
Holding N.V.)
7. Uveco Groep B.V., gevestigd te Veghel (55% deelneming van AFAB Intermediaire Diensten
Holding N.V.)6
8. O&B Finance Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam (60% deelneming van AFAB Intermediaire
Diensten Holding N.V.)7
9. Zorgkrediet Financieringen B.V., gevestigd te Rotterdam (60% deelneming van AFAB
Intermediaire Diensten Holding N.V.) 7
10. Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van AFAB
Bancaire Diensten Holding N.V.)
11. Discount Bank Nederland N.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van AFAB Bancaire
Diensten Holding N.V.)
12. Xtensive Serviceproviding B.V., gevestigd te Amersfoort (tussenholding, 100% deelneming van
AFAB Service Providing Holding N.V.)
13. Xtensive Financiële Diensten B.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van Xtensive
Serviceproviding B.V.)
14. Aefin Financiële Diensten B.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van Xtensive
Serviceproviding B.V.)
15. Koophuis Nederland B.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van Xtensive
Serviceproviding B.V.)
16. Corridor B.V., gevestigd te Amersfoort (100% deelneming van Xtensive Serviceproviding B.V.)
17. Adviesplus B.V., gevestigd te Amersfoort (60% deelneming van Xtensive Serviceproviding B.V.)
18. Financiële Service Desk B.V., gevestigd te Breda (100% deelneming van AFAB Service Providing
Holding N.V.)
19. Fin Sala Fin B.V., gevestigd te Breda (90% deelneming van Financiële Service Desk B.V.)
20. Quarré Holding B.V., gevestigd te Houten (tussenholding, 70% deelneming van AFAB Service
Providing Holding N.V.)
21. Quarré Nederland B.V., gevestigd te Houten (100% deelneming van Quarré Holding B.V.)
22. PensioenPoint Nederland B.V., gevestigd in Oisterwijk (100% deelneming van AFAB Service
Providing Holding N.V.)8.
6

In 2008 is dit belang uitgebreid tot 100%. De aankoopverplichting ultimo 2007 is verwerkt in de geconsolideerde balans
In 2008 zijn deze belangen uitgebreid tot 93,34%. De aankoopverplichtingen ultimo zijn verwerkt in de geconsolideerde balans
8
In verband met de acquisitiedatum is voor PensioenPoint Nederland B.V. slechts de balans geconsolideerd in de
geconsolideerde jaarrekening
7
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MANAGEMENTSCHATTINGEN
Het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS-regelgeving vereist van het
management dat zij beoordelingen, inschattingen en aannames maakt die de toepassing van de
standaarden en de gerapporteerde bedragen voor activa, vermogen, schulden, verplichtingen,
inkomsten en uitgaven beïnvloeden. De gemaakte inschattingen en de daarmee samenhangende
aannames zijn gebaseerd op historische ervaringen en diverse andere factoren die onder de gegeven
omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De gemaakte inschattingen en aannames hebben
gediend als basis voor de beoordeling van de waarde van de verantwoorde activa en verplichtingen
waarvoor vanuit andere bronnen de omvang op dit moment nog niet blijkt. Werkelijke resultaten
kunnen echter afwijken van gemaakte inschattingen. Schattingen en onderliggende aannames worden
voortdurend beoordeeld.
Wijzigingen in schattingen en aannames worden verwerkt in de periode waarin de schattingen
worden herzien als de herziening uitsluitend op de desbetreffende periode betrekking heeft, of in de
periode van herziening en toekomstige perioden als de herziening zowel de huidige als toekomstige
perioden beïnvloedt. Beoordelingen door het management in de toepassing van IFRS die een
belangrijk effect hebben op de jaarrekening en inschattingen met een risico van een mogelijke
materiële onjuistheid in het volgende jaar zijn verderop in de toelichting (punt 33) opgenomen.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de verwerking daarvan
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief, waarover wordt
afgeschreven, aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn of dat een in eerdere jaren
verantwoorde bijzondere waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. Indien het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare
waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort bepaald.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde (marktwaarde
verminderd met de kosten voor verkoop) en de bedrijfswaarde (waarde van het activum in gebruik).
Een bijzondere waardevermindering wordt direct als een last verwerkt in de winst- en
verliesrekening. Een in voorgaande jaren verantwoorde bijzondere waardevermindering wordt
teruggenomen indien er een wijziging in de eerder gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde heeft plaatsgevonden (met uitzondering van
goodwill).
Indien dit het geval is, wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de realiseerbare waarde,
voorzover dit niet de op oorspronkelijke grondslagen bepaalde huidige boekwaarde te boven gaat. De
terugneming van een bijzondere waardevermindering wordt direct als een bate verwerkt in de winsten verliesrekening.
Voor de waardering van de geactiveerde goodwill en de immateriële vaste activa met een onbepaalde
levensduur (merknaam) vindt jaarlijks een dergelijke schatting en confrontatie daarvan met de
boekwaarde plaats en derhalve wordt jaarlijks getest of er sprake is van een bijzondere
waardevermindering, ongeacht of er wel of geen aanwijzingen daartoe bestaan.
Financiële vaste activa
Aanwijzingen voor een bijzondere waardevermindering van een krediet worden verkregen via het
kredietbeoordelingsproces van de groep. Dit omvat het volgen van de betalingen van klanten en
andere performancecriteria.
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De groep beoordeelt eerst of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardevermindering van
kredieten (met inbegrip van eventuele daaraan gerelateerde faciliteiten en garanties) die ieder
afzonderlijk significant zijn en doet dit individueel of collectief voor kredieten die afzonderlijk niet
significant zijn. Indien de groep vaststelt dat er geen objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardevermindering van een individueel beoordeeld krediet, wordt dit actief toegevoegd aan een
kredietportefeuille met vergelijkbare kenmerken qua kredietrisico, waarna deze groep collectief wordt
beoordeeld op bijzondere waardevermindering. Kredieten waarvoor individueel wordt bepaald dat er
sprake is van een bijzondere waardevermindering, worden niet betrokken bij een collectieve
beoordeling van bijzondere waardevermindering.
Aanwijzingen dat er sprake is van een meetbare afname van geschatte toekomstige kasstromen uit een
kredietportefeuille, hoewel de afname nog niet kan worden vastgesteld aan bij individuele kredieten
in de portefeuille, zijn onder meer nadelige veranderingen in de betalingsstatus van kredietnemers in
de portefeuille en nationale of lokale economische omstandigheden die samenhangen met
wanbetalingen in de portefeuille.
Het verlies uit hoofde van bijzondere waardevermindering wordt opgenomen in de winst- en
verliesrekening onder bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa. De methodologie
en veronderstellingen waarvan bij het schatten van de bijzondere waardevermindering gebruik is
gemaakt, worden regelmatig geëvalueerd om verschillen tussen geschatte verliezen en daadwerkelijk
opgetreden verliezen te verminderen. Het effect van veranderingen in schattingen en realisaties wordt
opgenomen in de winst- en verliesrekening onder bijzondere waardevermindering van financiële
vaste activa.
Leasing
Het geheel aan door AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen
aangegane leaseovereenkomsten betreft operationele leases (waaronder tevens begrepen de huur van
vastgoed), met uitzondering van enkele aflopende financial leasecontracten van Quarré Nederland
B.V. De totale leasebetalingen uit hoofde van operationele leaseverplichtingen worden lineair ten laste
van het resultaat gebracht gedurende de leaseperiode.
Personeelsbeloningen
Voor de meeste medewerkers binnen de groep zijn pensioen- of andere oudedagsregelingen getroffen
bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Deze regelingen betreffen slechts toegezegde
bijdrageregelingen (‘defined contribution plans’). De verschuldigde premies voor pensioenregelingen
op grond van deze toegezegde bijdrageregelingen komen rechtstreeks ten laste van het resultaat over
het jaar waarop zij betrekking hebben. De groep kent geen andere verplichtingen na pensionering
en/of op aandelen gebaseerde betalingen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit intermediaire, service providing en bancaire diensten, voor
BTW-belaste activiteiten exclusief omzetbelasting, verminderd met uitbetaalde provisies aan de
intermediairs en na eliminatie van opbrengsten binnen de groep. Voor een groot deel van de
intermediaire, bancaire en service providing diensten kent AFAB een BTW-vrijstelling, waardoor de
netto-omzet vanzelfsprekend exclusief BTW wordt gepresenteerd.
Afsluitprovisie
Provisies voor transacties of eenmalige bemiddelingshandelingen (afsluitprovisies) worden verwerkt
zodra de dienst is geleverd, derhalve wanneer een (hypothecaire) lening of verzekering volledig is
afgewikkeld.
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Doorlopende provisies
Doorlopende provisies worden toegerekend over de looptijd van de lening of verzekering, waarop de
provisie wordt toegekend.
Rentebaten
De rentebaten uit hoofde van als financiële vaste activa aangehouden kredietportefeuille van de
bancaire divisie worden als netto-omzet gepresenteerd en worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden bepaald aan de hand van de effectieve
interestmethode. De aan deze baten gerelateerde rentelasten op de financiering worden als kostprijs
omzet in mindering gebracht op de netto-omzet.
Bonusprovisies
De bonusprovisies worden verantwoord op basis van de werkelijk gerealiseerde productie
vermenigvuldigd met de afgesproken bonuspercentages overeengekomen met de financierings- en
verzekeringsmaatschappijen.
Kostprijs omzet
Onder kostprijs omzet worden naast betaalde provisies aan intermediairs en de rentelasten van de
bancaire divisie tevens opgenomen de kosten van franchisenemers van Uveco Groep B.V. alsmede de
lasten uit hoofde van retourprovisies. Onderdeel hiervan is de periodieke dotatie aan de voorziening
retourprovisies van de intermediaire divisie.
Bedrijfslasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa worden berekend door middel van
vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.
Financiële baten en lasten
De onder de financiële baten en lasten verantwoorde rentebaten en -lasten worden in de winst- en
verliesrekening opgenomen volgens de effectieve rentemethode. De toepassing van deze methode
omvat de amortisatie van een eventueel disagio of agio of andere verschillen (met inbegrip van
transactiekosten en daarop betrekking hebbende provisies) tussen de eerste boekwaarde van een
rentedragend instrument en het bedrag per vervaldatum, berekend op basis van de effectieve
rentevoet. Tevens worden onder de financiële baten en lasten waardeveranderingen van de
rentederivaten verantwoord.
Belastingen
De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt berekend met inachtneming van
fiscale faciliteiten. Voor zover de aldus berekende belasting betrekking heeft op mutaties van
waarderingsverschillen tussen de commerciële en de fiscale winstbepaling, wordt het betreffende deel
ten bate of ten laste van de voorziening voor latente belastingen gebracht.
Doorbelasting van vennootschapsbelasting aan de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen
vindt plaats als waren de deelnemingen zelfstandig belastingplichtig.
Resultaat per aandeel toerekenbaar aan aandeelhouders van de vennootschap
Het resultaat per aandeel wordt berekend door de winst uit de bedrijfsactiviteiten die kan worden
toegerekend aan aandeelhouders van de moedermaatschappij, te delen door het gemiddelde aantal
gedurende het boekjaar uitstaande aandelen.
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Bij de berekening van het resultaat per aandeel na volledige verwatering worden alle instrumenten
met een verwateringseffect in aanmerking genomen. AFAB Financiële Diensten Holding N.V. kent
geen instrumenten met een verwateringeffect, derhalve is het gewone resultaat per aandeel gelijk aan
het verwaterde resultaat per aandeel.
Verslaggeving per onderdeel (segmentatie)
De commerciële bedrijfsonderdelen vormen de operationele segmenten voor rapportagedoeleinden.
De opsplitsing in commerciële bedrijfsonderdelen vindt plaats op basis van de beoordeling van risico
en rendement aan de hand van de eigenschappen van producten en diensten alsmede de
organisatorische indeling van de groep. Op basis van de interne management (rapportage) structuur
zijn de operationele segmenten geïdentificeerd. De waarderingsgrondslagen die zijn gehanteerd bij de
presentatie van de verslaggeving over deze operationele segmenten, zijn gelijk aan de
waarderingsgrondslagen zoals gehanteerd bij de geconsolideerde jaarrekening 2007. De interne
managementrapportages worden samengesteld op basis van de groepswaarderingsgrondslagen, die
voorts zijn gebaseerd op IFRS.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vreemde valuta
Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Hierbij wordt eventueel rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Transacties in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De gerealiseerde
koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Financiële activa en verplichtingen (algemeen)
De eerste waardering van alle financiële activa en verplichtingen geschiedt tegen reële waarde, met
inbegrip van direct toerekenbare marginale transactiekosten. Daarna worden zij gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs met gebruik van de effectieve-rentemethode. Door toepassing van deze
methode worden agio’s en disagio’s, inclusief daarvoor in aanmerking komende transactiekosten,
opgenomen in de boekwaarde van het desbetreffende instrument en geamortiseerd op basis van de
oorspronkelijke effectieve-rentevoet van het instrument gedurende de periode tot de einddatum of de
verwachte
vervroegde aflossing. Bovenstaande geldt met uitzondering van rentederivaten, deze worden
gewaardeerd op reële waarde, waarbij de waardeveringen worden verantwoord onder de financiële
baten en lasten.
Immateriële vaste activa
Goodwill
De onder immateriële vaste activa opgenomen goodwill betreft de aan derden betaalde meerwaarde
bij de acquisitie van een onderneming. De goodwill wordt niet afgeschreven, maar er wordt jaarlijks
beoordeeld of sprake is van een bijzondere waardevermindering. Eventuele negatieve goodwill
voortvloeiend uit verwervingen wordt direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Bij
eventuele verkoop van een entiteit wordt de boekwaarde van de goodwill in het resultaat verwerkt.
Overgenomen krediet- en verzekeringsportefeuilles
De onder immateriële vaste activa opgenomen van derden verworven en door middel van
koopprijsallocatie toegewezen kredietportefeuilles worden initieel gewaardeerd op kostprijs en
degressief afgeschreven over de gemiddelde economische levensduur van een dergelijke portefeuille
(gemiddeld circa 11 jaar). Het betreffen hier bestaande consumptief kredietportefeuilles met een
daaraan gerelateerde doorlopende provisiestroom.
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De afschrijvingspercentages voor de van derden verworven en bij acquisities geïdentificeerde
kredietportefeuilles kent het volgende patroon vanaf moment van acquisitie:
Jaar 1
33,2%
Jaar 7
4,3%
Jaar 2
20,0%
Jaar 8
4,3%
Jaar 3
12,0%
Jaar 9
4,3%
Jaar 4
7,2%
Jaar 10
4,3%
Jaar 5
4,3%
Jaar 11
1,8%
Jaar 6
4,3%
Van derden verworven verzekeringsportefeuilles worden in verband met afwijkende looptijden
lineair over 10 jaar afgeschreven.
Overige immateriële vaste activa
Dit betreft met name de merknaam die bij inbreng op 1 januari 2006 is ontstaan en is gewaardeerd op
reële waarde. Deze merknaam wordt in verband met de onbepaalde levensduur niet afgeschreven. De
levensduur van de merknaam is niet te bepalen in verband met de toekomstige groei-intenties van de
groep. Voorts heeft de merknaam een zeer langdurig karakter, welke niet is uit te drukken in een
vaste looptijd.
Daarnaast worden de kosten die gemaakt zijn voor het aanvragen en verwerven van de algemene
bankvergunning hieronder weergegeven.
Betreffende kosten zijn gewaardeerd op historische kostprijs zonder periodieke afschrijving vanwege
de in principe oneindige levensduur van de vergunning. Indien de vergunning zal worden
ingetrokken of ingeleverd, zal de actiefpost worden afgewaardeerd op nihil.
Materiële vaste activa
De onder materiële vaste activa opgenomen activa zijn gewaardeerd op historische kostprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode.
Hierbij is rekening gehouden met de geschatte gebruiksduur per object. De restwaarden en
gebruiksduur van de materiële vaste activa worden jaarlijks op de balansdatum beoordeeld en, indien
noodzakelijk, aangepast. Kosten gemaakt na eerste verwerking zijn inbegrepen in de boekwaarde van
het materieel vast actief dan wel als afzonderlijk materieel vast actief verantwoord, indien het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot dat actief naar de
vennootschap zullen vloeien en de kosten op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Overige
reparatie- en onderhoudskosten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening in de periode
waarin zij zich voordoen.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

%
10
10 – 33
20

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa betreffen hoofdzakelijk uitgegeven leningen. De onder de financiële vaste
activa opgenomen uitgegeven leningen betreffen financieringen met een looptijd van meer dan 12
maanden en zijn gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (op basis van effectieve rente methode)
onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.
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Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Met latente belastingvorderingen en -verplichtingen, voortvloeiende uit verschillen in commerciële en
fiscale waardering van activa en passiva, is rekening gehouden. Deze vorderingen en verplichtingen
zijn berekend tegen de in komende jaren geldende tarieven van afwikkeling, voorzover bij wet
vastgesteld, en worden gewaardeerd op nominale waarde.
Vorderingen
De onder vlottende activa opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs
onder aftrek van voorzieningen voor dubieuze posten.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen kasgelden en banktegoeden en zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde. Eventuele kortlopende schulden aan kredietinstellingen, waaronder creditsaldi bij banken,
worden gepresenteerd onder kortlopende schulden.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
op contante waarde. De voorzieningen hebben betrekking op voorzieningen voor retourprovisie en
worden jaarlijks geschat op basis van de op balansdatum bestaande retourrisico’s in de portefeuille.
Langlopende schulden
De langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen kostprijs, onder
verrekening van transactiekosten, en daarna gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. De
transactiekosten worden afgeschreven ten laste van het resultaat, gebruik makend van de effectieve
rente methode.
Kortlopende schulden
Onder de overige schulden worden alle verplichtingen verantwoord betrekking hebbend op het
boekjaar, die niet classificeren als voorziening of niet uit de balans blijkende verplichting en worden
gezien de looptijd van de verplichting op geamortiseerde kostprijs gewaardeerd.
Niet in de balans opgenomen activa
Niet in de balans opgenomen activa worden niet op de balans gewaardeerd. Onder niet in de balans
opgenomen activa worden verstaan:
- voorwaardelijke activa: mogelijke activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum,
en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van één of
meer onzekere gebeurtenissen zonder dat de vennootschap daarop doorslaggevende invloed kan
uitoefenen; en
- niet verwerkte activa: bestaande activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum,
die echter niet worden verwerkt omdat de kostprijs of waarde ervan niet op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld of het niet waarschijnlijk is dat uit deze activa in de toekomst economische
voordelen naar de vennootschap zullen komen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen worden niet op de balans gewaardeerd. Onder niet uit de
balans blijkende verplichtingen worden verstaan:
- voorwaardelijke verplichtingen: mogelijke verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen tot en
met balansdatum, en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet
voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen zonder dat de rechtspersoon daarop
doorslaggevende invloed kan uitoefenen; of
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- niet verwerkte verplichtingen: bestaande verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen tot en
met balansdatum, die echter niet worden verwerkt omdat het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling
ervan resulteert in een uitstroom van middelen of het bedrag van de verplichtingen niet met
voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld; of
- meerjarige financiële verplichtingen: bestaande verplichtingen waartoe de rechtspersoon voor een
aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende overeenkomsten voortvloeien,
waarvan de tegenprestatie eveneens in die toekomstige jaren zal plaatsvinden.
Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de
kortlopende schulden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers.
De kasstromen worden gesplitst naar operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
Winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangen en
betaalde rente en betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. Verstrekking en aflossing van uitstaande consumptieve kredieten worden
opgenomen onder de investeringsactiviteiten.
Investeringen (im)materiële vaste activa
De investeringen in (im)materiële vaste activa welke zijn meegenomen in het kasstroomoverzicht zijn
inclusief de toename van deze categorieën als gevolg van acquisities, verminderd met de daarop
betrekking hebbende cumulatieve afschrijvingen.
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1. Netto-omzet

2007

Bemiddelingsprovisie en -bonussen
Rentebaten
Formulehonorarium en overige omzet

2006
84.669
13.446
2.536

47.529
4.947
840

100.651

53.316

Rapportage netto winst per omzetcategorie
De netto-omzet van de groep kan worden onderverdeeld in diverse categorieën, te weten
afsluitprovisies, doorlopende provisies, formulehonoraria, rentebaten en overige opbrengsten.
Boekjaar 2007

Doorlopende provisie
Rentebaten
Formulehonoraria
Afsluitprovisie en bonussen
service providing
Afsluitprovisie hypotheken en
verzekeringen
Overige opbrengsten

Boekjaar 2006

Doorlopende provisie
Rentebaten
Formulehonoraria
Afsluitprovisie en bonussen
service providing
Afsluitprovisie hypotheken en
verzekeringen
Overige opbrengsten

Brutoomzet

% van het
totaal

Kostprijs
omzet

Winstmarge

% Bruto
Marge

14.522
13.446
1.958

14,4
13,3
2,0

784
6.587
-

13.738
6.859
1.958

94,6
51,0
100,0

26.937

26,8

-

26.937

100,0

43.210
578

42,9
0,6

8.877
-

34.333
578

79,5
100,0

100.651

100,0

16.248

84.403

83,9

Brutoomzet

% van het
totaal

Kostprijs
omzet

Winstmarge

% Bruto
Marge

13.404
4.947
349

25,1
9,3
0,7

895
2.487
21

12.509
2.460
328

93,3
49,7
94,0

7.861

14,7

-

7.861

100

26.264
491

49,3
0,9

4.898
259

21.366
232

81,4
47,3

53.316

100,0

8.560

44.756

83,9

Door een aangepaste schattingsmethodiek inzake de gerealiseerde omzet van bepaalde intermediaire
activiteiten is over 2007 een bedrag van circa € 1,7 miljoen aan additionele omzet verantwoord ten
opzichte van 2006.
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2. Kostprijs omzet

2007

2006

Kosten franchisenemers
Retourprovisies
Rentelasten
Provisies
Licentiekosten en –ontwikkeling

2.768
5.525
5.406
2.549
-

3.135
2.906
1.699
788
32

16.248

8.560

12.473
1.331
420
240
37
306
1.166

6.519
783
151
240
37
112
567

15.973

8.409

3. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Beheervergoeding
Commissarisvergoeding
Wervingskosten personeel / uitzendkrachten
Overige personeelskosten

De pensioenlasten hebben volledig betrekking op toegezegde bijdrageregelingen.
Gemiddeld aantal FTE
Intermediaire divisie
Bancaire divisie
Service providing divisie
Holdingpersoneel

223,3
13,5
97,8
15,9

180,2
8,5
38,4
3,1

350,4

230,2

1.227
689

1.556
1.103

1.916

2.659

156
775
125

5
582
77

1.056

664

4. Afschrijvingskosten immateriële vaste activa
Aangekochte portefeuilles
Geïdentificeerde portefeuilles (koopprijsallocatie)

5. Afschrijvingskosten materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en –terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen
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6. Verkoopkosten

2007

2006

Reclame en advertenties
Sponsoring en branding
Overige verkoopkosten

3.691
1.700
1.084

1.997
1.609
480

6.475

4.086

1.545
1.143
767
1.770
919

1.041
637
337
1.058
593

6.144

3.666

572
(6.412)
(118)
(21)
-

401
(2.438)
(109)

(5.979)

(2.146)

2007

2006

Resultaat voor belastingen
Wettelijk belastingpercentage

44.665
25,5%

22.472
29,6%

Wettelijk belastingbedrag
Afwijking als gevolg van afschrijving op fiscaal niet geaccepteerde
immateriële vaste activa geïdentificeerd uit hoofde van
aandelentransacties
Afwijking herwaardering derivaten
Overige
Effectief belastingbedrag

11.390

6.652

176
30
(26)
11.570

326
74
7.052

Effectief belastingpercentage

25,9%

31,4%

7. Overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Kosten inventaris en machines
Kosten vervoermiddelen
Kantoor- en administratiekosten
Algemene kosten

8. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Waarderingsresultaten rentederivaat
Resultaat niet geconsolideerde deelneming
Rentelasten verbonden ondernemingen

9. Belastingen
De aansluiting tussen wettelijk en effectief belastingpercentage is als volgt:
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10. Aandeel derden

Minderheidsaandeel Uveco Groep B.V. (45%/49%)
Minderheidsaandeel O&B Finance Nederland B.V. (40%)
Minderheidsaandeel Zorgkrediet Financieringen B.V. (40%)
Minderheidsaandeel Adviesplus B.V. (40%)
Minderheidsaandeel Quarré Holding B.V. (30%)
Minderheidsaandeel Fin Sala Fin B.V. (10%)

2007

2006

238
4.385
817
10
484
(1)

248
2.207
192
(23)
-

5.933

2.624

11. Resultaat per aandeel
Begin boekjaar 2006 is het nieuwe groepshoofd AFAB Financiële Diensten Holding N.V. opgericht,
waarbij 80 miljoen aandelen van € 1,- nominaal zijn geplaatst. Op deze aandelen is de activa en
passiva van AFAB Financiële Diensten Holding B.V. per 1-1-2006 ingebracht . Na balansdatum en
gedurende het boekjaar hebben zich geen significante aandelentransacties voorgedaan.
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12. Immateriële vaste activa

31-12-2007

Goodwill
Overgenomen (krediet)portefeuilles
Overige immateriële vaste activa

31-12-2006

115.255
4.950
70.613

59.459
6.866
70.588

190.818

136.913

De immateriële vaste activa kent het volgende verloop over het boekjaar.
Overgenomen
(krediet)
portefeuilles

Goodwill
Boekwaarde per 1 januari 2006

Overige
immateriële
vaste activa

Totaal

-

5.237

70.495

75.732

59.459
-

4.288
(2.659)

93
-

63.840
(2.659)

59.459

1.629

93

61.181

59.459

9.525

70.588

139.572

-

(2.659)

-

(2.659)

Boekwaarde per 31 december 2006

59.459

6.866

70.588

136.913

Mutaties
Investeringen
Bijzondere waardeverminderingen
Afschrijvingen

55.796
-

(1.916)

25
-

55.821
(1.916)

55.796

(1.916)

25

53.905

115.255

9.525

70.613

195.393

-

(4.575)

-

(4.575)

115.255

4.950

70.613

190.818

Mutaties
Investeringen
Bijzondere waardeverminderingen
Afschrijvingen

Eindstand:
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en bijz.
waardeverminderingen

Eindstand:
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en bijz.
waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2007
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Geacquireerde ondernemingen
Gedurende boekjaar 2007 zijn de volgende ondernemingen geacquireerd.
Financiële Service Desk B.V.
AFAB Service Providing Holding N.V. heeft op 5 januari 2007 100% van de aandelen in Financiële
Service Desk B.V. geacquireerd. De primaire activiteiten van Financiële Service Desk B.V. bestaan uit
diverse soorten van dienstverlening ten behoeve van onafhankelijke franchisenemers en
tussenpersonenorganisaties. Hieronder is de toepassing van de overnamemethode uitgewerkt voor
deze acquisitie. Het aandeel in de netto-omzet 2007 en netto-resultaat 2007 van Financiële Service
Desk B.V. bedraagt € 8.702.000 respectievelijk € 3.760.000, op basis van het gehele jaar.
Quarré Holding B.V. en haar dochtermaatschappij
AFAB Service Providing Holding N.V. heeft op 23 juli 2007 70% van de aandelen in Quarré Holding
B.V. geacquireerd. De primaire activiteiten van Quarré Holding B.V. en haar dochtermaatschappij
bestaan uit diverse soorten van dienstverlening ten behoeve van onafhankelijke franchisenemers en
tussenpersonenorganisaties. Hieronder is de toepassing van de overnamemethode uitgewerkt voor
deze acquisitie. Het aandeel in de netto-omzet 2007 en netto-resultaat 2007 voor toerekening van
algemene kosten van Quarré Holding B.V. en haar dochtermaatschappij bedraagt € 6.654.000
respectievelijk € 2.650.000, op basis van het gehele jaar. In verband met de acquisitiedatum en het
moment van verkrijging van feitelijke zeggenschap zijn de resultaten van Quarré Holding B.V. slechts
vanaf 1 juli 2007 geconsolideerd. Het aandeel in de netto-omzet 2007 en netto-resultaat 2007 zoals
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening bedraagt € 3.802.000 respectievelijk € 1.614.000.
PensioenPoint Nederland B.V.
AFAB Service Providing Holding N.V. heeft op 21 december 2007 100% van de aandelen in
PensioenPoint Nederland B.V. geacquireerd.
De primaire activiteiten van PensioenPoint Nederland B.V. bestaan uit diverse soorten van
dienstverlening ten behoeve van onafhankelijke tussenpersonen, met name op het gebied van
ondersteuning bij pensioenadvisering. Hieronder is de toepassing van de overnamemethode
uitgewerkt voor deze acquisitie. De resultaten van PensioenPoint Nederland B.V. worden met ingang
van 21 december 2007 geconsolideerd. De reden hiervoor is het moment van feitelijke overname van
de aandelen en de feitelijke overdracht van control. Het aandeel in de netto-omzet 2007 en nettoresultaat 2007 voor toerekening van algemene kosten van PensioenPoint Nederland B.V. bedraagt
€ 2.196.000 respectievelijk € 963.000, op basis van het gehele jaar.
Uitbreiding kapitaalbelangen bestaande dochtermaatschappijen
Begin 2008 zijn de volgende kapitaalbelangen in bestaande dochtermaatschappijen uitgebreid. De
aankoopverplichtingen hieromtrent zijn, in verband met de tekening van de koopovereenkomst voor
balansdatum, verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening 2007 (als onderdeel van het aandeel
derden).
Uveco Groep B.V.
AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. (voorheen: AFAB Financiële Diensten Holding B.V.) heeft
per 1 oktober 2005 51% van de aandelen van Uveco Groep B.V. gekocht. Begin 2007 heeft AFAB
Intermediaire Diensten Holding N.V. zich 4% van het aandelenkapitaal verschaft tegen een
aankoopprijs van € 184.000. Inmiddels is tevens een koopovereenkomst gesloten met Hampsink
Holding B.V. voor de levering van het resterende 45% deel van het aandelenkapitaal in Uveco Groep
B.V. Deze overeenkomst voorziet in een levering op 18 januari 2008. De economische verwerving van
dit resterende minderheidsbelang zal plaatsvinden op 1 januari 2008.
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Zorgkrediet Financieringen B.V. en O&B Finance Nederland B.V.
AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. (voorheen: AFAB Financiële Diensten Holding B.V.) heeft
per 1 januari 2006 60% van het aandelenkapitaal van O&B Finance Nederland B.V. en Zorgkrediet
Financieringen B.V. te Rotterdam gekocht. Inmiddels is tevens een koopovereenkomst gesloten tussen
AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. en de minderheidsaandeelhouders voor de levering van
33,34% van de aandelen van O&B Finance Nederland B.V. en Zorgkrediet Financieringen B.V. Deze
overeenkomst voorziet in een levering op 10 maart 2008 tegen een aankoopprijs die afhankelijk is
gesteld van het door de betreffende entiteiten behaalde netto-resultaat over het boekjaar 2007. De
economische verwerving van dit resterende minderheidsbelang zal plaatsvinden op 1 januari 2008.
Goodwill
Algemeen
Alle acquisities zijn opgenomen onder toepassing van de overnamemethode (‘purchase price
accounting method’). Goodwill vloeit voort uit de acquisitie van dochterondernemingen. Goodwill
vertegenwoordigt het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto reële waarde van de
overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen op de
overnamedatum.
Voor de gedurende boekjaar 2007 verworven deelnemingen heeft de overnamemethode als volgt
uitgewerkt.
Acquisitie Financiële Service Desk B.V.
De reële waarde van de activa en passiva van Financiële Service Desk B.V. is gelijk aan de boekwaarde
van de activa en passiva ultimo boekjaar 2006, cf de geconsolideerde jaarrekening 2006 van Financiële
Service Desk B.V. ad. € 1.011.413.
Acquisitie Quarré Nederland B.V.
De boekwaarde van de activa en passiva op 30 juni 2007 bedraagt circa € 3.141.320. Conform de
koopovereenkomst moet nog een dividenduitkering plaatsvinden van € 1.100.000. Derhalve resteert
een reële waarde van de activa en passiva op 1 juli 2007 van € 2.041.320. Het belang van AFAB Service
Providing Holding N.V. bedraagt 70%, wat een bedrag van € 1.428.924 betekent.
Acquisitie PensioenPoint Nederland B.V.
De reële waarde van de activa en passiva van PensioenPoint Nederland B.V. is gelijk aan de
boekwaarde van de activa en passiva ultimo boekjaar 2007, cf. de jaarrekening 2007 van PensioenPoint
Nederland B.V. ad. € 823.257.
Reële waarde activa en passiva van Financiële Service Desk B.V.
Reële waarde activa en passiva van Quarré Nederland B.V.
Reële waarde activa en passiva van PensioenPoint Nederland B.V.
Totale reële waarde acquisities 2007
Goodwill ontstaan uit hoofde van deze acquisities 2007
Kosten acquisities
Totale koopsom acquisities

€ 1.011.413
€ 1.428.924
€
823.257
€ 3.263.594
€ 26.791.215
€
54.809 -/€ 30.000.000

De koopsom is geheel voldaan in contanten. De grootste acquisitie betreft Financiële Service Desk B.V.
Voor deze werkmaatschappijen is een goodwill betaald voor onder andere baten- en kostensynergieën
van de overname, alsmede de waarde van het aanwezige personeelsbestand van beide
werkmaatschappijen, welke niet los van de goodwill kan worden opgenomen en gewaardeerd.
Uitbreiding kapitaalbelangen bestaande dochtermaatschappijen
De totale uitbreiding van kapitaalbelangen in bestaande dochtermaatschappijen heeft geresulteerd in
een toename van de goodwill met een bedrag van € 28.839.000.
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Verantwoording bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
Goodwill en immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur (merknaam) worden niet
afgeschreven, maar jaarlijks getest op bijzondere waardevermindering. Aangezien deze goodwill, in
tegenstelling tot overgenomen kredietportefeuilles, niet wordt afgeschreven dient ieder boekjaar te
worden bepaald of de realiseerbare waarde van de goodwill nog steeds hoger is dan de boekwaarde
van het activum. Centrale thema in deze zogeheten impairment-test is de ‘realiseerbare waarde’ van
geïdentificeerde kasstroomgenererende eenheden. Wanneer deze lager ligt dan de balanswaardering,
zal een afwaardering van de goodwill dienen te worden verantwoord.
Op basis van een intern gehanteerd model is de totale acquisitiegoodwill en de immateriële vaste
activa met onbepaalde levensduur toegedeeld naar kasstroomgenererende eenheden, waarvan de
realiseerbare waarde uit hoofde van de impairment test wordt bepaald.
Deze toedeling van de bedragen naar individuele kasstroomgenererende eenheden heeft als volgt
plaatsgevonden:
Merknaam
€ '000
KGE's:
AFAB Geldservice
Bancaire Divisie
Uveco Groep
O&B Finance/Zorgkrediet
Xtensive Serviceproviding
Financiële Service Desk
Quarré Nederland
PensioenPoint Nederland

33.485
3.525
33.485
70.495

Goodwill
acquisitie 2006
€ '000
6.531
1.170
13.552
38.206
59.459

Goodwill
acquisitie 2007
€ '000
166
8.346
12.171
3.768
2.506
26.957

Goodwill
uitbreiding
belangen 2008
€ '000
5.901
2.618
2.000
18.320
28.839

Totaal
€ '000
45.917
3.788
5.691
65.357
46.552
12.171
3.768
2.506
185.750

De realiseerbare waarde is de hoogste van:
- marktwaarde verminderd met de kosten voor verkoop (FVLCTS);
- waarde van het activum in gebruik (VIU).
De FVLCTS (‘Fair value less cost to sell’) geldt bij verkoop van een activum ‘at arm’s length’ tussen
welwillende partijen met kennis van zaken. De VIU-methode (‘value in use’) wordt gebruikt wanneer
schattingen worden gemaakt van toekomstige cash flows van het activum, die worden
verdisconteerd.
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. hanteert de VIU-methode voor de invulling van deze
impairment test. Voor iedere kasstroomgenererende eenheid wordt allereerst bepaald hoe hoog de
boekwaarde van de goodwill is. Aansluitend wordt op basis van de ingediende 5-jaarsbegroting van
de eenheid/vennootschap een netto winst per boekjaar bepaald, zijnde de toekomstige naar AFAB
Financiële Diensten Holding N.V. toekomende kasstromen.
Voor de 2e 5-jaarsperiode worden de netto winsten van de eenheden/vennootschappen doorgeschat.
Voorts wordt een voorzichtigheidsfactor gehanteerd om de winstbegrotingen naar beneden bij te
stellen, in sommige gevallen tussen 10% en 20% daling. Deze voorzichtigheidsfactor wordt gehanteerd
om de onzekerheid met betrekking tot de verwachte toekomstige netto winsten tot uitdrukking te
brengen. Daarnaast wordt rekening gehouden met het scenario dat de portefeuille/entiteit nog een
restwaarde kent na 10 jaar (verkoopwaarde).
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Deze wordt, alhoewel de mogelijkheden in de markt hoger geacht worden, gesteld op 7 maal het
netto-resultaat van het 10e boekjaar. Ook deze restwaarde wordt naar beneden bijgesteld om de
onzekerheid tot uitdrukking te brengen.
Vervolgens worden de naar beneden bijgestelde netto resultaten verdisconteerd tegen een return on
investment (ROI) van 11%. Als zodanig ontstaat een realiseerbare waarde voor de
eenheid/vennootschap. Indien de berekende realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van de
goodwill, wordt deze tot aan de realiseerbare waarde afgewaardeerd.
Ultimo boekjaar 2007 is een impairment test uitgevoerd voor de betreffende goodwill ten aanzien van
de verschillende eenheden, waaruit bleek dat de realiseerbare waarde hoger is dan de boekwaarde
van de activa.
Overgenomen (krediet)portefeuilles
31-12-2007
BPM Finance
De Vecht
DTC
Geldkraan
Uveco Groep B.V.
Zorgkrediet Financieringen B.V.
Gelink
Malex

31-12-2006

445
41
692
1.079
550
1.469
412
262

551
51
931
1.486
756
2.097
604
390

4.950

6.866

Alle overgenomen kredietportefeuilles zijn ontstaan doordat een aanzienlijke doorlopende
provisieportefeuille is overgenomen tegen betaling van een vergoeding.
De overgenomen krediet- en verzekeringsportefeuille van Uveco Groep B.V. en de kredietportefeuille
van Zorgkrediet Financieringen B.V. zijn (deels) geïdentificeerd uit hoofde van de ‘purchase price
allocation’ van de betaalde goodwill als gevolg van de acquisitie van deze entiteiten. De overgenomen
portefeuille van Uveco Groep B.V. heeft hoofdzakelijk betrekking op verzekeringen. Het overgrote
deel van de overgenomen (krediet)portefeuilles heeft een resterende looptijd tussen de zeven en tien
jaar.
Overige immateriële vaste activa
31-12-2007
Merknaam ‘AFAB’
Kosten verwerving vergunningen

31-12-2006

70.495
118

70.495
93

70.613

70.588

Inbrengtransactie verwerkt per 1-1-2006
Als storting op het bij oprichting uitgebrachte aandelenkapitaal van AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. is AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. (voorheen: AFAB Financiële Diensten
Holding B.V.) als deelneming ingebracht. Hiertoe heeft een waardering plaatsgevonden van de gehele
groep welke is uitgekomen op € 80 miljoen.
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Deze inbrengtransactie is verwerkt op basis van de overnamemethode. Belangrijkste aanpassing van
de boekwaarden heeft betrekking op de identificatie en waardering van de merknaam ´AFAB´ als
onderdeel van de inbreng op € 70.495.000.
De merknaam wordt in verband met de onbepaalde levensduur niet afgeschreven, maar jaarlijks
getest voor bijzondere waardevermindering. Wanneer er indicaties bestaan voor een bijzondere
waardevermindering van de merknaam AFAB, als gevolg van bijvoorbeeld bijzonder slechte
publiciteit of bestudering populariteitspolls, zal naast de jaarlijkse beoordeling een test worden
gedaan om te bepalen of sprake is van een bijzondere (langdurige) waardevermindering. Ultimo
boekjaar 2007 is de merknaam opnieuw gewaardeerd. De conclusie van deze waardering is dat de
merknaam AFAB nog steeds minimaal € 70.495.000 waard is.
13. Materiële vaste activa

31-12-2007

Bedrijfsgebouwen en –terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

31-12-2006

74
1.810
674

51
1.685
283

2.558

2.019

De materiële vaste activa kent het volgende verloop over het boekjaar.
2007
Bedrijfsgebouwen en –
terreinen
Boekwaarde per 1 januari 2007

Mutaties
Investeringen
Toename a.g.v. acquisities
Desinvesteringen
Cum. Afschrijving
desinvesteringen
Afschrijvingen

Eindstand:
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2007

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

51

1.685

283

2.019

54
125
-

578
353
(59)

536
24
(107)

1.168
502
(166)

(156)

28
(775)

63
(125)

91
(1.056)

23

125

391

539

235
(161)

3.139
(1.329)

813
(139)

4.187
(1.629)

74

1.810

674

2.558
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2006
Bedrijfsgebouwen en –
terreinen
Boekwaarde per 1 januari 2006

Mutaties
Investeringen
Toename a.g.v. acquisities
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Eindstand:
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2006

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

-

1.168

242

1.410

45
11
(5)

649
450
(582)

149
4
(35)
(77)

843
465
(35)
(664)

51

517

41

609

56
(5)

2.267
(582)

360
(77)

2.683
(664)

51

1.685

283

2.019

14. Leningen/vorderingen niet voor handelsdoeleinden aangehouden
De betreffende financiële vaste activa hebben met name betrekking op de portefeuille aan verstrekte
consumptief kredieten aan de private sector van de bancaire divisie.
31-12-2007
Bruto kredieten aan de private sector *)
Voorziening voor oninbaarheid

31-12-2006

209.158
(2.671)

80.911
(965)

206.487

79.946

Doorlopende kredieten
Persoonlijke leningen
Kredieten met hypothecaire inschrijving
Leningen u/g

138.053
2.804
67.951
350

79.502
1.395
14

Balanswaarde per 31 december

209.158

80.911

*) Bruto kredieten aan de private sector

Er is voor oninbare vorderingen een totaalbedrag van € 2.671.000 voorzien. Dit bedrag is opgebouwd
op basis van een individuele beoordeling (waarbij als infectie wordt beschouwd posten met een
achterstand in betaling van termijnen, die langer dan negentig dagen duurt).
Afhankelijk van de geldmarkt wordt de interestvergoeding herzien, zonder enige
renteherzieningstermijn van groot belang.
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Voor de betreffende consumptieve leningportefeuille zijn geen onderpanden noodzakelijk. De
betreffende portefeuille is ten behoeve van externe funding verpand aan de kredietverschaffers ABN
Amro Bank N.V., Fortis Bank N.V. en Rabobank Nederland. De gemiddelde effectieve interestvoet
van de portefeuille bedraagt gedurende 2007 circa 10,8%.
De financiële vaste activa kent het volgende verloop over de boekjaren:
Bruto krediet
aan de
private sector
Beginstand:
Boekwaarde per 1 januari 2006
Mutaties
Verstrekkingen
Aflossingen
Dotatie voorziening oninbaarheid

Eindstand:
Boekwaarde per 31 december 2007

Totaal

24.389

(311)

24.078

78.515
(21.993)
-

(654)

78.515
(21.993)
(654)

56.522

(654)

55.868

80.911

(965)

79.946

182.725
(53.989)
(489)

33
(2.228)
489

182.725
(53.989)
33
(2.228)
-

128.247

(1.706)

126.541

209.158

(2.671)

206.487

Eindstand:
Boekwaarde per 31 december 2006
Mutaties
Verstrekkingen
Aflossingen
Onttrekking voorziening oninbaarheid
Dotatie voorziening oninbaarheid
Afwaarderingen

Voorziening
oninbaarheid

15. Latente vennootschapsbelasting
31-12-2007
Vordering latente belastingen waardering (im)materiële vaste
activa
Fiscaal compensabele verliezen Corridor B.V.
Fiscaal compensabele verliezen Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V.

31-12-2006

241
-

98

-

165

241

263

Tot en met boekjaar 2005 behoorden AFAB Financiële Diensten Holding B.V. en haar
dochtermaatschappijen tot de fiscale eenheid van M.G. Schouten Holding B.V., met uitzondering van
Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.
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Met ingang van 2006 en als gevolg van de herstructurering vormt AFAB Financiële Diensten Holding
N.V. met haar 100% dochtermaatschappijen een fiscale eenheid waar AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. aan het hoofd staat.
Corridor B.V. is met ingang van 2007 gevoegd in de fiscale eenheid. De latente belastingvordering van
Corridor B.V. heeft betrekking op de verliezen van 2004 tot en met 2006. De mutatie in de voorziening
latente belastingen voor Corridor B.V. in 2007 wordt veroorzaakt door de verliesverrekening in 2007
als gevolg van de positieve resultaten van de vennootschap. Het totaal aan verrekenbare verliezen van
Corridor B.V. bedraagt ultimo 2007 nihil.
De latente belastingvordering van Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. heeft betrekking op
voorvoegingsverliezen (i.v.m. voeging in fiscale eenheid per 1-1-2006) en kunnen slechts worden
verrekend met toekomstige winsten van Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. De mutatie in de
voorziening latente belastingen voor Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. in 2007 wordt
veroorzaakt door de verliesverrekening in 2007 als gevolg van de positieve resultaten van de
vennootschap.
16. Nog te ontvangen provisies/formulehonorarium
De nog te vorderen provisies worden op balansdatum bepaald aan de hand van de beschikbare
productieoverzichten. Alle vorderingen uit hoofde van provisie hebben een looptijd van minder dan 1
jaar.
17. Vordering op minderheidsaandeelhouders
Dit betreft een vordering in rekening courant met Hampsink Holding B.V., de 45%
minderheidsaandeelhouder in Uveco Groep B.V. Deze rekening courant zal in 2008 worden afgelost
door de koopsommen welke verschuldigd zijn terzake de nog te leveren tranche aandelen Uveco
Groep B.V., die nog van Hampsink Holding B.V. zal worden afgenomen, en de dividenduitkering
over boekjaar 2007. Over het gemiddeld saldo in rekening-courant is 5% rente berekend.
18. Vordering op aandeelhouder/gelieerde ondernemingen
31-12-2007
Directieleden/minderheidsaandeelhouders
Quarré Holding B.V.
M.G. Schouten Vastgoed B.V.
HVD Investments B.V.
N.V. Geldersche Investerings Maatschappij

31-12-2006

333
272
-

109
15
2

605

126

Dit betreffen met name op korte termijn opeisbare vorderingen, waarover geen rente wordt berekend.
19. Vooruitbetaalde kosten
De vooruitbetaalde kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op vooruitbetaalde reclamekosten. Hierin
is een bedrag opgenomen ad € 478.000 (2006: € 456.000), wat is vooruitbetaald voor de tweede
seizoenshelft 2007/2008 op het sponsorcontract met BVO Vitesse.
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20. Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa hebben hoofdzakelijk een kortlopend karakter (looptijd
kleiner dan 1 jaar).
21. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de groep en hebben betrekking op saldi
aangehouden bij kredietinstellingen.
22. Groepsvermogen
Geplaatst en gestort kapitaal
Het maatschappelijke aandelenkapitaal per 31 december 2007 omvat 150 miljoen aandelen met een
nominale waarde van € 1 nominaal. Het geplaatste, gestorte en opgevraagde kapitaal bedraagt 80
miljoen aandelen van € 1 nominaal. De aandelen zijn in 2006 volgestort middels inbreng van AFAB
Financiële Diensten Holding B.V., zoals toegelicht in de algemene toelichting op deze geconsolideerde
jaarrekening. Gedurende 2007 hebben zich geen mutaties voorgedaan in het geplaatste en gestorte
aandelenkapitaal.
De houders van gewone aandelen hebben recht op uitkering van dividend zoals periodiek door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed te keuren.
Het kapitaal is geplaatst bij:
 N.V. Geldersche Investerings Maatschappij (95%, 76 miljoen aandelen van 1 euro nominaal);
 HVD Investments B.V. (5%, 4 miljoen aandelen van 1 euro nominaal).
Mutatieoverzicht groepsvermogen
De mutaties in de verschillende groepsvermogen componenten zijn weergegeven in het
geconsolideerde mutatieoverzicht groepsvermogen op pag. 34 van deze geconsolideerde jaarrekening.
De groep heeft het beleid om vooralsnog geen dividenden uit te keren om daarmee een sterke
vermogenspositie op te bouwen. Periodiek wordt de vermogenspositie en de solvabiliteit van de
groep intern beoordeeld. Bij mogelijke nieuwe acquisities wordt de invloed daarvan op de
vermogenspositie expliciet beoordeeld. Voor AFAB Bancaire Diensten Holding N.V. wordt gestreefd
naar een solvabiliteit van minimaal 12% conform de vigerende financieringsvoorwaarden.
Minderheidsbelangen behorende tot het groepsvermogen
31-12-2007
6,66% belang van derden in O&B Finance Nederland B.V.
6,66% belang van derden in Zorgkrediet Financieringen B.V.
40% belang van derden in Adviesplus B.V.
10% belang van derden in Fin Sala Fin B.V.
30% belang van derden in Quarré Holding B.V.

31-12-2006

59
(105)
24
2
497

12
-

477

12

23. Kredietinstellingen
Onder deze post zijn de schulden aan kredietinstellingen opgenomen, alsmede de waardering van een
rentederivaat. Het saldo betreft het bedrag in rekening-courant bij de ABN-AMRO Bank N.V., Fortis
Bank N.V. en Rabobank Nederland (voorgaand boekjaar tevens SNS Bank N.V.) en de langlopende
kredieten bij NIBC.
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31-12-2007
Krediet NIBC Bank N.V.
Rentederivaat
Funding faciliteit in rekening-courant ABN-AMRO Bank N.V.
Funding faciliteit in rekening-courant Fortis Bank N.V.
Funding faciliteit in rekening-courant Rabobank Nederland
Funding faciliteit in rekening-courant SNS Bank N.V.

31-12-2006

62.372
118
44.816
43.625
86.872
-

56.000
21.254
49.992

237.803

127.246

Kredietfaciliteit NIBC Bank N.V.
Ten behoeve van de financiering van de acquisities uit het verleden en in de toekomst is een
kredietfaciliteit overeengekomen met een consortium van banken onder leiding van NIBC Bank N.V.
(verder bestaande uit Rabobank en Fortis Bank) ter hoogte van € 116 miljoen, waarvan per 31
december 2007 € 98 miljoen is benut. Doordat in boekjaar 2007 een bedrag van € 8,6 miljoen is afgelost,
bedraagt het obligo op 31 december 2007 € 89,4 miljoen. Van het totale saldo wordt op 31 december
2007 een bedrag van € 13,5 miljoen door de intermediaire divisie gebruikt en € 75,9 miljoen door de
divisie service providing. Hiervan zal ieder halfjaar een bedrag van € 8,6 miljoen worden afgelost. Als
kortlopend deel langlopende schulden is € 25,8 miljoen verantwoord, omdat begin januari 2008 nog
eens € 8,6 miljoen daarvan is afgelost.
De volgende zekerheden zijn ten behoeve van NIBC gesteld:
• hoofdelijke aansprakelijkheid en cross default verklaringen van kredietnemers AFAB Financiële
Diensten Holding N.V., AFAB Intermediaire Diensten Holding en AFAB Service Providing
Holding N.V.
• garantstelling van alle werkmaatschappijen binnen de service providing en intermediaire divisie;
• eerste pandrecht gevestigd door NIBC Bank N.V. op de aandelen van alle werkmaatschappijen
binnen de divisie service providing en intermediaire divisie.
Voorts zijn in de kredietfaciliteit de volgende voorwaarden opgenomen:
- het niet betalen van de hoofdsom, aflossingsschema en/of interestvergoeding leidt tot een situatie
van default;
- de cross default verklaringen mogen niet worden verbroken;
- er is sprake van een ‘change of control’-clausule ingeval van vervreemding van de aandelen van
AFAB Financiële Diensten Holding N.V.;
- de entiteiten mogen geen negatief eigen vermogen hebben;
- totale Interest Cover Ratio mag niet kleiner zijn dan de voor de periode relevante verhouding
(conform kredietovereenkomst);
- de Ratio Total Net Debt/EBITDA mag niet groter zijn dan de voor de periode relevante
verhouding (conform kredietovereenkomst).
Rentederivaat
Om het renterisico rondom de acquisitiefaciliteit gedurende 3 jaar voor 50% af te dekken is een
rentederivaat door AFAB Financiële Diensten Holding N.V. afgesloten. De initiële investering is nihil.
Met NIBC Bank N.V. zijn een tweetal forwardcontracten aangegaan (een zogeheten ‘cap’ en een
‘floor’), waarbij de onder- en bovengrenzen van de 3-maands Euribor zijn aangegeven. Middels deze
fixering zijn de renterisico’s beperkt tot de renterange 4,23% en 5,75%. Ultimo boekjaar 2007 is de
betreffende Euribor circa 4,684%.
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Funding faciliteit
De omvang van de kredietfaciliteit ten behoeve van de bancaire divisie bedraagt € 200 miljoen in
totaal bij een bankenconsortium van ABN AMRO Bank N.V., Fortis Bank N.V. en Rabobank
Nederland. De funding faciliteit bij SNS Bank N.V. is gedurende boekjaar 2007 ingelost. Het
rentetarief wordt vastgesteld op basis van het éénmaands Euribor-tarief vermeerderd met een
individuele opslag van 60 basispunten per jaar. De rekening-couranten worden aangehouden voor de
activiteiten in de bancaire divisie.
De volgende zekerheden zijn ten behoeve van ABN-AMRO Bank N.V. gesteld:
• een eerste pandrecht op een gesepareerd (pro rata parte)deel van de leningportefeuille, waarbij
maximaal een defaultpercentage (cumulatief en per kwartaal) van 10% van toepassing mag zijn;
• indien het defaultpercentage hoger is dan 10% is het te gebruiken krediet beperkt tot slechts de
omvang van de contracten waarbij de betalingsachterstand niet groter is dan 90 dagen;
• networth-overeenkomst tussen M.G. Schouten Holding B.V., kredietnemers Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V., Discount Bank Nederland N.V. en AFAB Bancaire Diensten Holding N.V. en
ABN-AMRO Bank N.V., inhoudende dat het garantievermogen van de kredietnemers zoals
omschreven in de betreffende overeenkomst, zal worden gehandhaafd op tenminste 15% van het
balanstotaal;
• hoofdelijke aansprakelijkheid van kredietnemers Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.,
Discount Bank Nederland N.V. en AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.;
• borgstelling ad € 5 miljoen te vermeerderen met rente en kosten, van M.G. Schouten Holding B.V.
statutair gevestigd te Amsterdam.
De volgende zekerheden zijn ten behoeve van Fortis Bank N.V. en Rabobank Nederland gesteld:
• een eerste pandrecht op een gesepareerd (pro rata parte) deel van de leningportefeuille, waarbij
maximaal een defaultpercentage (cumulatief en per kwartaal) van 10% van toepassing mag zijn;
• indien het defaultpercentage hoger is dan 10% is het te gebruiken krediet beperkt tot slechts de
omvang van de contracten waarbij de betalingsachterstand niet groter is dan 90 dagen;
• networth-overeenkomst tussen M.G. Schouten Holding B.V., N.V. Geldersche Investerings
Maatschappij, kredietnemers Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V., Discount Bank
Nederland B.V., AFAB Bancaire Diensten Holding N.V. en de kredietverstrekker, inhoudende dat
het garantievermogen zowel enkelvoudig als geconsolideerd van de kredietnemer zoals
omschreven in de betreffende overeenkomst, zal worden gehandhaafd op tenminste 12% van het
balanstotaal;
• hoofdelijke aansprakelijkheid van kredietnemers Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.,
Discount Bank Nederland N.V. en AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.;
De langlopende schulden kredietinstellingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar, met uitzondering
van de funding faciliteit, die langer loopt dan 5 jaar.
24. Provisiefonds franchisenemers
Het provisiefonds franchisenemers betreft ingehouden provisie op hetgeen aan de franchisenemers
verschuldigd is ter dekking van het terugbetalingsrisico van afsluitprovisie waarvan de
verdienperiode nog niet is verstreken. Over het saldo van het fonds vergoedt de franchisegever aan de
franchisenemers met ingang van 1 januari 2006 een rente van 4% op jaarbasis. Deze rente is periodiek
aan het retourprovisiefonds toegevoegd. De langlopende schulden uit hoofde van het provisiefonds
franchisenemers hebben doorgaans een looptijd korter dan 5 jaar.
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25. Overige langlopende schulden
31-12-2007
Langlopende financial leaseverplichtingen
Lening minderheidsaandeelhouder Adviesplus B.V.
Overige leningen

31-12-2006

23
81
26

76
24

130

100

26. Minderheidsbelang
Dit betreft het 45% minderheidsbelang van Hampsink Holding B.V. in Uveco Groep B.V. en het
33,34% belang van derden in O&B Finance Nederland B.V. en Zorgkrediet Financieringen B.V. In
verband met het feit dat AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. een aankoopverplichting heeft
voor de resterende minderheidsbelangen is het minderheidsbelang derden geclassificeerd als een
verplichting in de geconsolideerde jaarrekening.
31-12-2007
31-12-2006
27. Voorzieningen
Voorziening latente belastingen
3
Voorziening retourprovisies
3.115
1.659

Voorziening retourprovisies
Per 1 januari
Bij: vermeerdering door acquisities
Bij: dotatie ten laste van winst en verliesrekening
Bij: opname depots verzekeraars
Bij: dotatie vanuit provisiefonds
Af: betaalde retourprovisies
Per 31 december

3.118

1.659

2007

2006

1.659
315
3.082
49
(1.990)

428
80
2.240
432
66
(1.587)

3.115

1.659

Dit is een voorziening voor het terugbetalingsrisico van afsluitprovisie levensverzekeringen en
overige producten voor de intermediaire divisie. Deze voorziening heeft een overwegend langlopend
karakter. Het risico van terugbetaling openbaart zich doorgaans niet altijd in het eerstvolgende
boekjaar. Het is afhankelijk van de looptijd van de verzekering en het moment van
opzeggen/aflossing. Op balansdatum wordt op individuele basis beoordeeld of voor de bestaande
portefeuille een voorziening zal moeten worden gevormd. Uitbetaalde retourprovisies komen ten
laste van deze voorziening. De dotatie aan de voorziening wordt verantwoord onder de kostprijs
omzet. Gezien de verwachte timing van de kasstromen is de verplichting niet verdisconteerd.
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28. Kortlopende deel langlopende schulden kredietinstellingen
Het kortlopende deel langlopende schulden kredietinstellingen heeft hoofdzakelijk betrekking op de
kredietfaciliteit die door NIBC Bank N.V. is verstrekt. De totale gebruikte kredietfaciliteit bedraagt
€ 98 miljoen, welke elk halfjaar met € 8,6 miljoen wordt afgelost. De eerstvolgende aflossing zal
plaatsvinden begin januari 2008, vervolgens wederom op 30 juni 2008 en 31 december 2008.
29. Schulden aan aandeelhouders/verbonden ondernemingen
31-12-2007
Directieleden/voormalige aandeelhouder PensioenPoint
Nederland B.V.
M.G. Schouten Holding B.V.
HVD Investments B.V.
Voormalige aandeelhouder Quarré Brabant / Limburg
N.V. Geldersche Investerings Maatschappij

31-12-2006

401
241
17
46
326

551
-

1.031

551

Dit betreffen met name op korte termijn betaalbare schulden, waarover over het algemeen rente (5%)
wordt berekend.
31-12-2007
30. Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen provisies
Nog te betalen rente
Overlopende kredietvergoedingen persoonlijke leningen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2006

3.235
1.803
757
2.772

1.315
1.078
309
904

8.567

3.606

De overige schulden en overlopende passiva hebben hoofdzakelijk een kortlopend karakter (looptijd
kleiner dan 1 jaar).
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31. Leaseverplichtingen
Het jaarbedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed, alsmede
leaseverplichtingen voor vervoermiddelen en inventaris heeft betrekking op de in het volgende
overzicht genoemde verplichtingen. Verplichtingen kleiner dan € 10.000 per jaar zijn in onderstaande
overzicht niet meegenomen.
Jaarlijkse verplichtingen (exclusief BTW)
Huurovereenkomst pand AFAB Geldservice B.V.
Huurovereenkomst pand Uveco Groep B.V.
Huurovereenkomst pand Xtensive Franchising B.V.
Huurovereenkomst pand Corridor B.V.
Huurovereenkomst pand Hollandsche Disconto Voorschotbank
B.V.
Huurovereenkomst pand O&B Finance Nederland B.V.
Huurovereenkomst pand Financiële Service Desk B.V.
Huurovereenkomst pand (2) Financiële Service Desk B.V.
Huurovereenkomst pand Quarré Nederland B.V.
Huurovereenkomst pand PensioenPoint Nederland B.V.
Huur kopieer- en faxapparatuur Uveco Groep B.V.
Huur KPN-call center O&B Finance Nederland B.V.
Leaseverplichtingen vervoermiddelen AFAB Holding
Leaseverplichtingen vervoermiddelen Uveco Groep B.V
Leaseverplichtingen vervoermiddelen Xtensive
Leaseverplichtingen vervoermiddelen O&B Finance
Leaseverplichtingen vervoermiddelen Financiële Service Desk B.V.
Leaseverplichtingen vervoermiddelen Quarré Nederland B.V.
Leaseverplichtingen vervoermiddel PensioenPoint Nederland B.V.

31-12-2007

31-12-2006

260
230
95
-

254
225
126
67

116
269
99
125
95
43
11
13
13
103
7
143
69
35

301
11
12
21
87
203
19
-

1.726

1.326

1.726
4.026
1.443

1.326
2.983
844

7.195

5.153

In looptijd laten deze verplichtingen zich als volgt specificeren:
Minder dan een jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

De in de geconsolideerde jaarrekening 2007 verantwoorde leasekosten bedragen in totaal € 1.578.000
(2006: € 1.135.000).
32. Overige niet in de balans opgenomen activa en niet uit de balans blijkende verplichtingen
Fiscale eenheid
De vennootschap maakt als groepshoofd deel uit van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en haar 100%
dochtermaatschappijen; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de
belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Daarnaast maakt AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. deel uit van de fiscale eenheid voor de BTW van M.G. Schouten Holding B.V. en haar
dochtermaatschappijen; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de
belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
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Sponsorovereenkomst B.V. Vitesse
AFAB Geldservice B.V. is met B.V. Vitesse een overeenkomst aangegaan voor een periode van 3 jaar
vanaf 1 juli 2004. Deze overeenkomst is gedurende 2006 verlengd tot en met 30 juni 2009. De jaarlijkse
sponsorvergoeding met betrekking tot de hoofdsponsorovereenkomst bedraagt € 800.000 exclusief
BTW voor het huidige seizoen (2007/2008). Dit bedrag is ongewijzigd voor het daaropvolgende
seizoen.
Overeenkomst VICT
Uveco Groep B.V. heeft een onderhoudscontract afgesloten met VICT inzake support van het
operationele systeem V-Office. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis € 216.000 inclusief BTW. De
overeenkomst loopt tot 31 december 2011, met stilzwijgende verlenging van telkens 1 jaar.
Onderhoudscontract software
Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. is in 2005 gestart met de implementatie van het
softwarepakket Daybreak. Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. heeft een onderhoudscontract
inzake het softwarepakket Daybreak afgesloten. De kosten hiervan bedragen op jaarbasis € 37.000
inclusief BTW. De looptijd van het onderhoudscontract bedraagt 5 jaar vanaf 8 juli 2005.
Netwerkovereenkomst
Er is sprake van een netwerkovereenkomst welke is afgesloten door Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V. ten behoeve van het gebruik van het Financierings Data Netwerk (FDN) dat
beveiligde digitale gegevensuitwisseling tussen banken en intermediairs mogelijk maakt. De jaarlijkse
bijdrage bedraagt circa € 38.000 inclusief BTW. De overeenkomst loopt tot 1 juli 2008.
Optimalisatie softwarepakket
Medio 2007 is door Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. gestart met een aantal projecten ter
optimalisatie van het softwarepakket Daybreak. De oplevering van deze projecten wordt verwacht
medio 2008. De hiermee samenhangende verplichtingen bedragen € 42.000 exclusief BTW.
Inrichting nieuwe locatie Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.
Begin 2008 heeft Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. een ruimere locatie betrokken. In 2007 zijn
ten aanzien van meubilair, hardware en ICT infrastructuur voor een bedrag van € 152.000 aan
verplichtingen aangegaan. Ten behoeve van de huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven ter
hoogte van € 30.000.
Bankgarantie O&B Finance Nederland B.V.
Ten behoeve van de huurovereenkomst van O&B Finance Nederland B.V. is ook een bankgarantie
afgegeven ter hoogte van € 77.000.
Bankgarantie Xtensive Serviceproviding B.V.
Ten behoeve van de huurovereenkomst van Xtensive Serviceproviding B.V. is een bankgarantie
afgegeven ter hoogte van € 35.000.
Bankgarantie Corridor B.V.
Ten behoeve van de huurovereenkomst van Corridor B.V. is een bankgarantie afgegeven ter hoogte
van € 18.000.
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33. Schattingen en oordeelsvorming van het management
De Raad van Bestuur heeft met de Raad van Commissarissen gesproken over de ontwikkeling en
keuze van, en informatieverschaffing over de kritische grondslagen voor financiële verslaggeving en
schattingen, alsook toepassing van deze grondslagen.
Belangrijkste bronnen van inschattingsonzekerheden
De toelichting bij financiële vaste activa bevat informatie over de aannames en hun risicofactoren met
betrekking tot bijzondere waardevermindering van goodwill. De groep maakt schattingen en doet
veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen. Schattingen zullen, per definitie, zelden gelijk
zijn aan de werkelijke uitkomsten. Schattingen en aannames die in het komende boekjaar kunnen
leiden tot materiële aanpassingen van boekwaarden van activa en verplichtingen worden hieronder
nader toegelicht.
Geschatte bijzondere waardevermindering goodwill
Jaarlijks gaat de groep na of er sprake is van bijzondere waardeverminderingen van goodwill,
conform de methodiek zoals beschreven in de toelichting bij financiële vaste activa. De realiseerbare
waarde van kasstroomgenererende eenheden wordt vastgesteld op basis van berekeningen van de
bedrijfswaarde. Deze berekeningen brengen het gebruik van schattingen met zich mee. Indien de
geschatte netto-resultaten van de diverse entiteiten in de jaren gebruikt bij de berekeningen 10% lager
zouden zijn dan ingeschat per 31 december 2007, dan zou dat voor de verantwoorde goodwill nog
steeds betekenen dat de bedrijfswaarde hoger is dan de balanswaarde.
Voorziening oninbare vorderingen leningenportefeuille
Periodiek per kwartaal wordt de kredietwaardigheid van de leningenportefeuille van Hollandsche
Disconto Voorschotbank B.V. en Discount Bank Nederland N.V. beoordeeld. Op basis van deze
kredietwaardigheidsanalyse wordt op individuele basis een inschatting gemaakt van de ouderdom
(ouder dan 90 dagen) en een voorziening wordt op basis daarvan gevormd. De voorziening oninbare
vorderingen leningenportefeuille ultimo 2007 bedraagt € 2.671.000.
Voorziening retourprovisies
Op balansdatum wordt op individuele basis beoordeeld of voor de bestaande portefeuille een
voorziening zal moeten worden gevormd. Hierbij wordt met name per portefeuille beoordeeld welk
deel van de afsluitprovisie op de (levensverzekerings)portefeuille het risico tot retourbetaling van de
afsluitprovisie bevat. De voorziening retourprovisies ultimo 2007 bedraagt € 3.116.000 (2006:
€ 1.659.000).
34. Gesegmenteerde informatie
Er wordt gesegmenteerde informatie verstrekt voor de operationele segmenten van de groep.
Operationele segmenten worden in deze gedefinieerd als die onderdelen van AFAB Groep die:
- afzonderlijke bedrijfsactiviteiten uitvoert, waaruit zelfstandige opbrengsten worden gegenereerd en
kosten worden gemaakt;
- waarvan de resultaten periodiek worden beoordeeld door het hoogste management binnen de groep;
en
- waarvoor nauwgezette financiële informatie beschikbaar is.
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De groep heeft haar werkzaamheden ingedeeld naar de volgende divisies c.q. organisatorische
eenheden:
• Intermediaire Divisie: de divisie die zich bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied
van bemiddelen in kredieten, hypotheken en verzekeringen;
• Bancaire Divisie: de divisie die zich bezighoudt met het verstrekken van consumptieve leningen
(door bemiddeling van professionele intermediairs) rechtstreeks aan consumenten;
• Divisie Service Providing: de divisie die zich bezighoudt met verschillende
dienstverleningsconcepten voor tussenpersonen en franchisenemers;
• Overig : alle overige activiteiten van de groep, met name holdingactiviteiten.
Binnen de diverse divisies worden de operationele segmenten geïdentificeerd. De operationele
segmenten betreffen per 31 december 2007:
Intermediaire Divisie
AFAB Geldservice B.V.

O&B Finance Nederland B.V.
Uveco Groep B.V.
1-2-3 Krediet B.V.

Bancaire Divisie
Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V. / Discount
Bank Nederland N.V.

Divisie Service Providing
Xtensive Serviceproviding B.V.

Financiële Service Desk B.V.
Quarré Nederland B.V.
PensioenPoint Nederland B.V.

Hieronder wordt slechts informatie gegeven over de operationele segmenten die voldoen aan de
individuele kwantitatieve criteria van IFRS8. De hierboven oranje gekleurde operationele segmenten
voldoen niet aan deze criteria, derhalve wordt niet nader ingegaan op deze operationele segmenten.
Er wordt geen informatie over opbrengsten en vaste activa per geografische regio gegeven omdat de
informatie daarvoor ontbreekt en de kosten om in dergelijke informatie te voorzien is te veel in
vergelijking tot het voordeel. AFAB Groep behaalt haar netto opbrengsten geheel in de Nederlandse
markt.
AFAB Geldservice B.V.
De hoofdactiviteit van AFAB Geldservice B.V. is het bemiddelen in consumptief krediet, hypothecaire
geldleningen en daaraan gerelateerde verzekeringsproducten. Hiervoor ontvangt AFAB Geldservice
B.V. provisie-inkomsten van de financierings- of verzekeringsmaatschappij, waarbij het krediet of de
verzekering wordt ondergebracht.
O&B Finance Nederland B.V.
De hoofdactiviteit van O&B Finance Nederland B.V. en haar zustermaatschappij Zorgkrediet
Financieringen B.V. (hier samen meegenomen als één operationeel segment) is het bemiddelen in
consumptief krediet en daaraan gerelateerde verzekeringsproducten. Hiervoor ontvangt O&B Finance
Nederland B.V. provisie-inkomsten van de financierings- of verzekeringsmaatschappij, waarbij het
krediet of de verzekering wordt ondergebracht.
Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. en Discount Bank Nederland N.V.
De hoofdactiviteiten van Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. zijn het verstrekken van
consumptief krediet en het bemiddelen in verzekeringsproducten. De opbrengsten van Hollandsche
Disconto Voorschotbank B.V. bestaan uit rente-inkomsten voortvloeiend uit het verstrekte
consumptieve krediet en bemiddelingsprovisie van de verzekeringsmaatschappijen. Op het moment
dat DNB Discount Bank Nederland N.V. de algemene bankvergunning heeft verstrekt, zullen de
activiteiten vanuit Discount Bank Nederland N.V. plaatsvinden. Om deze reden behoren beide
entiteiten tot één operationeel segment.
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Xtensive Serviceproviding B.V.
Xtensive Serviceproviding B.V. is een service provider voor de onafhankelijke intermediair. De
doelstelling is het met verschillende diensten servicen van een keten kantoren, (elk) ten doel hebbende
de verlening van bemiddeling bij de totstandkoming van financieringen, al dan niet onder
hypothecair verband, en het optreden als assurantietussenpersoon. Voor de verrichte diensten wordt
een formulehonorarium in rekening gebracht aan de aangesloten kantoren. Overige opbrengsten
worden gegenereerd door middel van bonussen van de bank of verzekeraar waar de diensten worden
ingekocht.
Financiële Service Desk B.V.
Financiële Service Desk B.V. is een service provider voor de onafhankelijke intermediair. De
doelstelling is het met verschillende diensten servicen van een keten kantoren, (elk) ten doel hebbende
de verlening van bemiddeling bij de totstandkoming van financieringen, al dan niet onder
hypothecair verband en het optreden als assurantietussenpersoon. Voor de verrichte diensten wordt
een formulehonorarium in rekening gebracht aan de aangesloten kantoren. Overige opbrengsten
worden gegenereerd door middel van bonussen van de bank of verzekeraar waar de diensten worden
ingekocht.
Hieronder is de resultatenrekening van bovenstaande operationele segmenten weergegeven. Om de
resultatenrekeningen aan te sluiten met de geconsolideerde winst- en verliesrekening is de laatste
kolom toegevoegd. Xtensive Serviceproviding B.V. en Financiële Service Desk B.V. behoren pas per 1
juli 2006 en 1 januari 2007 tot de groep. Dientengevolge is in de vergelijkende opstelling over boekjaar
2006 Xtensive Serviceproviding B.V. slechts voor een half boekjaar meegenomen en Financiële Service
Desk B.V. in zijn geheel niet.
Rapportage operationele segmenten (boekjaar 2007)
AFAB

O&B Finance

Disconto

Geldservice Nederland
Winst- en verliesrekening (* € 1.000)

B.V.

Hollandsche Xtensive
Voorschot-

B.V.

bank B.V.

Financiële

Overig

Totaal

Servicepro-

Service Desk

geconsoli-

viding B.V.

B.V.

deerd

Netto-omzet (extern)
Netto-omzet (intern)
Kostprijs omzet (extern)
Kostprijs omzet (intern)

22.576
1.225
(3.185)
-

24.852
525
(1.532)
-

17.525
(8.892)
(1.750)

16.508
-

8.702
-

10.488
(2.639)
-

100.651
1.750
(16.248)
(1.750)

Bruto-marge

20.616

23.845

6.883

16.508

8.702

7.849

84.403

3.196
207
954
5.024
1.042

4.481
152
59
819

1.102
133
51
2.696

3.144
195
127
777
1.138

2.283
206
196
1.030

1.767
163
835
368
1.614

15.973
1.056
1.916
6.475
8.339

10.193

18.334

2.901

11.127

4.987

3.102

50.644

773

210

48

(7.209)

(5.979)

3.674

11.337

5.035

(4.107)

44.665

(2.893)

(1.276)

Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Bijzondere waardeverminderingen
Verkoopkosten
Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

240

(41)

Resultaat voor belastingen

10.433

18.293

Belastingen

(2.661)

(4.661)

7.772

13.632

2.737

8.444

3.759

19.140

4.598

226.285

13.054

6.748

Resultaat na belastingen
Totaal activa (* € 1.000)

(937)

858
(3.249)
139.479

(11.570)
33.095
409.304
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Rapportage operationele segmenten (boekjaar 2006)
AFAB

O&B Finance

Disconto

Geldservice Nederland
Winst- en verliesrekening (* € 1.000)

B.V.

Hollandsche Xtensive
Voorschot-

B.V.

bank B.V.

Financiële

Overig

Totaal

Servicepro-

Service Desk

geconsoli-

viding B.V.

B.V.

deerd

Netto-omzet (extern)
Netto-omzet (intern)
Kostprijs omzet (extern)
Kostprijs omzet (intern)

18.205
956
(1.948)
-

15.573
(955)
-

4.947
(2.487)
(956)

8.226
-

-

5.409
(2.213)
-

52.360
956
(7.603)
(956)

Bruto-marge

17.213

14.618

1.504

8.226

-

3.196

44.757

Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Bijzondere waardeverminderingen
Verkoopkosten
Overige bedrijfskosten

1.870
198
1.388
3.383
812

3.479
192
108
820

563
95
25
1.052

1.675
72
35
309
720

-

822
107
1.236
261
916

8.409
664
2.659
4.086
4.320

Bedrijfsresultaat

9.562

10.019

(231)

5.415

-

(146)

24.619

(82)

(1.392)

-

(841)

(2.146)

Financiële baten en lasten

186

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
Totaal activa (* € 1.000)

(17)

9.748

10.002

(313)

4.023

-

(987)

22.473

(2.885)

(2.962)

64

(1.213)

-

(56)

(7.052)

6.863

7.040

(249)

2.810

-

(1.043)

17.275

3.853

16.478

-

98.771

113.972

15.421
250.349

De onderlinge verdeling in netto-omzet tussen de operationele segmenten in beide jaren is als volgt
grafisch weer te geven:
2007
AFAB Geldservice B.V.
10%

O&B Finance Nederland B.V.

22%

9%

Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.
Xtensive Serviceproviding B.V.

16%
26%

Financiële Service Desk B.V.

17%

Overig

2006
AFAB Geldservice B.V.
0% 10%

O&B Finance Nederland B.V.
35%

16%

Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.
Xtensive Serviceproviding B.V.

9%
30%

Financiële Service Desk B.V.
Overig

71

Jaarverslag 2007

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (VERVOLG)
De provisies worden binnen de intermediaire divisie, divisie service providing en de bancaire divisie
ontvangen van een grote diversiteit aan banken, verzekerings- en financieringsmaatschappijen. AFAB
Groep heeft geen banken, verzekerings- of financieringsmaatschappijen waar men zaken mee doet,
die ieder voor meer dan 10% aan de gehele netto-omzet bijdragen.
35. Gelieerde partijen en transacties met gelieerde partijen
Gelieerde partijen
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. kent naast de eerder genoemde meegeconsolideerde
dochtermaatschappijen de volgende verbonden personen/gelieerde partijen:
• N.V. Geldersche Investerings Maatschappij (95% aandeelhouder van AFAB Financiële
Diensten Holding N.V.);
• HVD Investments B.V. (5% aandeelhouder van AFAB Financiële Diensten Holding N.V.);
• M.G. Schouten Holding B.V. (100% aandeelhouder van N.V. Geldersche Investerings
Maatschappij en personal holding van CEO van AFAB Financiële Diensten Holding N.V.);
• M.G. Schouten Vastgoed B.V. (100% deelneming van M.G. Schouten Holding B.V.)
• Voormalig aandeelhouders/directieleden werkmaatschappijen;
• Minderheidsaandeelhouders;
• Leden van de Raad van Bestuur;
• Leden van de Raad van Commissarissen.
Transacties/beloningen aan leden RvB en RvC
Hiervoor wordt verwezen naar het remuneratierapport verderop in de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening (punt 38).
Transacties met gelieerde partijen
Gedurende boekjaar en vanaf het acquisitiemoment hebben de volgende bijzondere transacties met
gelieerde partijen van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. plaatsgevonden:
• Garantiestellingen van M.G. Schouten Holding B.V. ten behoeve van de verkregen financiering
van ABN-AMRO Bank N.V. van € 5 miljoen vermeerderd met kosten en rente.
• In 2007 is aan M.G. Schouten Holding B.V. € 240.000 (2006: € 240.000) betaald aan
beheervergoedingen.
• AFAB Geldservice B.V. huurt het pand aan de Plotterweg van M.G. Schouten Vastgoed B.V. Voor
de totale huurverplichting wordt verwezen naar de toelichting op de operationele leases.
• AFAB Geldservice B.V. en O&B Finance Nederland B.V. zijn actieve intermediairs van
Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. Dientengevolge wordt door Hollandsche Disconto
Voorschotbank B.V. provisies betaald aan beide entiteiten voor de verrichte
bemiddelingsdiensten.
Doorbelastingen binnen groep
Binnen de groep worden beheerkosten door middel van managementfee in rekening
gebracht/doorbelast bij dochtermaatschappijen. Deze transacties, alsmede de transacties tussen
Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. en AFAB Geldservice B.V./O&B Finance Nederland B.V.,
worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van
transacties met derden.
Uit hoofde van financiering en cash management binnen de groep worden binnen de Groep leningen
en rekening courant faciliteiten afgegeven. Ook deze leningen en faciliteiten worden uitgevoerd tegen
commerciële voorwaarden en tegen markttarieven. Over deze leningen en rekening couranten wordt
een rentevergoeding in rekening gebracht. Voor kredieten aan verbonden partijen zijn in 2007 geen
voorzieningen wegens oninbaarheid getroffen.

72

Jaarverslag 2007

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (VERVOLG)
36. Gebeurtenissen na balansdatum
Acquisitie 45% belang Uveco Groep B.V.
Op 18 januari 2008 heeft dochtermaatschappij AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. middels
notariële levering verkregen het resterende 45% deel van de aandelen van Uveco Groep B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Veghel. De levering voorziet in economische verkrijging van de
aandelen per 1 januari 2008.
Acquisitie 33,34% belang O&B Finance Nederland B.V. en Zorgkrediet Financieringen B.V.
Op 7 maart 2008 heeft dochtermaatschappij AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V. middels
notariële levering verkregen een verder 33,34% deel van de aandelen van O&B Finance Nederland
B.V. en Zorgkrediet Financieringen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam. De levering
voorziet in economische verkrijging van de aandelen per 1 januari 2008.
Er hebben zich verder geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die dienen te worden
verwerkt of toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening.
37. Financiële instrumenten
Onder IAS39 worden de volgende categorieën financiële instrumenten onderkent:
- instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden (held for trading);
- kredieten/vorderingen niet voor handelsdoeleinden (loans and receivables);
- instrumenten aangehouden tot einde vervaldatum/looptijd (held to maturity);
- aangewezen als instrument aangehouden tegen reële waarde (designated held at fair value);
- instrumenten beschikbaar voor verkoop (available for sale).
De classificatie heeft consequenties voor de waardering van betreffende instrumenten, de
resultaatverantwoording en de toelichtingsvereisten per categorie.
De groep classificeert alle financiële activa en verplichtingen in de waarderingscategorie kredieten,
vorderingen en schulden, welke niet voor handelsdoeleinden worden aangehouden. Kredieten,
vorderingen en schulden zijn niet afgeleide financiële activa en passiva met vaste of bepaalbare
betalingen, die niet in een actieve markt zijn genoteerd.
De financiële vaste activa ontstaan in het algemeen wanneer de groep leningen/geldmiddelen direct
aan de consument verstrekt zonder het voornemen de leningen te verhandelen of te verkopen. Indien
leningen worden verstrekt met het voornemen om deze te verkopen, worden deze gerubriceerd onder
overige activa en aangewezen als posten waarbij veranderingen in de reële waarde in de winst- en
verliesrekening worden verwerkt.
Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten die geen of een geringe netto investering vereisen en
waarbij de toekomstige verrekening afhankelijk is van een index, tarief of koers die als benchmark
fungeert (bijvoorbeeld rentetarieven of aandelenkoersen). De reële waarde van derivaten wordt
beïnvloed door mutaties in de verwachte toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de
onderliggende benchmark. In juni 2007 heeft AFAB Groep een tweetal forwardcontracten gesloten ter
afdekking van de renterisico’s op de acquisitiefaciliteit, wat als een rentederivaat is verwerkt in de
jaarrekening.
Opname in en verwijdering van balans
Instrumenten die volgens standaardmarktconventies worden verhandeld, worden opgenomen op de
transactiedatum. Dit is de datum waarop de groep zich verplicht tot het kopen en verkopen van het
onderliggende instrument.
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Indien de transactie niet volgens standaardmarktconventies wordt afgewikkeld, wordt de daaruit
voortvloeiende verplichting in de periode tussen de transactiedatum en de afwikkelingsdatum
administratief als een derivaat verwerkt.
Kredieten en vorderingen worden opgenomen op het moment dat zij door de groep worden
verworven of gefinancierd en worden niet langer opgenomen op het moment dat zij worden
afgewikkeld (aflossing/betaling). Overige financiële activa en verplichtingen, met inbegrip van
derivaten, worden opgenomen op de balans wanneer de groep partij wordt in de contractuele
bepalingen van het actief of de verplichting.
Financiële vaste activa worden in het algemeen niet langer in de balans opgenomen wanneer de groep
niet meer kan beschikken over, of voordelen kan ontlenen aan, de contractuele rechten waaruit het
actief bestaat. Hiervan is sprake als de rechten worden gerealiseerd, aflopen of volledig worden
overgedragen. Een financiële verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen wanneer de
contractueel vastgelegde verplichtingen zijn nagekomen, worden ontbonden of aflopen.
Saldering en zakelijke zekerheden
De groep sluit waar mogelijk met tegenpartijen raamwerkovereenkomsten voor netting en bedingt in
voorkomende gevallen zakelijke zekerheden. Indien de groep hetzij de wettelijke hetzij de
contractuele bevoegdheid en tevens het voornemen heeft financiële activa en passiva gesaldeerd of
gelijktijdig af te wikkelen, worden deze gesaldeerd en wordt het saldo in de balans opgenomen.
Belang financiële instrumenten
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. kent de volgende categorieën financiële instrumenten:
31-12-2007
Leningen en vorderingen
Financiële vaste activa (14)
Nog te ontvangen provisies en formulehonorarium (16)

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
Langlopende schulden kredietinstellingen (25)
Overige langlopende schulden (27)
Kortlopend deel langlopende schulden (28)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2006

206.487
22.663
229.150

79.946
9.291
89.237

(237.803)
(130)
(26.077)
(5.215)
(269.225)

(127.246)
(100)
(14.010)
(1.030)
(142.386)

(40.075)

(53.149)

Leningen en vorderingen
Voor de toelichting op de aard en inhoud van de posten ‘financiële vaste activa’ en ‘nog te ontvangen
provisies en formulehonorarium’ wordt verwezen naar de achter de posten genoemde onderdeel in
deze geconsolideerde jaarrekening. De voorziening voor dubieuze leningen (financiële vaste activa) en
de mutaties daarin gedurende het boekjaar zijn daar tevens weergegeven. De leningen en vorderingen
zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde van de portefeuille leningen en
vorderingen komt overeen met de balanswaarde in verband met het feit dat de marktrentestijgingen
zonder enige termijn van betekenis kunnen resulteren in een prijsstijging op de leningcontracten.
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Het totaal in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen bedragen met betrekking tot
de portefeuille financiële vaste activa betreffen:
31-12-2007
Renteopbrengsten portefeuille leningen
Dotatie voorziening dubieuze leningen

31-12-2006

13.446
(2.195)

4.947
(654)

11.251

4.293

De vordering uit hoofde van nog te ontvangen provisies en formulehonoraria bestaat voor een bedrag
van € 48.000 (2006: € 69.000) uit gefactureerde formulehonoraria. De totale netto-omzet in 2007 uit
hoofde van formulehonoraria bedraagt € 1.958.000 (2006: € 349.000). Voor de risico’s uit hoofde van
oninbaarheid van deze vorderingen wordt een voorziening gevormd. Hieronder volgt een
mutatieoverzicht van de vordering uit hoofde van gefactureerde formulehonoraria en de daaraan
gerelateerde voorziening voor oninbaarheid over boekjaar 2007.
Bruto
vordering
formule
honoraria
Beginstand:
Boekwaarde per 1 januari 2007
Mutaties
Vermeerdering u.h.v. acquisities
Gefactureerd formulehonoraria
Betalingen
Dotatie voorziening ten laste van de winst- en
verliesrekening

Eindstand:
Boekwaarde per 31 december 2007

Voorziening
oninbaarheid

Totaal

88

(19)

69

10
1.958
(1.976)

-

10
1.958
(1.976)

-

(13)

(13)

(8)

(13)

(21)

80

(32)

48

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
Voor de toelichting op de aard en inhoud van de posten ‘langlopende schulden kredietinstellingen’,
‘overige langlopende schulden’ en ‘kortlopend deel langlopende schulden’ wordt verwezen naar het
achter de posten genoemde onderdeel in deze geconsolideerde jaarrekening. Het totaal in de
geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen bedragen met betrekking tot de langlopende
schulden (inclusief kortlopend deel daarvan) betreffen interestlasten en kosten financiering ter hoogte
van € 6.412.000 (2006: € 2.438.000).
Voor alle categorieën financiële instrumenten geldt dat de boekwaarde een redelijke inschatting is van
de reële waarde van de betreffende instrumenten.
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Risico’s financiële instrumenten
In dit punt van de toelichting wordt informatie verstrekt over de doelstellingen en het beleid van het
beheer van de financiële risico’s van de groep en worden de methoden beschreven die het
management gebruikt om risico’s te beheersen. Daarnaast wordt bij dit punt ingegaan op de mate
waarin van financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt, de daaraan verbonden risico’s en de
zakelijke doeleinden. Als we het hebben over financiële risico’s en risicobeheersing rondom financiële
instrumenten, dan is het risicobeleid van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. met name gericht
op het beperken van kredietrisico’s op de verstrekte consumptieve kredieten door de bancaire divisie.
De risico’s op het gebied van rente, valuta, marktprijzen en liquiditeit zijn beperkter.
Marktrisico
Het marktrisico voor AFAB Financiële Diensten Holding N.V. heeft hoofdzakelijk betrekking op de
consumentenbestedingen en –vertrouwen en veranderende wet- en regelgeving binnen de markt.
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is voortdurend georiënteerd op de gevolgen van wijzigingen
in de marktomstandigheden en de gevolgen daarvan op de bedrijfsvoering. Bij de maandelijkse
vergaderingen van de Raad van Bestuur met de directeuren van de werkmaatschappijen staan de
marktontwikkelingen nadrukkelijk op de agenda.
Renterisico
Overeenkomstig het renterisico beleid van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. zijn de
renterisico’s binnen de groep beperkt. De aangetrokken leningen binnen de bancaire divisie zijn
aangegaan tegen een variabele rente. Eventuele renteverhogingen kunnen op grond van de
kredietovereenkomst worden doorberekend aan kredietnemers. Voor wat betreft de kredietfaciliteit
bij NIBC Bank N.V. is sprake van enige gevoeligheid van de rente.
Het rentetarief voor deze kredietfaciliteit is gebaseerd op het gemiddeld éénmaands Euribor-tarief
vermeerderd met een individuele opslag. Deze individuele opslag is afhankelijk van de verhouding
tussen EBITDA en de uitstaande kredietfaciliteit en kan gedurende het boekjaar en in komende
boekjaren mogelijk wijzigen. Betreffende ratio wordt ‘Total Net Debt/EBITDA’ genoemd en wordt
berekend voor de gehele groep exclusief de bancaire divisie en op basis van de resultaten van de
laatste twaalf maanden.
De ‘Total Net Debt / EBITDA’ kent de volgende ontwikkeling gedurende het boekjaar:
Net Debt / EBITDA
2,00
1,50
1,00
0,50
2006Q4

2007Q1

2007Q2

2007Q3

2007Q4

De Interest Cover Ratio ultimo boekjaar 2007 bedraagt 8,94.
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Ultimo boekjaar 2007 en gedurende het boekjaar 2007 zijn de ratio’s zoals vermeld bij punt 25 van de
toelichting op de geconsolideerde balans (i.e. de Interest Cover Ratio en Total Net Debt / EBITDA
ratio) binnen de daartoe gestelde eisen gebleven.
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is in zekere zin gevoelig voor de ontwikkeling in de variabele
rente (eenmaands-Euribortarief). De gevoeligheid van de Euribor kan worden uitgedrukt in het effect
op het netto resultaat van een stijging of daling van deze variabele rente met 1%-punt.
Indien de Euribor over het gehele boekjaar gelijkmatig 1%-punt had afgeweken van de werkelijke
Euribor, bij een gemiddelde opslag van 150 basispunten, had dit betekent dat het netto-resultaat als
gevolg van hogere of lagere interestlasten op de kredietfaciliteit circa € 635.000 hoger ofwel lager was
geweest.
Ten behoeve van de afdekking van een gedeelte van deze gevoeligheid is een rentederivaat
aangetrokken, een zogeheten rentecap en rentefloor. Voor de toelichting omtrent de (waardering van
de) derivaat wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden kredietinstellingen
(punt 25).
Valutarisico
Gezien de omvang van de activiteiten van de groep buiten Nederland en de Eurozone zijn de
valutarisico’s uiterst beperkt. Gezien het zeer beperkte risico heeft de groep de valutarisico’s niet
afgedekt.
Kredietrisico
Risicometing en -beheersing
Het kredietrisico van de groep vloeit hoofdzakelijk voort uit haar kredietactiviteiten, alsmede in
sommige gevallen uit transacties waarbij de groep als intermediair optreedt namens klanten of andere
derden of in gevallen waar garanties worden afgegeven.
Het senior management van de groep is verantwoordelijk voor het vaststellen van het kredietbeleid en
de mechanismen, organisatie en procedures die noodzakelijk zijn om het kredietrisico te analyseren, te
beheren en te beheersen.
In dit verband worden tegenpartijlimieten vastgesteld en wordt een intern systeem van creditratings
toegepast. Het risico dat tegenpartijen in gebreke blijven bij het nakomen van hun verplichtingen,
wordt voortdurend bewaakt. Voor elke transactie beoordeelt de groep of onderpand of een
raamwerkovereenkomst voor netting is vereist om het kredietrisico te verminderen.
Door het verlenen van faciliteiten en door uitzettingen ontstaat het risico dat de tegenpartij niet aan
zijn verplichting zal voldoen, waardoor AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en in het bijzonder
de bancaire divisie een financieel verlies lijdt.
Het beleid is erop gericht om het kredietrisico te beperken door:
- een acceptatiebeleid; Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. werkt met een risk based priced
acceptatiemodel. Met behulp van dit acceptatiemodel worden kredietaanvragen beoordeeld op
afwijzen dan wel accepteren. Acceptatie van kredietaanvragen vindt plaats tegen specifiek voor die
kredietaanvraag geldende condities.
- periodiek de kredietwaardigheid van de debiteuren en de economische waarde van
de zekerheden te beoordelen.
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Concentratie van kredietrisico
Er is sprake van concentratie van kredietrisico (al dan niet in de balans opgenomen) uit hoofde van
financiële instrumenten wanneer groepen van tegenpartijen soortgelijke economische kenmerken
bezitten, waardoor de mate waarin zij in staat zijn om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen,
op een soortgelijke wijze wordt beïnvloed door veranderingen in economische of andere
omstandigheden.
Gezien de aard van de leningenportefeuille (hoofdzakelijk consumptief kredietportefeuille aan de
private sector) is het concentratierisico voor deze portefeuille uiterst beperkt. Dientengevolge wordt
niet actief beheersingsmaatregelen ingesteld om aan dit risico het hoofd te bieden.
Kwantitatieve analyse kredietrisico’s
Ultimo boekjaar 2007 (2006) kan de consumptief kredietportefeuille (financiële vaste activa) als volgt
naar ouderdom worden uitgesplitst.
Portefeuille-indeling naar ouderdom
(* € 1.000)

31-12-2006

31-12-2007

Uitstaand saldo niet over betalingstermijn
Uitstaand achterstandssaldo tussen 0 en 30 dagen
Uitstaand achterstandssaldo tussen 30 en 60 dagen
Uitstaand achterstandssaldo tussen 60 en 90 dagen
Uitstaand achterstandssaldo tussen 90 en 180 dagen
Uitstaand achterstandssaldo ouder dan 180 dagen

201.181
1.622
1.051
617
844
3.843

Totaal uitstaand saldo

209.158

80.911

2.671

965

Voorziening dubieuze kredieten
Voorziening / achterstandssaldo ouder dan 90 dagen

57%

96%
1%
1%
0%
0%
2%

77.343
866
448
392
602
1.260

96%
1%
1%
0%
1%
2%

52%

Het uitstaande saldo niet over de betalingstermijn is gespreid over een behoorlijk aantal individuele
consumenten en betreffen allen uitstaande leningen, waarover interestbetalingen binnen de
betalingstermijn worden voldaan. Het kredietrisico op deze posten is minimaal. De uitstaande saldi
tussen 0 en 30 dagen zijn leningen, waarbij er een betalingsachterstand is ontstaan van één
rentetermijn en behelst grotendeels posten, waarbij de eindconsument te laat is met betalen. Veelal
worden deze posten na balansdatum geïncasseerd. Het inbaarheidrisico van deze posten is nagenoeg
minimaal.
De posten ouder dan 30 dagen worden intensief behandeld door de afdeling debiteurenbeheer. Door
middel van een initieel telefonisch contact met de consument wordt getracht de oorzaak van de
betalingsachterstand te achterhalen en worden oplossingen gegenereerd voor het inlopen van de
achterstanden. Posten ouder dan 90 dagen worden na de initiële telefonische beheeractie gevolgd door
het inschakelen van een incassobureau, dan wel deurwaarderskantoor. Deze categorie posten wordt
derhalve als dubieus aangemerkt. Op basis van een individuele beoordeling van dergelijke posten
wordt de voorziening dubieuze kredieten opgesteld en verantwoord.
Liquiditeitsrisico
Het beleid van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. ten aanzien van de liquiditeitspositie is
gericht op het in voldoende mate aanhouden van liquiditeiten om de groei van activiteiten zonder
additionele kosten te kunnen financieren.
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Hiertoe is de groep een financiering aangegaan voor een totaal bedrag van € 116 miljoen, waarvan per
31 december 2007 nog € 18 miljoen beschikbaar is voor toekomstige acquisities.
Terzake de financieringsfaciliteiten die aan AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en haar
groepsmaatschappijen ter beschikking staan, is in de financieringsdocumentatie vastgelegd dat
middels ‘ringfencing’ sprake zal zijn van een harde afscheiding van de bancaire divisie enerzijds en de
niet-bancaire entiteiten van de groep anderzijds. Voorts dient conform financieringsdocumentatie van
NIBC voor een periode van 3 jaar de helft van het renterisico te worden afgedekt door AFAB
Financiële Diensten Holding N.V.
De ultimo 2007 uitstaande verplichtingen kennen de volgende toekomstige kasstromen:
< 1 jaar
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs
Krediet NIBC Bank N.V.
Rentederivaat9
Funding faciliteit10
Overige langlopende schulden (27)
Kortlopend deel langlopende schulden (28)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

29
26.077
5.215
31.321

1 < 5 jaar

62.372
118
101
62.591

> 5 jaar

175.313
175.313

Totaal

62.372
118
175.313
130
26.077
5.215
269.225

Voor het uitstaande krediet NIBC Bank N.V. wordt tevens een interestkasstroom verwacht van circa
€ 4,2 miljoen in 2008, aflopend met € 0,9 miljoen per jaar (als gevolg van aflossingen op het krediet).
Hierbij dient te worden vermeld dat de interestkasstroom is gebaseerd op een gemiddelde effectieve
interest van 5,5% op jaarbasis en dat verondersteld is dat er geen verdere opnamen plaatsvinden uit
de kredietfaciliteit ten behoeve van toekomstige acquisities.

9

De afgesloten rentederivaat kent geen nadere vastgelegde toekomstige kasstroom. Echter het contract loopt af in de komende
2,5 jaar. Het is derhalve aannemelijk dat de waarde van dit derivaat aan het eind van deze periode zal tenderen naar nihil.
10
Er is geen vastgelegd aflossingsschema voor de ter beschikking gestelde funding faciliteit voor de bancaire divisie.
Afhankelijk van de marktontwikkelingen zal dit op middellange of lange termijn plaatsvinden. Vooralsnog is de aflossing
gerangschikt onder de periode langer dan 5 jaar.
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38. Remuneratierapport
Hieronder volgt een rapport inzake de remuneratie van de feitelijk beleidsbepalende
sleutelfunctionarissen in het management en de commissarissen. Voordat een overzicht zal worden
gegeven van alle individuele beloningen zal hieronder eerst een beeld worden gegeven van het
beloningsbeleid dat binnen de organisatie geldt.
Beloningsbeleid
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. heeft geen separaat remuneratiebeleid voor de leden van de
Raad van Bestuur vastgesteld. De bevoegdheid tot vaststelling van de bezoldiging en de inhoud van
de overige arbeidsvoorwaarden komt toe aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De
zittende Raad van Commissarissen heeft het recht op informatie omtrent de remuneratie van de Raad
van Bestuur.
Aangezien de leden van de Raad van Bestuur tevens direct of indirect het gehele aandelenkapitaal van
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. vertegenwoordigen, is de beloningsstructuur grotendeels
vastgesteld op basis van een vaste component. Het vaste deel van de bezoldiging wordt periodiek
voor een langere periode beoordeeld en vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de mate
van ervaring, de verantwoordelijkheid en de specifieke kennis van de betrokken bestuurders.
De onderneming kent geen aandelenoptieregelingen en kent geen andere bijzondere beloningen toe
aan de Raad van Bestuur..
M.G. Schouten MCIM, CEO
De heer Schouten is in dienst van M.G. Schouten Holding B.V., de 100% aandeelhouder van N.V.
Geldersche Investerings Maatschappij, zijnde de 95% aandeelhouder van AFAB Financiële Diensten
Holding N.V. De heer Schouten is door middel van een managementovereenkomst gedetacheerd als
CEO aan AFAB Financiële Diensten Holding N.V. De entiteit M.G. Schouten Holding B.V. brengt
hiervoor een management fee in rekening bij AFAB Financiële Diensten Holding N.V. In deze
management fee is de vaste vergoeding voor M.G. Schouten, de bijdrage in de reiskosten (auto) en de
bijdrage voor zijn pensioenregeling inbegrepen.
H. van Doorn AA, CFO
Met ingang van 1 januari 2006 is de heer van Doorn in dienst van AFAB Financiële Diensten Holding
N.V. Vanaf het laatste kwartaal 2004 tot en met eind 2005 was de heer van Doorn werkzaam als
directielid en bracht hij een management fee in rekening bij AFAB Financiële Diensten Holding B.V.
(de huidige entiteit: AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.). AFAB Financiële Diensten Holding
N.V. heeft geen pensioen toegezegd aan de heer Van Doorn.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heren M.J.F. Dupon, Prof. Dr. W.A.F.G.
Vermeend en Prof. Dr. J.J. van Duijn. De commissarissen krijgen een gelijke vergoeding, met
uitzondering van de voorzitter. Deze ontvangt een hogere vergoeding uit hoofde van het
voorzitterschap. De heer Vermeend is tevens voorzitter van de Audit Commissie.
Beloningen Raad van Bestuur
De vergoedingen aan de leden van de statutaire directie van de vennootschap over 2007 en 2006
kunnen als volgt worden weergegeven:
2007
M.G. Schouten
Management fee M.G. Schouten Holding B.V.
240
H. van Doorn
Vaste beloning

150

2006
240

130
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Beloningen Raad van Commissarissen
De vergoedingen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun rol in deze Raad kunnen
als volgt worden weergegeven:
2007
Dhr. M.J.F. Dupon
Dhr. Prof. Dr. W.A.F.G. Vermeend
Dhr. Prof. Dr. J.J. van Duijn

2006
13
12
12
37

13
12
12
37

Er worden geen opties toegekend en geen bedrijfsmiddelen aan de Commissarissen ter beschikking
gesteld. Er zijn geen leningen verstrekt aan de leden van de Raad van Commissarissen noch zijn er
garantieverplichtingen aangegaan ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen.
ONDERTEKENING
Amersfoort, 3 april 2008
Raad van Bestuur,

M.G. Schouten MCIM
CEO

H. van Doorn AA
CFO

Raad van Commissarissen,

M.J.F. Dupon

Prof. Dr. W.A.F.G. Vermeend

Prof. Dr. J.J. van Duijn
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Receptie hoofdkantoor AFAB

AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen
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AFAB FINANCIËLE DIENSTEN HOLDING N.V.
(1 januari – 31 december, in duizenden Euro’s)

2007

2006

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Kostprijs omzet

39.

1.170
-

Bruto-omzetresultaat

456
1.170

456

BEDRIJFSLASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingskosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfslasten

40.

41.

Som van de bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Resultaat deelnemingen
Financiële baten en lasten

42.
43.

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belastingen

44.

1.067
19
10
169

528
6
65
1.265

599

(95)

(143)

21.637
(584)

(10)

20.958

(153)

143

(19)

21.101

(172)
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AFAB FINANCIËLE DIENSTEN HOLDING N.V.
(voor verwerking resultaatbestemming, in duizenden Euro’s)
ACTIVA
31-12-2007

31-12-2006

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa

45.

105.117

98.117

Materiële vaste activa

46.

134

-

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen op aandeelhouders /
gelieerde ondernemingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Totaal

47.

8.549

622

48.

398

67

49.

8.947

689

1.282

11.031

115.480

109.837
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PASSIVA
31-12-2007
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

31-12-2006

50.
80.000
(1.172)
21.101

80.000
(172)
99.929

Kortlopende schulden
Derivaten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Vennootschapsbelasting
Belastingen en sociale lasten
Overige schulden en
overlopende passiva

Totaal

79.828

51.

118

-

52.

11.283

29.946

191
3.889
39

21
19
-

31

23
15.551

30.009

115.480

109.837

85

Jaarverslag 2007

VENNOOTSCHAPPELIJK MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN
AFAB FINANCIËLE DIENSTEN HOLDING N.V.
(in duizenden Euro’s)
2007
Geplaatst
Kapitaal
en agio

Overige
Reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal eigen
vermogen

Balans per 1/1/2007
Resultaatverdeling 2006
Dividend
Resultaat 2007

80.000
-

(172)
(1.000)
-

(172)
172
21.101

79.828
(1.000)
21.101

Stand per 31/12/2007

80.000

(1.172)

21.101

99.929

2006
Geplaatst
Kapitaal
en agio

Overige
Reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal eigen
vermogen

Balans per 1/1/2006
Resultaat 2006
Dividend

80.000
-

-

(172)
-

80.000
(172)
-

Stand per 31/12/2006

80.000

-

(172)

79.828
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AFAB FINANCIËLE DIENSTEN HOLDING N.V.
(1 januari – 31 december, in duizenden Euro’s)

2007
€

€
Bedrijfsresultaat
Winstbelastingen
Afschrijvingskosten
Waarderingsresultaat rentederivaat
Mutatie kortlopende vorderingen
Mutatie kortlopende schulden11

€
(143)
(689)
29.990

(22.649)
(7.000)
(153)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Financiële baten en lasten
Ontvangen dividenden
Uitgekeerd dividend

€

(95)
4.013
19
118
(8.258)
(18.446)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in financiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

2006

29.148
(18.117)
-

(7.153)
(584)
21.637
(1.000)

(18.117)
(10)
-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

20.053

(10)

Totaal netto kasstroom

(9.749)

11.031

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december
Mutatie liquide middelen

11.031
1.282
(9.749)

11.031
11.031

11

Mutatie kortlopende schulden is exclusief rentederivaat en schulden vennootschapsbelasting
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ALGEMEEN
De in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening opgenomen bedragen zijn in duizenden Euro’s,
zijnde de functionele rapporteringsvaluta, tenzij anders aangegeven. De in deze enkelvoudige
jaarrekening gebruikte voetnoten verwijzen naar specificaties in de toelichting op de
vennootschappelijke winst- en verliesrekening en de vennootschappelijke balans, zoals opgenomen in
dit jaarverslag.
Voor zover in deze toelichting niet anders wordt vermeld, wordt voor de algemene toelichting op de
jaarrekening en specifieke toelichtingen ten aanzien van waarderingsgrondslagen en ten aanzien van
onderscheiden activa en passiva en resultaten tevens verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening. De grondslagen van waardering van activa en passiva in de
enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die van de geconsolideerde jaarrekening, met uitzondering
van de waardering van onder de financiële vaste activa opgenomen deelnemingen.
ACTIVITEITEN
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is gedurende 2006 opgericht en is de in Nederland
gevestigde moedermaatschappij van ondernemingen die tot de geconsolideerde AFAB Groep behoren
(hierna te noemen de ‘groep’). De groep verleent in Nederland een breed assortiment aan financiële
diensten, onder meer op het gebied van het bemiddelen en verstrekken van consumptieve kredieten,
het bemiddelen van hypothecaire kredieten en verzekeringen alsmede het optreden als dienstverlener
(‘service provider’) voor onafhankelijke intermediairs.
OPSTELLING EN VASTSTELLING
De enkelvoudige jaarrekening is door de Raad van Bestuur opgesteld op 3 april 2008. De jaarstukken
zijn besproken in de vergadering van de Audit Committee en de Raad van Commissarissen van 3
april 2008 en zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 17 april 2008.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
Algemene grondslag
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard door de Europese Unie (EU). De IFRS regelgeving is voor
het eerst toegepast in het verslagjaar dat eindigt op 31 december 2006. De waarderingsgrondslagen die
zijn toegepast voor deze jaarrekening zijn in overeenstemming met de door de International
Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en door de Europese Commissie per balansdatum
goedgekeurde IFRS.
Ontwikkelingen in IFRS
IFRS-standaarden en –interpretaties worden uitgegeven door de IASB en bestaan uit de IFRS, de
International Accounting Standards (IAS) en interpretaties daarvan die door het International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) zijn uitgegeven.
Ontwikkelingen in de IFRS na balansdatum maar voor het opmaken van de jaarrekening hebben geen
invloed gehad op deze jaarrekening en zullen naar verwachting geen materiële invloed hebben op de
jaarrekening 2008.
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MANAGEMENTSCHATTINGEN
Het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS-regelgeving vereist van het
management dat zij beoordelingen, inschattingen en aannames maakt die de toepassing van de
standaarden en de gerapporteerde bedragen voor activa, vermogen, schulden, verplichtingen,
inkomsten en uitgaven beïnvloeden. De gemaakte inschattingen en de daarmee samenhangende
aannames zijn gebaseerd op historische ervaringen en diverse andere factoren die onder de gegeven
omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De gemaakte inschattingen en aannames hebben
gediend als basis voor de beoordeling van de waarde van de verantwoorde activa en verplichtingen
waarvoor vanuit andere bronnen de omvang op dit moment nog niet blijkt. Werkelijke resultaten
kunnen echter afwijken van gemaakte inschattingen. Schattingen en onderliggende aannames worden
voortdurend beoordeeld.
Wijzigingen in schattingen en aannames worden verwerkt in de periode waarin de schattingen
worden herzien als de herziening uitsluitend op de desbetreffende periode betrekking heeft, of in de
periode van herziening en toekomstige perioden als de herziening zowel de huidige als toekomstige
perioden beïnvloedt.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de verwerking daarvan
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief, waarover wordt
afgeschreven, aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn of dat een in eerdere jaren
verantwoorde bijzondere waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. Indien het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare
waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort bepaald.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzondere waardevermindering wordt direct als een last verwerkt
in de winst- en verliesrekening. Een in voorgaande jaren verantwoorde bijzondere
waardevermindering wordt teruggenomen indien er een wijziging in de eerder gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde heeft plaatsgevonden (met uitzondering van
goodwill).
Indien dit het geval is, wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de realiseerbare waarde,
voorzover dit niet de op oorspronkelijke grondslagen bepaalde huidige boekwaarde te boven gaat. De
terugneming van een bijzondere waardevermindering wordt direct als een bate verwerkt in de winsten verliesrekening.
Leasing
Het geheel aan door AFAB Financiële Diensten Holding N.V. aangegane leaseovereenkomsten betreft
operationele leases (waaronder tevens begrepen de huur van vastgoed). De totale leasebetalingen uit
hoofde van operationele leaseverplichtingen worden lineair ten laste van het resultaat gebracht
gedurende de leaseperiode.
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Personeelsbeloningen
Voor de medewerkers van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. zijn pensioen- of andere
oudedagsregelingen getroffen bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Deze regelingen
betreffen slechts toegezegde bijdrageregelingen (‘defined contribution plans’).
De verschuldigde premies voor pensioenregelingen op grond van het beschikbare premiestelsel
(toegezegde bijdrage) komen rechtstreeks ten laste van het resultaat over het jaar waarop zij
betrekking hebben.
De groep kent geen andere verplichtingen na pensionering en/of op aandelen gebaseerde betalingen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Netto-omzet
De netto-omzet van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. omvat de opbrengsten uit de
doorberekening van management fees aan haar dochtermaatschappijen.
Bedrijfslasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve
rentemethode. De toepassing van deze methode omvat de amortisatie van een eventueel disagio of
agio of andere verschillen (met inbegrip van transactiekosten en daarop betrekking hebbende
provisies) tussen de eerste boekwaarde van een rentedragend instrument en het bedrag per
vervaldatum, berekend op basis van de effectieve rentevoet.
Belastingen
De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt berekend met inachtneming van
fiscale faciliteiten. Voor zover de aldus berekende belasting betrekking heeft op mutaties van
waarderingsverschillen tussen de commerciële en de fiscale winstbepaling, wordt het betreffende deel
ten bate of ten laste van de voorziening voor latente belastingen gebracht.
Doorbelasting van vennootschapsbelasting aan de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen
vindt plaats als waren de deelnemingen zelfstandig belastingplichtig.
Verslaggeving per onderdeel (segmentatie)
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. kent vennootschappelijk geen rapportagesegmenten. Voor de
groep als geheel vormen de commerciële bedrijfsonderdelen de operationele segmenten voor
rapportagedoeleinden. Voor de verslaggeving per bedrijfsonderdeel wordt derhalve verwezen naar
de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vreemde valuta
Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Hierbij wordt eventueel rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Transacties in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De gerealiseerde
koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.
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Financiële activa en verplichtingen (algemeen)
De eerste waardering van alle financiële activa en verplichtingen geschiedt tegen reële waarde, met
inbegrip van direct toerekenbare marginale transactiekosten. Daarna worden zij gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs met gebruik van de effectieve-rentemethode. Door toepassing van deze
methode worden agio’s en disagio’s, inclusief daarvoor in aanmerking komende transactiekosten,
opgenomen in de boekwaarde van het desbetreffende instrument en geamortiseerd op basis van de
oorspronkelijke effectieve-rentevoet van het instrument gedurende de periode tot de einddatum of de
verwachte
vervroegde aflossing. Bovenstaande geldt met uitzondering van rentederivaten, deze worden
gewaardeerd op reële waarde, waarbij de waardeveringen worden verantwoord onder de financiële
baten en lasten.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa betreffen hoofdzakelijk de deelnemingen in haar drie dochtermaatschappijen,
alsmede een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij. Participaties in
groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. De achtergestelde lening
wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Vorderingen
De onder vlottende activa opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs
onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen kasgelden en banktegoeden en zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde. Eventuele kortlopende schulden aan kredietinstellingen, waaronder creditsaldi bij banken,
worden gepresenteerd onder kortlopende schulden.
Overige schulden
Onder de overige schulden worden alle verplichtingen verantwoord betrekking hebbend op het
boekjaar, die niet classificeren als voorziening of niet uit de balans blijkende verplichting en worden
gezien de looptijd van de verplichting op geamortiseerde kostprijs gewaardeerd.
Niet in de balans opgenomen activa
Niet in de balans opgenomen activa worden niet op de balans gewaardeerd. Onder niet in de balans
opgenomen activa worden verstaan:
- voorwaardelijke activa: mogelijke activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum,
en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van één of
meer onzekere gebeurtenissen zonder dat de vennootschap daarop doorslaggevende invloed kan
uitoefenen; en
- niet verwerkte activa: bestaande activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum,
die echter niet worden verwerkt omdat de kostprijs of waarde ervan niet op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld of het niet waarschijnlijk is dat uit deze activa in de toekomst economische
voordelen naar de vennootschap zullen komen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen worden niet op de balans gewaardeerd. Onder niet uit de
balans blijkende verplichtingen worden verstaan:
- voorwaardelijke verplichtingen: mogelijke verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen tot en
met balansdatum, en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet
voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen zonder dat de rechtspersoon daarop
doorslaggevende invloed kan uitoefenen; of
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- niet verwerkte verplichtingen: bestaande verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen tot en
met balansdatum, die echter niet worden verwerkt omdat het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling
ervan resulteert in een uitstroom van middelen of het bedrag van de verplichtingen niet met
voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld; of
- meerjarige financiële verplichtingen: bestaande verplichtingen waartoe de rechtspersoon voor een
aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende overeenkomsten voortvloeien,
waarvan de tegenprestatie eveneens in die toekomstige jaren zal plaatsvinden.
Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen de gemiddelde koers. De kasstromen worden gesplitst naar operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten. Winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Ontvangen en betaalde rente, ontvangen dividend en betaalde dividenden zijn
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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39. Netto-omzet
De netto-omzet betreft de aan de volgende maatschappijen in rekening gebrachte management fees.
2007
AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.
AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
AFAB Service Providing Holding N.V.

2006
522
415
233

235
221
-

1.170

456

663
60
42
240
37
25

219
18
240
37
14

1.067

528

40. Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Beheervergoeding
Commissarisvergoeding
Overige personeelskosten

Bij AFAB Financiële Diensten Holding N.V. waren gedurende 2007 gemiddeld 15,9 personen (op basis
van voltijd/FTE) werkzaam (2006: 3,1).
41. Overige bedrijfslasten
Kosten inventaris en machines
Kosten vervoermiddelen
Kantoor- en administratiekosten
Algemene kosten

2
37
80
50

11
9
39
6

169

65

20.000
1.637

-

21.637

-

42. Resultaat deelnemingen
Dividend AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.
Dividend AFAB Service Providing Holding N.V.
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43. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rentelasten verbonden ondernemingen
Waarderingsresultaten rentederivaat

59
(218)
(307)
(118)

90
(100)
-

(584)

(10)

44. Belastingen
De aansluiting tussen wettelijk en effectief belastingpercentage is als volgt:
2007

2006

Resultaat voor belastingen
Wettelijk belastingpercentage

20.958
25,5%

(153)
29,6%

Wettelijk belastingbedrag
Deelnemingsvrijstelling
Waardering rentederivaat
Overige aanpassingen
Effectief belastingbedrag

5.344
(5.517)
30
(143)

(45)
64
19

Effectief belastingpercentage

(0,7)%

(12,4)%
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45. Financiële vaste activa
31-12-2007
Achtergestelde lening AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
Deelneming AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.
Deelneming AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
Deelneming AFAB Service Providing Holding N.V.

31-12-2006

7.000
80.027
18.045
45

80.027
18.045
45

105.117

98.117

Mutatieoverzichten deelnemingen
2007

2006

Deelneming AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.
Stand per 1 januari
Kapitaalstorting

80.027
-

80.000
27

Stand per 31 december

80.027

80.027

Deelneming AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
Stand per 1 januari
Oprichtingskapitaal
Kapitaalstorting

18.045
-

45
18.000

Stand per 31 december

18.045

18.045

Deelneming AFAB Service Providing Holding N.V.
Stand per 1 januari
Oprichtingskapitaal

45
-

45

Stand per 31 december

45

45

46. Materiële vaste activa
2007

2006

Mutatieoverzicht vervoermiddelen
Stand per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen

153
(19)

-

Stand per 31 december

134

-

-
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47. Vorderingen op groepsmaatschappijen
Rekening courant AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.
Rekening courant AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
Rekening-courant Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V.
Rekening-courant HVD Investments B.V.
Rekening-courant Discount Bank Nederland N.V.

31-12-2007

31-12-2006

7.755
794
-

596
15
11

8.549

622

48. Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa hebben hoofdzakelijk een kortlopend karakter (looptijd
kleiner dan 1 jaar).
49. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de groep en hebben betrekking op saldi
aangehouden bij kredietinstellingen.
50. Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het maatschappelijke aandelenkapitaal per 31 december 2007 omvat 150 miljoen aandelen met een
nominale waarde van € 1 nominaal. Het geplaatste, gestorte en opgevraagde kapitaal bedraagt 80
miljoen aandelen van € 1 nominaal. De houders van gewone aandelen hebben recht op uitkering van
dividend zoals periodiek door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed te keuren. Het
kapitaal is geplaatst bij:
 N.V. Geldersche Investerings Maatschappij (95%, 76 miljoen aandelen van 1 euro nominaal)
 HVD Investments B.V. (5%, 4 miljoen aandelen van 1 euro nominaal).
Mutatieoverzicht eigen vermogen
De mutaties in de verschillende eigen vermogen componenten zijn weergegeven in het
vennootschappelijke mutatieoverzicht eigen vermogen op blz. 84 van dit rapport.
Afwijkingen geconsolideerde groepsvermogen en vennootschappelijke eigen vermogen
De afwijking tussen het geconsolideerd groepsvermogen en het vennootschappelijke eigen vermogen
wordt veroorzaakt door de waarderingsgrondslag voor de onder de financiële vaste activa
verantwoorde deelnemingen. In de enkelvoudige jaarrekening is de grondslag namelijk historische
kostprijs, in de geconsolideerde jaarrekening is dit de netto vermogenswaarde op basis van de
vermogensmutatie methode. Het verschil tussen geconsolideerd groepsvermogen en enkelvoudig
eigen vermogen is als volgt weer te geven:
31-12-2007
Geconsolideerd groepsvermogen12
Cumulatief resultaat deelnemingen 2007/2006
Dividend 2007
Enkelvoudig eigen vermogen

31-12-2006

118.958
(40.666)
21.637

92.796
(12.968)
-

99.929

79.828

12

Geconsolideerd groepsvermogen betreft het groepsvermogen toerekenbaar aan eigen aandeelhouder, derhalve exclusief
toevoeging aandeel derden.
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51. Rentederivaat
Om het renterisico rondom de acquisitiefaciliteit af te dekken is een rentederivaat door AFAB
Financiële Diensten Holding N.V. afgesloten. De initiële investering is nihil. Met NIBC Bank N.V. zijn
een tweetal forwardcontracten aangegaan (een zogeheten ‘cap’ en een ‘floor’), waarbij de onder- en
bovengrenzen van de 3-maands Euribor zijn aangegeven. Middels deze fixering zijn de renterisico’s
beperkt tot de renterange 4,23% en 5,75%. Ultimo boekjaar 2007 is de betreffende Euribor circa 4,765%.
31-12-2007

31-12-2006

52. Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant HVD Investments B.V.
Rekening-courant N.V. Geldersche Investerings Maatschappij
Rekening courant AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.
Rekening courant AFAB Bancaire Diensten Holding N.V.
Rekening courant AFAB Service Providing Holding N.V.
Rekening courant M.G. Schouten Holding B.V.
Rekening courant AFAB Geldservice B.V.

17
326
3.307
482
7.151

11.877
9.779
7.920
246
124

11.284

29.946

53. Leaseverplichtingen
Het jaarbedrag van met derden aangegane leaseverplichtingen voor vervoermiddelen bedraagt
€ 13.000. De gemiddelde resterende looptijd van het contract bedraagt 1 jaar.
54. Niet uit de balans opgenomen activa en verplichtingen
Fiscale eenheid
De vennootschap maakt als groepshoofd deel uit van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. en haar 100%
dochtermaatschappijen; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de
belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. De vennootschap maakt tevens deel uit van de
fiscale eenheid voor de BTW van M.G. Schouten Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen; op
grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale
eenheid als geheel.
Kredietfaciliteit NIBC Bank N.V.
Ten behoeve van de kredietfaciliteit die de groep is aangegaan met NIBC Bank N.V. is AFAB
Financiële Diensten Holding N.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen
uit hoofde van de kredietovereenkomst. Tevens is een cross-default verklaring getekend met AFAB
Service Providing Holding N.V. en AFAB Intermediaire Diensten Holding N.V.
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55. Gelieerde partijen en transacties met gelieerde partijen
Gelieerde partijen
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. kent naast de in de geconsolideerde jaarrekening genoemde
meegeconsolideerde dochtermaatschappijen de volgende verbonden personen/gelieerde partijen:
• N.V. Geldersche Investerings Maatschappij (95% aandeelhouder van AFAB Financiële
Diensten Holding N.V.);
• HVD Investments B.V. (5% aandeelhouder van AFAB Financiële Diensten Holding N.V.);
• M.G. Schouten Holding B.V. (100% aandeelhouder van N.V. Geldersche Investerings
Maatschappij en personal holding van CEO van AFAB Financiële Diensten Holding B.V.);
• M.G. Schouten Vastgoed B.V. (100% deelneming van M.G. Schouten Holding B.V.)
• Voormalig aandeelhouders/directieleden werkmaatschappijen;
• Minderheidsaandeelhouders;
• Leden van de Raad van Bestuur;
• Leden van de Raad van Commissarissen.
Transacties/beloningen aan leden RvB en RvC
Hiervoor wordt verwezen naar het remuneratierapport in de toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening.
Transacties met gelieerde partijen
Gedurende boekjaar hebben de volgende transacties met gelieerde partijen van AFAB Financiële
Diensten Holding N.V. plaatsgevonden:
• Garantiestellingen van M.G. Schouten Holding B.V. ten behoeve van de verkregen financiering
van de ABN-AMRO Bank N.V. en SNS Bank N.V.
• In 2007 is aan M.G. Schouten Holding B.V. € 240.000 (2006: € 240.000) betaald aan
beheervergoedingen.
• AFAB Geldservice B.V. huurt het pand aan de Plotterweg van M.G. Schouten Vastgoed B.V. Voor
de totale huurverplichting wordt verwezen naar de toelichting op de operationele leases.
Doorbelastingen binnen groep
Binnen de groep worden beheerkosten door middel van managementfee in rekening
gebracht/doorbelast bij dochtermaatschappijen. Deze transacties worden over het algemeen op
zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met
derden. Uit hoofde van financiering en cash management binnen de groep worden binnen de groep
leningen en rekening courant faciliteiten afgegeven. Ook deze leningen en faciliteiten worden
uitgevoerd tegen commerciële voorwaarden en tegen markttarieven. Over deze leningen en rekening
couranten wordt een rentevergoeding in rekening gebracht. Voor kredieten aan verbonden partijen
zijn in 2007 geen voorzieningen wegens oninbaarheid getroffen.
56. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich voor AFAB Financiële Diensten Holding N.V. geen gebeurtenissen na balansdatum
voorgedaan. Voor de gebeurtenissen die betrekking hebben op de groep, wordt verwezen naar de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
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OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING (VERVOLG)
57. Risicoparagraaf financiële instrumenten
In dit punt van de toelichting wordt informatie verstrekt over de doelstellingen en het beleid van het
beheer van de financiële risico’s van de groep en worden de methoden beschreven die het
management gebruikt om risico’s te beheersen. Daarnaast wordt bij dit punt ingegaan op de mate
waarin van financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt, de daaraan verbonden risico’s en de
zakelijke doeleinden. Wij verwijzen voor de risicoparagraaf financiële instrumenten naar de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
ONDERTEKENING
Amersfoort, 3 april 2008
Raad van Bestuur,

M.G. Schouten MCIM
CEO

H. van Doorn AA
CFO

Raad van Commissarissen,

M.J.F. Dupon

Prof. Dr. W.A.F.G. Vermeend

Prof. Dr. J.J. van Duijn
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OVERIGE GEGEVENS

Sportmarketingactiviteiten ten behoeve van branding van het merk AFAB
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Voorstel resultaatbestemming
De Raad van Bestuur stelt, gehoord de Raad van Commissarissen, voor het gehele resultaat van
€ 21.101.000 positief over boekjaar 2007 ten gunste van de overige reserves te brengen.
Afwachtend het besluit dat daartoe dient te worden genomen door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders is het resultaat boekjaar ad. € 21.101.000 positief ten gunste van de reserve
onverdeelde winst gebracht.
Statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming
Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 15 van de statuten van de vennootschap het
volgende bepaald:
1.

Het bestuur is bevoegd te bepalen, gehoord de raad van commissarissen, welk percentage van de
winst zoals deze blijkt uit de vastgestelde winst- en verliesrekening zal worden gereserveerd. De
algemene vergadering van aandeelhouders kan over deze reserve niet beschikken dan op voorstel
van het bestuur en alvorens de raad van commissarissen gehoord te hebben.

2.

De resterende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

3.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden tot de voor
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet
of de statuten moeten worden aangehouden.

4.

Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd
voor zover de wet dit toelaat.

5.

Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zulks
geoorloofd is. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate van de
vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling . Tenzij de algemene
vergadering anders besluit, is het winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar
een maand nadat het is vastgesteld.

6.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal
houdt mede.
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Aan de Raad van Commissarissen en aandeelhouders van
AFAB Financiële Diensten Holding N.V.

3 april 2008

Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2007 van AFAB Financiële Diensten Holding
N.V. te Amersfoort bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2007
winst-en-verliesrekening, mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 2007 alsmede
uit een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van
vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving
en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn
wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn
beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In
die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem,
teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de
gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de
effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer
een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van AFAB Financiële Diensten Holding N.V. per 31 december 2007 en van het resultaat en
de kasstromen over 2007 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals
aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van
regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:391 lid 4 BW.

Deloitte Accountants B.V.

Drs. G.J.W. Ros RA
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BIJLAGE
Financiële Begrippenlijst
Aandeel derden: het aandeel in het eigen vermogen of resultaat dat andere aandeelhouders buiten de
groep bezitten in deelnemingen waarin het kapitaalbelang kleiner is dan 100%, maar welke wel voor
100% worden meegeconsolideerd.
Bedrijfsresultaat: Het resultaat voor financieringslasten en belastingen.
Bp: Basispunten.
Brutomarge: Het bruto resultaat in een percentage van de omzet.
Brutoresultaat: Totale bedrijfsopbrengsten (bruto omzet) minus directe kosten (kostprijs omzet).
BTW-vrijgesteld: Dat deel van de activiteiten waarover geen omzetbelasting in rekening behoeft te
worden gebracht, zoals bemiddelingsdiensten. BTW in rekening gebracht door leveranciers
betrekking hebbend op deze diensten mogen niet in vooraftrek worden genomen.
Dividend: Deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.
EBITDA: (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation). Bedrijfsresultaat
gecorrigeerd voor bijzondere waardeverminderingen, amortisatie en afschrijvingen.
EBITA: (Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation). Bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor
bijzondere waardeverminderingen en amortisatie.
Financiële derivaten: Financiële instrumenten ter afdekking van financiële risico’s. De waarde is
afgeleid van de ontwikkeling van onderliggende waarden zoals bijvoorbeeld rentes of valuta.
Geïnvesteerd vermogen: het deel van vermogen dat is geïnvesteerd in vaste activa.
IFRS: (International Financial Reporting Standards). Met ingang van 2005 staat het ondernemingen
vrij om, in navolging van de verplichting voor beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie, aan
deze nieuwe verslaggevingsvoorschriften te voldoen.
IPO: (Initial Public Offering). De eerste verkoop van de aandelen van een bedrijf aan investeerders
actief op een publieke aandelenmarkt.
Nettowinst: Resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders.
Operationele kasstroom: Kasstroom uit operationele activiteiten inclusief belasting.
Voor de samenstellende bestanddelen verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.
Operationele kosten: Indirecte bedrijfskosten exclusief buitengewone baten en lasten en exclusief
amortisatie van immateriële vaste activa.
Operationele marge: Operationeel resultaat als percentage van de netto omzet.
Operationeel resultaat: Bedrijfsresultaat voor amortisatie van immateriële vaste activa
en voor buitengewone baten en lasten.
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BIJLAGE (VERVOLG)
PPA (‘purchase price allocation’): het proces waarbij de koopprijs betaald voor een geacquireerde
entiteit wordt verdeeld naar geïdentificeerde immateriële activa en aanpassing van de reële waarde
van geacquireerde activa en passiva.
Rentedragende schulden: Langlopende schulden plus kredietfaciliteiten.
Werkkapitaal: Vlottende activa plus liquide middelen minus vlottende passiva.
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