VRAGENFORMULIER T.B.V. HET UITBRENGEN VAN EEN GOODWILLADVIES
(Indien u meer ruimte nodig heeft, verzoeken wij u om een aparte bijlage te maken, vermeld daarbij duidelijk het nummer van de vraag)

1.

Naam en adres praktijk

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.

Samenstelling van de praktijk

2.a.

Na(a)m(en) associé(s) /
praktijkeigenaar(s)

Deelname in Adres
maatschap
(in %)

a

____%

__________________________

__________________________________________
__________________________________________

b

__________________________

____%

__________________________________________
__________________________________________

c

_________________________

____%

__________________________________________
__________________________________________

d

__________________________

____%

__________________________________________
__________________________________________

e

__________________________

____%

__________________________________________
__________________________________________

f

__________________________

____%

__________________________________________
__________________________________________

g

__________________________

____%

__________________________________________
__________________________________________

h

__________________________

____%

__________________________________________
______________________________________________

2.b

Na(a)m(en) dierenarts(en) in loondienst

aantal fte

(hele periode waarop goodwill gebaseerd is)

(1 fte = 40 uur per week)

in dienst van - tot

a

__________________________________

________

___________________________________

b

__________________________________

________

___________________________________

c

__________________________________

________

___________________________________

d

__________________________________

________

___________________________________

e

__________________________________

________

___________________________________

f

__________________________________

________

___________________________________
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2.c.

Aantal dierenartsassistentes in loondienst:

________

totaal aantal fte: __________________
(1 fte = 40 uur per week)

2.d.

Is er een meewerkende partner in uw praktijk werkzaam, die niet op de loonlijst staat (of waarvan een fiscale
meewerkbeloning in het jaarverslag is opgenomen) en zo ja, voor hoeveel uren per week assisteert deze
partner in uw praktijk?


2.e.

ja

nee

 _______ uren per week

Is er sprake van een man-vrouw maatschap?


3.



ja



nee

Waartoe wordt de aangevraagde goodwillberekening gebruikt?
(vermeld duidelijk wie gaat associëren en / of wie vertrekt – s.v.p. alles aangeven wat van toepassing is)



associatie, van (naam toetreder): _______________________________________________________



dissociatie, van (naam uittreder): _______________________________________________________



fusie, met (naam praktijk):



staking / verkoop praktijk



oprichting B.V.



jaarlijks goodwilladvies



anders, nl.:

_______________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.

Met ingang van welke datum vindt de mutatie plaats?

________________________________

5.

Wenst u een voorlopig of een definitief advies?

6.a.

Uitgaande van welke jaren wilt u de goodwill geadviseerd hebben?

 voorlopig

(zie voor uitleg: www.knmvd.nl  praktijkmanagement  goodwill)

 definitief

_________ / _________ / _________

(Wij adviseren drie jaren, maar in enkele gevallen kan het verstandiger zijn om van twee jaren uit te gaan).

6.b.

Wanneer u een goodwilladvies aanvraagt, dat gebaseerd is op minder dan drie jaren, kunt u de reden
hiervoor aangeven?

6.c.

Geef per jaar aan hoeveel associés er toen waren.
jaar ____ aantal associés ___

7.a.

jaar ____ aantal associés ___

jaar ____ aantal associés ___

Wie is de contactpersoon? – (wanneer u niet bereikt wilt worden op een bepaalde wijze, s.v.p. niet invullen en doorhalen)
Naam :

Tel. privé :

Fax privé :

______________________________________

_________________

_________________

Tel. Praktijk :

Fax praktijk :

E-mail :

_________________

_________________

_______________________________________
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7.b.

Mogelijkheid om een kopie van een origineel e-mailbericht aan de contactpersoon tevens te laten verzenden
aan de eventuele overige praktijkeigenaren (d.m.v. een zogenaamd CC-tje).
E-mailadressen (CC):
1. ________________________________________ 2. ________________________________________
3. ________________________________________ 4. ________________________________________
5. ________________________________________ 6. ________________________________________

8.

Wanneer is er voor het laatst een goodwilladvies uitgebracht?
_________________________________________________________________________________

9.

Om welke reden is die berekening toen aangevraagd?

10.

Door wie is het advies uitgebracht?

11.

Is dit advies gevolgd?

12.

Indien nee, wat is besloten?



_________________________________

______________________________________________________


ja

nee

________________________________________________________

13.a. Indien het nu aangevraagde advies een uittreden van een maat betreft: treedt er een nieuwe dierenarts toe
tot de maatschap?


ja



nee

13.b. Indien het een uittreden van een maat betreft, wordt er een nieuwe dierenarts in loondienst aangenomen?


nee



ja, ter opvolging van het maatschapslid voor _________ uur per week, voor circa € _________ bruto
werkgever per jaar



ja, ter opvolging van de dierenarts in loondienst die nu tot de maatschap toetreedt voor ___________
uur per week, voor circa € _________ bruto werkgever per jaar

13.c. Indien er sprake is van het toetreden van een dierenarts in loondienst tot de maatschap: wat heeft deze
dierenarts in loondienst de maatschap per jaar gekost (salaris bruto werkgever)
Naam dierenarts

Bruto werkgever per
jaar (incl.
werkgeverslasten)
in jaar _______

Bruto werkgever per
jaar (incl.
werkgeverslasten)
in jaar _______

Bruto werkgever per
jaar (incl.
werkgeverslasten)
in jaar _______

€

€

€
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14.

Omzetgegevens naar type dier (over de jaren waarover u het advies aanvraagt).
Jaar

Rundvee

Varkens

Pluimvee

Vleeskalveren

Gezelschapsdieren

Paarden

…………

Overige

Totaal

%

%

%

%

%

%

%

%

100%

%

%

%

%

%

%

%

%

100%

%

%

%

%

%

%

%

%

100%

In aanvulling op meegezonden (voorlopige) jaarstukken kunt u hier uw opmerkingen maken.
(Indien u meer ruimte nodig heeft, verzoeken wij u om een aparte bijlage te maken)

15.a. Wat wilt u opmerken in aanvulling op de omzetgegevens in de accountantsrapporten?

15.b. Hoe ziet uw beleid voor de toekomst eruit?
(gaat u bijvoorbeeld uitbreiden of juist inkrimpen, of wellicht associëren met een buurtpraktijk)

16.a. Wat wilt u opmerken in aanvulling op de medicijnkosten in de accountantsrapporten?

16.b. Medicijnen: Hoe ziet uw beleid voor de toekomst eruit?
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17.a. Wat wilt u opmerken in aanvulling op de personeelskosten in de accountantsrapporten?

17.b. Personeel: Hoe ziet uw beleid voor de toekomst eruit?
(bent u bijvoorbeeld van plan meer of juist minder personeel aan te nemen)

18.a. Wat wilt u opmerken in aanvulling op de huisvestingskosten in de accountantsrapporten?
(NB: denkt u hierbij ook aan privé gefinancierde panden)

18.b. Huisvesting: Hoe ziet uw beleid voor de toekomst eruit?
(bent u bijvoorbeeld van plan een nieuw pand te bouwen of uw huidige pand te verbouwen, of gaat u bijvoorbeeld één of meerdere
vestigingen sluiten)

18.c. Is het de bedoeling dat de eventuele toetreder of blijver(s) zich inkoopt/inkopen in het praktijkpand?


ja, voor een bedrag van € _______________ af te schrijven over _______ jaar tegen een rente van
______ % per jaar



nee, wij lossen dat anders op, namelijk: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



niet van toepassing (wij hebben geen eigen pand, maar huren)
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19.a. Wat wilt u opmerken in aanvulling op de afschrijvingskosten in de accountantsrapporten?

19.b. Afschrijving: Hoe ziet uw beleid voor de toekomst eruit?

19.c. Indien er oude goodwilllasten zijn in uw praktijk:


en deze goodwill op de balans en in de winst- en verliesrekening van uw jaarstukken is opgenomen,
hoe wordt daarmee omgegaan:


de resterende goodwill wordt overgenomen door de huidige maten, de (eventuele) toetreder
betaalt daar niet aan mee




de resterende goodwill wordt door de toetreder overgenomen

de goodwill van eerder uitgekochte maten hebben wij privé gefinancierd voor een bedrag van
€ _________ dat wordt afgeschreven in ______ jaar tegen een rente van _______% per jaar

20.a. Wat wilt u opmerken in aanvulling op de algemene kosten in de accountantsrapporten?

20.b. Algemene kosten: Hoe ziet uw beleid voor de toekomst eruit?
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21.

Indien de autokosten van de maatschapsleden niet in het accountantsrapport vermeld zijn, hoeveel
kilometer heeft de maatschap gezamenlijk voor de praktijk gereden in de jaren waarover u het advies
aanvraagt?

Aantal kilometers gereden door alle
maatschapsleden gezamenlijk

Jaar

Vergoeding
per km

Totaalbedragen

€ 0,28
€ 0,28
€ 0,28

22.

Hoe hoog is het totaalbedrag aan premie dat de leden van de maatschap jaarlijks gezamenlijk betalen voor
beroepsaansprakelijkheid?
Jaar

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Is dit bedrag in het rapport

Of is het privé betaald?

geboekt? Zo ja, waar?

€
€
€

23.

Indien in uw accountantsrapport een post "assurantiën" of "diverse (bedrijfs)verzekeringen" voorkomt, hoe is
deze post te specificeren? (Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidspremies, inboedelverzekering enz.)
Jaar

Bedrag in rapport

Specificatie (NB: totaal moet overeenkomen met bedrag in rapport!!)

€

€

€
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Voor een goede goodwillberekening is het ook van belang rekening te houden met de
toekomstverwachtingen c.q. ideeën voor de toekomst.

24.a. Wat wilt u in het algemeen opmerken ten aanzien van de toekomstverwachting?

24.b. Geef per sector aan of u verhoging (+) of vermindering (-) van de omzet, kosten en winst verwacht en hoeveel.
(NB.: wij bedoelen hier niet de verhoging van de omzet als gevolg van jaarlijkse prijsstijging door inflatie)
Geef in de rechterkolom aan hoe u inschat dat de totale omzet, kosten en winst in de nabije toekomst zullen
bedragen. (NB: dit is niet de optelsom van de diverse sectoren als die sectoren niet ieder een even hoog
percentage van de omzet vertegenwoordigen)

Rundvee

Varkens Pluimvee

Vleeskalveren

Gezelschapsdieren

Paarden

……….

Overig

Totaal

omzet

%

%

%

%

%

%

%

kosten

%

%

%

%

%

%

%

netto
winst

%

%

%

%

%

%

%

24.c. Voor welke periode in de toekomst (aantal jaren) geldt de omzet-, kosten- en winstverwachting zoals
aangegeven bij vraag 24.b.?
______________________________________________________________________________________

24d. Zijn er delen van de omzet die wij voor onze berekening buiten beschouwing moeten laten en zo ja, om
welke delen en bedragen gaat het?

Jaar

Beschrijving omzet

Bedrag in €

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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24.e. Heeft u voor het genereren van de inkomsten, die u buiten beschouwing wilt laten (zie vraag 24.d.), kosten
gemaakt en zo ja, hoeveel?

Jaar

Beschrijving kosten

Bedrag in €

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

25.a. Verrichten dierenartsen uit uw praktijk werk als practitioner voor de NVWA?
(Wij gaan er in principe vanuit dat deze werkzaamheden door de praktijk worden verricht en dat zij dus
structureel bijdragen aan de omzet. Indien dit niet het geval is, gelieve dit duidelijk aan te geven, inclusief
het bedrag waar het om gaat)

25.b. Heeft u voor het genereren van deze inkomsten kosten gemaakt en zo ja, welke en hoeveel?

Van de inkomsten in de vragen 26 t/m 28 willen wij graag per jaar weten of ze incidenteel of structureel zijn.
Incidentele inkomsten rekenen wij niet mee, structurele inkomsten rekenen wij wel mee. Uiteraard bent u
geheel vrij af te wijken van ons beleid. Gelieve dat dan wel duidelijk aan te geven.
(Bijvoorbeeld: u heeft structureel inkomsten uit onderwijsactiviteiten, maar degene die het onderwijs geeft,
verlaat binnenkort de praktijk, waardoor de inkomsten zullen vervallen. Wij kunnen ons in dat geval
voorstellen dat u deze inkomsten niet mee wilt laten wegen in de goodwilladvisering)
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26.a. Zijn er inkomsten uit georganiseerde dierziektenbestrijding? Zo ja, hoeveel per jaar?
jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

26.b. Heeft u voor het genereren van deze inkomsten kosten gemaakt en zo ja, welke en hoeveel?
(Welk bedrag van de inkoopkosten heeft hierop betrekking? Maar ook andere kosten.)

27.a. Zijn er inkomsten uit werk voor de Gezondheidsdienst? Zo ja, hoeveel per jaar? Indien in het
accountantsrapport een post Gezondheidsdienst is opgenomen, hoe is deze post te specificeren?
jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

27.b. Heeft u voor het genereren van deze inkomsten kosten gemaakt en zo ja, welke en hoeveel?

28.a. Zijn er neveninkomsten? Zo ja, hoeveel per jaar? Voorbeelden zijn presentiegelden, lesgeven, enz.
jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

jaar: ______ betreft: _____________________________

€ _______________

 Incidenteel  Structureel

28.b. Heeft u voor het genereren van deze inkomsten kosten gemaakt en zo ja, welke en hoeveel?
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29.a. Indien er uitkeringen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het accountantsrapport staan vermeld: is
de arbeidsongeschikte maat vervangen door een extra dierenarts in loondienst?


ja



nee

29.b. Zijn er uitkeringen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die niet in het accountantsrapport verwerkt
zijn? Zo ja, hoeveel bedragen die per jaar?
jaar: ___________

bedrag €: ________________

jaar: ___________

bedrag €: ________________

jaar: ___________

bedrag €: ________________

29.c. Indien de arbeidsongeschikte maat vervangen is door een extra dierenarts in loondienst, hoeveel bedragen
de bruto werkgeverslasten van deze dierenarts en de overige kosten die hij/zij eventueel heeft gemaakt
(zoals bijvoorbeeld autokosten) per jaar?
jaar: ______ omschrijving kosten: ______________________________________ bedrag € _______________
jaar: ______ omschrijving kosten: ______________________________________ bedrag € _______________
jaar: ______ omschrijving kosten: ______________________________________ bedrag € _______________

30.a. Hoeveel uur per week werkt u als ondernemer? Indien er binnen een maatschap verschillen bestaan tussen
de maten: hoeveel uur per week werkt een fulltime werkende maat? Als de fulltime werkweek tussen de
jaren verschilt, dan dit ook graag opgeven.
_______________ uur per week
(NB: inclusief de managementtaak, indien u deze vraag niet beantwoordt, hanteren wij hier 55 uur per week)
NB.: Houd u er rekening mee dat als u bij vraag 24.d. heeft aangegeven dat er omzet buiten beschouwing
gelaten moet worden, dit invloed kan hebben op het aantal gewerkte uren.

30.b. Hoe is de winstverdeling per maat per jaar? NB: indien een maat een volledig winstaandeel ontvangt, vult u
achter zijn naam 100% in; indien een maat een half winstaandeel ontvangt vult u 50% in.
Naam maatschapslid

Percentage winst
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:

Naam maatschapslid
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Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
Jaar ______:
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30.c. Kunt u per jaar in procenten aangeven hoe de verhouding tussen de hoeveelheid werk in uw maatschap en
het aantal maten ligt? (Werkdruk)
(Ter voorbeeld: als alle maten qua uren in uw ogen een normale werkweek hebben, vult u hier 100% in; als
uw maatschap uit twee dierenartsen bestaat en u bent van mening dat u het werk eigenlijk met 1 dierenarts
aan zou kunnen, vult u hier 50% in (dit komt bijvoorbeeld voor als uw praktijk gekrompen is de laatste jaren
of als u als echtpaar samen een praktijk runt); als uw maatschap uit twee dierenartsen bestaat en er zou
eigenlijk ruimte zijn voor drie maatschapsleden, vult u hier 150% in (dit komt voor als uw praktijk de laatste
jaren is gegroeid)

Jaar

31.

Verhouding werk / maten

Kunt u aangeven hoe hoog u vindt dat uw arbeidsbeloning (inclusief risico vrije ondernemer en beloning
managementtaak) als dierenartsondernemer minimaal zou moeten zijn, behorend bij vraag 30.a., dus voor
het aantal uren dat u per week werkt? Deze arbeidsbeloning is exclusief (basis)pensioenkosten,
arbeidsongeschiktheidspremie en rente kapitaal.
Jaar: ________: € ______
Jaar: _______: € _______
Jaar: ________: € _______
NB.: Indien u deze vraag niet invult, nemen wij het bedrag als uitgangspunt (naar rato van het aantal
gewerkte uren) zoals die destijds door de SEC is vastgesteld. Rekening houdend met inflatie is deze
arbeidsbeloning van een (fulltime) dierenartsondernemer met een werkweek van 55 uur opgelopen tot
€ 75.403 in 2013.

32.

Zijn er behalve het praktijkpand en eventueel resterende goodwill nog andere kostenposten voor de
eventuele toetreder of de eventuele blijver(s)? (wij denken dan bijvoorbeeld aan inkopen in instrumentarium
en overnemen van voorraad)


ja, (omschrijving)

_________________________________________________________________

voor een bedrag van € _______________ af te schrijven over _______ jaar tegen ______ % rente


ja, (omschrijving)

_________________________________________________________________

voor een bedrag van € _______________ af te schrijven over _______ jaar tegen ______ % rente


ja, (omschrijving)

_________________________________________________________________

voor een bedrag van € _______________ af te schrijven over _______ jaar tegen ______ % rente


nee, wij lossen dat anders op, namelijk: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________



niet van toepassing
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33.

Heeft u nog overige opmerkingen die van belang zijn voor het goodwilladvies?

34.

Bijgaand wordt meegestuurd (naast de jaarverslagen, denk ook aan prognoses/budgetten voor het lopende
jaar en meerjarenplannen):
a _____________________________________________________________________________________
b _____________________________________________________________________________________
c _____________________________________________________________________________________
d _____________________________________________________________________________________

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) baseert het advies op de door u
verstrekte gegevens. Ondanks dat de KNMvD haar adviezen met de grootste zorgvuldigheid tot stand
brengt, kan nimmer worden gegarandeerd dat de verstrekte adviezen aan de wensen van alle
belanghebbenden voldoen. Aan de adviezen van de KNMvD kunnen dan ook geen rechten worden ontleend
en de KNMvD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, die uit haar adviezen voortvloeit.
Om uw goodwill-aanvraag in behandeling te nemen moet de KNMvD uw aanvraag met benodigde stukken
doorsturen naar de VVAA. Met ondertekening van deze aanvraag geeft u hiervoor toestemming.

Plaats

___________________________________

Datum ___________________________________

Naam en handtekening van ieder der associés.

Naam:

Handtekening:

a

________________________

________________________

b

________________________

________________________

c

________________________

________________________

d

________________________

________________________

e

________________________

________________________

f

________________________

________________________

g

________________________

________________________

h

_______________________

________________________
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