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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Congres en Evenementen Groep 
 

1.1 Algemeen 

Congres en Evenementen Holding BV (de vennootschap) is een 
holdingmaatschappij van een aantal werkmaatschappijen die samen met de 
holdingmaatschappij deel uitmaken van de Congres en Evenementen Groep (hierna 
CEG). CEG is een internationale beurs- en congresorganisatie en is gevestigd in 
Amsterdam. De belangrijkste activiteiten van CEG zijn het accommoderen en 
organiseren van de eigen evenementen en het beschikbaar stellen van faciliteiten 
aan derden ten behoeve van beurzen, congressen, bedrijfsfeesten, theaterproducties 
en niche events.  
 
CEG heeft twee aandeelhouders, namelijk CEG Vereniging en de gemeente 
Amsterdam. CEG Vereniging bezit 75% van de aandelen in CEG. Deze Vereniging is 
de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van fietsen en aanhangers. De 
vereniging telt 550 leden. De betrokkenheid van deze vereniging voert ver terug in de 
tijd. De rijwielindustrie startte in 1893 met het organiseren van een jaarlijkse 
verkoopbeurs in Amsterdam. Enkele jaren daarna, toen ook de automobielindustrie 
deelnam, ontstond de naam Congres en Evenementen Groep. 
De overige 25 % van de aandelen is in handen van de gemeente Amsterdam. De 
deelname van de gemeente dateert van 1956 en heeft een economische 
achtergrond. In stad en regio stimuleert CEG de economie: hotels, restaurants, 
vervoerders, musea en toeleveranciers profiteren van de grote aantallen exposanten 
en bezoekers die de stad aandoen vanwege de grote beurzen, congressen en 
evenementen. Deze beurzen, congressen en evenementen trekken ook veel 
buitenlandse bezoekers. 
   
In 2014 heeft CEG 25 evenementen zelf georganiseerd en was gastheer en/of 
organisator van 487 evenementen. De evenementen trekken jaarlijks rond de 1,5 
miljoen bezoekers. 
De evenementen in Amsterdam vinden plaats in een innovatief, duurzaam en 
kostenefficiënt beurs- en congrescentrum. Het complex is multifunctioneel waardoor 
snel kan worden gewisseld tussen de meest uiteenlopende combinaties van gebruik. 
De bezettingsgraad van het beurs- en congrescentrum is ongeveer 50 % en dat 
behoort tot de hoogste bezettingspercentages van Europa in de branche. Dit is mede 
te danken aan de bereikbaarheid van Amsterdam voor gasten, de faciliteiten die 
worden geboden in de omgeving van Amsterdam en de aantrekkelijkheid van 
Amsterdam en omgeving voor Nederlandse en buitenlandse beursbezoekers. 
 
Ongeveer de helft van de omzet is gerelateerd aan de 25 eigen evenementen. 
Voor diverse bedrijfssectoren (o.a. de medische sector, de watertechnologiesector, 
de pleziervaartsector, de automotive sector en de professionele schoonmaaksector) 
organiseerde CEG in 2014 in het beurs- en congrescentrum internationale en 
nationale vakbeurzen. 
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1.2 Missie en strategie 

De missie van CEG bestaat uit het creëren van een duurzame en zo hoog mogelijke 
toegevoegde waarde voor haar stakeholders door internationaal een 
toonaangevende rol te spelen in de beurs- en congreswereld. 
De strategische doelen om deze missie in te vullen zijn: 

- optimale exploitatie van de gebouwen door het organiseren van beurzen in 
combinatie met de verhuur aan derden; 

- gebruik maken van virtuele technologie om zo ook contacten buiten beurs- en 
congresmomenten mogelijk te maken, vanuit de gedachte dat de fysieke 
ontmoeting hierdoor versterkt wordt. 

CEG wil duurzaamheid een belangrijke plek geven door duurzaam resultaat te 
behalen. De resultaten van het duurzaamheidsbeleid worden jaarlijks in een 
duurzaamheidsverslag gepubliceerd. In het duurzaamheidsverslag wordt het beleid 
en de uitvoering daarvan beschreven op een tiental terreinen, waaronder 
medewerkers, afval, water, energie, assortiment, schoonmaak en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

Uitgaande van deze missie onderkent de directie de volgende kritische 
succesfactoren:  

- Optimale bezetting van de gebouwen en faciliteiten. 
- Mogelijk maken van virtuele ontmoetingen voor beursbezoekers bij zo veel 

mogelijk beurzen en congressen. 
- Bekend staan als duurzame organisatie. 

 
 

1.3 Recente ontwikkelingen 

In 2014 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn 

voor de controle van de jaarrekening 2014: 

- Congres en Evenementen Holding BV heeft per 4 juli de resterende aandelen 
van Events Company BV overgenomen van de gemeente Tilburg. Op 
hetzelfde moment zijn alle activiteiten van deze vennootschap overgedragen 
aan ECM Tilburg BV. Meer informatie hierover is opgenomen in deel 4 van de 
casus. 
 

- CEG heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan kostenbeheersing. Dit heeft 
geleid tot een stijging van het resultaat over het verslagjaar. Echter, de omzet 
is ten opzichte van het vorig boekjaar fors gedaald. Dit wordt voor een groot 
deel veroorzaakt door het niet doorgaan van de belangrijkste beurs van CEG 
in Amsterdam als gevolg van de economische crisis. 
 

- De commissarissen van CEG hebben in de beoordelingsgesprekken met de 
directeuren aangegeven dat zij de bezetting van de accommodatie en de 
faciliteiten in 2015 vergroot willen zien met 5%. De reden die de Raad van 
Commissarissen hiervoor heeft is dat zij vindt dat succes aantrekkingskracht 
heeft. Een hoge bezettingsgraad trekt klanten. 
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- Ultimo boekjaar 2014 zijn voor een bedrag van € 14 miljoen verplichtingen 
aangegaan. Deze verplichtingen hebben betrekking op de in oktober 2014 
gestarte bouw van een groot multifunctioneel congres- en kantoorgebouw. Het 
ligt in de planning dit gebouw in 2016 uit te breiden met een eigen hotel. 

 
- CEG heeft in 2005 een financieringscontract afgesloten met ABN AMRO (later 

Deutsche Bank) om enerzijds de toenmalige leningen van de Gemeente 
Amsterdam af te lossen en anderzijds te kunnen voldoen aan de 
financieringsbehoefte van CEG. In 2013 is gestart met de 
heronderhandelingen met de banken, enerzijds in verband met de gewenste 
investeringen en anderzijds in verband met de afloop van het huidige 
financieringscontract per 1 januari 2016. Het onderhandelingsproces was 
intensief en moeizaam en de directie wenst dit proces niet op korte termijn 
opnieuw te doorlopen.  
In 2014 zijn uiteindelijk kredietovereenkomsten afgesloten met de Deutsche 
Bank en de Rabobank. Deze banken eisen een solvabiliteitseis van 40% voor 
de herfinanciering. Meer informatie over deze kredietovereenkomsten staat in 
de toelichting op de jaarrekening.  
 

- In de werkgroep dividendbeleid, waarin naast vertegenwoordigers van de 
aandeelhouders ook de directie en RvC van CEG vertegenwoordigd waren, is 
een nieuw dividendbeleid CEG voor de periode 2014-2019 uitgewerkt. Het 
dividendbeleid zal naar verwachting worden vastgesteld op de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders in april 2015. De belangrijkste uitkomst van 
de besprekingen is dat CEG in totaal aan zijn aandeelhouders een vast 
dividend uitkeert van € 2,24 miljoen, voor het eerst over het boekjaar 2014.  
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1.4 Juridische structuur     

 

De juridische structuur van CEG per 31 december 2014 ziet er als volgt uit: 

 

 
 
De vermelde kapitaalbelangen representeren de zeggenschapsverhoudingen. 
 
De activiteiten van Events Company BV zijn beëindigd per 4 juli 2014. 
Voor verdere toelichting van de activiteiten van de BV’s wordt verwezen naar deel 2. 
 
  

Congres en 
Evenementen 

Holding BV

Solution Events 
(SE) BV

(100%)

SE Accom BV 

(100%)

SE Catering BV 

(100%)

SE Shanghai Ltd. 
(100%)

SE USA Inc .

(100%)

Creative Events 

BV (100%)

Events Company 
BV

(100%)

Gemeente 
Amsterdam

(25%)

CEG Vereniging
(75%)
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Deel 2 Beschrijving activiteiten afdelingen en werkmaatschappijen 
CEG 
 

2.1 Algemeen 

De directie van CEG bestaat uit één algemeen directeur, de heer Lumineus, die 
samen met de managers van de stafafdelingen en de directeuren van de 
werkmaatschappijen het managementteam vormt van CEG. 
CEG heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit vijf personen.  
 

Hieronder is de organisatiestructuur schematisch weergegeven. De nummers 
verwijzen naar de betreffende paragrafen. 

 

 

2.2 Finance & Control  
De afdeling Finance & Control stelt maandelijks een balans en winst-en-
verliesrekening op van CEG. Verder voorziet de afdeling Finance & Control de 
maandrapportages van uitgebreide analyses. Mede hierdoor heeft de directeur 
adequaat inzicht in de gang van zaken bij de werkmaatschappijen. 
De salarisadministratie van alle organisatieonderdelen is ondergebracht bij de 
afdeling Finance & Control. 

Directeur CEG

zie 2.1

Solution 
Events (SE)  

BV

SE Accom BV 
, zie 2.5

SE Catering 
BV, zie 2.6 

SE Shanghai 
Ltd. 

SE USA Inc .

Creative 
Events BV

zie 2.7

Events 
Company BV 

ICT, 

zie 2.3

Finance & 
Control, 

zie 2.2 

HRM

zie 2.4
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2.3 ICT  

CEG beschikt over een ERP-pakket “Ruimte” waarbij een aantal modules speciaal 
voor CEG zijn gemaakt. Binnen het ERP- pakket zijn alle bedrijfsprocessen 
geïntegreerd inclusief de financiële administratie. In het pakket zijn onder andere de 
volgende modules beschikbaar: 

- Klantenmodule 
- Offertemodule 
- Contractenmodule 
- Reserveringsmodule 
- Calculatiemodule 
- Capaciteitsmodule 
- Evenementenmodule (projectenmodule) 
- Personeelsmodule 
- Urenverantwoordingsmodule 
- Factureringsmodule 
- Financiële module. 

 
 

2.4 HRM 

De afdeling HRM verzorgt de uitvoering van het personeelsbeleid voor alle besloten 
vennootschappen die tot de groep behoren. Deze afdeling is onder andere 
verantwoordelijk voor de aanname en het ontslag van personeel en het beheer van 
het personeelsinformatiesysteem. Voor alle BV ’s gelden uniforme 
arbeidsvoorwaarden.   
 

2.5 SE Accom BV 

SE Accom BV is de beheerder van de accommodaties van Solution Events BV. 
SE Accom BV beschikt over een terrein van 23 hectare en heeft als strategie om dit 
terrein flexibel en intensief te gebruiken om zoveel mogelijk verhuurbare vierkante 
meters te creëren. SE Accom BV beschikt momenteel over circa 2.700 
parkeerplaatsen op parkeerterreinen rondom de gebouwen en in de parkeergarage. 
Op korte termijn is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen met 1.000 op eigen 
terrein noodzakelijk om aan de vraag naar parkeerplaatsen te kunnen voldoen. 
Hierdoor zal de parkeeroverlast voor de omgeving van CEG verminderen. 
 
Het gehele gebouwencomplex beslaat ruim 100.000 m2 en bestaat uit 11 onderling 
met elkaar verbonden hallen. SE Accom BV beschikt over een grote theaterzaal met 
ruim 2.000 zitplaatsen, 48 kleinere zalen en een aantal multifunctionele ruimtes voor 
exposities, feesten en partijen. De accommodaties zijn geschikt voor 10 tot 10.000 
personen. Er zijn 8 afzonderlijke ingangen, zodat een eigen entree voor ieder 
evenement mogelijk is.  
De zalen en multifunctionele ruimtes worden gebruikt voor zelf-georganiseerde 
evenementen en voor evenementen die door derden worden georganiseerd. Deze 
derden kunnen bijvoorbeeld alleen de ruimten huren, maar zij kunnen ook gebruik 
maken van de horeca services van SE Catering BV, van de standbouw faciliteiten, 
van de servicemedewerkers, enzovoort. Derden kunnen ook een hele beurs of 
evenement laten organiseren door SE Accom BV. 
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Bij SE Accom BV zijn de volgende afdelingen te onderkennen: 
 

- Commercie, planning en calculatie 
- Facturering en incasso 
- Beheer van het reserveringssysteem 
- Accommodatiebeheer 
- Parkeerbeheer 
- Beurs- en evenementenorganisatie 
- Standbouw en inrichting 
- Opslagruimte 
- Schoonmaak 
- Services (gastheren/dames, suppoosten en baliepersoneel) 
- Telecommunicatie  
- Parkeerbeheer 
- Webwinkel 
- Hotel- en reisservices 

 
Zelf-georganiseerde evenementen 
Belangrijke consumentenbeurzen die SE Accom BV zelf organiseert zijn bijvoorbeeld 
de ‘Woon- en huishoudbeurs’ en de ‘Jonge ouders beurs’. Voor de organisatie van 
beurzen beschikt SE Accom BV over een groot aantal faciliteiten en benodigdheden 
als beursstands, meubilair, receptiebalies, lichtproducten, enzovoort. Deze 
benodigdheden liggen opgeslagen in een grote opslagruimte die wordt beheerd door 
een aantal beheerders. 
Bezoekers van de evenementen en beurzen kunnen toegangskaarten kopen via de 
website van SE Accom BV en aan de kassa bij de ingang van de zaal of hal waar het 
evenement plaatsvindt. De toegangskaarten zijn voorzien van een unieke barcode. 
Via de webwinkel kunnen standhouders en exposanten die op de eigen beurzen en 
evenementen willen staan of optreden, benodigdheden en diensten voor de stands 
en evenementen bestellen, zoals standbouw, hostess service, meubilair, catering, 
bloemen en planten, telecommunicatie, parkeerkaarten, elektra, gas, water en 
schoonmaak van de stands. Afrekening van deze diensten door de afdeling 
Facturering en incasso vindt plaats op basis van de prijzen die vermeld zijn in de 
webwinkel. 
 
 
Organisatie van evenementen voor derden 
Klanten die een beurs of evenement willen organiseren op locatie van SE Accom BV 
kunnen contact opnemen met medewerkers van de afdeling Commercie, planning en 
calculatie. Deze medewerker legt de wensen van de klant vast in de module “Offerte” 
van het ERP-pakket Ruimte. In deze module zijn diverse formats aanwezig voor 
verschillende soorten evenementen. De evenementen van derden kunnen alleen 
betrekking hebben op de huur van zalen en multifunctionele ruimten, maar klanten 
kunnen ook een veel uitgebreider dienstenpakket bij CEG afnemen.  
Vanzelfsprekend worden voor grote en uitgebreide evenementen meerdere 
afspraken en bijeenkomsten met de klant georganiseerd om de gewenste informatie 
over het evenement vast te leggen. Bij deze bijeenkomsten zijn vaak medewerkers 
van de afdeling Beurs- en evenementenorganisatie aanwezig om creatieve ideeën 
en mogelijkheden rondom het evenement met de klanten te bespreken. 



 

© Vereniging Hogescholen OAT januari 2016 blz.10 van 21 

Ook de organisatoren en exposanten die zelf een evenement willen organiseren 
kunnen producten en diensten voor de stands en evenementen via de website 
bekijken. 
Nadat duidelijk is wat de klant precies  wenst, wordt het format in de offertemodule 
gevuld door een medewerker van de afdeling Commercie, planning en calculatie. 
Medewerkers van deze afdeling stellen de offertecalculatie op. Deze calculatie wordt 
bij offertes boven € 100.000 ter autorisatie voorgelegd aan de directeur van SE 
Accom BV en boven € 500.000 aan de directeur van CEG. 
 
Voor de verhuur van de zalen en de multifunctionele ruimtes hanteert SE Accom BV 
een vast verhuurtarief per dagdeel. De verhuurtarieven variëren per zaal /ruimte en 
gelden per dagdeel (ochtend, middag en avond). Afnemers die regelmatig zalen 
huren ontvangen hiervoor offertes tegen een gereduceerd tarief. 

Na acceptatie door de klant van de offerte wordt een contract opgesteld waarin onder 
andere precies wordt beschreven wat SE Accom BV gaat leveren, wat de klant 
precies moet aanleveren en de overeengekomen prijzen. Deze contractbedragen 
kunnen per evenement enorm variëren door de grote variëteit aan diensten die CEG 
kan leveren. Zie voor de mogelijkheden wat betreft de catering ook onder paragraaf 
2.6. Het contract wordt opgenomen in de module “contracten” van het ERP-pakket 
Ruimte. 
In het contract wordt volgens richtlijnen van de directie opgenomen dat 50% van de 
contractprijs in rekening wordt gebracht bij ondertekening van het contract. In het 
contract is een clausule opgenomen dat bij annulering door de klant tot drie maanden 
voor de datum van het congres of evenement klanten de termijnbetaling van 50% 
retour krijgen onder aftrek van de kosten, die SE Accom BV tot de datum van de 
annulering heeft gemaakt. Bij annulering binnen drie maanden voor het congres of 
evenement vindt geen terugbetaling van de ontvangen termijn plaats.  
De afdeling Facturering en incasso draagt zorg voor tijdige facturering en maant de 
klanten als betalingstermijnen worden overschreden. 

De medewerkers van de afdeling Hotel- en reisservices regelen hotelreserveringen, 
maar ook aanvullende diensten zoals autohuur, transfers, excursies en het boeken 
van vluchten van en naar de nabij gelegen luchthaven voor bezoekers van (meestal) 
internationale evenementen. 

Via de gegevens die zijn vastgelegd door de afdeling Commercie, planning en 
calculatie in het ERP-systeem Ruimte krijgen de diverse afdelingen inzicht in wat 
wanneer van hen wordt verwacht. De volgende zaken worden bij het afsluiten van 
een contract bijgewerkt in de bijbehorende modules: 

- reserveringen van de zalen en ruimtes 
- opdrachten aan de afdeling Beurs- en evenementenorganisatie 
- planning van standbouw 
- planning van inzet van materialen uit de opslagruimtes 
- planning van schoonmaakactiviteiten 
- planning van de inzet van Servicemedewerkers 
- planning van de catering 
- opdrachten aan de afdeling hotel- en reisservices 
- facturering. 
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2.6 SE Catering BV 

In het operationele proces van Solution Events BV vormt het verzorgen van de 
catering een belangrijke pijler. In de catering werkt SE Catering BV zelfstandig of in 
samenwerking met externe gespecialiseerde partijen. In alle gevallen voert SE 
Catering BV de regie over de uitvoering. 
SE Catering BV beschikt over vier reguliere restaurants/cafe’s in de accommodaties: 
Het Grand Café, Restaurant de Luxe, Holland Restaurant en Café Amsterdam. Deze 
cafés en restaurants zijn geopend al naar gelang er een evenement of congres 
plaatsvindt. Naast deze cafés en restaurants zijn er in iedere hal diverse 
cateringpunten. 
Bij SE Catering BV zijn onder leiding van de directeur de volgende afdelingen actief: 

- Planning en organisatie 
- Café ‘s 
- Restaurant ‘s 
- Keuken 
- Kelder/magazijn. 

 
Bij eigen evenementen krijgt de afdeling Planning en organisatie van SE Catering BV 
van de afdeling Beurs- en evenementenorganisatie van SE Accom BV via de module 
Evenementen door wat van welke afdeling wordt verwacht. De afdeling Planning en 
organisatie zorgt voor de inkoop van ingrediënten en dranken. 
Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd bij de organisatie van evenementen voor en 
door derden. De facturering aan derden gebeurt via SE Accom BV. 
 
 

2.7 Creative Events BV 

Bij Creative Events BV wordt door een beperkte groep creatieve mensen nagedacht 
over de factoren die evenementen tot een succes maken. Deze creatieve mensen 
bedenken nieuwe vindingen op het gebied van stands, hostess services, meubilair, 
catering, bloemen en planten, telecommunicatie & ICT, parkeeroplossingen, virtuele 
ontmoetingsmogelijkheden van beursbezoekers, enzovoort. Om ideeën op te doen 
bezoeken deze medewerkers regelmatig beurzen en evenementen in de hele wereld. 
De concepten die worden bedacht worden niet alleen binnen CEG gebruikt, maar 
deze worden ook verkocht aan derden.  
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Deel 3 Accountantsorganisatie De Goede Accountants 
 

Accountantsorganisatie De Goede Accountants is de controlerend accountant van 
CEG en al haar deelnemingen. De Goede Accountants is in het bezit van een AFM 
vergunning voor wettelijke controleopdrachten voor zowel OOB’s als niet-OOB’s.  
 
De Goede Accountants is in 2011 benoemd om de controle van de jaarrekening uit te 
voeren van drie boekjaren (2012, 2013 en 2014). De jaarlijkse vergoeding voor de 
controle bedraagt € 80.000. CEG heeft in november 2014 een viertal 
accountantsorganisaties uitgenodigd een offerte uit te brengen voor de controle van 
de boekjaren 2015 tot en met 2018. Een van de vier uitgenodigde accountants is De 
Goede Accountants. Om CEG als cliënt te kunnen behouden, is mevrouw Goedzang 
RA van De Goede Accountants van plan in te schrijven voor een lager bedrag dan de 
huidige jaarlijkse declaratie van € 80.000. 
 
Recentelijk is de jaarrekeningcontrole 2014 uitgevoerd. Uit deze controle zijn de 
volgende bevindingen naar voren gekomen: 
 

 SE Accom BV regelt hotelkamers voor congresbezoekers bij hotels waarmee 
zij afspraken gemaakt heeft. Na het reserveren van de kamer zijn de 
werkzaamheden voor SE Accom BV voltooid. De gemiddelde hotelprovisie 
bedraagt 10% van de door de congresbezoeker te betalen prijs. Over 1,5 jaar 
zal een aanzienlijk deel van deze bezoekers in het eigen, in ontwikkeling 
zijnde hotel, worden ondergebracht. Om nu al inzicht te krijgen in het effect op 
de resultaten wil CEG al in boekjaar 2014 de kamerprijs als netto-omzet 
verantwoorden en de kosten die gemaakt zouden worden (de hotelkamerprijs 
onder aftrek van de te ontvangen provisie) onder de post Kosten uitbesteed 
werk en andere externe kosten. Zodra het eigen hotel in gebruik wordt 
genomen, beschikt CEG daardoor over betrouwbare vergelijkende cijfers. 
De directie van CEG vraagt de controlerend accountant of bovenstaande 
verwerkingswijze is toegestaan.  

 Bij de controle van de opbrengsten uit de zelf-georganiseerde beurzen is 
gebleken dat bij één van de zeer grote beurzen, de Woon- en babybeurs, het 
elektronische kassasysteem niet heeft gewerkt door blikseminslag vlak voor 
opening van de beurs. Het was toen gedurende de hele beurs niet mogelijk 
om via het kassasysteem kaartjes te printen waardoor bezoekers na betaling 
zonder toegangsbewijs zijn toegelaten tot de beursvloer. De Woon- en 
babybeurs wordt jaarlijks door gemiddeld 100.000 mensen bezocht. De 
toegangsprijs tot de beurs is € 10 per persoon. In 2014 heeft de Woon- en 
babybeurs volgens de administratie 75.000 bezoekers getrokken. 
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Deel 4 Concept jaarrekening 2014 van Congres en Evenementen 

Holding BV (gedeeltelijk) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (voor voorstel winstbestemming) 
(bedragen x € 1.000) 
 
  31-12-2014 31-12-2013 
 
Activa    
    
Vaste activa    
Immateriële vaste activa   4.715  5.520 
Materiële vaste activa  152.940  162.582 
Financiële vaste activa      1.134      1.247 
   158.789  169.349 
    
Vlottende activa    
Voorraden  378  408 
Vorderingen  30.230  25.615 
Effecten  41  41 
Liquide middelen       488       782 
     31.137    26.846 
    
Totaal activa   189.926  196.195 
      
      
Passiva      
      
Eigen vermogen      
Geplaatst kapitaal  2.730  2.730 
Agioreserve  22.006  22.006 
Reserve omrekeningsverschillen  7.212  5.364 
Overige reserves  42.474  42.414 
Onverdeelde winst     3.292     2.060 
   77.714  74.574 
Aandeel derden             0           0 
   77.714  74.574 
      
    
Voorzieningen    
Belastinglatentie  18  1.285 
Overige voorziening      676  5.223 
   694  6.508 
      
Langlopende schulden   61.859  48.045 
      
Kortlopende schulden   49.659  67.068 
      
Totaal passiva   189.926  196.195 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 
  2014 2013 
    
Netto-omzet  116.625  134.669 
Som der bedrijfsopbrengsten   116.625  134.669 
    
Kosten uitbesteed werk en andere    
externe kosten  45.966  57.257 
Lonen en salarissen  23.325  25.094 
Sociale lasten  3.377  3.735 
Pensioenlasten  2.432  2.719 
Afschrijvingen op immateriële en    
materiële vaste activa  15.323  15.765 
Overige bedrijfskosten (inclusief     
Overige personeelskosten)   19.124   24.135 
Som der bedrijfskosten   109.547  128.705 
    
Bedrijfsresultaat   7.078  5.964 
    
Rente en soortgelijke kosten    - 3.101    - 3.403 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    
vóór belastingen   3.977  2.561 
    
Belastingen op resultaat uit gewone    
bedrijfsuitoefening   -902  -488 
Aandeel in het resultaat van niet-    
geconsolideerde deelnemingen    
waarin wordt deelgenomen           0         22 
  
Resultaat na belastingen   3.075  2.095 
    
Aandeel derden in resultaat       217      - 35 
    
Nettoresultaat na belastingen   3.292  2.060 
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GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 
 
Activiteiten 
Congres en Evenementen Holding BV (de vennootschap) is een holdingmaatschappij van 
een aantal werkmaatschappijen die samen met de vennootschap deel uitmaken van de 
Congres en Evenementen Groep BV (hierna CEG). De belangrijkste activiteiten van CEG 
zijn zowel gericht op het accommoderen van de eigen evenementen, als het beschikbaar 
stellen van de faciliteiten aan derden ten behoeve van beurzen, congressen, corporate 
events, theaterproducties en niche events. 
 
Continuïteit 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de 
jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 
De gehanteerde grondslagen voor waardering van activa en passiva zijn gedurende het 
huidige en vorige jaar consistent toegepast.  
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling hebben betrekking op zowel de 
geconsolideerde als de vennootschappelijke jaarrekening. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
Geconsolideerd worden de financiële gegevens van de vennootschap en al haar 
groepsmaatschappijen; tezamen vormen zij de Congres en Evenementen Groep. 
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de vennootschap rechtstreeks dan wel 
indirect beleidsbepalende invloed op het beleid heeft. De overige deelnemingen worden niet 
geconsolideerd. 
 
De financiële gegevens van gedurende het verslagjaar verkregen ondernemingen worden 
geconsolideerd vanaf het moment dat de vennootschap beslissende invloed heeft verkregen 
op het beleid van die ondernemingen tot aan het moment van beëindiging daarvan. 
Onderlinge transacties tussen vennootschappen die worden geconsolideerd, worden 
geëlimineerd. 
 
De vennootschap bezit 100% van de aandelen in de volgende deelnemingen: 
Solution Events BV 
Creative Events BV 
Events Company BV (ultimo 2013: 75%) 
 
De vennootschap had eind 2013 een belang van 75% in Events Company BV. Op 4 juli 2014 
is het resterende belang van 25% overgenomen van de gemeente Tilburg voor 0 euro. 
 
In Solution Events BV zijn de resultaten verwerkt van de volgende groepsmaatschappijen 
(100%): SE Accom BV, SE Catering BV, SE USA Inc, SE Shanghai Ltd. 
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Beëindiging activiteiten 
Op 4 juli 2014 zijn de activiteiten van Events Company BV beëindigd en overgedragen aan 
ECM BV te Tilburg. Doordat alle activa en passiva van Events Company BV per die datum 
tegen nihil zijn verkocht aan ECM BV, blijft alleen een lege BV achter. De reden om niet de 
aandelen te verkopen heeft fiscale gronden. 
Over de periode 1 januari 2014 tot en met 3 juli 2014 bedroeg de omzet € 6,6 miljoen en de 
kosten € 5,3 miljoen, resulterend in een bedrijfsresultaat voor belasting van € 1,3 miljoen 
positief. De omzet en kosten van Events Company BV tot deze datum zijn meegenomen in 
de geconsolideerde jaarrekening van CEG. 
Het negatief eigen vermogen van Events Company BV per 1 januari 2014 bedroeg € 
887.000. In de maand januari 2014 hebben beide aandeelhouders een bijstorting in geld 
gedaan ter grootte van hun aandeel in dit negatief eigen vermogen. CEG had reeds in 2013 
een voorziening gevormd voor het volledig negatief eigen vermogen van Events Company 
BV. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers over 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014 
mogelijk te maken. 
 
Vreemde valuta 
Als functionele valuta is aangemerkt de euro. Activa en passiva luidend in vreemde valuta 
worden omgerekend naar euro's tegen de koersen per balansdatum. Transacties in vreemde 
valuta worden verantwoord tegen de valutakoersen op het moment van de transacties. De uit 
de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en- 
verliesrekening. De resultaten in vreemde valuta worden in de winst-en-verliesrekening 
omgerekend tegen de gemiddelde koers in de verslagperiode. 
 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 
Algemeen 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden activa en 
verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire 
afschrijving gebaseerd op de economische levensduur. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarbij invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 
beleid worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, bepaald op basis van de 
waarderingsgrondslagen van de vennootschap. Deelnemingen waarbij geen invloed van 
betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere actuele 
waarde. 
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden 
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 
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Aandeel derden 
Het aandeel derden in groepsmaatschappijen wordt bepaald op basis van de netto 
vermogenswaarde vastgesteld conform de grondslagen van deze jaarrekening. 
 
(Latente) vennootschapsbelasting 
Tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling worden tegen nominale 
waarde in de balans opgenomen als latent te vorderen respectievelijk verschuldigde 
vennootschapsbelasting. Latent te vorderen vennootschapsbelasting uit hoofde van 
compensabele verliezen wordt, voor zover het redelijkerwijs te verwachten valt dat deze 
realiseerbaar wordt, gewaardeerd tegen het per balansdatum bekende toekomstige 
belastingtarief. 
 
 
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Verantwoording van opbrengsten 
De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische 
kostprijs. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie 
wordt verricht. Voor beurzen en tentoonstellingen betreft dit de periode waarin het 
evenement plaatsvindt. Voor vakbladen betreft dit de periode waarin het vakblad is 
uitgegeven. Winstneming vindt ook pas op dat moment plaats. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden verwerkt indien en voor zover 
deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Resultaat deelneming 
Het resultaat op deelnemingen betreft het aandeel van de vennootschap in het resultaat van 
de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen. Als resultaat van deelnemingen 
wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze 
deelnemingen. 
 
Vennootschapsbelasting 
De belastingen worden berekend over het commerciële resultaat vóór belastingen, rekening 
houdend met fiscale faciliteiten. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de mutatie in 
de voorziening voor latente vennootschapsbelasting. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
(bedragen x € 1.000) 
 
Vorderingen 2014 2013 
 
Handelsvorderingen 21.256 18.590 
Voorziening voor dubieuze debiteuren - 1.511 - 1.427 
 19.745 17.163 
Overige vorderingen 3.928 2.937 
Overlopende activa   6.557   5.515 
 
 30.230 25.615 
 
 
Voorzieningen  Groot Belasting   
  onderhoud    latentie Overige Totaal 
 
Stand per 1-1-2014  2.380 1.285 2.843 6.508 
Dotatie  0 0 152 152 
Verkoop activiteiten Events 
Company BV  - 2.380 0 -37 -.2.417 
Onttrekking                0    - 1.267  - 2.282 - 3.549 
 
Stand per 31-12-2014                0           18       676      694 
  
 
Langlopende schulden 2014 2013 
 
Leningen Deutsche Bank 0 39.375 
Leningen Deutsche Bank 27.000 0 
Leningen Rabobank 27.000 
Lening Gemeente Tilburg 0 679 
Overige langlopende schulden   7.859   7.991 
 
 61.859 48.045 
 
CEG heeft in 2014 kredietovereenkomsten afgesloten met Deutsche Bank en de Rabobank. 
Bij elk van deze twee banken is voor € 28 miljoen aan langlopende leningen afgesloten. 
Daarnaast heeft CEG BV bij beide banken een rekening-courantfaciliteit van  
€ 15 miljoen afgesloten. 
De langlopende leningen, gezamenlijk € 56 miljoen hebben een looptijd van 7 jaar waarbij 
lineair wordt afgelost en het rentepercentage variabel is op basis van de 3-maands Euribor 
inclusief een vaste opslag van 1,8%. Over het rekening courant krediet groot € 30 miljoen 
wordt de 1-maands Euribor met een opslag van 1,45% als rentepercentage gehanteerd. 
Met de banken is afgesproken dat de solvabiliteit minimaal 40% moet bedragen en de 
EBITDA jaarlijks groter moet zijn dan € 17,5 miljoen. 
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Kortlopende schulden 2014 2013 
 
Schulden aan kredietinstellingen 6.159 12.430 
Kortlopend gedeelte langlopende schulden 2.778 9.629 
Vooruitontvangen bedragen 21.335 19.327 
Schulden aan leveranciers 6.011 12.691 
Vennootschapsbelasting 801 250 
Overige belastingen en sociale premies 1.657 1.895 
Nog te betalen rente 1.261 600 
Overlopende passiva   9.657 10.246 
 
 49.659 67.068 
 
 
 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 
Netto-omzet 2014 2013 
 
Beurzen en evenementen 39.330 52.530 
Accommodatieverhuur 23.617 23.200 
Uitgeven van vakbladen 0 3.153 
Catering 17.786 16.903 
Parkeren 4.298 5.416 
Hotelcommissies 3.530 3.063 
Facility services 20.828 22.297 
Overige     7.236     8.107 
 
Totaal 116.625 134.669 
 
 
Belastingen 2014 2013 
 
Belastinglast op basis van het    
commerciële resultaat 1.017 840 
   
Overige belastingeffecten   - 115     - 352 
 
Belastinglast in de winst-en-verliesrekening     902     488 
 
De effectieve belastingdruk bedraagt 22,7% (2013: 18,9%) en ligt in lijn met het gemiddeld 
nominaal vennootschapsbelastingpercentage in Nederland. 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
(bedragen x € 1.000) 
 
 
Financiële vaste activa Deelnemingen 
 in groeps- 
 maatschappijen 
 
Stand per 1-1-2014  89.463 
Resultaat 3.075 
Agiostorting 665 
Voorziening    - 665 
Omrekeningsverschillen buitenlandse groeps- 
maatschappijen   1.848 
 
Stand per 31-12-2014 94.386  
 
 
 
Eigen vermogen 
 
   Reserve 
   omreke- 
 Aandelen Agio ningsver- Overige Onverdeel-  
 kapitaal reserve schillen reserves     de winst Totaal 

 
Stand per 1-1-2014 2.730 22.006 5.364 42.414 2.060 74.574 
Resultaatbestemming    2.060 - 2.060 0 
Resultaat boekjaar     3.292 3.292 
Omrekeningsverschillen buiten- 
landse groepsmaatschappijen   1.848   1.848 
Dividend          0          0        0 - 2.000           0  - 2.000 
 
Stand per 31-12-2014   2.730 22.006 7.212 42.474    3.292  77.714 
  
 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 13.650.000, verdeeld in 300.000 gewone aandelen  
van nominaal elk € 45,50. Hiervan zijn 60.000 aandelen geplaatst en volgestort. 
 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Voor de deelnemingen Solution Events BV, Creative Events BV,  Events Company BV zijn 
aansprakelijkheids-verklaringen ex artikel 403 Boek 2 BW afgegeven. 


