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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Retail Investment Groep Holding BV 
 

1.1 Algemeen 
Retail Investment Groep Holding BV (hierna RIG) is een investeringsmaatschappij die zich 
bezighoudt met het participeren in innovatieve retailbedrijven die online actief zijn. RIG 
streeft er naar alle soorten retailactiviteiten aan consumenten aan te bieden. RIG is gestart 
door een groep investeerders die Willems Warenhuis BV in 2000 overnamen (zie deel 2 van 
de casusbeschrijving). De investeerders zagen al vroeg de mogelijkheden in van online retail 
en doopten het warenhuis om tot een online warenhuis: Willems Online Warenhuis BV 
(hierna WOW). Door het succes van WOW is besloten om meer retailbedrijven over te 
nemen en daarbij de inkoop en logistiek te integreren met die van WOW. Hiermee willen de 
investeerders RIG uitbouwen tot een toekomstbestendig retailbedrijf met goede 
winstmarges. 
 

1.2 Missie en Strategie 
De missie van RIG luidt: 

Alle RIG deelnemingen kennen een state of the art bedrijfsvoering waar klanten een 
integrale retail beleving geboden wordt. Alle RIG deelnemingen kennen innovatieve 
retail concepten die renderend en duurzaam zijn. Duurzaam voor de mens, de aarde 
en met een rendement voor de lange termijn. Kostenvoordelen worden behaald door 
schaalvergroting en integratie van het inkoop-, opslag- en verkoopproces. 

 
Door retailbedrijven over te nemen wordt schaalvergroting gerealiseerd. In vorig verslagjaar 
2012 is Shoezz BV toegevoegd als deelneming. Bij Shoezz BV worden vooral schoenen 
naar de laatste modetrends verkocht. In 2010 is RIG Singapore Ltd1 opgericht. RIG 
Singapore Ltd houdt zich bezig met het tot stand brengen van een netwerk van (goedkope) 
toeleveranciers voor andere groepsmaatschappijen. In verslagjaar 2013 is deelneming 
Mytel.nl BV verkocht, dit in verband met teruglopende rendementen in een fel concurrerende 
markt. 
 

1.3 Organogram 
RIG heeft een klein hoofdkantoor waar alleen de holdingadministratie wordt gevoerd en de 
directie is gevestigd. De holdingadministratie vaardigt tot in detail richtlijnen uit waaraan de 
administratie en interne organisatie van iedere deelneming zich dient te houden. Verder 
wordt op het hoofdkantoor ook marktonderzoek verricht ten behoeve van mogelijke 
investeringen in nieuwe deelnemingen. Om voor RIG zoveel mogelijk efficiency te creëren 
wordt de ICT, de inkoop en de logistiek van alle deelnemingen zoveel mogelijk door de 
afdelingen van WOW verzorgd, zie hiertoe de beschrijving in de paragrafen 2.4, 2.5 en 2.6. 
De marketing, sales en productontwikkeling worden door alle deelnemingen zelf uitgevoerd. 
Juridisch ziet het organogram van RIG er als volgt uit: 
  

                                                           
1
 Ltd: Limited, een met BV vergelijkbare rechtspersoon. 
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Figuur 1: Juridisch organogram RIG per 31 december 2013. NB: de vermelde kapitaalbelangen 
representeren de zeggenschapsverhoudingen 

 

Deel 2 Beschrijving Willems Online Warenhuis BV 
 

2.1 Algemeen 
WOW is in 1912 gestart als ‘Willems Warenhuis’ in Ossenzijl (het latere Willems Online 
Warenhuis BV, hierna WOW). Omdat in de regio Ossenzijl de klanten over een groot 
dunbevolkt gebied waren verspreid gaf Kees Willems al snel een catalogus uit waar alle 
klanten uit konden bestellen. Met fietskarren werden klanten bezocht en bestellingen 
afgeleverd: hiermee werd de basis gelegd voor het huidige WOW. In 2000 is het laatste 
familielid Willems uit het bedrijf gestapt en zijn de aandelen verkocht aan RIG. Vanaf 2000 is, 
mede dankzij de opkomst van het online winkelen, sterk geïnvesteerd in de meest moderne 
logistiek. Juist hierdoor kan zeer snel worden geleverd en behoren de handlingkosten 
(kosten voor verpakken en transport) per order tot de laagste van Europa. 
WOW is een online warenhuis waar naast een omvangrijke modecollectie die het merendeel 
van de omzet genereert, ook een groeiende omzet wordt gerealiseerd in huishoudelijke 
artikelen, boeken, elektronica, drogisterijartikelen et cetera. De grote kracht van WOW is de 
snelheid van levering: als een product aanwezig is wordt het, indien voor 12.00 uur besteld, 
dezelfde werkdag nog geleverd. De hele logistieke keten is dan ook gericht op het snel 
leveren van producten. 
 

2.2 Organisatiebeschrijving WOW 
WOW is als volgt vormgegeven, waarbij per afdeling wordt verwezen naar de paragraaf 
waarin de afdeling wordt beschreven. 
 

Retail Investment Groep 
Holding BV  

Willems Online 
Warenhuis BV 

100% belang 

Shoezz BV 

100% belang 

Andere 
deelnemingen, allen 

middels BV 

RIG Singapore Ltd 

100% belang 
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2.3 Directie en Finance & Control WOW 
De vijfhoofdige directie bestaat uit een algemeen directeur, tevens verantwoordelijk voor 
Finance & Control, een directeur Marketing & Sales, een directeur Inkoop, een directeur 
Logistiek en ten slotte een directeur Kredietverstrekking. De inrichting en uitvoering van de 
administratie is gedetailleerd voorgeschreven door RIG en kent maandelijkse 
managementrapportages, waarbij verantwoording wordt afgelegd en vergelijkingen 
plaatsvinden met de begroting en voorgaande periodes. Dankzij het geavanceerde ERP 
pakket (zie paragraaf 2.4 ICT WOW) is een dagelijkse geactualiseerd dashboard met 
managementinformatie beschikbaar. 
 

2.4 ICT WOW 
WOW heeft een zelf ontwikkeld ERP pakket: Retail ERP Finance (hierna REF). Het kent een 
totale integratie van alle bedrijfsprocessen: 

 inkoop, inclusief contractbeheer; 

 opslag; 

 orderadministratie; 

 expeditie, inclusief planning en bezorging; 

 verkoop, inclusief uitgebreide website; 

 cliëntbeheer; 

 leningenbeheer. 
 
De afdeling ICT heeft een ontwikkelafdeling waar 45 mensen werkzaam zijn. Zij ontwikkelen 
nieuwe applicaties voor REF en ontwikkelen nieuwe websites en apps voor telefoon en 
tablet. Ook is deze afdeling betrokken bij het analyseren van alle data ten behoeve van 
Marketing & Sales (zie paragraaf. 2.7 Marketing & Sales WOW). 
 
De subafdeling beheer, waar 20 mensen werkzaam zijn zorgt voor het dagelijkse onderhoud 
van de website en de bewaking van de functionaliteiten van het totale pakket. REF draait op 
eigen (dubbele) servers die voldoende capaciteit en beveiliging garanderen. Een toenemend 
zorgpunt zijn de pogingen om het totale systeem van REF plat te leggen door 
cyberaanvallen. Vooralsnog zijn deze ‘aanvallen’ steeds afgeweerd. 
 

Directie WOW 

zie 2.3 

Inkoop,  

zie 2.5  

Logistiek,  

zie 2.6 

Marketing & Sales,  

zie 2.7 

Kredietverstrekking 

 zie 2.8 

Finance & Control, 
zie 2.3  

ICT,  

zie 2.4 
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2.5 Inkoop WOW 

WOW koopt in middels raamcontracten met fabrikanten. Het afsluiten van de raamcontracten 
is voorbehouden aan de directie van WOW. In de raamcontracten zijn de 
leveringsvoorwaarden vastgelegd zoals prijzen, inkoopbonussen en betalingstermijnen. 
Iedere deelneming kan vervolgens leveringen afroepen vanuit het raamcontract. Met de 
raamcontracten wordt een flink inkoopvolume bereikt, waardoor de inkoopprijzen lager zijn 
en ook inkoopbonussen worden bedongen. 
De directie van WOW heeft richtlijnen vastgesteld voor de te af te roepen hoeveelheden, het 
innemen van valutaposities, de kwaliteitscontrole van de ontvangen goederen en de te 
hanteren betalingstermijnen. 
De afdeling Marketing & Sales van WOW maakt inschattingen van de te verwachten afzet 
per productgroep en per artikel. De af te roepen hoeveelheden worden dagelijks 
geautomatiseerd bepaald op basis van de te verwachten afzet, voorraadposities en de 
ontwikkelingen in de omloopsnelheid. WOW heeft bij een aantal raamcontracten bedongen 
dat de geleverde goederen in consignatie worden ontvangen: de geleverde goederen 
hoeven pas betaald te worden nadat ze zijn verkocht. 

 

2.6 Logistiek WOW 

De afdeling Logistiek is verantwoordelijk voor het logistieke proces. Binnen de afdeling 
Logistiek vinden de volgende activiteiten plaats: 

1. de ontvangst, keuring en opslag van de geleverde goederen; 
2. het verzamelen van klantorders, verpakken, etiketteren en verzend gereed maken; 
3. de verzending en bezorging tot aan de deur van klanten; 
4. de behandeling van retouren; 

De goederenbehandeling wordt geregistreerd met behulp van apparatuur waarmee barcodes 
worden gescand. 
 
Ad 1 ontvangst, keuring en opslag van de geleverde goederen 
Goederen worden bij ontvangst door de afdeling Logistiek gecontroleerd op het juiste aantal 
en onbeschadigde ontvangst. Na goedkeuring worden de goederen in het REF 
voorraadbestand opgeboekt en geplaatst in de stellingen van het expeditiecentrum. De 
afgekeurde goederen worden retour gezonden aan de leverancier. 
 
Ad 2 het verzamelen van klantorders, verpakken, etiketteren en verzend gereed maken 
Zodra een order van een klant in REF de status goedgekeurd heeft gekregen wordt de order 
klaargemaakt. REF plant het gerobotiseerd lichten van de goederen. Robots verzamelen de 
benodigde goederen en verpakken deze per klant in dozen waarna ze geëtiketteerd worden. 
De dozen worden gesorteerd naar postcode. De pakketten binnen een bepaalde categorie 
postcodes worden in de bestelauto’s geplaatst. 
 
Ad 3 de verzending en bezorging tot aan de deur van klanten 
Afhankelijk van de hoeveelheid orders, het volume van de goederen en het afleveradres 
vindt een zo optimaal mogelijke levering plaats: in REF wordt hiertoe een routelijst 
gegenereerd. WOW beschikt over 200 eigen bestelwagens. Vanaf 12.00 uur rijden deze 
wagens het hele land door om te bezorgen. Iedere auto is voor de leveringen onder 
rembours uitgerust met een mobiele PIN automaat. Betaling met contant geld is niet 
mogelijk. 
 
Ad 4 de behandeling van retouren 
Uit ervaringscijfers blijkt dat voor ongeveer 10% van de omzet, de geleverde goederen retour 
worden gezonden. Klanten mogen ontvangen artikelen van WOW binnen 1 maand zonder 
opgaaf van reden kosteloos retourneren. De goederen dienen onbeschadigd en in originele 
verpakking retour te worden gezonden. Retouren komen op een aparte afdeling binnen en 
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worden allereerst gekeurd. Na goedkeuring worden de goederen weer opgenomen in het 
voorraadbestand en wordt het retour gezonden artikel gecrediteerd in het orderbestand, 
waarna ook verrekening plaatsvindt met de klant. 
 

2.7 Marketing & Sales WOW 

De afdeling Marketing & Sales is verantwoordelijk voor het monitoren van de laatste trends 
en ontwikkelingen, de verkoop- en marketingacties en het begroten van de totale verkopen, 
inkopen en omloopsnelheden per productcategorie. Kern van de verkoop is een zeer grote 
cliëntendatabase waarin per klant gedetailleerd de omzethistorie, het websitebezoek en 
gegevens over inkomen, gezinssamenstelling et cetera zijn vastgelegd. Hiertoe worden ook 
gegevens van derden aangeschaft en gecombineerd met de eigen data. Met deze database 
zijn uitgebreide analyses mogelijk van het klantgedrag en kunnen voorspellingen worden 
gedaan over de omzet en kredietrisico’s in totalen en per klant. Eind 2013 is WOW beboet 
door het, door de overheid ingestelde, College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 
Reden voor de boete is de beveiliging van klantgegevens: deze bleek in 2013 niet adequaat 
te zijn. De boete wordt aangevochten door WOW. 
 
Klanten loggen in op de WOW website en kunnen daar bestellingen plaatsen. Per artikel is 
steeds zichtbaar of het artikel in voorraad is en wanneer het geleverd kan worden. Klanten 
kunnen hun order volgen op de website. Wekelijks wordt aan klanten een digitale nieuwsbrief 
gezonden met speciale aanbiedingen gebaseerd op de orderhistorie van een klant. Per klant 
kan de prijs voor een artikel dan ook verschillen. Deze dynamische prijsstelling hangt af van 
het aantal bestelde artikelen, de totale omzet van de betreffende klant en het aantal jaren dat 
een klant al orders plaatst bij WOW. Ook de bezorgkosten hangen af van de ordergrootte. 
Een order met een omvang vanaf € 25,- is vrij van bezorgkosten. Bij een bestelling kunnen 
klanten kiezen voor betaling: 

 vooraf via iDEAL of per credit card; 

 bij aflevering (onder rembours) per pin; 

 in termijnen (zie hiertoe paragraaf 2.8 Kredietverstrekking). 
 

2.8 Kredietverstrekking WOW 

Klanten van WOW wordt de mogelijkheid geboden om in vaste maandelijkse termijnen te 
betalen, waarbij een algemeen geldende marktrente van 15% per jaar in rekening wordt 
gebracht over het uitstaande bedrag. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis 
van marktconforme rentetarieven van gelijksoortige leningen. Circa 30% van de klanten 
maakt hiervan gebruik. De termijnbetaling gaat middels vaste bedragen per maand met een 
looptijd die varieert van 6 tot 36 maanden, al naar gelang de keuze van de klant. Bij 
ontvangst van een getekende aanvraag tot betaling in termijnen vindt eerst een controle 
plaats op de kredietwaardigheid van de klant, onder meer gebaseerd op de aan te leveren 
inkomensgegevens en de eigen cliëntendatabase. Voor acceptatie zijn specifieke 
directierichtlijnen vastgesteld. Indien de klant kredietwaardig wordt bevonden wordt de 
leningsovereenkomst door WOW aangegaan. Een door het hoofd van WOW getekend 
afschrift van de overeenkomst wordt aan de klant gezonden, waarna levering van goederen 
plaats kan vinden. Door de economische crisis zijn de volgende tendensen waarneembaar 
bij betaling in termijnen: 

 steeds meer klanten kiezen voor betaling in termijnen; 

 de door de klant gewenste looptijd neemt toe; 

 betalingsachterstanden nemen toe. 
De directie van WOW heeft mede daarom besloten dat klanten met een achterstand alleen 
nog goederen geleverd kunnen krijgen indien deze vooraf of bij aflevering worden betaald.  
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Deel 3 Accountantsorganisatie HFM Cruquius 
 
Accountantsorganisatie HFM Cruquius is vanaf de start in 2000 de controlerend accountant 
geweest van RIG en al haar deelnemingen. HFM Cruquius is in het bezit van een AFM 
vergunning voor wettelijke controleopdrachten voor zowel OOB’s als overige organisaties. 
Omdat de directie van RIG uiterst tevreden is over het door HFM Cruquius geleverde werk 
zijn alle HFM Cruquiusmedewerkers toegelaten tot het special customer programma. Klanten 
van WOW die in dit special customer program zijn opgenomen hoeven geen bezorgkosten te 
betalen, krijgen altijd 10% korting op de vastgestelde prijzen en hoeven pas na een 
betaaltermijn van 100 dagen hun bestellingen te betalen. Slechts een zeer selecte groep 
klanten is hierin opgenomen. 
 
Recentelijk is de jaarrekeningcontrole 2013 uitgevoerd. Uit deze controle zijn de volgende 
bevindingen naar voren gekomen: 

 Shoezz BV heeft in september 2013 één partij van 20.000 paar exclusieve schoenen 

ingekocht voor een bedrag van € 3.600.000 (excl. OB). In december 2013 heeft de 

directie van Shoezz.nl besloten tot een (structurele) prijsverlaging waarbij het 

desbetreffende paar schoenen wordt verkocht voor € 150 (excl. OB). Op 

balansdatum zijn er nog 15.000 paar schoenen op voorraad die zijn gewaardeerd 

tegen de oorspronkelijke inkoopprijs; 

 De mogelijke boete van het CBP voor het niet adequaat zijn van de beveiliging van 

klantgegevens is tot op heden niet verwerkt in de jaarrekening. Reden hiervoor is het 

feit dat de boete door WOW wordt aangevochten. Uit nadere informatie van de 

huisadvocaat is gebleken dat het niet de eerste keer is dat WOW hiervoor een boete 

krijgt. Mede hierdoor schat de huisadvocaat de kans op het succesvol aanvechten 

van de opgelegde boete op relatief klein. Ook is inmiddels gebleken dat de door het 

CBP opgelegde boete een materieel bedrag vormt voor de jaarrekening van RIG. 
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Deel 4 Concept jaarrekening 2013 van Retail Investment Groep 

Holding BV (gedeeltelijk) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 

(Voor winstbestemming) 

(bedragen x € 1.000) 

  31 december 2013 31 december 2012 
    
Immateriële vaste activa  1)   
Merkenrecht  12.041 15.790 
Software  15.312 14.765 
Goodwill  20.677 31.782 

  48.030 62.337 
    
Materiële vaste activa    
Bedrijfsgebouwen en –terreinen  28.654 29.491 
Machines & installaties  9.831 10.466 
Andere vaste bedrijfsmiddelen  3.630 4.206 

  42.115 44.163 
    
Financiële vaste activa 2)   
Deelnemingen  - 4.526 
Leningen aan afnemers  181.749 134.864 

  181.749 139.390 
    
Vlottende activa    
Voorraad handelsgoederen  59.204 55.135 
Vorderingen en overlopende activa 3) 46.523 42.820 
Liquide middelen  22.248 35.075 

  127.975 133.030 
    
Totaal activa  399.869 378.920 
    
Groepsvermogen  118.779 136.442 
    
Voorzieningen    
Latente belastingverplichtingen  6.838 7.638 
Garantieverplichtingen  3.931 4.447 
Overige voorzieningen  1.853 2.208 

  12.622 14.293 
    
Langlopende schulden  206.741 174.982 
    
Kortlopende schulden    
Handelscrediteuren 4) 50.089 42.626 
Belastingen en premies  1.115 1.757 
Overige schulden en overlopende 
passiva 

 10.523 8.820 

  61.727 53.203 
    
Totaal passiva  399.869 378.920 
 



 

© Vereniging Hogescholen OAT januari 2015  blz.11 van 16 

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE  

1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 

(bedragen x € 1.000) 

  2013 2012 
Netto-omzet 5) 521.493 469.439 
Geactiveerde ontwikkelingsuitgaven voor 
het eigen bedrijf 

  
2.470 

 
3.137 

Kostprijs handelsgoederen  - 327.158 - 278.946 

    
Bruto-omzetresultaat  196.805 193.630 
    
Verkoopkosten  102.976 93.749 
Algemene beheerkosten  47.556 45.396 

    
Som der bedrijfslasten 6) 150.532 139.145 
    
Netto-omzetresultaat  46.273 54.485 
    
Rentebaten  451 655 
Rentelasten  - 15.138 - 17.666 

  - 14.687 - 17.011 
    
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 
voor belastingen 

 31.586 37.474 

    
Resultaat deelnemingen  - - 60 
Boekverlies op verkoop deelneming  - 1.349 - 
Vennootschapsbelasting 7) - 7.900 - 9.291 

    
Resultaat na belastingen  22.337 28.123 
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(GEDEELTELIJKE) GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT OVER DE 
PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 

(bedragen x € 1.000) 

 2013 
Ontvangsten van afnemers 472.217 
Betalingen aan leveranciers en werknemers - 454.871 
Ontvangen interest 451 
Betaalde interest - 15.138 
Betaalde vennootschapsbelasting - 7.402 

  
Kasstroom uit operationele activiteiten - 4.743 
  
Uitgaven voor geactiveerde software - 7.435 
Uitgaven en ontvangsten uit hoofde van investeringen 
en desinvesteringen in materiële vaste activa 

 
- 2.408 

Uitgaven en ontvangsten uit hoofde van investeringen 
en desinvesteringen in deelnemingen 

 
10.000 

  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 157 
  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 8.241 
  

  
Mutatie liquide middelen - 12.827 
  
 

 

GRONDSLAGEN VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

 

Algemene uitgangspunten van de jaarrekening 
De geconsolideerde jaarrekening 2013 van RIG Holding BV is opgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 
Waardering en resultaatbepaling geschieden in principe op basis van historische kosten. Met 
op balansdatum opgetreden waardeverminderingen naar realiseerbare waarde wordt 
rekening gehouden. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening worden meegenomen de financiële gegevens van de 
vennootschap en haar deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent. De 
deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie betrokken.  
 
Grondslagen voor omrekening van vreemde valuta 
Monetaire activa en passiva luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen koersen 
geldend per balansdatum. Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen 
koersen geldend op het moment van de transactie. De hieruit voortvloeiende 
koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. 
Ten behoeve van de bepaling van de nettovermogenswaarde wordt de jaarrekening van 
buitenlandse deelnemingen omgerekend naar euro’s. Daarbij worden activa en passiva 
omgerekend tegen de slotkoers per balansdatum. Baten en lasten worden omgerekend 
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tegen de gemiddelde koers over het verslagjaar. De omrekeningsverschillen worden in de 
reserve omrekeningsverschillen van het eigen vermogen verwerkt. 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 
Algemeen 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden activa en 
verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarden. 
 
Immateriële vaste activa 
De onder dit hoofd opgenomen merkenrechten betreffen de bij overname van retailbedrijven 
tot waardering gebrachte voordelen uit hoofde van merknamen en klantenrelaties. 
Merkenrechten worden gewaardeerd tegen de op moment van overname toegekende reële 
waarde onder aftrek van afschrijvingen met jaarlijks gelijke bedragen over de geschatte 
economische levensduur van 8 jaar. De geschatte restwaarde bedraagt nihil. 
Geactiveerde software heeft betrekking op gekochte en intern ontwikkelde webtoepassingen 
voor productinformatie en het plaatsen van bestellingen door afnemers. Lineaire afschrijving 
vindt plaatst gedurende de geschatte economische levensduur van 5 jaren met een 
restwaarde van nihil. 
Goodwill is bepaald door de verkrijgingsprijs te verminderen met de nettovermogenswaarde 
op de datum van overname. Waardering vindt plaats onder aftrek van afschrijvingen, 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur van 10 jaar en in voorkomende 
gevallen rekening houdend met een restwaarde. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met 
lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en in voorkomende gevallen rekening houdend met een restwaarde. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd volgens 
de nettovermogenswaarde. Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. 
Eerste waardering van de leningen aan afnemers is de reële waarde. Vervolgwaardering 
gebeurt tegen de geamortiseerde kostprijs, waarbij agio en disagio zodanig worden 
toegerekend dat de effectieve rente wordt verwerkt in de resultatenrekening. Overigens 
wordt rekening gehouden met eventuele afboekingen wegens oninbaarheid. 
 
Handelsvoorraden 
De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen historische kosten inclusief 
bijkomende inkoopkosten, met toepassing van de LIFO-methode. Er zijn geen directe of 
indirecte bedrijfslasten toegerekend aan de waardering van de voorraden. 
 
Voorzieningen 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gevormd voor het verschil tussen 
de bedrijfseconomische en fiscale boekwaarden van de immateriële vaste activa. Fiscaal 
worden de kosten van immateriële activa genomen in het jaar van uitgave. De 
belastinglatentie wordt gewaardeerd tegen nominale waarde met toepassing van het 
geldende tarief vennootschapsbelasting, en heeft een langlopend karakter. 
De voorziening voor garantieverplichtingen dient ter dekking van kosten van vergoeding van 
geleverde producten. De garantieduur beloopt één jaar en wordt gedoteerd met een door 
ervaring bepaald percentage van de levering van goederen. 
Overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. 
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in 
het verslagjaar geleverde goederen en financiële diensten onder aftrek van kortingen en 
exclusief omzetbelasting. Het rentedeel van de in rekening gebrachte bedragen wordt op 
annuitaïre basis als netto-omzet verwerkt. 
 
Geactiveerde ontwikkelingsuitgaven voor het eigen bedrijf 
De geactiveerde ontwikkelingsuitgaven voor het eigen bedrijf hebben betrekking op de 
personeelskosten die in het verslagjaar toerekenbaar zijn aan de ontwikkeling van de 
webtoepassingen. 
 
Kostprijs omzet 
Onder de kostprijs omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en indirecte 
kosten, alsmede waardeverminderingen van voorraden. 
 
Som der bedrijfslasten 
De bedrijfslasten worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen naar het 
toepasselijke nominale tarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen 
en niet of beperkt aftrekbare kosten. De fiscale winst wordt over dezelfde periode berekend 
als de bedrijfseconomische winst. 
 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
(bedragen x € 1.000) 
 
1) Immateriële vaste activa 
Stand per 1 januari 2013 Merkenrecht Software Goodwill Totaal 
- aanschafwaarde 28.034 27.005 51.865 106.904 
- cumulatieve afschrijvingen  - 12.244    - 12.240  - 20.083  - 44.567 
- boekwaarde 15.790 14.765 31.782 62.337 
 
Investeringen - 7.435 - 7.435 
Desinvesteringen - - - 6.823 - 6.823 
Afschrijvingen - 3.749  - 6.888   - 4.282  - 14.919 
 - 3.749 547 - 11.105 - 14.307 
Stand per 31 december 2013 
- aanschafwaarde 28.034 34.440 45.042 107.516 
- cumulatieve afschrijvingen  - 15.993   - 19.128  - 24.365  - 59.486 
- boekwaarde 12.041 15.312 20.677 48.030 
 
Afschrijvingspercentages 12,5% 20,0% 10,0% 
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2) Financiële vaste activa 
Leningen aan afnemers  2013 2012 
Stand per 1 januari  199.401 155.879 
Toename leningen  84.561 66.324 
Ontvangen aflossingen  - 33.856 - 22.802 
Saldo per 31 december  250.106 199.401 
Af: voorziening voor oninbare vorderingen  - 30.465 - 29.036 
Overboeking naar kortlopende vorderingen  - 37.892 - 35.501 
Stand per 31 december  181.749 134.864 
 
Aan afnemers wordt, conform algemeen geldende marktrente, een rentevoet van 15% in 
rekening gebracht. Aflossing vindt plaats in gelijke termijnen volgens een annuïtair schema. 
 
Per 1 januari 2013 is het minderheidsbelang in Mytel.nl verkocht voor 10.000 in contanten. 
Overigens zijn er gedurende het verslagjaar geen wijzigingen geweest in kapitaalbelangen. 
 
3) Vorderingen en overlopende activa  2013 2012 
Leningen aan afnemers  37.892 35.501 
Overige vorderingen  6.040 4.976 
Overlopende activa    2.591   2.343 
Stand per 31 december  46.523 42.820 
 
4) Handelscrediteuren 2013 2012 
Schulden aan leveranciers handelsgoederen  45.498 37.278 
Schulden aan kostencrediteuren  4.591 5.348 
Stand per 31 december  50.089 42.626 
 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 
5) Netto-omzet 
 2013 2012 
Levering van goederen 493.132 444.652 
Rentevergoeding   28.361   24.787 
 521.493 469.439 
 
6) Som der bedrijfslasten 
In de bedrijfslasten zijn de volgende personeelskosten opgenomen: 
 2013 2012 
Lonen en salarissen 34.810 31.903 
Sociale lasten 4.735 4.150 
Pensioenlasten   3.714   3.508 
 43.259 39.561 
 
De personeelskosten zijn voor 31.726 (2012: 29.643) toe te rekenen aan verkooppersoneel 
en voor 11.533 (2012: 9.918) aan administratie & directie. Gedurende 2013 had de groep 
gemiddeld 751 (2012: 697) werknemers in dienst. 
 
In de bedrijfslasten zijn afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa verantwoord 
van 19.375 (2012: 18.361). Gedurende het verslagjaar hebben zich geen overige 
waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa voorgedaan. 
 
7) Vennootschapsbelasting 
Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 25% (2012: 25%). 
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GRONDSLAGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING 
 
Algemene uitgangspunten van de jaarrekening 

De vennootschappelijke jaarrekening 2013 van RIG Holding BV is opgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving. 

Waardering en resultaatbepaling geschieden in principe op basis van historische kosten. Met 
op balansdatum opgetreden waardeverminderingen naar realiseerbare waarde wordt 
rekening gehouden. 

 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden activa en 
verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarden. 
 
Wettelijke reserves 
In het eigen vermogen zijn wettelijke reserves gevormd voor geactiveerde 
ontwikkelingskosten, en voor omrekeningsverschillen in het geïnvesteerde vermogen in 
buitenlandse deelnemingen. 
 
TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS 
(bedragen x € 1.000) 
 
1) Financiële vaste activa  
Deelnemingen   2013 2012 
Boekwaarde per 1 januari    91.494 79.049 
Aandeel in het resultaat   24.918 28.585 
Omrekeningsverschillen   228 163 
Ontvangen dividend   - 32.201 - 16.303 
Desinvesteringen      - 4.526            - 
Boekwaarde per 31 december   79.913 91.494 
 
Per 1 januari 2013 is het minderheidsbelang in Mytel.nl BV verkocht voor 10.000 in 
contanten. Verder zijn er gedurende het verslagjaar geen mutaties geweest in de 
groepsverhoudingen en overige kapitaalbelangen. 
 

2) Eigen vermogen  2013 2012 
Aandelenkapitaal  25 25 
Agio  26.301 26.301 
Wettelijke reserve ontwikkelingskosten  6.384 5.917 
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen  228 163 
Overige reserves  63.504 75.913 
Resultaat boekjaar  22.337 28.123 
Stand per 31 december  118.779 136.442 
 


