
Voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) 09:00 uur tot 10:30 uur 

Bij de voorbereidingszitting geldt het volgende: 

 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de boeken die op de literatuurlijst 

van de opleiding staan.  

- Deze boeken mogen uitsluitend voorzien zijn van tabjes en onderstrepingen.  

- Syllabi, aantekeningen en overige documenten, in welke vorm dan ook, zijn niet 

toegestaan. 

 

 

Ochtendzitting en middagzitting 10:30 tot 13:00 en 14:00 tot 16:30 

Bij het maken van de vragen van de ochtendzitting en middagzitting geldt het volgende: 

 

Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur. 

- Handboek 2016 of 2017 Deloitte en/of Handboek 2016 E&Y en/of KPMG 
Jaarboek 2015/2016; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2016; een eerdere druk is 
toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden). 
- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 

 

Pauze (tussen 13:00 en 14:00 uur) 

 

De casus moet tijdens de pauze tussen ochtend- en middagzitting in de examenruimte 

blijven. 
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Topwerk Nederland BV 

1.1 Algemeen 

Topwerk Nederland BV houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van 
personeelsbeheer en het exploiteren van uitzendbureaus onder de merknaam Topwerk. 
Topwerk Nederland BV is de moedermaatschappij van een groep die daarnaast bestaat 
uit: 
 

 Topwerk Uitzendbureau BV 

 Topwerk Personeelsbeheer BV 

 Topwerk Personeelsdiensten BV en  

 Topwerk Breda BV  
 
Topwerk Nederland BV is een 100% dochtermaatschappij van Tempo Time Holding BV. 
 
Topwerk Nederland BV is begonnen in de uitzendbranche. De eerste vestiging van 
Topwerk Uitzendbureau BV werd geopend op 1 april 1969 in Den Haag. Door overnames 
van uitzendbureaus verspreid over Nederland groeide Topwerk Uitzendbureau BV uit tot 
een onderneming met 25 vestigingen in de jaren 90 van de vorige eeuw. In 1997 heeft 
Topwerk Uitzendbureau BV een franchiseconcept ontwikkeld om een snellere landelijke 
groei te realiseren. Externe ondernemers worden daarbij in de gelegenheid gesteld om 
onder strenge voorwaarden gebruik te maken van de naam en het concept van Topwerk 
Uitzendbureau. In 1998 werd in Amersfoort de eerste franchisevestiging van  Topwerk 
Uitzendbureau BV geopend. Vanaf 2004 heeft Topwerk Uitzendbureau BV de meeste 
van haar non-franchise vestigingen omgezet naar franchisevestigingen omdat deze 
manier van werken succesvol bleek te zijn. 
Begin 2016 telde Topwerk Uitzendbureau BV 138 vestigingen in Nederland, waarvan 128 
op franchisebasis. Deze vestigingen zijn verdeeld over 86 vestigingen in grote en 
middelgrote steden en 52 vestigingen die op een locatie van een klant zijn gevestigd en 
die zich volledig richten op deze klant (inhouse vestigingen).  
 
Topwerk Personeelsbeheer BV houdt zich bezig met HRM diensten voor zowel het eigen 
personeel van de Topwerk groep, de uitzendbureau ’s van de groep (inclusief de 
franchisenemers) als voor derden. Deze HRM diensten bestaan onder andere uit de 
werving en selectie van geschikt personeel en het geven van advies over het toepassen 
van wetten en regels die gelden bij het in dienst hebben van personeel. 
 
Topwerk Personeelsdiensten BV verzorgt de salarisadministraties voor het eigen 
personeel, de uitzendbureau ’s (inclusief de franchisenemers) en derden.  
 
Topwerk Breda BV is in 2016 opgericht om binnen 5 jaar in de provincie Noord-Brabant 
een nieuw concept op het gebied van personeelsdiensten uit te rollen. In 2016 hebben 
geen verdere activiteiten plaatsgevonden binnen Topwerk Breda BV. 
 

1.2 Actuele ontwikkelingen  

Door de aantrekkende economie heeft de groei van de uitzendsector en 
personeelsdienstensector, die al zichtbaar werd in 2015, doorgezet in 2016. Topwerk 
Nederland BV heeft in 2016 de hoogste omzet in haar bestaan genoteerd, te weten 
€ 281 miljoen. De omzet van de groep is met name gegroeid doordat Topwerk Nederland 
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BV heeft ingezet op nieuwe marktsegmenten waardoor Topwerk Nederland BV een groot 
aantal nieuwe klanten heeft gekregen. In de eerste helft van 2016 heeft Topwerk 
Nederland echter een aantal grote klanten verloren, waardoor de omzetgroei van 
Topwerk Nederland BV is achtergebleven bij de omzetontwikkeling in de sector als 
geheel. Ondanks de groeiende omzet in de personeelssector heeft de uitzendsector als 
geheel te kampen met structurele druk op de marges.  
 
Medio 2016 heeft de directie van Topwerk Nederland BV bekend gemaakt dat er sprake 
is van een voorgenomen verkoop. Moedermaatschappij Tempo Time Holding BV wil haar 
aandelen in Topwerk Nederland BV verkopen aan Beheer Participaties BV. De directie 
van Topwerk Nederland BV staat achter deze overname.  
 

1.3 Missie, visie, doelen en doelstellingen 

De missie van Topwerk Nederland BV is door de kracht van ondernemerschap mensen 
en organisaties te helpen bij het waarmaken van hun ambities. Topwerk Nederland BV 
wil organisaties in staat stellen beter om te gaan met veranderende omstandigheden die 
andere kennis en vaardigheden van personeel vragen. Dit doet zij primair door creatie 
van waardevolle vaste en tijdelijke (werk) relaties.  
Topwerk Nederland BV draagt een duidelijke visie uit op flexibilisering van 
arbeidsrelaties, zoals blijkt uit het onderstaande citaat uit het MVO-verslag van Topwerk 
Nederland BV:  
“Een organisatie die concurrerend wil blijven, moet zich steeds flexibeler organiseren. 
Dat is geen luxe, maar noodzaak. Vanuit deze overtuiging hebben wij een duidelijke visie 
op de flexibilisering van arbeid in bedrijven. Wij geloven dat flexibilisering in het 
hedendaagse en toekomstige economisch-maatschappelijke speelveld noodzakelijk is. 
Bij het flexibel organiseren van het personeelsbestand draait het om het efficiënt(er) 
inzetten van werknemers, het vinden van de juiste balans tussen vast en tijdelijk 
personeel, het vermijden van overbezetting en het op tijd kunnen beschikken over extra 
personeel, bijvoorbeeld in piekperioden. Wij geloven dat flexibilisering en de juiste mix 
van vast en flexibel personeel bijdragen aan het realiseren van de (groei)ambities van 
bedrijven en werkzoekenden en daarmee ook aan een gezonde Nederlandse economie.” 
 
Topwerk Nederland BV heeft als belangrijkste stakeholders de uitzendkrachten, de 
werkzoekenden, de opdrachtgevers, de eigen werknemers, de franchisenemers en haar 
aandeelhouders. Daarnaast wil Topwerk Nederland BV graag bijdragen aan een betere 
samenleving. 
In het kader van dit bijdragen aan een betere samenleving neemt Topwerk Nederland BV 
onder andere deel in het project “Schuldenwasstraat”. De Schuldenwasstraat helpt 
huishoudens met problematische schulden. Dit is van belang omdat één op de vijf 
huishoudens in Nederland problematische schulden heeft. Het uitgangspunt hierbij is dat 
deze huishoudens worden geholpen zonder dat de eigen verantwoordelijkheid van de 
betrokkenen wordt ontnomen. Een aantal uitzendbureaus van Topwerk Uitzendbureau 
BV biedt onder de paraplu van dit project een intensief traject waarbij medewerkers van 
de uitzendbureaus inhoudelijk met een kandidaat aan de slag gaan zodat die zijn of haar 
verdienvermogen kan vergroten. 
Topwerk Nederland BV zet zich ook in voor een bijdrage aan de arbeidsmarkt die een zo 
laag mogelijke belasting van het milieu veroorzaakt. Medewerkers streven ernaar om hun 
ecologische footprint zo klein mogelijk te houden. Ze gaan terughoudend om met 
grondstoffen zoals fossiele brandstoffen en papier. 
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Kritische succesfactoren van Topwerk Nederland BV zijn: 
 

- Groei van omzet door werven nieuwe klanten met behoud van voorgeschreven 
marges 

- Stimuleren van ondernemingszin bij de franchisenemers 
- Behoud van bestaande klanten door relatiemanagement 
- Bijdragen aan maatschappelijke verantwoord ondernemen. 

 
Deze kritische succesfactoren zijn door de directie van Topwerk Nederland vertaald in de 
volgende doelen en doelstellingen voor 2017: 
 

 Uitbreiding van het aantal inhouse uitzendbureaus bij grote organisaties met 3% 

 Uitbreiding van het aantal franchisenemers met 2% 

 3 % omzetgroei in de MKB markt 

 Behoud van de behaalde marges in de MKB markt 

 1 % groei in het marktaandeel in het segment grote nationale klanten 

 Behoud van de behaalde marges in het segment grote nationale klanten 

 Minimaal vier keer gestructureerd overleg tussen Topwerk Uitzendbureau BV en 
de franchisenemers waarbij de kwaliteit van de samenwerking uitdrukkelijk 
onderwerp van gesprek is 

 Publiceren van een MVO-jaarverslag waarin Topwerk Nederland BV haar 
betrokkenheid bij maatschappij, mens en milieu laat zien aan haar stakeholders. 
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1.4 Schematische weergave van de structuur rond Topwerk Nederland BV 

 

 

Figuur 1  

De organisatiestructuur rond Tempo Topwerk Nederland BV. Cijfers verwijzen naar de 

paragraafnummers. 
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1.5 Beschrijving organisatie Topwerk Nederland BV 

1.5.1 De directie en toezichthouders 

Onder aanvoering van een Algemeen directeur bestaat de directie van Topwerk 
Nederland BV uit: 
 

- een Financieel directeur 
- een directeur Automatisering en ICT  
- de directeur van Topwerk Uitzendbureau BV 
- de directeur van Topwerk Personeelsbeheer BV 
- de directeur van Topwerk Personeelsdiensten BV. 

 
Er is een raad van commissarissen aanwezig die bestaat uit drie personen. 
 

1.5.2 Finance en control 

De afdeling Finance en control wordt aangestuurd door de Financieel directeur. De 
afdeling voert de financiële administratie van alle groepsmaatschappijen op basis van de 
door administraties van de dochtermaatschappijen aangeleverde gegevens en stelt de 
maandelijkse managementrapportages op. Daarnaast stelt deze afdeling maandelijks de 
financiële afrekeningen op basis van de afgesloten contracten met de franchisenemers 
op. 
Bij elke groepsmaatschappij van Topwerk Nederland BV is een afdeling administratie 
aanwezig en bij elk uitzendbureau levert de franchisenemer of de vestigingsleider de 
voor de afrekening en sturing vereiste gegevens aan. De afdeling Finance en control 
geeft instructies aan de financiële administraties van de vier groepsmaatschappijen en 
eigen vestigingen voor de invoer en verwerking van gegevens. In principe mag niet 
worden afgeweken van deze instructies. Dit wordt gewaarborgd door de aanwezigheid 
van application controls in het ERP systeem.  
De franchisenemers voeren hun eigen administratie. In de contracten met de 
franchisenemers zijn instructies opgenomen voor de wijze van aanlevering van de door 
de franchisenemers afgesloten klantcontracten en de gegevens van de uitzendkrachten 
die via de franchisenemer bij Topwerk Personeelsbeheer BV in dienst (willen) treden. De 
franchisenemers leveren de gegevens aan in PersERP (zie onder 1.5.3). 
Finance en control ontvangt dagelijks gegevens van de administraties van elke 
afzonderlijke BV, van elke franchisenemer en van elke eigen vestiging.  
Maandelijks stelt Finance en control een balans en een winst-en-verliesrekening op per 
groepsmaatschappij en per eigen uitzendbureau. De afdeling Finance en Control voorziet 
de maandrapportages van de afzonderlijke BV ’s en van de eigen vestigingen van 
uitgebreide analyses waarin informatie wordt verstrekt over liquiditeit, winstgevendheid, 
schulden en buffers. Mede hierdoor heeft de directie van Topwerk Nederland BV 
adequaat inzicht in de gang van zaken bij de groepsmaatschappijen en de vestigingen. 
 

1.5.3 Automatisering en ICT 

Topwerk Nederland BV maakt gebruik van een ERP pakket genaamd PersERP dat 
geïmplementeerd is met hulp van een bekende softwareleverancier. Deze 
softwareleverancier voert het functionele onderhoud aan de applicaties voor Topwerk 
Nederland BV uit. De afdeling Automatisering en ICT is verantwoordelijk voor het 
operationele beheer van de systemen.  
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Door het ERP-systeem zijn de bestanden met de contracten en gegevens van de 
klanten, uitzendkrachten, de transactieverwerking, de verwerking van de betalingen en 
de financiële administratie geïntegreerd. 
PersERP bevat onder andere de volgende modules: 
 

- Contractenmodule  
- Urenregistratiemodule 
- Klantenmodule 
- Uitzendkrachtenmodule 
- Factureringsmodule. 

 
Alle uitzendkrachten krijgen de beschikking over een tablet waarmee zij de door hen 
gemaakte uren bij klanten kunnen registreren. 
De werkprocessen bij de groepsmaatschappijen en uitzendbureaus verlopen zoveel 
mogelijk via de digitale weg.  

1.6 Topwerk Uitzendbureau BV 

Bij Topwerk Uitzendbureau BV zijn naast de franchisenemers en de eigen 
uitzendbureaus de volgende afdelingen aanwezig: 
 

- Bedrijfsbureau 
- Contractenbeheer 
- Facturering 
- Inning  
- Administratie 

 
De processen bij Topwerk Uitzendbureau verlopen als hieronder beschreven. 
 
Bedrijfsbureau 
Het bedrijfsbureau van Topwerk Uitzendbureau BV berekent een kostprijs per uur voor 
de uitzendkrachten die afhankelijk is van het salaris, leeftijd, ervaring en opleiding van de 
uitzendkracht. Op basis van de kostprijzen bepaalt de directeur van Topwerk 
Uitzendbureau BV de tarieven van de uitzendkrachten, die worden opgenomen in de 
standaard tarieventabel.  
Het bedrijfsbureau coördineert ook de inzet van de uitzendkrachten, waarbij de 
medewerkers van het bedrijfsbureau er uitdrukkelijk voor zorgen dat de uitzendkrachten 
met een contract van meer dan nul uren eerder in aanmerking komen voor uitzending 
dan een uitzendkracht met een nul-uren contract.  
 
Contractenbeheer  
De franchisenemers sluiten een franchisecontract af met de directeur van Topwerk 
Uitzendbureau BV na gebleken geschiktheid van de franchisenemer(s). De afdeling 
Contractenbeheer beheert en registreert de contracten met de franchisenemers.  

Een franchisenemer binnen Topwerk Uitzendbureau BV is een ondernemer die vanuit 
een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (als er meer ondernemers samen 
franchisenemer worden), de naam Topwerk als uitzendbureau hanteert. 
Franchisenemers maken gebruik van de merknaam Topwerk en van een totaalpakket 
aan faciliteiten dat Topwerk als franchisegever aanbiedt. Dit totaalpakket omvat onder 
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andere marketing, werkkapitaalfinanciering, verloning, innovatie, automatisering, training 
en opleiding, facturering en incasso.  

De franchisenemer ontvangt conform het franchisecontract met Topwerk Uitzendbureau 
BV een fee. De omzet uit het inzetten van uitzendkrachten komt volledig ten gunste van 
Topwerk Uitzendbureau BV. De franchisenemers ontvangen alleen een fee, die 
gebaseerd is op de behaalde brutomarge. De brutomarge wordt berekend als het 
verschil tussen de omzet die een uitzendkracht realiseert (rekening houdend met 
eventuele verstrekte kortingen aan klanten) minus de door het bedrijfsbureau berekende 
kostprijs van deze uitzendkracht. Van de bruto marge ontvangt de franchisenemer 23% 
als fee. Topwerk Uitzendbureau behoudt dus 77 % van de bruto marge als vergoeding 
voor de door haar gemaakte kosten ten behoeve van franchisenemers en winstopslag. 

De franchisenemers ontvangen maandelijks de fee die door de afdeling Finance en 
control wordt berekend op basis van de brutomarge die in de maand daarvoor is behaald 
door de betreffende franchisenemer. Deze fee wordt na goedkeuring door de Financieel 
directeur betaald door Topwerk Uitzendbureau BV.  
 
Werving van klanten door franchisenemers en eigen vestigingen 
Medewerkers van de franchisevestigingen en van de eigen vestigingen (intercedenten) 
bezoeken regelmatig de klanten die uitzendkrachten afnemen om feeling te houden met 
wat leeft bij klanten. De missie van Topwerk Nederland BV wordt tijdens deze bezoeken 
uitgedragen omdat de medewerkers geloven dat flexibilisering en de juiste mix van vast 
en flexibel personeel bijdragen aan het realiseren van de (groei)ambities van bedrijven 
en werkzoekenden en daarmee ook aan een gezonde bedrijfsvoering. 
Topwerk Uitzendbureau BV organiseert daarom ook evenementen waar de 
franchisenemers en vestigingsleiders klanten kunnen ontmoeten. Ook zorgt Topwerk 
Uitzendbureau BV voor naamsbekendheid van de naam Topwerk via sponsoring en 
reclame. 
 
De franchisenemers en vestigingsleiders van de eigen vestigingen maken afspraken met 
potentiële klanten over de inzet van uitzendkrachten op basis van door Topwerk 
Nederland BV opgestelde richtlijnen. Op basis van deze richtlijnen stellen de 
intercedenten van de uitzendbureaus offertes op voor het ter beschikking stellen van de 
uitzendkrachten. In de offertes worden de tarieven van de uitzendkrachten gebruikt die 
zijn opgenomen in de standaard tarieventabel. Franchisenemers en de leiders van de 
eigen vestigingen mogen binnen richtlijnen van de directeur van Topwerk Uitzendbureau 
afwijken van deze tarieven wanneer dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van de 
opdracht.  
De inzet van een uitzendkracht wordt altijd eerst overlegd met het bedrijfsbureau voor de 
offerte naar de klant gaat.  
Als de klanten akkoord gaan met de offerte dan stelt de franchisenemer of de 
vestigingsleider van het uitzendbureau een contract op voor de inzet van de 
uitzendkrachten op basis van één van de modelcontracten die Topwerk Nederland BV 
voorschrijft. 
Alle contracten worden vervolgens vastgelegd in de contractmodule van PersERP.  
In de contracten met opdrachtgevers wordt onder andere het uurtarief per uitzendkracht 
opgenomen en de tijdsperiode dat de uitzendkracht zal worden ingezet bij de 
opdrachtgever. In het contract worden ook expliciet de namen opgenomen van de 
personen bij de klant die bevoegd zijn om de uren die zijn gemaakt door uitzendkrachten 
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bij deze klant te autoriseren. De klant ontvangt hiervoor een inlogcode waarmee hij in de 
uitzendmodule van PersERP de gemaakte uren kan autoriseren. 
 
Urenregistratie door uitzendkrachten 

Nadat de uitzendkrachten de gemaakte uren bij de klant hebben ingevoerd in het 
urenregistratiesysteem op hun tablet worden deze opgeslagen in de 
urenregistratiemodule van PersERP. De klant kan via een eigen account het overzicht 
van de ingevoerde uren inzien. Na akkoordbevinding autoriseert de klant het 
urenoverzicht. 
 
Evaluatie van het uitzendwerk 
Intercedenten van de franchisevestigingen en van de eigen vestigingen houden periodiek 
of na afloop van een uitzendopdracht een evaluatiegesprek met de uitzendkracht om de 
ervaringen van de uitzendkracht bij de betreffende klant te evalueren. 
Ook bespreken de intercedenten periodiek of na afloop van een uitzendopdracht met de 
klant de tevredenheid over de geleverde diensten. 
 
Werving van uitzendkrachten door franchisenemers en eigen vestigingen 
De franchisenemers en eigen vestigingen van Topwerk Uitzendbureau BV werven 
uitzendkrachten door gesprekken aan te gaan met potentiële uitzendkrachten die 
langskomen op de vestigingen. De gegevens van deze uitzendkrachten worden daarbij 
vastgelegd in de uitzendkrachtenmodule van Perserp. Door de directeur van Topwerk 
Personeelsbeheer BV worden richtlijnen opgesteld voor de eisen die worden gesteld aan 
de uitzendkrachten op het gebied van competenties, opleiding en ervaring. De 
franchisenemers en de eigen vestigingen moeten zich houden aan deze richtlijnen bij het 
aannemen van uitzendkrachten.  
Een bezoek van de potentiële uitzendkracht aan de afdeling HRM van Topwerk 
Personeelsbeheer BV is een voorgeschreven onderdeel van de sollicitatieprocedure. De 
uitzendkrachten komen in dienst van Topwerk Personeelsbeheer BV zoals beschreven in 
paragraaf 1.7. 
 
Facturering 
Facturering aan klanten voor alle vestigingen en franchisenemers vindt plaats door de 
afdeling Facturering van Topwerk Uitzendbureau BV. Facturering geschiedt op basis van 
de door de uitzendkrachten ingevoerde uren die door de klant zijn geautoriseerd en de 
tarieven die zijn afgesproken in de contracten.  
 
Inning  

De afdeling Inning ontvangt de betalingen van opdrachtgevers en neemt indien 

betalingstermijnen worden overschreden incassomaatregelen op basis van de richtlijnen 

van Topwerk Nederland BV. Het komt regelmatig voor dat een klant weigert de rekening 

te betalen doordat de klant niet tevreden is over het werk van de uitzendkracht of door 

eigen liquiditeitsproblemen. 

 
Administratie 
De administratie van Topwerk Uitzendbureau BV houdt de financiële administratie bij van 
de eigen uitzendbureaus en van Topwerk Uitzendbureau BV. 
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1.7 Topwerk Personeelsbeheer BV 

De uitzendkrachten kunnen solliciteren bij een franchisevestiging of een eigen vestiging 
of via een digitaal platform dat onderhouden wordt door de medewerkers van Topwerk 
Personeelsbeheer BV.  
Het contract tussen uitzendkracht en uitzendorganisatie wordt (formeel en juridisch) 
afgesloten met Topwerk Personeelsbeheer BV. De aansprakelijkheid voor de 
uitzendkrachten ligt dan ook bij Topwerk Personeelsbeheer BV en niet bij de 
franchisenemer of de eigen vestiging.  
In de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening van Topwerk Nederland BV zijn 
naast de 88 eigen personeelsleden ook een gemiddeld aantal van 6773 uitzendkrachten 
vermeld die via Topwerk Uitzendbureau BV worden ingehuurd (op basis van een volledig 
dienstverband). Deze uitzendkrachten zorgen voor de omzet van Topwerk 
Uitzendbureau BV. 
 
De uitzendkracht sluit een contract af met Topwerk Personeelsbeheer BV en komt ook bij 
deze BV in dienst. De contracten met de uitzendkrachten worden opgenomen in de 
Uitzendkrachtenmodule van PersERP waarin alle personeelsleden van de groep en de 
franchisenemers en eigen uitzendbureaus volgens de aan hen toegekende rechten 
kunnen registreren en lezen. 
De uitzendkrachten hebben een arbeidsovereenkomst met daarin opgenomen het aantal 
uren dat zij in dienst zijn van Topwerk Personeelsbeheer BV. Ongeveer de helft van de 
uitzendkrachten heeft een aanstelling bij Topwerk Personeelsbeheer BV van 8 tot 38 uur 
per week. De andere helft heeft een nul-uren contract, deze uitzendkrachten krijgen 
alleen betaald voor de werkelijk gewerkte uren.  
In de Uitzendkrachtenmodule van PersERP staan de uitzendkrachten ingedeeld per 
looncategorie, specialisatie, de regio waarin zij inzetbaar zijn en andere zaken die van 
belang zijn voor het uitzenden van de medewerkers. Beloning van de uitzendkrachten 
vindt plaats op basis van de CAO van de Algemene Brancheverenging voor 
Uitzendbureaus (ABU). 
 
De groep uitzendkrachten met een nul-uren contract bestaat vooral uit jongeren. Het 
wervingsbeleid van Topwerk Personeelsbeheer BV was tot een aantal jaren geleden 
vooral op jongeren gericht. Hierdoor gaven andere doelgroepen zichzelf vaak geen kans 
om in deze uitzendsector aan het werk te gaan. Om dat patroon te doorbreken, heeft 
Topwerk Personeelsbeheer BV een nieuwe manier van werven ontwikkeld. Op een 
digitaal platform kunnen kandidaten zichzelf thuis testen en ontdekken of hun kwaliteiten 
matchen met het profiel van een contractuitzendkracht. Ze worden bijvoorbeeld in een 
virtuele werkomgeving aan de hand van een vragenspel getoetst op vaardigheden en in 
adaptieve tests wordt vastgesteld wat hun werk- en denkniveau is. Het bijzondere van 
deze wervingsmethode is dat ervaring, diploma’s en opleiding niet langer 
doorslaggevende criteria zijn. Het gaat om wat iemand werkelijk kan en heeft laten zien 
en niet om wat er op een curriculum vitae staat. Het resultaat hiervan is dat in 2016 
honderden kandidaten zijn geworven volgens de nieuwe methode en gecontracteerd zijn 
door Topwerk Personeelsbeheer BV. 
 

1.8 Topwerk Personeelsdiensten BV 

Topwerk Personeelsdiensten BV voert de salarisadministratie voor de eigen 
medewerkers van Topwerk Nederland BV,  die van de uitzendkrachten alsmede de 
salarisadministratie van het personeel van derde partijen (klanten). Zij maken de 
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salarisstroken van de eigen medewerkers en de uitzendkrachten op basis van de digitaal 
aangeleverde gegevens die zijn opgenomen in PersERP. Op basis hiervan wordt per 
werknemer het brutoloon, het nettoloon plus de af te dragen belastingen en premies 
bepaald. 
 
Topwerk Personeelsdiensten BV krijgt hiervoor van Topwerk Personeelsbeheer BV een 
vast bedrag per maand per uitzendkracht en per eigen medewerker. Met derde partijen 
wordt door de afdeling Acquisitie een contract afgesloten waarin de vergoeding voor de 
Payroll-activiteiten wordt afgesproken.  

Deel 2 Accountantsorganisatie Enjama 

2.1 Algemeen 

De heer Wim de Boer RA van accountantsorganisatie Enjama voert sinds drie jaar de 
controle van de jaarrekening van Tempo Time Holding BV uit. Enjama heeft een AFM 
vergunning voor de controle van niet OOB organisaties. Bij Enjama werken in totaal 
ongeveer 800 medewerkers verspreid over 38 vestigingen. 
 
Bij accountantsorganisatie Enjama zijn de dossiers van oudere jaren nog niet digitaal 
vastgelegd. Om dit te realiseren is nogal wat mankracht nodig. De directie van Topwerk 
Nederland BV stelt voor dat accountantsorganisatie Enjama een aantal uitzendkrachten 
inhuurt bij Topwerk Nederland BV. Dit zal tegen een gereduceerd tarief plaatsvinden. 

2.2 Aantekeningen uit de controle 

Bij de recent afgeronde jaarrekeningcontrole zijn de volgende zaken naar voren 
gekomen die nog besproken moeten worden met de directie van Topwerk Nederland BV. 

Claim  
In een landelijke krant wordt ten tijde van het opmaken van de jaarrekening een artikel 
gepubliceerd over Topwerk Nederland BV. Een uitzendkracht van Topwerk Nederland 
BV heeft in februari 2017 tijdens het verrichten van administratieve werkzaamheden voor 
een klant van Topwerk, zeer vertrouwelijke gegevens over deze klant doorgestuurd naar 
derden. De gevolgen zijn nog niet te overzien, maar volgens de krant kan Topwerk 
Nederland BV een hoge schadeclaim tegemoet zien. De omvang is nog niet bekend, 
maar zal minimaal € 800.000 bedragen. De kans dat Topwerk Nederland BV moet gaan 
betalen, wordt ingeschat op 80% door de juridische adviseurs van Topwerk Nederland 
BV. Topwerk Nederland BV is niet verzekerd tegen de gevolgen van het doorsturen van 
de gegevens door de uitzendkracht. 
 
Negatieve publiciteit. 
In de eerste maanden van 2016 heeft Topwerk Nederland BV te maken gehad met veel 
negatieve publiciteit. Deze publiciteit kwam vooral naar voren via de sociale media 
waarin uitzendkrachten hun ontevredenheid uiten over de slechte behandeling en 
uitbuiting door ze niet te betalen conform de ABU cao regeling. Ook wordt negatief 
gesproken over het feit dat veel Oost-Europeanen als uitzendkracht worden 
aangenomen bij Topwerk Nederland BV. Volgens de sociale media ontvangen de Oost 
Europeanen veel minder salaris. 
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Deel 3 Concept jaarrekening 2016 van Topwerk Nederland BV (gedeeltelijk) 

 

 

CONCEPT 

 

JAARREKENING 

 

2016 

 

VAN 

 

Topwerk Nederland BV 

 

(gedeeltelijk) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (na voorstel winstbestemming) 
 

 
 

toel. 31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

ACTIEF

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1) 2.445.915 2.414.542

Materiële vaste activa 2) 159.198 188.821

Financiële vaste activa 3) 67.338 49.116

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 32.015.187 42.033.606

Vorderingen op

groepsmaatschappijen 4) 1.403.331 988.254

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 615.425 734.298

Overige vorderingen en

overlopende activa 5) 7.263.292 6.304.955

41.297.235 50.061.113

Liquide middelen 9.323.847 1.008.743

Totaal activa 53.293.533 53.722.335

PASSIEF

Groepsvermogen 9.278.315 7.174.071

Voorzieningen

Overige voorzieningen 6) 2.527.928 1.117.637

Kortlopende schulden

Schulden aan

kredietinstellingen (ING) - 2.989.681

Handelscrediteuren 1.784.546 2.608.305

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 19.980.925 20.857.581

Overige schulden en

overlopende passiva 7) 19.721.819 18.975.060

41.487.290 45.430.627

Totaal passiva 53.293.533 53.722.335
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 

 
 
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (GEDEELTELIJK) 
 

 
  

toel. 2016 2015

€ € € €

Netto-omzet 8) 281.165.321 270.871.517

Som der bedrijfsopbrengsten 281.165.321 270.871.517

Lonen en salarissen 9) 182.127.980 179.644.706

Sociale lasten en pensioenlasten 47.046.085 46.912.660

Afschrijvingen op immateriële

en materiële vaste activa 875.041 1.062.798

Bijzondere posten 10) 2.000.000 -

Overige bedrijfskosten 47.503.011 39.175.541

Som der bedrijfslasten 279.552.117 266.795.705

Bedrijfsresultaat 1.613.204 4.075.812

Financiële baten 1.322.535 667.750

Financiële lasten -126.350 -76.934

1.196.185 590.816

Resultaat vóór belastingen 2.809.389 4.666.628

Belastingen 11) -705.145 -1.162.045

Resultaat na belastingen 2.104.244 3.504.583

2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten 12.072.957 8.024.647

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen Immateriële vaste activa -840.404 -646.582

Investeringen materiële vaste activa -36.387 -51.017

Toename financiële vaste activa -159.500 -407.500

Afname financiële vaste activa 268.119 221.690

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -768.172 -883.409

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend 0 -1.500.000

Mutatie schulden aan kredietinstellingen -2.989.681 -5.078.616

-2.989.681 -6.578.616

Mutatie geldmiddelen 8.315.104 562.622
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 
mogelijk te maken. 
 
Bedrijfsactiviteiten 
De activiteiten van de groep hebben in hoofdzaak betrekking op het exploiteren van 
uitzendbureaus in Nederland door middel van een franchiseformule. 
 
Groepshoofd 
Topwerk Nederland BV, statutair gevestigd te Den Haag, is een 100% deelneming van 
TempoTime Holding BV te Den Haag. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Topwerk Nederland BV zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een 
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover centrale leiding wordt 
gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor 
de waardering en de resultaatbepaling van Topwerk Nederland BV. De financiële gegevens van 
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en transacties. Uit dien hoofde zijn naast Topwerk Nederland BV in de consolidatie 
begrepen: 
Topwerk Uitzendbureau BV (100%) 
Topwerk Personeelsbeheer BV (100%) 
Topwerk Personeelsdiensten BV (100%) 
Topwerk Breda BV (100%) (deze vennootschap is opgericht in 2016). 
 
Topwerk Nederland BV heeft ten aanzien van alle in de consolidatie betrokken vennootschappen 
een aansprakelijkheidstelling overeenkomstig artikel 403 Titel 9 BW 2 afgegeven, behalve voor 
Topwerk Breda BV.  
 
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 VAN WAARDERING 
 
Algemeen 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden activa en 
verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. 
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Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde voor wat betreft de inrichting. 
De inventaris wordt gewaardeerd op actuele kostprijs (actuele waarde). Deze actuele kostprijs 
wordt alleen toegepast op zeer specifieke inventaris met een economische levensduur van meer 
dan 8 jaar. Overige inventaris wordt gewaardeerd op aanschafwaarde. 
Veranderingen in de actuele kostprijs worden onder aftrek van een voorziening voor uitgestelde 
belastingen ten gunste respectievelijk ten laste van het eigen vermogen gebracht. Afschrijvingen 
op materiële vaste activa worden berekend volgens een vast percentage van de actuele kostprijs 
of aanschafwaarde op basis van de geschatte economische levensduur. Met restwaarden wordt 
geen rekening gehouden. 
 
Financiële vaste activa 
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, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke 
geachte voorzieningen. 
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
Vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen met een looptijd korter dan één jaar die niet geclassificeerd kunnen worden onder 
andere rubrieken worden onder deze post verantwoord. Ook betaalde kosten die niet pro-rata 
aan het boekjaar zijn toe te rekenen en binnen één jaar vervallen worden hier verantwoord. Al 
deze posten zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd in verband met verplichtingen en verliezen indien op 
balansdatum aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 
Kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Kortlopende 
schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
 
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde diensten 
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
 
Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers (inclusief 
uitzendkrachten). 
 
Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tarief op het 
resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen de 
winstberekening volgens de geconsolideerde financiële verantwoording en volgens de fiscale 
winstberekening. De extra afschrijving door waardering tegen actuele kostprijs wordt als een 
definitief verschil in winst aangemerkt waarbij de vrijval van de voorziening latente belastingen in 
het eigen vermogen wordt verwerkt. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

 
1) Immateriële vaste activa 

 
 
De software investeringen betreffen extern ontwikkelde software welke lineair 
wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar. 
 
2) Materiële vaste activa 

 
 
3) Financiële vaste activa 

 
 
De post heeft betrekking op aan franchisenemers verstrekte leningen, welke deels niet 
rentedragend zijn. Er zijn vorderingen met een looptijd langer dan vijf jaar. Het kortlopend 
deel is opgenomen onder de overige vorderingen en overlopende activa. Waar nodig is 
een voorziening getroffen. De voorziening is in onderstaande saldi verwerkt. 
 

Software

€

Boekwaarde per 1 januari 2016 2.414.542

Investeringen 840.404

Afschrijvingen -809.031

Boekwaarde per 31 december 2016 2.445.915

Inrichting Inventaris Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2016

Aanschaffingswaarde 1.767.272 1.715.974 3.483.246

Herwaarderingen 0 212.000 212.000

Cumulatieve afschrijvingen -1.738.029 -1.768.396 -3.506.425

Boekwaarde per 1 januari 2016 29.243 159.578 188.821

Mutaties boekjaar

Investeringen 0 36.387 36.387

Afschrijvingen -14.515 -51.495 -66.010

Saldo mutaties -14.515 -15.108 -29.623

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde 1.767.272 1.752.361 3.519.633

Herwaarderingen 0 212.000 212.000

Cumulatieve afschrijvingen -1.752.544 -1.819.891 -3.572.435

Boekwaarde per 31 december 2016 14.728 144.470 159.198

Afschrijvingspercentages 14,3% 7,5 - 20%

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige vorderingen

Leningen u/g franchisenemers 67.338 49.116
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4) Vorderingen op groepsmaatschappijen 
 

 
 
Over de rekening-courant wordt geen rente verrekend. Hierin is o.a. de vennootschapsbelasting 
verwerkt. Door Topwerk Nederland BV is een bedrag aan vennootschapsbelasting groot  
€ 634.841 in het boekjaar 2016 aan TempoTime Holding BV betaald en geboekt via rekening-
courant. 
 
5) Vlottende activa 

 
 
6) Voorzieningen 

 
 
Leegstandsvoorziening 
De leegstandsvoorziening is gevormd ter dekking van verlieslatende huurcontracten. De 
leegstand is ontstaan door verhuizing van vestigingen. Deze voorziening zal naar verwachting 
binnen 5 jaar volledig worden afgewikkeld. Voor € 91.175 is de looptijd korter dan 1 jaar. 
 
 

Vervolg financiële vaste activa 2016

Saldo per 1 januari 2016 488.094

Verstrekte leningen in het boekjaar 159.500

Aflossingen leningen in het boekjaar -268.119

379.475

Mutatie voorziening verwachte oninbaarheid 19.976

Saldo per 31 december 2016 399.451

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Waarvan gepresenteerd als langlopend 67.338 49.116

Waarvan gepresenteerd als kortlopend 332.113 438.978

399.451 488.094

TempoTime Holding BV 1.403.331 988.254

Nog te factureren bedragen 5.445.399 4.671.260

Contractbetalingen afnemers 600.000 0

Vooruitbetaalde kosten 431.370 580.551

Kortlopend deel leningen u/g franchisenemers 332.113 438.978

Waarborgsom 258.329 252.776

Nog te factureren franchisenemers 114.105 330.638

Te vorderen financiële baten 65.675 12.450

Overige vorderingen 16.301 18.302

7.263.292 6.304.955

Leegstandsvoorziening 111.389 319.698

Ontslagvergoedingen 0 147.357

Kostenvergoeding franchisenemers 2.000.000 0

Overige 416.539 650.582

2.527.928 1.117.637
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Kostenvergoeding  franchisenemers 
In 2013 en 2014 is toenemend intensief discussie gevoerd over margedruk en in het bijzonder 
over de berekening van de ter beschikking van franchisenemers gestelde fee. In 2014 is met de 
franchisenemers in goed overleg een regeling getroffen met betrekking tot het verleden. Topwerk 
Nederland BV en franchisenemers hebben zich gecommitteerd om samen een nieuw 
conditiestelsel te ontwikkelen. Helaas zijn deze besprekingen nog niet afgerond in 2016. 
Als onderdeel van de voorgenomen overname door Beheer Participaties BV in 2017, is een 
bedrag ter beschikking gesteld strekkende tot aanvullende compensatie over het verleden, in 
aanvulling op het bedrag dat reeds eerder is voldaan. Op voorwaarde dat de overname 
daadwerkelijk tot stand komt en finale kwijting over een aantal lopende zaken wordt gegeven, 
betaalt Topwerk Nederland BV de franchisenemers die het aanbod van Beheer Participaties BV 
hebben aanvaard een bepaald bedrag. Topwerk Nederland BV heeft, gezien deze ontwikkeling, 
een bedrag van € 2.000.000 als voorziening opgenomen in het boekjaar 2016. De kans dat de 
overname in 2017 wordt afgerond en dat de voorziening grotendeels zal worden afgewikkeld in 
2017 is groter dan 50%. 
 
Overige 
Dit betreft hoofdzakelijk voorzieningen ter zake van (financiële) ondersteuning franchisenemers 
alsmede een toegezegd evenement vanwege het behalen van de gezamenlijke doelstellingen in 
het afgelopen boekjaar. Looptijd korter dan 1 jaar € 184.925 en voor het overige een looptijd 
korter dan 5 jaar. 
 
7) Overige schulden en overlopende passiva 

 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) 
 
Fiscale eenheid Vennootschapsbelasting 
Topwerk Nederland BV vormt samen met haar dochters Topwerk Uitzendbureau BV, Topwerk 
Personeelsbeheer BV, Topwerk Personeelsdiensten BV, Topwerk Breda BV en de 
moedermaatschappij TempoTime Holding BV een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting. TempoTime Holding BV is hoofd van de fiscale eenheid. Aan de andere 
vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid wordt vennootschapsbelasting 
doorberekend als waren zij zelfstandig belastingplichtig. Acute vorderingen en/of schulden jegens 
de Belastingdienst worden in de jaarrekening gepresenteerd onder de schulden en/of 
vorderingen jegens TempoTime Holding BV. 
 
Dividendverplichting 
Topwerk Nederland BV heeft een verplichting tot uitbetaling van minimaal 80% van de 
uitkeerbare winst als dividend aan TempoTime Holding BV mits Topwerk Nederland BV volgens 
de geconsolideerde jaarrekening na aftrek van het dividendvoorstel minimaal een eigen 
vermogen heeft van 10% van de activa en minimaal € 1 miljoen netto winst of het eigen 
vermogen minimaal 15% is van de totale activa. Deze verplichting heeft als achtergrond een 
financieringsovereenkomst met een grote investeringsbank (NIBC) afgesloten in 2011 tussen 
TempoTime Holding BV en NIBC. 

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Reserveringen en nettolonen uitzendkrachten 16.911.438 15.055.890

Nog te ontvangen facturen 1.620.256 2.426.557

Reserveringen vast personeel 1.155.389 1.200.367

Vooruitgefactureerde bedragen 0 187.777

Te betalen financiële lasten 2.332 1.125

Overige 32.404 103.344

19.721.819 18.975.060
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
8) Netto-omzet 

 
 
De omzet is geheel in Nederland gerealiseerd. 
 
9) Lonen en salarissen 

 
 
10) Bijzondere posten 
 

 
 
Verwezen wordt naar de toelichting nummer 7 Overige voorzieningen – Kostenvergoeding 
franchisenemers. 
 
11) Belastingen 
 

 
 
Het geldende vennootschapsbelasting tarief dat gehanteerd wordt is 25% (2015: 25%).  
Er zijn fiscaal in 2016 niet aftrekbare kosten voor een bedrag van € 11.191 (2015: € 93.980) 
 
 

  

2016 2015

€ €

Industrie & Technisch 198.967.646 200.451.431

Administratief & Medisch 82.197.675 70.420.086

281.165.321 270.871.517

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 88 personeelsleden bij de vennootschap

werkzaam op basis van een volledig dienstverband (2015: 92)

Management 3 6

National accountmanagement 20 16

Ondersteunende diensten 57 50

Medewerkers eigen vestigingen 8 20

88 92

Gemiddeld aantal uitzendkrachten op basis

van een volledig dienstverband 6.773 6.593

Kostenvergoeding franchisenemers 2.000.000 0

Vennootschapsbelasting boekjaar 705.145 1.190.152

Correctie vennootschapsbelasting voorgaande jaren 0 -28.107

705.145 1.162.045
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GRONDSLAGEN VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 
Financiële vaste activa 
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze 
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Topwerk Nederland 
BV. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. 
Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de betreffende 
deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze 
deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in 
de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de 
vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen. 
 
 
TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
 
Financiële vaste activa 

 
 
Dit betreffen de 100% deelnemingen zoals in de waarderingsgrondslagen (grondslagen voor 
consolidatie) benoemd. 
De investering in 2016 is de betaling van aandelenkapitaal en agio van de in oktober 2016 
opgerichte vennootschap Topwerk Breda BV.  
 
 
Eigen Vermogen 
 

 
 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000, verdeeld in 90.000 aandelen van nominaal € 1. 
Hiervan zijn geplaatst en gestort 18.000 aandelen van nominaal € 1. Het geplaatst kapitaal is 
gedurende het boekjaar niet gewijzigd. 
 

 

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Boekwaarde per 1 januari 19.725.078 16.906.270

Investeringen 125.000 3.000

Resultaat 1.522.042 2.815.808

Boekwaarde per 31 december 21.372.120 19.725.078

Geplaatst kapitaal 18.000 18.000

Agioreserve 7.317.519 7.317.519

Overige reserves 125.796 -161.448

Dividend voorstel 1.817.000 0

Totaal 9.278.315 7.174.071


