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Bij het maken van de vragen van de 1e zitting (30 mei 2022 van 13.00 tot 16.00 uur) en 2e 

zitting (31 mei 2022 van 13:00 tot 16:00 uur) geldt het volgende: 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en hulpmiddelen: 

o Handboek 2021 Deloitte en/of Handboek 2021 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2020/2021 een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

o Regelgeving Accountancy (HRA) 2021; een eerdere druk is toegestaan, maar wel 
voor eigen risico. 

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

- Alle antwoorden dienen op tentamenpapier te worden gemaakt.  
- Wanneer in de motivatie naar wet- en regelgeving wordt gevraagd, moet deze zo 

specifiek en volledig mogelijk zijn; dus artikelnummer, lidnummer, letter, alineanummer 
etc. etc.  

- Kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 

- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, tenzij anders 

is aangegeven 

- Alleen toegelichte berekeningen worden meegenomen in de beoordeling, tenzij anders is 

aangegeven 

- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling meegenomen 

- Vermeld bij verwijzingen naar de HRA, artikelnummer, alineanummer en eventuele 

subnummers 

- Vermeld bij verwijzingen naar wetteksten en regelgeving zoals RJ, artikelnummers, 

lidnummer en letter 

- Alleen volledige verwijzingen naar wetteksten en regelgeving worden in de beoordeling 

meegenomen 

- Geef bij journaalposten duidelijk aan of het een balanspost (B) of een post van de winst-

en verliesrekening (W&V) betreft. 

Redactiecommissie OAT 
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving T-SQUARED B.V. 
 

1.1 Algemeen 
“T-SQUARED”, en deze naam is zeker niet willekeurig, want: 

- De “T” staat voor “tapijt”, dat is het product dat zij maken; 
- “SQUARED” staat voor vierkant, omdat T-SQUARED tapijttegels maakt en verkoopt in 

het formaat 50 cm x 50 cm (afmeting vijftig centimeter breed en vijftig centimeter lang) in 
een grote variëteit van kleuren en patronen;  

- De naam is in het Engels omdat het concern in de Verenigde Staten aan de beurs is 
genoteerd en een wereldwijde aanwezigheid kent. 

T-SQUARED is wereldwijd georganiseerd in een drietal regio’s: 

1. America (bestaande uit Noord- en Zuid Amerika) 
2. EMEIA (bestaande uit Europa, Midden-Oosten, India en Afrika) 
3. Asia Pacific (bestaande uit Azië en Australië) 

De verdere beschrijving van de casus heeft betrekking op de EMEIA-regio. Iedere regio heeft 
een eigen directie (Executive Board). De directie voor de regio “EMEIA” bestaat uit vijf mensen 
en dit directieteam is autonoom om de meeste bedrijfsbeslissingen te nemen die zij nodig acht, 
los van het moederbedrijf in Detroit. Een uitzondering daarop vormen de duurzaamheidsmissie 
en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Het hoofdkantoor van de EMEIA-regio staat in 
Nederland in de plaats Nijkerk. Grenzend aan het volledig duurzame kantoorgebouw heeft 
T-QUARED een omvangrijke productielocatie die jaarlijks circa vijftien miljoen m2 tapijttegels 
produceert. De fabriek maakt enkel tapijttegels die in de EMEIA-regio aan klanten worden 
verkocht. 
De productiemaatschappij voor de EMEIA-regio heet T-SQUARED Nederland B.V. Alle 
aandelen zijn in handen van T-SQUARED worldwide Inc, de moedermaatschappij in Detroit. 
T-SQUARED Nederland B.V. heeft in vrijwel ieder afzetgebied binnen de EMEIA-regio een 
verkoopkantoor, waarvan zij alle aandelen in bezit heeft. T-SQUARED Nederland B.V. levert de 
tapijttegels aan de verkoopkantoren met een vast opslagpercentage op de kostprijs; het 
verkoopkantoor heeft vervolgens de vrijheid om haar eigen verkoopprijs (en dus 
brutowinstmarge) te bepalen. Per kwartaal worden alle EMEIA-vennootschappen 
geconsolideerd en worden de cijfers door T-SQUARED Nederland B.V. aan het hoofdkantoor in 
Detroit gerapporteerd. 
 

1.2 Missie en kritische succesfactoren 
T-SQUARED is een wereldwijde voorloper op het gebied van duurzaamheid. Gedurende de 
laatste decennia werkte T-SQUARED toe naar “Missie 0”, met als doel om in 2022 het 
negatieve effect van de onderneming op het milieu geheel te elimineren: een “carbon footprint” 
van 0! Binnen T-SQUARED zijn diverse meetsystemen opgezet om alle (milieu)schadelijke 
gevolgen (in de breedste zin) van productie en verkoop van de tapijttegels te registreren. De 
rapportages uit deze meetsystemen worden gebruikt als uitgangspunt voor 
voortgangsgesprekken met verantwoordelijke managers. Tevens worden deze rapportages 
gebruikt voor de berekening van bonussen die aan goede prestaties zijn gekoppeld. Deze 
bonussen zijn voornamelijk gekoppeld aan de prestaties op duurzaamheidsgebied, afgezet 
tegen de vooraf vastgestelde doelen daarvoor. Aangezien deze duurzaamheidsrapportages de 
basis zijn voor veel bonussen worden deze door de managers zeer kritisch bekeken. 
Transparantie van de duurzaamheidsrapportages is door de Executive Board (directie) 
aangemerkt als prioriteit. 
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Als basis voor deze ambitieuze duurzaamheidsmissie beschouwt T-SQUARED financiële 
duurzaamheid als een randvoorwaarde. T-SQUARED beoogt  haar financiële duurzaamheid te 
bereiken met de volgende doelen: 

- Een aantrekkelijk productassortiment, met jaarlijks minimaal drie succesvolle nieuwe 
producten; 

- Zelfdiscipline ten aanzien van de vaste kosten; voor budgetoverschrijdingen is 
toestemming nodig van de CEO in Detroit; 

- Een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers; 
- Op een eerslijke wijze zaken te doen. 

Deze (korte maar krachtige) doelen heeft de directie door de gehele organisatie uitgerold. Van 
iedere teammanager wordt verwacht dat deze duidelijk kan maken wat zijn bijdrage is aan alle 
bovengenoemde doelen van de organisatie. 

1.3 De organisatiestructuur, het management en het personeel 

De organisatie van de T-SQUARED EMEIA-regio is ingericht zoals weergegeven in het 

volgende organogram:
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1.3.1 Supervisory Board en Executive Board 
In de Executive Board (directie) zitten vijf directeuren. Voor ieder functioneel gebied is een 
verantwoordelijk directielid; daarnaast is de voorzitter van de directie eindverantwoordelijk voor 
het geheel. De voorzitter van de directie is de heer Kosecki, van Poolse afkomst en met zijn 60 
jaar zeer ervaren in de wereld van het internationale zakendoen.  

Aangezien de onderlinge afstemming van activiteiten cruciaal is voor een effectieve 
bedrijfsvoering bij T-SQUARED Nederland B.V. komt de directie wekelijks bijeen voor formeel 
overleg. Voorts zijn de directieleden verantwoordelijk voor het delen van deze informatie met de 
afdelingsmanagers die binnen hun functionele gebied werken. 

Het toezicht op de directie is georganiseerd vanuit de Supervisory Board (Raad van 
Commissarissen). Naast de heer Stocks, een vertegenwoordiger van de moedermaatschappij 
uit Detroit, zitten er nog drie kundige Nederlandse heren, oud directieleden van T-SQUARED, in 
de RvC. 

De vier functionele verantwoordelijkheidsgebieden binnen T-SQUARED zijn de volgende: 

1.3.2 Operations 
Het verantwoordelijk directielid voor Operations is de heer Cargill. Hij is een Engelsman en is 
binnen T-SQUARED begonnen in de fabriek en uiteindelijk gepromoveerd tot zijn huidige 
positie. Onder het functionele gebied “Operations” vallen alle activiteiten die gerelateerd zijn 
aan logistiek en productie; oftewel van inkoop grondstoffen tot aan de aflevering bij de klant. 
Onder de heer Cargill ressorteren de volgende afdelingen: 

Inkoop: De afdeling Inkoop verzorgt de inkoop van alle benodigde grondstoffen. Met name de 
inkoop van garens is bijzonder kritisch. Deze bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van het 
product en vormen met 70% een substantieel deel van de kostprijs van het product. Het 
inkopen van “duurzame grondstoffen” tegen een concurrerende prijs is de grootste uitdaging 
voor deze afdeling, waar vijf medewerkers actief zijn onder leiding van Harry. De inkoop vindt 
wereldwijd plaats. 

Engineering: Op deze afdeling werken zeven technische medewerkers onder leiding van 
Yildrim. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van het 
machinepark van de fabriek in Nijkerk. De productielijn is zeer bedrijfsspecifiek en geheel door 
de eigen ingenieurs ontwikkeld. Aangezien de productielijnen zelf ontwikkeld zijn, is het van 
groot belang dat de technische kennis omtrent deze machines geborgd is. Niet geplande 
stilstand van machines veroorzaakt per direct aanzienlijke productieverliezen. Onderhoud moet 
daardoor strak worden gepland en te allen tijde moeten engineers beschikbaar zijn wanneer de 
lijn draait, zodat storingen zo snel mogelijk kunnen worden opgelost. 

Bedrijfsbureau: Deze afdeling is primair verantwoordelijk voor de planning van de productie. 
Daarnaast vormt de kwaliteitscontrole een zeer belangrijke taak van deze afdeling. Het 
Bedrijfsbureau staat onder leiding van Peter, telt negen medewerkers en heeft als bijzondere 
taak om het integrale milieueffect van T-SQUARED Nederland B.V., veroorzaakt door de 
operationele activiteiten, te registreren en te bewaken. Peter is daarmee verantwoordelijk voor 
alle duurzaamheidsrapportages binnen de onderneming. 

Productie: Dit betreft verreweg de grootste afdeling binnen Operations met ruim 150 
medewerkers. Het productieproces staat onder leiding van Ahmad, die ook zelf aan de 
productielijn is begonnen. De productie vindt plaats in twee ploegen van 8 uur, van maandag 
t/m zaterdag. In periodes van grote drukte wordt de productie opgevoerd naar drie ploegen van 
acht uur. Indien nodig vraagt T-SQUARED een vergunning aan bij de lokale gemeente om 
tijdelijk ook op zondag in drie ploegen te kunnen produceren. Aangezien de fabriek in een 
streng Christelijke omgeving staat wordt deze vergunning slechts in uiterste gevallen verstrekt.  
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De verantwoordelijkheid voor de opslag, zowel van grondstoffen als van halffabricaat en gereed 
product, ligt bij ook Ahmad, als Hoofd van de afdeling Productie. De grondstoffen, die worden 
opgeslagen in een gesloten magazijn, betreffen voornamelijk de garens in vele verschillende 
kleuren. De voorraad vloeibaar vloeibare bitumen (voor de onderlaag (backing)) wordt 
opgeslagen in grote tanks op het buitenterrein. De voorraden halffabricaten (de getufte 2 meter 
brede rollen, zie 1.4.1) worden opgeslagen in het gesloten magazijn halffabricaat. De voorraad 
gereed product, de tapijttegels, wordt opgeslagen in het gesloten magazijn gereed product. De 
magazijnmeester Hassan is verantwoordelijk voor alle drie de magazijnen. 

Alle magazijnen zijn vrijwel volledig geautomatiseerd. Na invoer van de betreffende code in het 
ERP systeem wordt de partij door een robot uit het magazijn gehaald en op de goederenuitgifte 
balie overgedragen. Hierbij worden de grondstoffen en halffabricaten overgedragen aan de 
productiechef, terwijl het gereed product wordt overgedragen aan de transportafdeling. 

Transport: Deze afdeling verzorgt het transport vanaf de fabriek naar de klant binnen geheel 
Europa, het Midden Oosten, India en Afrika. Nadruk ligt hierbij vooral op de minimalisering van 
het milieueffect. Daartoe maakt T-SQUARED zoveel mogelijk gebruik van elektrisch 
aangedreven voertuigen. Naast eigen vrachtwagens en eigen chauffeurs wordt ook gebruik 
gemaakt van externe transportbedrijven, met name bij leveringen in de regio’s Midden Oosten, 
India en Afrika. Om het transport in goede banen te leiden heeft Steven (chef van de afdeling 
“Transport”) de beschikking over een team van planners, chauffeurs en logistieke 
medewerkers. Alle eigen vrachtwagens zijn via financial lease verkregen. 

 

1.3.3 Centrale Marketing 
De belangrijkste activiteit binnen deze afdeling betreft het beheer van het productassortiment. 
Door de directie is dit aangemerkt als een kritische succesfactor voor T-SQUARED. Vanwege 
het belang van deze rol heeft men recent een zwaargewicht aangetrokken om deze afdeling te 
leiden. Mevrouw Svensen komt uit Denemarken en heeft daar bij een concurrent haar 
kwaliteiten bewezen. Onder mevrouw Svensen ressorteren twee afdelingen: 
 
Research & Development: De leiding van deze afdeling berust bij Tom. Naast een opleiding 
aan de modevakschool heeft hij ook jaren binnen Operations gewerkt, waardoor hij goed op de 
hoogte is van de techniek achter de tapijttegels. Samen met twaalf medewerkers heeft Tom de 
opdracht van de directie gekregen om jaarlijks minimaal zeven nieuwe producten (designs) te 
lanceren. Aanvullende opdracht is dat de milieubelasting van die nieuwe producten niet hoger 
mag zijn dan het gemiddelde van het bestaande productassortiment. De nieuwe producten 
moeten binnen drie jaar hun succes aantonen; is de gemiddelde maandafzet in jaar drie niet 
minimaal op het niveau van 25.000 m2 dan wordt het product uit het assortiment gehaald. Het is 
voor deze afdeling altijd spannend of zij erin slagen om minimaal drie van de zeven 
gelanceerde producten succesvol te laten zijn. 
 
Productpromotie: Deze afdeling staat onder leiding van Han en is verantwoordelijk voor de 
promotie van de tapijttegels in de hele EMEIA-regio. Han heeft hiervoor drie medewerkers 
beschikbaar, zij ontwikkelen campagnes om (met name de nieuwste design) tapijttegels onder 
de aandacht van de klanten te brengen. Deze initiatieven worden vervolgens door lokale 
marketingmedewerkers van het verkoopkantoor in de markt gezet. De lokale verkoopkantoren 
staan dichter bij de klant en kunnen daarom de campagne beter aan laten sluiten bij de lokale 
behoeften. 
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1.3.4 Sales (verkopen) 
Binnen de directie is Mr. Jones verantwoordelijk voor de verkopen van T-SQUARED. Mr. Jones 
is een Ier die inmiddels twee jaar leiding geeft aan de verkoopkantoren in Europa, het Midden-
Oosten, India en Afrika. Het verkoopkantoor bedient enkel de zakelijke klanten in zijn 
geografische gebied. Deze verkoopkantoren hebben allen een eigen locatiedirecteur die 
verantwoordelijk is voor de gehele gang van zaken op het verkoopkantoor. In omvang variëren 
deze lokale verkoopkantoren, afhankelijk van het lokale marktpotentieel en de omzet, van 3 
medewerkers voor het kleinste verkoopkantoor tot wel 70 medewerkers voor het grootste 
verkoopkantoor. Naast verkoopmedewerkers werken op deze verkoopkantoren tevens lokale 
marketingmedewerkers en customer services medewerkers; de klanten hebben namelijk 
behoefte aan ondersteuning in hun eigen taal. 

Verkopen aan consumenten in de EMEIA-regio vinden enkel plaats via de webwinkels van      
T-SQUARED Nederland B.V. De consumentenprijzen zijn zonder uitzondering hoger dan de 
prijzen voor de zakelijke markt. 

 

1.3.5 Support (ondersteuning) 
Het directielid van het eerste uur (hij gaat inmiddels bijna met pensioen) is de heer Mosterd. Als 
voormalig financieel directeur heeft hij de verantwoordelijkheid over het vakgebied “Finance” en 
voor alle ondersteunende afdelingen. Vanuit de ondersteunende afdelingen worden diensten 
geleverd op het gebied van “Finance” en “ICT”. Daarnaast is recentelijk een afdeling “juridische 
zaken” geformeerd, de juridisering van de samenleving is namelijk ook aan T-SQUARED niet 
voorbij gegaan. De laatste jaren worden zij geconfronteerd met een toenemend aantal 
rechtszaken van concurrenten, leveranciers en met name klanten. De heer Mosterd heeft de 
ondersteuning georganiseerd in drie afzonderlijke afdelingen: 

ICT: Deze afdeling is de laatste jaren enorm gegroeid. In dat kader is drie jaar geleden Amrish 
aangenomen. Deze Indiër geldt als zeer deskundig binnen de wereld van de ICT en heeft zijn 
sporen verdiend bij diverse grote ondernemingen. Hij geeft inmiddels leiding aan drie 
afzonderlijke subteams, het ERP-team, het ICT Helpdesk team en het team dat de websites 
opzet en onderhoudt. 

De directie van T-SQUARED Nederland B.V. liep er regelmatig tegenaan dat 
informatiebehoeften niet konden worden ingevuld. Daarom heeft de directie vier jaar geleden 
een “state of the art” ERP-systeem aangeschaft. Het betreft een standaard ERP-pakket voor 
productieondernemingen, echter inmiddels zijn al vele aanpassingen in de programmatuur 
verwerkt. Met name binnen de productiemodule heeft T-SQUARED vele wijzigingen aan laten 
brengen, om deze module zo specifiek mogelijk aan te laten sluiten op het productieproces van 
de tapijttegel. De leverancier heeft dientengevolge besloten het servicecontract op te zeggen 
omdat de afwijkingen van de standaard te groot werden en zij adequaat onderhoud van de 
module niet meer konden garanderen. Binnen de afdeling ICT is een speciale afdeling met liefst 
twaalf medewerkers actief om het ERP-pakket volledig te ondersteunen. Deze ondersteuning 
strekt zich uit van specifieke ERP-trainingen tot aan het implementeren van gewenste 
wijzigingen in de programmatuur. Helaas gebeurt het regelmatig dat de kerngebruikers niet 
tevreden zijn met de aanpassingen die de ontwikkelaars in het ERP-systeem hebben gemaakt. 
Aangezien Amrish grote kennis heeft als ontwikkelaar heeft hij besloten zelf de leiding over 
deze afdeling op zich te nemen. 

De afdeling “ICT Helpdesk”, die inmiddels vijftien medewerkers telt onder leiding van Karima, is 
verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening aan alle personeelsleden, maar ook voor de ICT-
voorzieningen in de verkoopkantoren. Deze ondersteuning betreft alle ICT gerelateerde 
activiteiten die niet gerelateerd zijn aan het ERP-systeem. 
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Naast bovengenoemde twee afdelingen is het zogenaamde “websiteteam” actief. Dit team telt 
elf medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het opzetten en onderhouden van alle 
bedrijfsgerelateerde websites. Dit betreft zowel de webpagina’s met bedrijfsinformatie als ook 
de diverse webwinkels die T-SQUARED in de lucht heeft. Bedenk daarbij dat binnen Europa de 
websites moeten worden gebouwd en onderhouden in verschillende talen, hetgeen de omvang 
van dit team mede verklaart. De verantwoordelijkheid voor dit zeer multiculturele team ligt bij 
Rachel, die een verleden heeft als internationaal journaliste maar nu in Nederland is 
neergestreken. 

Finance (Financiële Administratie): Yannick is de jongste manager op het hoofdkantoor. Hij 
heeft hiervoor gewerkt bij Philips en werkt nu drie maanden bij T-SQUARED. Met vijftien 
medewerkers is de afdeling verantwoordelijk voor de financiële administratie. Maandelijks 
worden diverse managementrapportages opgeleverd en besproken. Voor vele managers zijn 
de uitkomsten van deze managementrapportages, in combinatie met de 
duurzaamheidsprestaties, bepalend voor de hoogte van hun bonus. Het afgelopen jaar zijn 
maar liefst zeven medewerkers van deze afdeling met pensioen gegaan. Gelukkig heeft T-
SQUARED de ontstane vacatures snel op kunnen vullen met jonge mensen, aan het begin van 
hun financiële carrière. 

Legal (Juridische Zaken): Janine is recentelijk aangenomen om deze afdeling op te gaan 
zetten. Zij voert momenteel diverse gesprekken met sollicitanten om haar afdeling op te 
bouwen. In dit stadium behandelt zij zelf alle lopende juridische zaken 

 

1.4 De belangrijkste processen 
 

1.4.1 Het productieproces 
De productie van de tapijttegel vindt plaats in twee fasen: 

 De productie van de “bovenkant” van de tapijttegel (topcloth). Dit betreffen garens in vele 
kwaliteiten, kleuren en samenstellingen (patronen) die in een doek worden “getuft”. Dit 
halffabricaat beslaat circa 80 % van de kostprijs van het product en is voor de klanten 
veelal het bepalende gedeelte van hun keuze voor het product. Deze getufte rollen zijn 2 
meter breed en worden na afloop opgeslagen in het magazijn halffabricaat;  

 De productie van de “onderkant” van de tapijttegel (backing). Dit betreft een stevige laag, 
vaak bitumen (een teerachtige substantie) die de stevigheid aan de tapijttegel geeft. 
Hoewel voor de klant vaak minder interessant is de kwaliteit van deze backing zeer 
belangrijk voor de stabiliteit van het product. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de 
tegels krimpen of uitzetten, want dan ziet de vloer er niet uit. Het sluitstuk van deze fase 
van het productieproces wordt gevormd door het snijproces. Hierbij worden de rollen van 
2 meter breed versneden in 4 tegels van 50cm * 50cm. In dit proces treden snijverliezen 
op waarbij afval ontstaat. Het afval wordt periodiek afgevoerd door een gespecialiseerd 
bedrijf. 

Aangezien begrip van het productieproces belangrijk is voor een accountant volgen nu enkele 
verwijzingen naar videoclipjes met een uitleg omtrent de productie van tapijttegels en de rol die 
duurzaamheid daarbij speelt: 

Uitleg van product & productieproces (NL):   

 https://www.youtube.com/watch?v=r8r0_GVpIsE  

Uitleg productieproces (Engels):   

https://www.youtube.com/watch?v=hekZCkRMeW8   
https://www.youtube.com/watch?v=opEiIdaG9ps 

https://www.youtube.com/watch?v=r8r0_GVpIsE
https://www.youtube.com/watch?v=hekZCkRMeW8
https://www.youtube.com/watch?v=opEiIdaG9ps
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Marketing product (Engels): 

https://www.youtube.com/watch?v=uUd68D-VYaw 

 

Duurzaamheid productieproces: 

https://www.youtube.com/watch?v=rKrmgO9pZkk 

https://www.youtube.com/watch?v=ipcQQvYUzxg   

Los van de technische vooruitgang (je ziet dat de machines steeds moderner worden) geven de 
filmpjes in de deze casus een goed beeld van het product en het productieproces. 
Overeenkomsten tussen de getoonde ondernemingen in de filmpjes en de casus berusten op 
toeval. Voor het examen heb je enkel de informatie nodig die verstrekt is in de 
casusbeschrijving. De filmpjes zijn tijdens het examen niet beschikbaar. 

 

1.4.2 Het verkoopproces 
T-SQUARED levert zowel aan de zakelijke markt als ook aan consumenten. Momenteel is de 
verhouding circa 10% consumenten en 90% zakelijke markt. 

Consumentenmarkt:                                                                                                                   
Verkoop aan consumenten vindt uitsluitend plaats via de webwinkels. Per afzetgebied heeft T-
SQUARED een site waarop de klant het assortiment kan bekijken en kan bestellen. De 
consumentenprijzen worden door de locatiedirecteur bepaald en zijn voor het gehele 
afzetgebied gelijk. Een klant mag enkel bestellen op de lokale website. Binnenkomende orders 
buiten het eigen afzetgebied mogen niet worden geaccepteerd, aangezien T-SQUARED wil 
voorkomen dat klanten op zoek gaan naar de goedkoopste webwinkel.  

Zakelijke markt:                                                                                                                            
De verkoop aan de zakelijke markt is regionaal georganiseerd. Afhankelijk van de omzet 
(potentie) in een regio werkt T-SQUARED met kleine of grotere lokale verkoopkantoren. Deze 
kantoren beschikken over een eigen team van verkopers, lokale marketing ondersteuning en 
een team van customer servicemedewerkers, aangestuurd door een locatiedirecteur. 

De eindgebruikers van het product, de architecten die het product voorschrijven in hun 
projecten en de vloereninstallateurs worden allen door gespecialiseerde verkopers 
(accountmanagers) bediend. Het verkoopproces is vaak zeer gecompliceerd omdat alle drie de 
bovengenoemde partijen een (afwisselende) invloed hebben op de uiteindelijke beslissing. In 
tegenstelling tot de consumentenprijzen variëren de verkooprijzen in de zakelijke markt. De prijs 
is veelal het resultaat van de onderhandelingskracht van de accountmanager en de klant als 
ook van de omvang van het project en de machtsverhoudingen tussen architect, eindgebruiker 
en vloereninstallateur. 

Aangezien de accountmanagers gekoppeld zijn aan specifieke klanten (verkopen aan een 
architect vraagt andere kwaliteiten dan verkopen aan een eindgebruiker of aan een 
installatiebedrijf) zijn soms maar liefst drie accountmanagers bij een project betrokken. De 
progressieve beloning van de accountmanagers is in hoge mate afhankelijk van de door de 
accountmanager gerealiseerde omzet/brutowinstmarge. Hierdoor is de toerekening van 
gerealiseerde omzet/brutowinstmarge binnen projecten vaak onderwerp van (dikwijls 
emotionele) discussies. Het blijft immers altijd moeilijk om vast te stellen welke partij welke 
invloed heeft gehad bij het binnenhalen van een project.  

https://www.youtube.com/watch?v=uUd68D-VYaw
https://www.youtube.com/watch?v=rKrmgO9pZkk
https://www.youtube.com/watch?v=ipcQQvYUzxg


11 
 

De laatste jaren heeft T-SQUARED te maken gehad met onethische activiteiten van 
locatiedirecteuren en accountmanagers. Met name in het Midden-Oosten, India en Afrika betrof 
dat veelal betalingen van steekpenningen aan klanten om orders binnen te halen. Ook zijn 
enkele zaken aan het licht gekomen waarbij accountmanagers bedragen van klanten ontvingen 
in ruil voor een lagere prijs. De accountmanagers werken immers niet met vaste prijzen. 
Wanneer een accountmanager beneden de, door de locatiedirecteur vastgestelde, 
minimumprijs zakt, dient de verkoper daarvoor toestemming te vragen. Boven de minimumprijs 
heeft de accountmanager een grote mate van vrijheid. 

Daar de levering kritisch is, immers het juiste product moet in de juiste hoeveelheid op het juiste 
tijdstip bij de klant aanwezig zijn, is afstemming tussen customer services en de fabriek (het 
bedrijfsbureau) over de levering van groot belang. Het gebeurt met enige regelmaat dat de 
producten afwijken van de bestelling of te laat worden geleverd. Hierdoor kan een klant in grote 
problemen komen met aanzienlijke schade tot gevolg. Niet zelden resulteert dit in een 
schadeclaim van de klant. 

Een goede productieplanning binnen T-SQUARED is een voorwaarde om de klantbehoefte 
goed in te vullen. T-SQUARED wil de voorraden beheersen, maar voorkomen dat het “nee” 
moet verkopen aan een klant. In dit kader is recentelijk een uitgebreide module aan het ERP-
systeem toegevoegd voor “projectplanning”. Hierbij moeten alle lokale accountmanagers hun 
projecten met het verwachte levermoment, de verwachte hoeveelheid, de slagingskans en de 
productspecificaties registreren. Deze verwachtingen worden door het bedrijfsbureau gebruikt 
bij het opstellen van de productieplanning. Helaas gaat dat niet altijd goed, omdat de module 
“projectplanning” niet goed door alle accountmanagers  wordt bijgehouden. 

 

1.4.3 Het recyclingproces 
Dit proces, vallend onder de verantwoordelijkheid van Ahmad als hoofd productie, is voor        
T-SQUARED essentieel om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Door dit proces wordt 
namelijk de milieubelasting in belangrijk mate teruggebracht. De afdeling Engineering heeft in 
2020 de machine opgeleverd die nodig is om de tapijttegels te recyclen; na een korte 
aanloopperiode heeft het volume van de gerecyclede producten in 2021 een hoge vlucht 
genomen.  

Het recyclingproces van de tapijttegels is vormgegeven door eerst de bovenkant en onderkant 
van de tapijttegel te scheiden. Daarna volgen de afzonderlijke restproducten een eigen route. 
Het hergebruik wordt als volgt vormgegeven: 

 De garens worden gewassen, bewerkt en eventueel geverfd. Het borgen van de vereiste 
kwaliteit vraagt specifieke aandacht. Alvorens de gerecyclede garens weer als grondstof 
in het magazijn worden opgenomen geeft een kwaliteitsmedewerker van het 
bedrijfsbureau toestemming daartoe, na vaststelling dat de partij voldoet aan de strenge 
kwaliteitseisen. 

 De onderkant (backing) van de tapijttegel gaat in een speciale machine. Hierbij wordt de 
backing door verhitting vloeibaar gemaakt. Na een serie van bewerkingen (toevoeging 
van additieven) en kwaliteitscontroles kan de vloeibare substantie als grondstof opnieuw 
worden gebruikt als backing in een productierun.  

Onderstaand filmpje laat het proces van recycling zien. 

https://www.youtube.com/watch?v=pD6H6hI_fcM 

Overeenkomsten tussen de in het filmpje vertoonde onderneming en de casus berusten op 
toeval. Zie ook de hiervoor gemaakte opmerkingen over de filmpjes. 

https://www.youtube.com/watch?v=pD6H6hI_fcM
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Zowel de gerecyclede garens als de gerecyclede backing worden binnen het reguliere 
productieproces opnieuw gebruikt. Er zijn dus geen producten die volledig uit gerecyclede 
materialen bestaan. 

Momenteel neemt T-SQUARED enkel tapijttegels terug van een klant die nieuwe producten 
koopt. Daarbij is de hoeveelheid van de terugname gekoppeld aan de nieuwe verkoop. Bij 
aflevering van de nieuwe tapijttegels mag de klant de oude tegels gratis meegeven om te 
worden gerecycled. Voor de terugname wordt geen vergoeding gegeven aan de klant. Deze 
ontvangt wel een certificaat dat de oude tapijttegels zijn gerecycled, hetgeen hen helpt bij hun 
eigen duurzaamheidsdoelstellingen. De “oude” te recyclen tapijttegels worden door T-Squared 
in het magazijn vastgelegd in de voorraadadministratie en worden gewaardeerd tegen de 
kosten van het recyclingproces. Wanneer de scheiding van de bovenkant en onderkant heeft 
plaatsgevonden en de kwaliteit van de gerecyclede grondstoffen is goedgekeurd, worden de 
grondstoffen in de voorraad opgenomen tegen dezelfde waarde als de vergelijkbare 
grondstoffen.  

Teneinde een grotere bijdrage aan het milieu te leveren overweegt T-SQUARED om ook oude 
tapijttegels in te nemen waar geen nieuwe verkoop aan gebonden is. Naast de milieubijdrage is 
een belangrijke stimulans hierbij ook dat hierdoor bespaard kan worden op de kostprijs van de 
grondstoffen. 

 

1.5 Automatisering 
Binnen T-SQUARED werken zowel de productielocatie als ook alle verkoopkantoren met het 
ERP-systeem. Zo vinden onder andere de invoer van orders, de projectplanning en de 
financiële administratie plaats bij de lokale verkoopkantoren. Medewerkers van de 
verkoopkantoren, mits geautoriseerd, hebben toegang tot de centrale voorraadsystemen en de 
productieplanning zodat zij goede afspraken met hun klanten kunnen maken. Aan de andere 
kant hebben medewerkers van het hoofdkantoor, mits geautoriseerd, toegang tot de lokale 
registraties.  

 

1.6 Bijzondere activiteiten 
Teneinde groeimogelijkheden maximaal te benutten  heeft de directie van T-SQUARED in 2020 
besloten om andersoortige producten aan het assortiment toe te voegen. Onder de titel 
“modulaire vloeroplossingen” houden zij vast aan het formaat van 50 cm x 50 cm, echter bieden 
zij ook andere materialen aan zoals oplossingen van rubbervloeren, houten vloeren en 
vinyloplossingen. Daarmee krijgt T-SQUARED namelijk ook toegang tot specifieke gebruikers, 
zoals de zorgsector.  

De directie van T-SQUARED heeft gesteld dat toevoegingen aan het assortiment voort moeten 
komen uit acquisities. Men beschouwt de “traditionele tapijttegel” als de eigen kerncompetentie 
en stelt dat productie van andere productsoorten/materialen te grote risico’s met zich 
meebrengt. 

In 2021 heeft T-SQUARED in dit verband alle aandelen gekocht van Gummi Fliesen GmbH in 
Krefeld (Duitsland). 
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Deel 2 Accountantsorganisatie RKD 
 

Accountantsorganisatie RKD is vanaf boekjaar 2016 controlerend accountant bij T-SQUARED 
Nederland B.V. De controlerend en tekenend accountant op de opdracht is Frits Dijks. Frits is 
20 jaar actief als accountant bij RKD en zeer ervaren in de internationale auditpraktijk. Jaarlijks 
wordt in november een managementletter uitgebracht naar aanleiding van de tot dan toe 
uitgevoerde interimcontrole. Na afronding van de eindejaarscontrole in maart wordt het 
accountantsverslag uitgebracht. Accountantsorganisatie RKD bestaat uit 12 vestigingen en 
heeft 300 werknemers. Accountantsorganisatie RKD biedt een breed scala aan dienstverlening 
aan, van salarisadministratie tot en met de controle van maatschappelijke verslagen.  

Accountantsorganisatie RKD voert een statutaire controle uit op de jaarrekening van T-
SQUARED Nederland B.V. Daarnaast worden de cijfers van T-SQUARED Nederland B.V. 
geconsolideerd in de jaarrekening van T-SQUARED worldwide Inc., de moedermaatschappij in 
Detroit. Voor de jaarrekening van T-SQUARED worldwide Inc. is accountantsorganisatie PWX, 
gevestigd in Pittsburgh verantwoordelijk.  

 
Aantekeningen: 
 
Bij de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2021 zijn de volgende controlebevindingen naar 
voren gekomen: 

1. Tijdens een steekproef van de kostenfacturen constateert de assistent-accountant dat er 
een factuur is opgenomen in de administratie waarop als omschrijving staat 
“verkoopprovisie Kameroen”. Bij navraag kreeg de assistent-accountant de indruk dat 
het ging om een betaling aan een ambtenaar om de order binnen te halen. 
 

2. Bij de afronding van de controle worden de laatste notulen van de directievergadering 
doorgenomen. Hierin staat benoemd dat er in november 2021 een officiële 
waarschuwing is afgegeven  door de gemeente als gevolg van het werken in drie 
ploegen zonder een geldige vergunning, indien er opnieuw een overtreding zal worden 
gemaakt zal een boete worden opgelegd van maximaal €15.000,- per overtreding. In de 
notulen heeft de assistent gezien dat dit in december 2021 nog twee keer is 
voorgekomen. Er bestaat  discussie met de gemeente over het wel of niet verkrijgen van 
een boete. De gemeente heeft namelijk de vergunningaanvraag langer laten liggen dan 
normaal.  
 

3. Tijdens het bijwonen van een inventarisatie op 31 december 2021 constateert de 
assistent-accountant dat er vrachtwagens op het terrein van de productielocatie staan 
die net worden gevuld met tapijttegels. Uit navraag door de assistent-accountant blijkt dit 
te gaan om voorraad waarvan de omzet op 30 december 2021 alvast is meegenomen in 
de boekhouding. De vrachtwagens hadden op 27 december 2021 al moeten leveren op 
een adres in Marokko. De assistent-accountant mocht van de directie de voorraad uit de 
vrachtwagens niet tellen aangezien de assistent-accountant de werkzaamheden van de 
chauffeurs zou belemmeren.  
 

4. De assistent accountant heeft geconstateerd dat er 35% meer claims zijn ingediend door 
afnemers dan in 2020. Bij navraag blijkt dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door de in 
paragraaf 1.4.2 genoemde uitbreiding van het ERP-systeem met een module 
“projectplanning”. 
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Deel 3: CONCEPTJAARREKENING 2021 T-SQUARED NEDERLAND B.V. (gedeeltelijk) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

GECONSOLIDEERDE BALANS (na winstbestemming) (x € 1.000)

ACTIVA Toel. 31-12-2021 31-12-2020

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Goodwill 72.052 0

Patenten 29.842 154

Ontwikkelingskosten 16.943 0

118.837 154

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 21.510 21.450

Machines en installaties 53.108 21.653

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.429 6.528

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 2.222 854

82.269 50.485

Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen 1 325 395

Overige vorderingen 695 1.020

1.020 1.415

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2

- grond- en hulpstoffen 15.000 4.500

- onderhanden werk 4.220 3.222

- gereed product 36.527 18.023

55.747 25.745

Vorderingen

Debiteuren 3 38.610 27.517

Overige vorderingen 16.980 7.199

55.590 34.716

Liquide middelen 15.847 12.847

TOTAAL ACTIVA 329.310 125.362
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PASSIVA Toel. 31-12-2021 31-12-2020

0 0 0

GROEPSVERMOGEN 135.271 56.943

VOORZIENINGEN

Pensioenen 16.520 6.125

Belastingen 4 12.791 5.298

Overige 5 34.779 21.284

64.090 32.707

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening bank 24.520 4.526

Leaseverplichting 6 1.378 1.890

25.898 6.416

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan banken 15.201 0

Crediteuren 13.542 9.588

Belastingen en premies

sociale verzekeringen 55.144 3.256

Overige schulden en

Overlopende passiva 20.164 16.452

104.051 29.296

TOTAAL PASSIVA 329.310 125.362
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING ( x € 1.000)

Toelichting 2021 2020

Netto-omzet 267.794 212.840

Kostprijs van de omzet 7 182.363 145.249

Bruto-omzetresultaat 85.431 67.591

Verkoopkosten 7 32.273 23.501

Algemene beheerskosten 7 28.806 18.829

Som der kosten 61.079 42.330

Netto-omzetresultaat 24.352 25.261

Rentebaten 520 410

Rentelasten 2.562 852

2.042 442

Resultaat voor belastingen 22.310 24.819

Vennootschapsbelasting 8 8.924 8.839

Netto-resultaat 13.386 15.980
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT ( x € 1.000)

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten 18.475 17.371

Investeringen in materiële vaste activa -4.527 -5.279

Desinvesteringen in materiële vaste activa 311 172

Verwerving van groepsmaatschappijen -81.885 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -86.101 -5.107

Betaald dividend 0 -29.085

Ontvangsten uit emissie aandelen 52.077 0

Ontvangst uit langlopende schulden 44.508 7.345

Aflossing langlopende schulden -25.625 -5.802

Kasstoom uit financieringsactiviteiten 70.960 -27.542

Netto kasstroom 3.334 -15.278

Koers- en omrekenverschillen -335 -352

Mutatie geldmiddelen 3.000 -15.630
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

Algemeen 
T-SQUARED NEDERLAND B.V. is statutair gevestigd te Nijkerk. De activiteiten van  
T-SQUARED NEDERLAND B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan uit het produceren en 
verkopen van vloertegels, luxe vloertegels en rubberen vloeren, hoofdzakelijk aan andere 
bedrijven (B2B) in de EMEIA-regio. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van T-SQUARED NEDERLAND B.V. zijn de financiële 
gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen 
waarop 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 T-SQUARED NEDERLAND B.V. 
De financiële gegevens van groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Uit dien hoofde zijn, naast T-
SQUARED NEDERLAND B.V., in de consolidatie onder meer de volgende ondernemingen 
opgenomen: 

T-SQUARED Productie B.V. te Nijkerk 

Gummi Fliesen GmbH te Krefeld, Duitsland 

Verkoopkantoren: 

T-SQUARED Verkoop Nederland B.V. te Nijkerk 

T-SQUARED Deutschland GmbH te Bonn, Duitsland 

T-SQUARED Norge A/S te Lillehammer, Noorwegen 

Opmerking: ten behoeve van deze casus is dit slechts een beperkt en dus niet volledig 
overzicht van de geconsolideerde ondernemingen. 

Dit zijn allemaal 100% groepsmaatschappijen. De genoemde buitenlandse rechtsvormen zijn 
vergelijkbaar met een Nederlandse B.V.. 

Schattingen 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de leiding van T-SQUARED B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de 
overgenomen vennootschappen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De 
overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de 
desbetreffende vennootschap. 
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen 
voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct 
toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële 
waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd 
onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van 
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de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve 
goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen. 

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen 
tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de 
beslissende zeggenschap wordt overgedragen. 

Per 1 juli 2021 verkreeg T-SQUARED NEDERLAND B.V. alle aandelen van Gummi Fliesen te 
Krefeld (Duitsland). 

Toelichting op het kasstroomoverzicht 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn 
omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden 
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is 
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft 
plaatsgevonden.  
 
Vreemde valuta 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta 
tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende 
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. Niet-monetaire 
activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
De geconsolideerde 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 grondslagen voor waardering en resultaatbepaling hebben betrekking op 
zowel de geconsolideerde als de vennootschappelijke jaarrekening. 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 

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 tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het 
geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het 
actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering, wordt verwezen naar de betreffende paragraaf. 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 
Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor 
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het 
waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als 
het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten 
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een 
wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. 
De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële 
productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
 
Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom 
Kosten van immateriële vaste activa anders dan intern gegenereerde activa, waaronder 
octrooien en licenties, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur met een maximum van 20 jaar. 
 
Goodwill 
Positieve goodwill voortkomend uit acquisities en berekend in overeenstemming met de 
paragraaf “Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen” wordt geactiveerd en 
lineair afgeschreven gedurende de geschatte economische levensduur. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Op de materiële vaste activa 
wordt niet afgeschreven zolang deze niet in gebruik zijn. 
 
Leasing 
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de 
economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt 
aangemerkt 
als een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het 
gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een 
specifiek actief omvat. 
 
In het geval van financial leasing (waarbij voordelen en nadelen van eigendom van het lease-
object volledig of vrijwel volledig worden gedragen door de leasenemer), zijn het 
lease-object en de hieraan verbonden schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de 
balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object ten tijde van het aangaan van de 
leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale 
leasebetalingen. 
 
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten 
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laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
 
Financiële vaste activa. 

Deelnemingen 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd 
volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van 
de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 
desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de 
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd.  

Indien en voor zover T-SQUARED in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de 
schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling 
van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de 
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering 
worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de 
waarden bij eerste waardering. 

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds 
de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde 
resultaat. 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het 
verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde 
dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

Latente belastingvorderingen 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen, met dien 
verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het 
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de verliezen kunnen worden 
gecompenseerd. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk 
is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.  
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 
dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde 
en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 
betreffende actief. 

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende 
verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de 
actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling 
van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij 
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voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze 
kasstromen contant gemaakt.  

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden 
verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van 
de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien 
geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

Voorraden 

De voorraad gereed product worden gewaardeerd tegen kostprijs op verkrijgingsprijzen onder 
toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde. 
In de kosten van vervaardiging zijn begrepen de directe loonkosten en de overige vaste en 
variabele overheadkosten van de inkoop-, productie- en verkoopafdeling. Tevens zijn de kosten 
voor de opslag van de grond- en hulpstoffen hierin begrepen. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 

Voorzieningen 

Algemeen 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Latente belastingverplichtingen  
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde 
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze 
jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen 
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de 
tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
  
 

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen 
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment 
dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn 
overgegaan op de koper. 

Kostprijs van de omzet 

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en 
indirecte kosten, waaronder inkoopkosten van verkochte goederen, personeelskosten, 
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afschrijvingskosten van gebouwen en machines en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn 
aan de kostprijs van de omzet. De afschrijving op goodwill wordt eveneens verwerkt als 
kostprijs van de omzet. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige 
gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 

Belastingen 

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de 
winstberekening volgens de bedrijfseconomische/commerciële jaarrekening en de fiscale 
winstberekening. 

 

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ( x € 1.000) 

1) Latente belastingvorderingen 

De latente belastingvorderingen houden verband met de geheel gewaardeerde compensabele 
verliezen van een aantal in Duitsland gevestigde groepsmaatschappijen.  

De mutaties in de latente belastingvordering zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening bij 
belastingen. 

2) Voorraden 

De specificatie van de voorraden, inclusief voorziening voor incourantheid is als volgt: 

 

De voorraad gerecyclede tegels is gewaardeerd tegen de geschatte kosten van het 
recyclingproces. 

 
3) Debiteuren 

31-12-2021 31-12-2020

grond- en hulpstoffen 5.750 4.725

gerecyclde tegels 11.520 0

onderhanden werk 4.431 3.222

gereed product 38.353 19.465

incourantheid gereed product -4.307 -1.667

Boekwaarde per 31 december 55.747 25.745
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4) Voorziening voor latente belastingen 
De voorziening is grotendeels langlopend en berekend tegen de geldige tarieven en betreft 
uitsluitend de tijdelijke verschillen van de Nederlandse vennootschappen.  

 

De tijdelijke verschillen hebben betrekking op de patenten en ontwikkelingskosten (deze 
worden fiscaal direct ten laste van het resultaat verwerkt) en op een deel van de machines die 
fiscaal versneld worden afgeschreven. 

5) Overige voorzieningen 

Deze voorziening heeft betrekking op garanties en claims van concurrenten en klanten. 

 

 

6) Leaseverplichting 

De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen 
onder de schulden op korte termijn. De gemiddelde rentevoet bedraag 7%. Alle verplichtingen 
kennen een looptijd tot maximaal 5 jaar. 

 

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

7) Personeelskosten 

Het gemiddelde aantal werknemers over 2021 was 1.078 (2020: 793). 

 

De kosten voor boetes wegens werken op zondag zijn opgenomen onder de algemene 
beheerskosten.  

31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren 40.541 28.893

af: voorziening dubieuze debiteuren -1.931 -1.376

38.610 27.517

31-12-2021 31-12-2020

stand 1 januari 5.298 3.256

bij: toevoeging 7.493 2.042

stand per 31 december 12.791 5.298

31-12-2021 31-12-2020

stand per 1 januari 21.284 19.562

bij: toevoeging 17.997 5.482

af: onttrekking 4.502 3.760

stand per 31 december 34.779 21.284

31-12-2021 31-12-2020

productie 650 499

verkoop 299 191

overig 129 103

totaal aantal werknemers 1.078 793
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8) Belastingen 
 
De operationele bedrijfsactiviteiten zijn onderworpen aan verschillende nationale 
winstbelastingen met wettelijke belastingtarieven die variëren tussen 22% en 35%.  

Deze verschillende tarieven, tezamen met fiscale regelingen in de diverse landen en resultaten 
vrij van belastingheffing, leidden in het verslagjaar tot een effectieve belastingdruk van 40% 
(2020: 35,6%).  

Het geldende nominale belastingtarief in Nederland is 25% (2020: 25%). 

 
GRONDSLAGEN VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 

De enkelvoudige 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. 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de 
onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening. 

 

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (x € 1.000) 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is onderstaand opgenomen: 

 

 

 

31-12-2021 31-12-2020

stand per 1 januari 180.898 175.842

bij: investeringen 19.462 8.570

bij: resultaat deelnemingen 15.678 14.777

bij/af: koersverschillen 156 -2.541

af: ontvangen dividend -30.000 -15.750

stand per 31 december 186.194 180.898
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Bijlage 1: risicobeheersingsmodel bij T-SQUARED: COSO ICF 2013 

 
Components and Principles 
The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts associated with 
each component. Because these principles are drawn directly from the components, an entity can 
achieve effective internal control by applying all principles. All principles apply to operations, reporting, 
and compliance objectives. The principles supporting the components of internal control are listed be-
low. 
 

Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical 
values. 

2. The board of directors demonstrates independence from manage-
ment and exercises oversight of the development and performance 
of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting 
lines, and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of 
objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, 
and retain competent individuals in alignment with objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal con-
trol responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk 
Assessment 

6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable 
the identification and assessment of risks relating to objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its objectives 
across the entity and analyzes risks as a basis for determining how 
the risks should be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks 
to the achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could signifi-
cantly impact the system of internal control. 

Control 
Activities 

10. The organization selects and develops control activities that contrib-
ute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to ac-
ceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities over 
technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that es-
tablish what is expected and procedures that put policies into action. 

Information and 
Communication 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, quality in-
formation to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, including ob-
jectives and responsibilities for internal control, necessary to support 
the functioning of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding mat-
ters affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or 
separate evaluations to ascertain whether the components of internal 
control are present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control defi-
ciencies in a timely manner to those parties responsible for taking 
corrective action, including senior management and the board of di-
rectors, as appropriate. 

 


