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1. Conclusion jaarrekening 2017

1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017  
(voor resultaatbestemming)

 bedragen x 1.000 euro Toelichting 2017 2016

Vaste activa    

Immateriële vaste activa 2.2 42.514 27.345

Materiële vaste activa 2.3 4.930 4.407

 47.444 31.752

Vlottende activa 

Vlottende vorderingen 2.4 36.614 36.672

Onderhanden projecten 2.5 1.610 53

Liquide middelen 2.6 15.613 23.096

53.838 59.820

Totaal activa 101.282 91.573

Groepsvermogen

Eigen vermogen 2.7 58.306 53.119

Minderheidsbelang derden 2.8 102 54

58.408 53.172

Voorzieningen 2.9 2.563 535

Langlopende schulden 2.10 25 97

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva

2.11 40.287 37.768

Totaal passiva 101.282 91.573
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1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening  
over 2017

bedragen x 1.000 euro Toelichting 2017 2016

Netto omzet 159.830 169.291

Kostprijs 110.916 125.120

Bruto omzetresultaat 3.1 48.913 44.171

 

Indirecte medewerkerskosten 3.2 21.364 17.787

Afschrijvingen 3.3 7.840 6.991

Overige bedrijfskosten 3.4 10.662 10.782

Som der bedrijfslasten 39.866 35.560

Bedrijfsresultaat 9.047 8.611

Financiële baten en lasten 3.5 -390 -376

Waardevermindering immateriële  
vaste activa

3.6 -113 0

Groepsvermogen -503 -376

Resultaat voor belastingen 8.545 8.235

Belastingen van het resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening

3.7 -3.349 -3.048

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening na belastingen

5.195 5.187

Totaal Resultaat 5.195 5.187

Geconsolideerd resultaat over 2017

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Geconsolideerd netto resultaat van de onderneming 
toekomend aan de onderneming 5.186 5.174

Minderheidsbelang derden 9 13

Resultaat na belastingen 5.195 5.187
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1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Bedrijfsresultaat 9.047 8.611

Afschrijvingen 7.840 6.991

Mutatie voorzieningen 2.028 -435

Aanpassingen op bedrijfsresultaat 9.868 6.556

Mutatie operationele vorderingen 3.320 -3.715

Mutatie nog te factureren projecten -1.294 2.002

Mutatie operationele schulden -885 8.467

Mutatie werkkapitaal 1.141 6.754

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  20.056 21.921

Ontvangen interest 350 76

Betaalde interest incl. eenmalige pensioen storting -740 -453

Betaalde winstbelasting -2.808 -1.370

Kasstroom uit operationele activiteiten 16.858 20.175

Investering in immateriële vaste activa -21.728 -14.576

Investering in materiële vaste activa -1.442 -2.298

Investeringen in overige financiële vaste activa -3.118 -2.074

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -26.288 -18.948

Mutaties langlopende schulden -127 97

Kapitaalstorting door aandeelhouders 0 14.402

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -127 14.499

Netto kasstroom -9.557 15.726

Samenstelling geldmiddelen  

Liquide middelen per 1 januari 23.096 7.298

Meegekochte en verkochte liquide middelen 2.075 70

Mutatie geldmiddelen -9.557 15.726

Liquide middelen per 31 december 15.613 23.096

4



1.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in 
de geconsolideerde jaarrekening

1.4.1 
Algemene informatie
De onderneming, statutair gevestigd te Utrecht, is een 
besloten vennootschap. Conclusion houdt kantoor 
aan het Herculesplein 80 te Utrecht. De onderneming 
is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
16059253. De jaarrekening is opgemaakt op 24 mei 2018. 

1.4.2 
Activiteiten van de groep
Door de kwaliteit en ervaring van werkmaatschappijen 
te combineren biedt Conclusion twee hoofdproposities 
aan: (1) Digital Transformation en (2) Digital Process 
Outsourcing. Het Conclusion ecosysteem helpt klanten 
succesvoller te worden door het slim combineren van 
diepgaande klantkennis met domein- en technologische 
expertise. Conclusion onderneemt samen met klanten 
en partners waarbij gemeenschappelijk risico gedragen 
wordt. Conclusion draagt daarbij de verantwoording voor 
de uitvoering, stuurt haar mensen direct aan en wordt 
afgerekend op gerealiseerde resultaten. Hier ligt ook het 
Conclusion principe van “Dienen, bedienen en daarna 
verdienen” aan ten grondslag. 

1.4.3 
Continuïteit van de activiteiten
De jaarrekening is opgesteld volgens het 
continuïteitsbeginsel.

1.4.4
Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt de directie
diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen 
en schattingen, inclusief de bijbehorende
veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze 
van toepassing zijn.

Inschattingen en verwachtingen die zich voordoen bij het 
opstellen van de jaarrekening worden continu geëvalueerd. 
Ze zijn gebaseerd op ervaringen en verwachtingen over 
toekomstige gebeurtenissen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn.  

De directie maakt schattingen en doet veronderstellingen 
over toekomstige ontwikkelingen. Schattingen zullen, per 
definitie, zelden gelijk zijn aan de werkelijke uitkomsten. 
Schattingen en aannames die in het komende boekjaar 

5



kunnen leiden tot materiële aanpassingen van boekwaarden 
van activa en verplichtingen worden hieronder nader 
toegelicht.

1.4.5 
Earn-out verplichtingen
Bij de bepaling van toekomstige earn-out betalingen, als 
benoemd in de toelichting in paragraaf 2.9 Voorzieningen, 
wordt gebruik gemaakt van aannames en schattingen. De 
definitieve earn-out betalingen worden gedurende en na 
afloop van de earn-out periode bepaald en kunnen afwij-
ken van de vooraf ingeschatte betalingen. Als de werkelijke 
earn-out betalingen verschillen van de oorspronkelijke 
inschatting, zullen deze verschillen van invloed zijn op het 
resultaat van de Groep over de betreffende periode.

1.4.6 
Geschatte bijzondere waardevermindering van goodwill 
en materiële vaste activa
Jaarlijks wordt nagegaan of er sprake is van bijzondere 
waardevermindering van goodwill. De realiseerbare waarde 
van kasstroom genererende eenheden wordt vastgesteld op 
basis van de bedrijfswaarde. Deze berekeningen brengen 
het gebruik van schattingen met zich mee. De berekeningen 
zijn gebaseerd op lange termijnplannen die de marktom-
standigheden reflecteren zoals deze door het management 
worden verwacht.

1.4.7
Gebruiksduur materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa gaat uit van 
afschrijvingstermijnen gebaseerd ervaringsgegevens en 
mogelijke opbrengsten als een materieel vast actief buiten 
gebruik wordt gesteld. 

1.4.8
Groepsverhoudingen
Conclusion B.V. te Utrecht maakt onderdeel uit van een 
groep waarvan NPM Investments V B.V. te Utrecht aan het 
hoofd staat. Met betrekking tot deelnemingen is gebruik 
gemaakt van de vrijstelling conform artikel 2:379 lid 5 BW. 
De financiële gegevens van de vennootschap zijn opgeno-
men in de geconsolideerde jaarrekening van NPM Invest-
ments V B.V. te Utrecht. De deelnemingsbelangen zijn als 
bijlage I aan de jaarrekening Conclusion toegevoegd.

Conclusion B.V. heeft een aansprakelijkheidsstelling over-
eenkomstig artikel 2:403 BW voor Conclusion Implemen-
tation B.V Conclusion neemt in deze contracten op een 
beheerste wijze risico.
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1.4.9 
Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor 
financiële verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. De jaarrekening is opgesteld volgens het 
continuïteitsbeginsel (ook wel “going concern” - beginsel 
genoemd). De jaarrekening is tevens opgesteld op basis 
van vergelijkbaarheid met voorgaande jaren.

De financiële gegevens van Conclusion B.V. zijn in de 
geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt 
de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Conclusion 
B.V. conform artikel 2:402 BW slechts het resultaat van 
ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belasting en 
het overig resultaat na belastingen.

1.4.10 
Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de 
financiële gegevens van Conclusion B.V. en haar 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen 
waarop overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding 
bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin 
Conclusion B.V. een meerderheidsbelang heeft, of waarin 
op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend. De geconsolideerde jaarrekening is 
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de 
waardering en de resultaatbepaling van Conclusion BV. 
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie 
betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend. De activa, voorzieningen 
en schulden worden initieel gewaardeerd tegen de reële 
waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd en 
afgeschreven over de economische levensduur. Afgestoten 
deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het 
tijdstip van beëindiging van deze invloed. Bij de bepaling 
of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend 
worden financiële instrumenten, die potentiële stemrechten 
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge 
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals 
de binnen de groep gemaakte winsten.

De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, 
waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot 
uitdrukking is gebracht. 

1.4.11 
Grondslagen voor overnames
Een overname wordt volgens de purchase accounting 
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methode in de jaarrekening verwerkt. Dit betekent dat op 
overnamedatum de overgenomen activa en verplichtingen 
gewaardeerd worden tegen reële waarden. Het verschil 
tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van de vennoot-
schap in de reële waarden van de overgenomen identifi-
ceerbare activa en verplichtingen op het moment van de 
transactie van een deelneming, wordt als goodwill verwerkt.

1.4.12 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering 
van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn geba-
seerd op historische kosten, aangepast voor waardering 
tegen reële waarde voor zover van toepassing. Voor zover 
niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgeno-
men tegen nominale waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de pe-
riode waarop zij betrekking hebben. De opbrengsten wor-
den verantwoord indien de onderneming alle belangrijke 
risico’s met betrekking tot de diensten heeft overgedragen 
aan de afnemer. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn.

1.4.13 
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden 
gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien 
en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het 

actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd 
en simultaan af te wikkelen en

• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig 
of beide posten simultaan af te wikkelen.

1.4.14 
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden primaire financiële 
instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als derivaten 
verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële 
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost.

1.4.15 
Immateriële vaste activa: goodwill en overige immateriële 
vaste activa
Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil 
tussen de verkrijgingsprijs van deelnemingen en de 
nettovermogenswaarde op het moment van verkrijging 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De 
geactiveerde goodwill wordt lineair afgeschreven over de 
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geschatte economische levensduur, die is bepaald op 10 
jaar. De gehanteerde termijn van 10 jaar wordt ingegeven 
door winstpotentie van de overgenomen ondernemingen. 

Voor de overige immateriële vaste activa geldt dat deze in 
de balans opgenomen worden als:
- het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen die een actief in zich bergt, zullen toekomen 
aan de groep; én

- de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden 
vastgesteld. 

Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan 
de voorwaarden voor activering voldoen (bijvoorbeeld 
uitgaven van onderzoek en intern ontwikkelde merken, 
logo’s, uitgavenrechten en klantenbestanden) worden 
rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De 
immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie 
van een groepsmaatschappij worden tegen de reële waarde 
op het verkrijgingsmoment opgenomen.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt 
stelselmatig op basis van de geschatte economische 
levensduur met een maximum van twintig jaar. De 
economische levensduur en afschrijvingsmethode 
worden aan het einde van ieder boekjaar opnieuw 
beoordeeld. Indien de geschatte economische levensduur 
langer is dan twintig jaar zal, vanaf het moment van 
verwerking aan het einde van elk boekjaar, een bijzondere 
waardeverminderingstest worden uitgevoerd.

1.4.16
Immateriële vaste activa: kosten van ontwikkeling
De kosten van ontwikkeling worden geactiveerd indien 
voldaan is aan de daaraan gestelde voorwaarden ter zake 
van de technische, commerciële en financiële haalbaarheid. 
Ter hoogte van de balanswaarde wordt een wettelijke 
reserve aangehouden.

De kosten van ontwikkeling worden als volgt lineair 
afgeschreven  op basis van hun geschatte economische 
levensduur:
• de kosten van het ontwerp van een nieuw product over 

vijf jaar;
• de kosten van de ontwikkeling van de website waaronder 

de applicatie- en infrastructuur, grafisch ontwerp en 
content over drie jaar.
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1.4.17
Materiële vaste activa
De inventaris en andere materiële vaste bedrijfsactiva 
worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend 
als een percentage over de aanschafprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de economische levensduur. 
Afschrijvingen vinden plaats in 5 tot 10 jaar.

1.4.18 
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke 
en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 
op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de 
bepaling van de nettovermogenswaarde worden de 
waarderingsgrondslagen van Conclusion B.V. gehanteerd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde 
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer Conclusion 
B.V. garant staat voor de schulden van de betreffende 
deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze 
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op 
deze deelneming gevormd en voor het overige onder de 
voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de 
deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte 
betalingen door Conclusion B.V. ten behoeve van deze 
deelnemingen. Deelnemingen waarin geen invloed van 
betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. 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 zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen.

De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Dividenden 
worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar 
worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de 
periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder 
financiële baten en lasten.

1.4.19
Impairment of vervreemding van vaste activa
De onderneming verantwoordt immateriële, materiële 
en financiële vaste activa in overeenstemming met de in 
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Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. Volgens deze grondslagen dienen activa met 
een lange levensduur te worden beoordeeld op impairment 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die 
doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden.
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik 
zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief 
te vergelijken met de toekomstige netto kasstromen die 
het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de 
boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 
toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impairment 
ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen 
de boekwaarde en de actuele waarde van het actief.

1.4.20
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn nagenoeg gelijk aan de 
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.

1.4.21
Nog te factureren projecten
De nog te factureren projecten in opdracht van derden 
worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten 
vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd 
met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien 
het resultaat op een project niet op betrouwbare wijze 
kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De 
projectkosten omvatten de direct op het project betrekking 
hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan 
projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn 
aan het project en andere kosten die contractueel aan de 
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

In de nog te factureren projecten zijn tevens begrepen 
de uit ontwikkelingsactiviteiten voortkomende projecten 
indien en voor zover voor eenheden van het project 
voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke 
verkoopovereenkomst is afgesloten.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de nog 
te factureren projecten worden als opbrengsten en kosten 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de 
verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de 
prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de 
balansdatum gemaakte projectkosten. In het boekjaar 
gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten 
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in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de post netto-
omzet. De projectkosten zijn verwerkt in de kostprijs van 
de omzet. Indien het totaal van alle nog te factureren 
projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo 
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het 
totaal van alle nog te factureren projecten een creditsaldo 
vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de 
kortlopende schulden.

1.4.22
Transitiekosten
Transitiekosten ontstaan bij de verwerving of implementatie 
van lange termijn beheercontracten en houden verband 
met de installatie van systemen en processen welke 
ontstaan na afsluiten van de betreffende contracten. 
Transitiekosten worden gewaardeerd tegen kostprijs. 
Transitiekosten hebben primair betrekking op de kosten 
verband houdende met de conversie van bestaande 
systemen naar Conclusion-standaarden. Deze kosten 
bestaan voornamelijk uit personeelskosten en de kosten 
van onderaannemers. Transitiekosten worden ten laste van 
het resultaat verantwoord gedurende de periode dat er 
beheeractiviteiten worden verricht welke periode varieert 
van drie tot vijf jaar en worden verantwoord onder de 
kostprijs omzet.

1.4.23
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

1.4.24
Langlopende en kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

1.4.25
Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden betreft het 
minderheidsbelang van derden in het eigen vermogen van 
geconsolideerde maatschappijen. Het aandeel van derden 
in het resultaat van geconsolideerde maatschappijen wordt 
in de winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op het 
groepsresultaat.

1.4.26
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op 
balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor 
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de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk 
is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. 
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per 
balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden 
voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.4.27
Voorziening deelnemingen
De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te 
verwachten betalingen voor rekening van de vennootschap 
ten behoeve van deelnemingen.

1.4.28
Voorziening jubileum
De voorziening jubileum betreft een voorziening inzake 
personeelskosten. De voorziening personeelskosten bestaat 
deels uit een voorziening die berekend wordt op basis van 
salaris, blijfkans en leeftijd, waarbij verondersteld wordt dat 
de som van de toekomstige salarismutaties en indexaties 
gelijk is aan de disconteringsvoet. De opgenomen 
verplichting is de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende 
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening 
wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 
salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de 
marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties van 
1,3% (2016: 3,5%) als disconteringsvoet gehanteerd.. 

1.4.29
Pensioenen
Conclusion heeft een Nederlandse regeling die gefinancierd 
wordt door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, 
in dit geval een verzekeringsmaatschappij. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens 
de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. 
Deze benadering wil zeggen dat verplichtingen in verband 
met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van 
toegezegde bijdragen als last in de winst-en-verliesrekening 
worden opgenomen overeenkomstig de verschuldigde 
premie in het jaar. De regeling wordt gefinancierd 
door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten 
verzekeringsmaatschappijen. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt 
beoordeeld of er verplichtingen naast de betaling van 
de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
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premie op balansdatum bestaan. Eventuele additionele 
verplichtingen, waar onder verplichtingen uit 
herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten 
voor de vennootschap en worden in de balans opgenomen 
in een voorziening. Dit is alleen het geval als sprake is van 
een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de 
pensioenuitvoerder. Ultimo 2017 waren er voor de groep 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast 
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie. 

1.4.30 
Opbrengstverantwoording
De onderneming rekent de opbrengst van verkopen tot 
de netto-omzet wanneer er overtuigend bewijs is van 
een verkoopovereenkomst. Dat is wanneer levering heeft 
plaatsgevonden, de prijs is vastgesteld of betaalbaar is 
en er redelijke zekerheid bestaat dat de overeengekomen 
prijs inbaar is. Opbrengsten worden als omzet aangemerkt 
naarmate de dienstverlening plaatsvindt. Onder netto-
omzet wordt verstaan de opbrengst uit verkoop en levering 
van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en 
bonussen en van over de omzet geheven belastingen. 
Voorzieningen voor geschatte toekomstige verliezen 
worden opgenomen in de periode waarin is komen vast te 
staan dat er sprake is van verliesgevende projecten.

1.4.31 
Kostprijs omzet
Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet 
toerekenbare kosten.

1.4.32
Kosten

Algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van 
voorzieningen.

Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Rente 
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende 
verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. 
Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten 
laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

1.4.33 
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin 
wordt deelgenomen omvat het aandeel van Conclusion 
B.V. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op 
transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen 
de Groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en 
tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft 
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De resultaten van 
deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven 
of afgestoten, worden vanaf het verwervingsmoment 
respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt 
in het resultaat van de groep. Bij deelnemingen waarin 
geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat 
aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de 
financiële baten en lasten.

1.4.34 
Belastingen over het resultaat
De belastingen over de resultaten omvatten zowel de 
op korte termijn te verrekenen belastingen als de latente 
belastingen, rekening houdend met fiscale faciliteiten en 
niet-aftrekbare kosten. 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 jaarrekening en de fiscale winstberekening en waarbij 
actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts 
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan 
waarschijnlijk is.

1.4.35 
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van 
de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest 
en ontvangen dividenden worden opgenomen onder 
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde 
dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van verworven 
groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling 
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in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.  
De aanwezige geldmiddelen van verworven of afgestoten 
groepsmaatschappijen worden separaat vermeld in het 
kasstroom overzicht.

1.4.36
Rente
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 
actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun 
ontvangst waarschijnlijk.

1.4.37
Renterisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in 
de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. 
Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage 
over de gehele looptijd. De onderneming heeft het beleid 
om afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om 
(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. 

1.4.38
Kredietrisico
Kredietrisico’s worden gereduceerd door alleen zaken te 
doen met derden met een hoge kredietwaardigheid, waarbij 
voor elke entiteit vastgestelde limieten van kracht zijn.

1.4.39
Marktwaarde
De marktwaarde van het merendeel van de in de balans 
verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende 
schulden, benadert de boekwaarde ervan. Voor verdere 
detaillering, zie de paragrafen over renterisico en 
kredietrisico hierboven. 
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2 Toelichting op de geconsolideerde balans

 

2.1 Fusies en overnames

In 2017 zijn in de volgende bedrijven een 100% belang 
verkregen: CRI Service B.V. (datum aandelenoverdracht 
21 februari 2017), Furore Informatica B.V. (datum 
aandelenoverdracht 9 oktober 2017) en Flex-ID B.V. (datum 
aandelenoverdracht 12 december 2017). De goodwill is per 
overname datum als volgt bepaald.

bedragen x 1.000 euro

Totale koopsommen 20.838

Earn out verplichtingen 1.704

Reële waarde van activa en verplichtingen (excl eerder 
verworven goodwill)

3.182

Geïdentificeerde activa en passiva

Overige immateriële vaste activa 0

Goodwill 19.361

Per 21 februari 2017 is een 100% belang verkregen in 
CRI Service B.V. CRI Service B.V. is een van de grootste 
specialistische kennishuizen op het gebied van Linux, 
Unix, middleware, applicaties en hybride oplossingen 
in Nederland. Vanaf 3 juli 2017 biedt CRI Service B.V. 
samen met de onderneming Conclusion XForce B.V., 
dat reeds onderdeel uitmaakt van de Conclusion Groep, 
haar dienstverlening onder de naam Conclusion XForce 
aan haar klanten. In 2017 is op de geactiveerde goodwill 
tijdsevenredig afgeschreven. 

Per 9 oktober 2017 is een 100% belang verkregen in 
Furore Informatica B.V. Furore Informatica B.V. heeft als 
IT-specialist 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg en 
de wetenschappelijke wereld, specifiek bij ziekenhuizen 
en instellingen in de langdurige zorg, de GGZ en 
onderzoekfinanciers. Zij behoort tot de top van het 
zorgdomein, als het gaat om de ondersteuning van 
ziekenhuizen bij de implementatie van Elektronische 
Patiënten Dossiers (EPD). Furore Informatica adviseert en 
begeleidt organisaties vanuit een onafhankelijke positie, 
met name op het vlak van EPD, Elektronisch Cliëntendossier 
(ECD) en medical intelligence, de klinische variant van 
Business Intelligence. 

Met de overname verstevigt Conclusion haar positie binnen 
de zorg en wetenschap. Met de toevoeging van Furore aan 
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haar ecosysteem bouwt Conclusion haar domeinkennis 
gestaag verder uit. Furore is een gerichte en waardevolle 
aanvulling op het Conclusion Zorgportfolio, dat momenteel 
al digitale bedrijfsvoering in de zorg omvat, als ook digitale 
content-ontwikkeling, gericht op wachtkamers en digitale 
dienstverlening voor ziekenhuizen. Conclusion versterkt 
daarmee haar dienstverlening op het vlak van Business 
Services dienstverlening, die organisaties ondersteunt in 
hun digitale transformatie en bij de veranderingen in hun 
organisaties en processen. In 2017 is op de geactiveerde 
goodwill tijdsevenredig afgeschreven.

Per 12 december 2017 is een 100% belang verkregen in 
Flex-ID B.V. Flex-ID B.V. ontwikkelt software ten behoeve 
van Opsporingsdiensten en het Openbaar ministerie. 
Flex-ID combineert kwalitatief hoge technische kennis met 
uitgebreide domeinkennis met betrekking tot geldende 
(werk)processen op het gebied van opsporing. In 2017 is op 
de geactiveerde goodwil tijdsevenredig afgeschreven.
Per genoemde data zijn de risico’s en economische 
voordelen voor rekening van Conclusion B.V.. De entiteiten 
zijn geconsolideerd per datum van verkrijging van feitelijke 
zeggenschap. Per genoemde datum zijn de identificeerbare 
activa en passiva gewaardeerd tegen de reële waarde. 
In 2017 is op de geactiveerde goodwill tijdsevenredig 
afgeschreven.

2.2 Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt 
weer te geven:

bedragen x 1.000 euro Goodwill Overig Totaal

Stand per 1 januari   

Aanschafprijs 42.760 6.547 49.307

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

20.633 1.329 21.962

Boekwaarde 22.127 5.218 27.345

 Mutaties in de boekwaarde

 Investeringen 19.575 2.162 21.737

 Nieuwe consolidaties 0 91 91

 Desinvesteringen 0 203 203

 Waardeverminderingen 113 0 113

 Afschrijvingen 4.714 1.629 6.343

 Saldo 14.748 421 15.161
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Stand per 31 december   

Aanschafprijs 62.335 8.597 70.932

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

25.460 2.958 28.418

Boekwaarde 36.875 5.639 42.514

2.3 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer 
te geven:

bedragen x 1.000 euro Andere  
vaste

bedrijfs- 
middelen

Totaal

Stand per 1 januari  

Aanschafprijs  8.654  8.654 

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

 4.247  4.247 

Boekwaarde  4.407  4.407 

 Mutaties in de boekwaarde

 Investeringen  1.694  1.694 

 Desinvesteringen  426  426 

 Desinvesteringen afschrijvingen  106  106 

 Nieuwe consolidaties  1.274  1.274 

 Nieuwe consolidaties afschrijving  741  741 

 Afschrijvingen  1.382  1.382 

 Saldo  524  524 

Stand per 31 december 

Aanschafprijs  11.195  11.195 

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

 6.265  6.265 

Boekwaarde  4.930  4.930 

2.4 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Vordering op handelsdebiteuren 35.759 21.542

Overlopende activa 2.465 1.380

Aandeelhouders 0 13.802

38.225 36.725
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2.4.1
Vordering op handelsdebiteuren
De vorderingen op handelsdebiteuren zijn als volgt weer te 
geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Nominale waarde uitstaande vordering 35.883 21.684

Af: voorziening wegens oninbaarheid
diteuren

123 142

35.759 21.542
De verstrekte zekerheden op vorderingen op 
handelsdebiteuren betreft het pandrecht op debiteuren. 
De handelsdebiteuren zijn verpand in het kader van een 
rekening-courant krediet bij Rabobank.

2.4.2
Overlopende activa

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Vooruitbetaalde kosten 830 1.321

Waarborgsommen 25 7

Nog te factureren projecten 1.610 53

2.465 1.381
 
2.5 Nog te factureren projecten

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Nog te factureren projecten 19.732 12.533

Vooruit gefactureerde projecten -18.122 -12.480

1.610 53

2.6 Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Tegoeden op bank- en girorekeningen 15.613 23.096

15.613 23.096

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank 
heeft per 31 december 2017 een positief saldo. De liquide 
middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 
Voor een bedrag van € 0,7 miljoen betreft dit liquide 
middelen op zogenaamde G-rekeningen.

2.7 Groepsvermogen
Voor een toelichting op het eigen vermogen verwijzen wij 
naar de toelichting bij de enkelvoudige balans.
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2.8 Minderheidsbelang derden

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Minderheidsbelang derden 102 54

102 54
Het verloop van het minderheidsbelang  
derden is als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Stand per 1 januari 54 2.799

Bij: Aankoop deelnemingen 38 41

Bij: Resultaat deelneming 9 13

Af: Verkoop deelneming 0 2.799

Af: Dividend 0 0

 Stand per 31 december 102 54

Het minderheidsbelang derden vertegenwoordigt het 
aandeel van derden in het eigen vermogen van de 
groepsmaatschappijen.

2.9 Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 
euro

Jubileum Earn-out Overige Totaal

Stand per 1 januari  86  393  55  535 

Mutaties:

Toevoeging in het 
lopende boekjaar

 49  1.702  727  2.478 

Onttrekkingen ten 
gunste van het 
resultaat

 -    -  57  450 

Onttrekking in het 
lopende boekjaar

 -   393  -    -   

Stand per  
31 december 

 136  1.702  725  2.563 

Kortlopend  -  73  725  798 

Langlopend  136  1.629  -  1.765 

De voorzieningen zijn opgebouwd uit een jubileum 
voorziening (€ 0,14 miljoen) en voorziening in het kader 
van earn-out verplichtingen (€ 1,70 miljoen). De resterende 
looptijd van 1 jaar en langer bedraagt € 1,63 miljoen. Het 
bedrag met een looptijd korter dan 1 jaar bedraagt € 0,07 
miljoen. 

De voorziening overig met een resterende looptijd van 1 jaar 
en langer bedraagt € 0,73 miljoen. 
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2.10 Langlopende schulden
Langlopende schulden zijn als volgt weer te geven:

 bedragen  x EUR 1.000 2017 2016

Schulden aan aandeelhouder 0 97

Schulden aan kredietinstellingen 25 0

25 97

De schulden aan kredietinstellingen betreft een financial 
lease verplichting inzake IT hardware bij CRI Service B.V.

2.10.1
Schulden aan kredietinstellingen

bedragen x 1.000 euro Aandeel-
houder

Krediet-
instelling

Hoofdsom 97 56 152

Afgelost tot en met 31 december 
voorgaand jaar

0 0 0

Restant hoofdsom 31 december 
voorgaand jaar

97 0 97

Opgenomen nieuwe lening in het 
lopende jaar

0 56 56

Aflossing in het jaar 97 31 127

Restant hoofdsom per 31 
december lopend jaar

0 25 25

Kortlopend deel per 31 december 
lopend jaar

0 0 0

Langlopend deel  
per 31 december 

0 25 25

 
2.11 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva zijn als volgt 
weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Crediteuren 16.233 16.843

Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.545 11.701

Overlopende passiva 9.510 9.224

40.287 37.768
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2.11.1  
Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen
De te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen 
zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Omzetbelasting 9.744 7.155

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen 1.831 2.147

Vennootschapsbelasting 2.969 2.399

14.545 11.701
2.11.2 
Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Nog te ontvangen facturen 360 542

Nog te betalen projectkosten 808 2.107

Nog te betalen bonussen 4.046 2.779

Reservering vakantiegeld/-dagen 3.994 3.282

Nog te betalen rente 21 21

Diversen 281 494

9.510 9.224

2.12 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

2.12.1 
Garanties
Kredietinstellingen hebben een kredietfaciliteit ter 
beschikking gesteld met een maximum van € 20,0 miljoen. 
Voor deze kredieten zijn de volgende zekerheden gesteld: 
pandrecht op vlottende activa inclusief intercompany, 
bankrekeningen en hoofdelijke aansprakelijkheid van 
Conclusion B.V. en haar groepsmaatschappijen. Hierbinnen 
zijn garanties verstrekt door kredietinstellingen voor een 
bedrag van maximaal € 1,4 miljoen.
 
2.12.2
Fiscale eenheid
Conclusion B.V. vormt samen met haar moeder, NPM 
Investments V B.V. en haar dochterondernemingen, die in 
aanmerking komen voor een fiscale eenheid, een fiscale 
eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting en 
omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de 
standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen 
belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken 
vennootschappen.

2.12.3
Claims
Er zijn geen lopende claims tegen Conclusion.
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2.12.4
Meerjarige financiële verplichtingen  
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen 
aangegaan ter zake van huur, onderhuur en operational 
leasing. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen 
ultimo 2017 per saldo € 7 miljoen per jaar. Voor een bedrag 
van € 4 miljoen betreft dit huurverplichtingen en  
€ 3 miljoen verplichting uit hoofde van 
leaseovereenkomsten. 

De looptijd is als volgt:

 bedragen x 1 miljoen euro huur lease

< 1 jaar 4 7

> 1 jaar < 5 jaar 16 8

> 5 jaar 16 -

Totaal 36 15

3 Toelichting op de geconsolideerde  
winst-en-verliesrekening

3.1 Omzet en omzetresultaat
Alle omzet wordt gerealiseerd binnen Nederland.

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Netto omzet  159.830 169.291

Kosten directe medewerkers  77.351 64.947

Honoraria inhuur derden en inkoop  33.566 60.173

Kostprijs van de omzet 110.916 125.120

Bruto omzetresultaat 48.913 44.171

In % van de omzet 30,6 26,1

3.2 Indirecte personeelskosten
De indirecte personeelskosten zijn als volgt weer te geven: 

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Salarissen 66.641 58.983

Sociale lasten 10.084 7.328

Pensioenen en arbeidsongeschiktheid 3.492 2.742

Studiekosten 965 513

Reis-, verblijf-, representatie- en overige kosten 17.533 13.168

Toerekenen aan kostprijs van de omzet -77.351 -64.947

Totaal indirecte medewerkerskosten 21.364 17.787
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Toename van de personeelskosten wordt voornamelijk 
veroorzaakt door groei van het aantal medewerkers van 
gemiddeld 1.097 in 2016 naar gemiddeld 1.276 in 2017.

3.2.1
Personeelsbestand
De groep had eind 2017 1.400 personen in dienst (2016 
= 1.126). Binnen de groep had 89% van de medewerkers 
een onbepaald dienstverband en 11% een bepaald 
dienstverband. Binnen de groep waren 236 indirecte 
medewerkers werkzaam en 1.164 directe medewerkers 
werkzaam eind 2017.

Het aantal medewerkers is gestegen van gemiddeld 1.097 in 
2016 naar gemiddeld 1.276 in 2017.

3.3 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 
activa
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa zijn 
als volgt weer te geven:

 bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Immateriële vaste activa goodwill en overig 6.457 5.854

Materiële vaste activa 1.382 1.137

7.840 6.991

3.4 Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Verkoopkosten 1.782 2.133

Kantoor en algemene kosten 3.814 2.920

Advieskosten 200 883

Huisvestingkosten 3.949 3.881

Algemene kosten 917 965

10.662 10.782

3.5 Overige financiële baten en lasten
Overige financiële baten en lasten zijn als volgt weer te 
geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Bankrente en –kosten 390 376

Per saldo een last 390 376
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3.6 Waardevermindering immateriële vaste activa

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Waardevermindering immateriële vaste activa 113 0

113 0

3.7 Belastingen
De vennootschapsbelasting is in elk van de 
vennootschappen opgenomen voor dat deel dat 
de desbetreffende vennootschap als zelfstandig 
belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend 
met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten. 
Bij deze opstelling wordt rekening gehouden met fiscale 
eenheden.

De belastingdruk voor Conclusion over 2017 is uitgekomen 
op 39% (2016: 37%). Ten opzichte van het nominale 
tarief betreft de verhoogde belastingdruk voornamelijk 
niet aftrekbare kosten, zoals afschrijving goodwill. De 
nominale belastingdruk komt overeen met de nominale 
belastingtarieven zoals deze gelden binnen Nederland.

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Vennootschapsbelasting lopend jaar 3.323 3.048

Vennootschapsbelasting voorgaand jaar 26 0

Per saldo een last 3.349 3.048
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4  Toelichting geconsolideerd overzicht van het  
totaalresultaat

De kerncijfers van Conclusion ten aanzien van het 
bedrijfsresultaat zijn als volgt:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Bedrijfsresultaat 9.047 8.611

EBITDA 16.887 15.602

EBITA 15.504 14.465

5 Enkelvoudige balans per 31 december 2017  
(voor resultaatbestemming)

bedragen x 1.000 euro Toelichting 2017 2016

Vaste activa   

Immateriële vaste activa 8.1 37.491 22.859

Materiële vaste activa 8.2 2 0

Financiële vaste activa 8.3 36.720 33.868

 74.213 56.727

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 8.5 6.741 14.713

Totaal activa 80.954 71.440

Eigen vermogen 8.8

Geplaatst kapitaal 18 18

Agio reserve 14.403 14.403

Wettelijke en statutaire reserves 1.273 1.608

Overige reserves 37.425 31.916

Onverdeelde winst 5.186 5.174

58.306 53.119

Voorziening 8.10 4.907 1.633

Kortlopende schulden 8.11

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 
17.741 16.688

Totaal passiva 80.954 71.440
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6 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017

 bedragen  x EUR 1.000 2017 2016

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin 
wordt deelgenomen na belasting

12.062 9.411

Overig resultaat na belasting -6.875 -4.237

Netto resultaat 5.186 5.174

7 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 
in de enkelvoudige jaarrekening

7.1 Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de 
jaarrekening 2017 van Conclusion B.V. Voor zover posten 
uit de balans en winst-en-verliesrekening hierna niet nader 
zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is 
opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel (ook wel going 
concern beginsel genoemd). De jaarrekening is tevens 
opgesteld op basis van vergelijkbaarheid met voorgaande 
jaren.

7.2 Grondslagen
De grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

7.3 Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin 
wordt deelgenomen omvat het aandeel van Conclusion 
B.V. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten 
op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva 
tussen Conclusion B.V. en haar deelnemingen en tussen 
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet 
verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen 
worden beschouwd.
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8 Toelichting op de enkelvoudige balans

8.1 Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt 
weer te geven:

bedragen x 1.000 euro Goodwill Overig 
immateriële 
vaste activa

Totaal

Stand per 1 januari   

Aanschafprijs 46.146 3.190 49.336

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

24.895 1.582 26.477

Boekwaarde 21.251 1.608 22.859

 Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 19.536 292 19.827

Bijzondere waardevermindering 105 0 105

Afschrijvingen 4.464 626 5.090

Saldo 14.967 -334 14.633

Stand per 31 december 

Aanschafprijs 65.682 3.481 69.163

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

29.464 2.208 31.672

Boekwaarde 36.218 1.273 37.491
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8.2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro Andere vaste  
bijdrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari   

Aanschafprijs 0 0

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

0 0

Boekwaarde 0 0

 Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 2 2

Desinvesteringen 0 0

Afschrijvingen 0 0

Saldo 2 2

Stand per 31 december 

Aanschafprijs 2 2

Cumulatieve afschrijving en 
waardevermindering

0 0

Boekwaarde 2 2

8.3 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

 Deelnemingen 36.708 33.356

 Leningen en waarborgsommen 12 512

36.720 33.868

De voorziening deelneming negatieve vermogenswaarde 
wordt gepresenteerd onder de deelnemingen. 
Deze bedroeg in 2016 € 1.098 duizend en bedraagt 
in 2017 € 2.376 duizend. Waardering vindt 
plaats tegen nettovermogenswaarde volgens de 
vermogensmutatiemethode. 
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8.4 Deelnemingen

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Stand per 1 januari 32.258 32.096

Bij: Aankoop deelnemingen 3.182 14.979

Bij: Resultaat deelneming 12.062 9.410

Bij: Overige mutaties 40 0

Af: Verkoop deelneming 25 18.379

Af: Dividend 13.184 5.848

Stand per 31 december 34.332 32.258

8.5  Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Vordering op handelsdebiteuren 30 135

Vordering op groepsmaatschappijen 1.095 13.922

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.384 595

Overlopende activa 4.233 61

 6.741 14.713

8.6  Te ontvangen/betalen belastingen

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Vennootschapsbelasting 1.475 579

Omzetbelasting -92 16

 1.384 595

8.7 Overlopende activa
De overlopende activa zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Vordering op derden 39 61

Vordering op groepsmaatschappijen 494 0

Vordering op aandeelhouder 3.700 0

 4.233 61
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8.8 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Geplaatst kapitaal 18 18

Agio reserve 14.403 14.403

Wettelijke en statutaire reserves 1.273 1.608

Overige reserves 37.425 31.916

Onverdeelde winst 5.186 5.174

58.306 53.119

8.9 Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000  
verdeeld in: 1.800.000 gewone aandelen à € 0,05 nominaal. 
Hiervan zijn 360.000 gewone aandelen geplaatst.

 bedragen x 1.000 euro Geplaatst
kapitaal

Agio  
reserve

Andere 
wettelijke 

reserve

Overige 
reserve 

Onverdeeld 
resultaat  

Totaal

Stand per 1 januari 2016 18 0 1.463 24.278 7.784 33.543

Winstbestemming 0 0 0 7.784 -7.784 0

Ingehouden winst 0 0 145 -145 5.174 5.174

Kapitaal storting 0 -14.403 0 -1 0 -14.404

Stand per 31 december 2016 18 14.403 1.608 31.916 5.174 53.119

Stand per 1 januari 2017 18 14.403 1.608 31.916 5.174 53.119

Winstbestemming 0 0 -335 5.509 -5.174 0

Ingehouden winst 0 0 0 0 5.186 5.186

Stand per 31 december 2017 18 14.403 1.273 37.425 5.186 58.306
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8.8 Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Geplaatst kapitaal 18 18

Agio reserve 14.403 14.403

Wettelijke en statutaire reserves 1.273 1.608

Overige reserves 37.425 31.916

Onverdeelde winst 5.186 5.174

58.306 53.119

8.9 Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000  
verdeeld in: 1.800.000 gewone aandelen à € 0,05 nominaal. 
Hiervan zijn 360.000 gewone aandelen geplaatst.

 bedragen x 1.000 euro Geplaatst
kapitaal

Agio  
reserve

Andere 
wettelijke 
reserve

Overige 
reserve 

Onverdeeld 
resultaat  

Totaal

Stand per 1 januari 2016 18 0 1.463 24.278 7.784 33.543

Winstbestemming 0 0 0 7.784 -7.784 0

Ingehouden winst 0 0 145 -145 5.174 5.174

Kapitaal storting 0 -14.403 0 -1 0 -14.404

Stand per 31 december 2016 18 14.403 1.608 31.916 5.174 53.119

Stand per 1 januari 2017 18 14.403 1.608 31.916 5.174 53.119

Winstbestemming 0 0 -335 5.509 -5.174 0

Ingehouden winst 0 0 0 0 5.186 5.186

Stand per 31 december 2017 18 14.403 1.273 37.425 5.186 58.306

8.10 Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro Negatieve 
vermogens-

waarde

Overig Totaal

Stand per 1 januari 1.098 535 1.633

Mutaties:

Onttrekkingen/toevoeging 1.278 1.996 3.274

Stand per 31 december 2.376 2.531 4.907

8.11  Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn als 
volgt weer te geven:

bedragen x 1.000 euro 2017 2016

Crediteuren 520 267

Schulden aan groepsmaatschappijen 941 226

Liquide middelen 16.098 15.254

Overlopende passiva 181 941

17.741 16.688
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8.12  Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere 
informatie zouden geven over de feitelijke situatie op 
balansdatum.

8.13  Voorstel tot resultaatbestemming
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld het 
resultaat na belastingen over 2017 toe te voegen aan de 
overige reserves. Het resultaat na belastingen over 2017 is 
opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen 
vermogen.

8.14  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de Algemene 
Vergadering gehouden op 24 mei 2018. De Algemene 
Vergadering heeft de bestemming van het resultaat 
bepaald conform het daartoe gedane voorstel.

8.15  Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Omdat opgave van bezoldigingen (met inbegrip 
van overeengekomen beëindigingsvergoedingen en 
pensioenlasten) als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, 
kunnen worden herleid tot één enkel natuurlijk persoon is 
opgave van bovengenoemde bezoldigingen achterwege 
gelaten. Er zijn in 2017 en 2016 geen leningen, voorschotten 
en garanties door Conclusion B.V. verstrekt aan de 
bestuurder. 

8.16  Honoraria van de accountant
Op grond van artikel 382a lid 3 titel 9 boek 2 BW is geen 
opgave van de honoraria van de accountant opgenomen.
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