
Ir P' jli+)irt,
-',C,

'

~i g .y ) f,jii't- g Q)$$ J(
'~arnervan Koophande

Bouman ISInternationalB.V.

teAlmelo

Publicatierapport2013

InschrijfnummerKamer van Koophandel08214189

Company.info



Inhoudsapgave

Pagina

Jaarverslag
Geconsolideerdebalansper31 december2013
Geconsohdeerdewinst-en-verhcsiekeningover2013
Geconsohdeerdkasstroomovcrzichtover2013
Grondslagenvan waarderingen resultaatbepalingvan de geconsolideerdejaarrekening
Toelichtingop de geconsohdeerdebalansper31 december2013
Toelichtingop de geconsolideerdewinst-en-verhesrekeningover2013
Enkelvoudigebalansper31 december2013
Enkelvoudigeverkortewinst-en-verliesrekeningover2013
Toelichtingop de enkelvoudigebalanspei31 december2013
Toelichtingop de enkelvoudigewinst-en-verliesrekeningover2013

3
4
6
7
8
16
19
20
22
23
26

Overigegegevens 27

Company.info



Jaarverslag

Overeenkomstigartikel394lid4 Boek 2 BW, ligthetjaarverslagvan de vennootschapterinzageten
kantorevan de vennootschap.Op verzoekiseenvolledigofgedeeltelijkafschriftdaarvantegen
kostprijsverkrijgbaar.
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Geconsolideerdebalansper31 december2013

(voorresu(taatverdeling)

31-12-2013 31-12-2012

ACTIVA

Vasteactiva

Immaterielevasteactiva
Software 168.324 228.075

Materielevasteactiva
Bedrijfsgebouwenen -terreinen
Machinesen installaties
Anderevastebedrijfsmiddclcn
Vastebedrijfsmiddeleninuitvoeringen
vooruitbetaaldop materielevasteactiva

2.855.393
2.092.314
505.591

3.054.084
539.119
568.956

48.974

Financielevasteactiva
Dcclncmingenin groepsmaatschappijen
Overigedeelnemingen
Overigevorderingen

6.020
6.344

750.000

5.453.298

24.512
6.344

338.069

4.211.133

762.364 368.925

6.383.986 4.808.133

Vlottendeactiva

Voorraden
Grond-cn hulpstoffcn

Onderhandenprojecten

183.643

337.063

183.101

151.437

Vorderingen
Han delsdebiteuren
Vorderingenop groepsmaatschappijen
Overigevordcringcncn overlopendeacti-
va

1.898.499
5.528

153.028

1.805.537

129.335

2.057.055 1.934.872

Liquidemiddelen 1.635 2.297

2.579.396 2.271.707

Totaal 8.963.382 7.079.840

Company.info



31-12-2013 31-12-2012

PASSIVA

Groepsvermogen
Eigenvermogen
Aandeelderden

Voorzieningen

1.629.457
-108.879

1.520.578

712.929

1.392.418
-43.186

1.349.232

401.566

Langlopendeschulden
Leningeno/g
Financieringen
Leaseverplichtingen

1.562.625
1.500.000

1.712.750

62.005

3.062.625 1.774.755

Kortlopendeschulden
Schuldenaan kredietinstellingen
Schuldenaan leveranciersen handels-
kredieten
Schuldenaan groepsmaatschappijen
Belastingenen premiessociale
verzekeringen
Overigeschuldenen overlopendepassiva

1.074.758

1.275.836

514.396
802.260

3.667.250

1.274.905

1.439.364
39.191

151.120
649.707

3.554.287

Totaal 8.963.382 7.079.840
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Bouman ISInternationalB.V.teAlmelo

Geconsolideerdewinst-en-verliesrekeningover2013

2013 2012

Netto-omzet
Wijziginginvoorradengereedproducten
onderhandenwerk

Productiewaarde

Kostenvan grond-en hulpstoffen
Kostenuitbesteedwerk en andereexterne
kosten
Lonen en salarissen
Socialelasten
Pensioenlasten
Afschrijvingenop immaterieleen
materielevasteactiva
Overigebedrijfskosten

7.709.277

319.642

3.065.010

231.331
3.206.928
347.222
214.149

746.110
1.372.306

8.028.919

7.078.953

638.760

2.809.812

184.969
3.559.685
460.504
219.807

665.396
1.503.332

7.717.713

Som derbedrijfslasten 9.183.056 9.403.505

Bedrijfsresultaat

Financielebatenen lasten

Groepsresultaatuitgewone bedrijfsuitoe-
feningvoorbelastingen

Belastingenresultaatuitgewone
bedrijfsuitoefening

Aandeelin resultaatvan ondernemingen
waarinwordtdeelgenomen

Groepsresultaatuitgewone bedrijfsuitoe-
feningna belastingen

Resultaataandeelderden

Groepsresultaatna belastingen

-1.154.137

-193.009

-1.347.146

189.473

-1.157.673

-18.494

-1.176.167

65.693

-1.110.474

-1.685.792

-156.656

-1.842.448

393.350

-1.449.098

-1.449.098

50.386

-1.398.712
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Geconsolideerdkasstroomoverzichtover2013

Kasstroomuitoperationeleactiviteiten

Bedrijfsresultaat -1.154 -1.699

Aanpassingenvoor:
Afschrijvingenop immaterieleen
materielevasteactiva
Voorzieningen
Veranderinginwerkkapitaat:
Voorradenen onderhandenwerk
Onderhandenprojecten
Vorderingen
Kortlopendeschulden(exclusiefbanken)

Kasstroomuitbedrijfsoperaties

-1

-186
-122
315

750

-398

-95
50
286
428

597
34

669

-399

Betaaldeinterest

Kasstroomuitoperationeleactiviteiten

-193

-591

-161

-560

Kasstroomuitinvesteringsactiviteiten

Investeringenimmaterielevasteactiva
Investeringenmaterielevasteactiva
Desinvesteringenmaterielevasteactiva

Kasstroomuitinvesteringsactiviteiten

-9
-290
60

-239

-109
-624

6

-727

Kasstroomuitfinancieringsactiviteiten

Inkoopeigenaandelen
Verstrekkingleningenu/g
Verhoginglanglopendeschulden
Aflossingenlanglopendeschulden

Kasstroomuitfinancieringsactiviteiten

Mutatiegeldmiddelen

-8

-250
1.500
-288

954

124

-373

-373

-1.660

Verloopmutatiegeldmiddelen

Standperbeginboekjaar
Mutatiesin boekjaar

Standpereindboekjaar

-956
124

-832

705
-1.661

-956
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Grondslagenvan waarderingen resultaatbepalingvan de geconsolideerde
jaarrekening

Algemeen

Deze voordeponeringbijhethandelsregisterbestemdebalansen winst-en verliesrekeningmet
toelichtingisontleendaan de doorhetbestuurvan de vennootschapopgemaaktejaarrekeningoverhet
boekjaar2013.De in ditrapportopgenomen contioleverklaringisontleendaan de OverigeGegevens,
diezijntoegevoegdaan de opgemaaktejaarrekening.

Vergelijkendecifers

De vergelijkendecijfersvan hetvoorgaandeboekjaarzijn,waar nodig,slechtsqua rubriceringvoor
vergelijkingsdoeleindenaangepast.

Toegepastestandaarden

De jaarrekeningisopgesteldvolgensde bepalingenvan Titel9 Boek 2 BW.
De waaiderinyvan activaen passivaen de bepalinyvan hetresultaatvindenplaatsop basisvan
historischekosten.

Informatiemet betrekkinytotde contintliteit

Bouman ISInternationalBV heeftin2013eenverliesgeledenvan C 1.110.474.Per31 december2013
bedraagthetwerkkapitaalE 1.608.558negatief.De solvabiliteitisgedaaldin 2013van 23,5% naar
20,4%. Op basisvan de piognoseover2014bestaathetrisicodatde kredietfaciliteitonvoldoendeis.De
ondernemingisvoorhaarvoortbestaanondermeer afhankelijkvan de bereidwilligheidvan de bank om
de financieringvoortteblijvenzetten.

In 2013heeftde vennootschapvan een nieuweaandeelhoudereenachtergesteldeleningontvangenvan
C 1.500.000.VerderheeftBouman ISInternationalBV een iiitbreidingvan hetbankkredietontvangen
van C 500.000.Ondanks de ontvangenliquiditeitenblijftde financielcpositievan de vennootschap
onzeker.

Over 2014verwachtde vennootschapeen neutraalresultaatbi}eenverwachteomzetvan C 10,6
miljoeii.In 2015en 2016wordteenverderegroeiverwacht.Geziendezepositieveverwa& htingenen de
toetredingvan een nieuweaandeelhouderzijnde gehanteerdegrondslagenvoorwaarderingen
resultaatbepalinygcbaseeidop continuiteitvan de vennootschap.

Groepsverhoudinyen

In de geconsolideerdejaairekeningvan Bouman ISInternationalB.V. zijnde financielegegevens
verwerktvan de totde groepbehorendemaatschappijenen andererechtspersonenwaarop
overwegendezeggenschapkan worden uitgeoefendofwaaroverde centraleleidingwordtgevoerd.

In de geconsolideerdejaarrekeningzijnopgenomen de financielegegevensvan:

Naam Statutai
Bouman IndustrialSupplierGroup BV

MachinefabriekBouman BeheerBV
MachinefabriekBouman BV

Bouman IndustrialSolutionsBV
Bouman ProcesTechnologieBV
Bouman EnyenerinyBV
CentriTechSeperationsTwente BV

rezetel
Almelo

Almelo
Almelo

Almelo

Almelo
Almelo

Borculo

Aandeelin hetgeplaatstekapitaal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60"'

De financielegegevensvan de groepsmaatschappijencn anderein de consolidatiebetrokken
iechtspersonenen vennootschappen,zijnvolledigin de consolidatieopgenomen,ondereliminatievan
de onderlingeverhoudingenen transacties.Belangenvan derdenin hetvermogen en hetresultaatvan
groepsmaatschappijenzijnafzonderlijkin de geconsolideerdejaarrekeningtotuitdrukkinggebracht.
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Resultatenvan nieuw verworvengroepsmaatschappijenen andereinde consolidatieopgenomen
rechtspersonenen vennootschappenworden geconsolideerdvanafde overnamedatum.Op diedatum
worden de activa,voorzieningenen schuldenverwerkttegende reelewaarden.De betaaldegoodwill
wordtgeactiveerden afgeschrevenove& de economische(evensduur.De &esultatenvan afgestoten
deelnemingenworden in de consolidatieverwerkttothettijdstipwaarop de groepsbandwordt
verbroken.

Bouman ISInternationalB.V.teAlmelo heeftde volgendedeelnemingenwelkenietinde consolidatie
zijnopgenomen:

Naam Statutairezetel Aandeelin hetgeplaatstekapitaal

Bouman IndustrialSolutionsGmbH Stadtlohn(DE) 100"~

Ste(se(wijzwin
Machinesen Installaties
Beslotenisom de waarderingsgrondslagvan de marhinesen installatiesin2013aan tepassen.De
machinesen installatieszijnper31 december2013gewaardeerdtegenactuelewaarde,zijndede
bedrijfswaarde.

De redenvoordezestelselwijzigingisgelegenin de verbeteringvan hetinzichtdatde jaarrekening
geeft,aangeziende nieuwewaarderingsgrondslagmeer in overeenstemmingismet de
bedri)fseconomischenormen.Als gevolgvan dcstelselwi)zigingiseen herwaardcringsreseivegevormd
inclusiefeen passivelatentie.

De tervergehjkingopgeiiomencijfersvan balansen winst-en-veiliesrekeningvan hetvooigaandejaar
zijnnietaangepastaan hetnieuwestelsel.De stelselwijzigingisdoorgevoerdper31 december2013
onidatonvoldoendegechikteinformatieaanwezigisom de invloedop hetresultaaten hetvermogen
per31 decembei2012teberekenen.

Duurzame gereedschappen
l3esloteiiisom dcverweikingvan de duuizamegereedschappenin2013aan tepassen.De kostenvoor
aanschafvan de duurzame gereedscahppenworden doorde stelselwijziginggeactiveerdonderde
anderevastebedrijfsmiddelen,daarwaar dezevoorhccn directalslastin hetresu(taatzijn
verantwoord.

De redenvoordezestelselwijzigingisgelegenin hetverbeterenvan hetinzichtdatde jaarrekening
geeft,aan'eziende nieuweverweikingsmcthodccenverbeterdewijzeisvan hettoerekenenvan de
kostenaan de perioden.Dc stelselwijzigingisdoorgevoeidper 1 )anauri2012.Het effectvan de
stelselwijzigingop heteigenvermogen per1 januari2012bedraagtC 287.826.Het effectop het
iesultaatbedraagtC 20.576(last)over2012en E 14.763(bate)ovei2013.

Financie(einstrumenten

Renterisico's

De ondernemingheeftlanglopendeleningenafgeslotenmet variabelerentepercentagester
financieringvan de onderneming.De ondernemingdekthetrenteiisicovooinamelijkafdoormiddelvan
kostprijshedge-accounting.De variabelerenteop de leningenworden afgedektdoorrenteswaps.

Het effectievedeelvan financie(ederivatendiezijntoegewezenvoorkostp&ijshedge-accounting,wordt
tegenkostprijsgewaardeerden hetineffecl.ievedeelwordttegenreelewaardegewaardeerd.De
waardeveranderingenvan de ree(ewaardevan hetineffectievedeelworden directinde winst-en
verliesrekeningverwerkt.

Schattingen
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Bijhetopstellenvan de jaarrekeningdientde ondernemingsleiding,overeenkomstigalgemeengeldende
grondslagen,bepaaldeschattingenen veronderstellingentedoen diemedebepalendzijnvoorde
opgenomen bedragen.De feitelijkeresultatenkunnen van dezeschattingenafwijken.

Grondslagenvoorwaarderingvan activaen passiva

Algemeen

De algemenegrondslagvoorde waarderingvan de activaen passivaisde verkrijgings-of
vervaardigingsprijs.Voorzovernietandersvermeld,worden activaen passivaopgenomen voorde
nominalewaarde.

Immaterielevasteactiva

De immaterielevasteactivaworden gewaardeerdop hetbedragvan de bestedekosten,verminderd
met de cumulatieveafschrijvingenen indienvan toepassingmet bijzonderewaardeverminderingen.De
jaarlijkseafschrijvingenbedrageneenvastpercentagevan de bestedekosten.

Materielevasteactiva

De materielevasteactivaworden gewaardeerdop verkrijgingsprijs,verminderdmet de cumulatieve
afschrijvingenen indienvan toepassingmet bijzonderewaardeverminderingen.De afschrijvingen
worden gebaseerdop de geschatteeconomischelevensduuren worden berekendop basisvan eenvast
percentagevan de verkrijgingsprijs,rekeninghoudend met een eventueleresiduwaarde.Erwordt
afgeschrevenvanafhetmoment van ingebruikneming.

Op terreinenwordtnietafgeschreven.

De materielevasteactivawaarvan de vennootschapen haargroepsmaatschappijen,krachtenseen
financieleleaseovereenkomstde economischeeigendomheeft,worden geactiveerd.De uitde
financieleleaseovereenkomstvoortkomendeverplichtingwordtalsschuldverantwoord.De inde
toekomstigeleasetermijnenbegrepeninterestwordtgedurendede looptijdvan de financiele
leaseovereenkomsttenlastevan hetresultaatgebracht.

Bedrijfsvebouwenen -terreinen

Bedrijfsgebouwenen terreinenzijnper31 december2012geherwaardeerdtegende actuelewaarde,
zijndede bedrijfswaardeop basisvan eentaxatie.

Machinesen installaties

De machinesen installatieszijnper31 december2013geherwaardeerdtegende actuelewaarde,
zijndede bedrijfswaardeop basisvan eentaxatie.De herwaarderingisverwerktin heteigenvermogen
onderde herwaarderingsreserve.

Financielevasteactiva

Deelneminqenin groepsmaatschappiien

De deelnemingenwaarininvloedvan betekenisop hetzakelijkeen financielebeleidwordtuitgeoefend,
worden gewaardeerdop de nettovermogenswaarde,doch nietlagerdan nihil.Deze
nettovermogenswaardewordtberekendop basisvan de grondslagenvan Bouman ISInternationalB.V..
Deelnemingenmet een negatievenettovermogenswaardeworden op nihilgewaardeerd.Wanneer de
vennootschapgeheeloftendeleinstaatvoorschuldenvan de desbetreffendedeelneming,wordteen
voorzieninggevormd,primairtenlastevan de vorderingenop dezedeelnemingen voorhetoverige
onderde voorzieningentergroottevan hetresterendeaandeelinde doorde deelneminggeleden
verliezen,dan wel voorde verwachtebetalingendoorde vennootschaptenbehoevevan deze
deelnemingen.
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Anderedeelncmingcn

Deelnemingenwaaringeeninvloedvan betekenisop hetzakelijkeen financielebeleidwordt
uitgeoefend,worden gewaardeeidop verkrijyingspri&sen indienvan toepassingonderaftrekvan
bijzonderewaardeverminderingen.

Overigevorderingen

De overigevorderingenworden bijeersteverwerkingopgenomen tegende reelewaardeen vervolgens
gewaardeerdtegende geamortiseerdekostprijs,welkegelijkzijnaan de nominalewaarde,onder
aftrekvaiinoodzakelijkgeachtcvoorzicningcn.

Voor belastingen

Onder de financielevasteactivazijnactievebclastinglatcnticsopgenomen,indienen voorzoverhct
waarschijnlijkisdatrealisatievan de belastingclaimtezijnertijdzalkunnen plaatsvinden.Deze
acticvclatcnticszijngewaardeerdtegennominalewaardeen hebbenoverwegendcenlanglopend
karakter.Dc latcntcbelastinguithoofdevan hetcompensabelveiliesisgewaardccrdtcycn20/,.

Voorraden

Voorradengrond-en hulpstoffenen handelsyoedeienwoiden gewaardccrdtegenverkriiyinysprijsof
lagerenetto-opbrengstwaarde.Deze lagerenetto-opbrengstwaardewordtbepaalddoorindividuele
beoordelingvan de voorraden.

Onderhanden projecten

Bouman ISInternationalB.V. voertprojectenuitinopdrachtvan derden,op basisvan aangegane
overeenkomsteii.Kostenuithoofdevan ecnprojectworden verantwoordwanneei dezeworden
gemaakt.Indiende resultatenvan een projectbetrouwbaarkunnen worden geschat,worden
projectopbrengstenen -kostenverantwoordoverde periodevan hctcontract.Indiende resultatenvan
eenprojectnietbetrouwbaarkunnen woiden geschat,woiden opbrengstenslechtsverantwoordtothct
bedragvan de gemaakteprojectkosten,voorzoverdezemet voldoendezekerheidworden gedektuitde
opbrengstenvan hetproject.Als hetwaarschijnlijkisdatdctotaleprojectkostenhogeruitvallendan
de totaleprojectopbrengsten,woidthetvolledigeverwachtevcrlicsopgenomen alslast.Opbrengsten
van projectendienog niet.voltooidzijnworden gepresenteerdalswijziginginonderhandenprojecten.
Bijvoltooiingwordtde totaleprojectopbrengstalsomzetgepresenteerd,waarbijde eerder
toegerekendepiojcctopbiengstcnin mindcrinyworden gebrachtop de wijzigingin ondcrhaiiden
projecten.

Bouman ISInternationalB.V. yebiuiktdc 'pcrccntagcofcomplctionmethode'voorhetmeten van dc
vcrrichtcprestatiesbijdc uitvoeringvan de projecten.Onder dezemethodewoiden dc gemaakte
projectkostenvergelekenmet en uitgedruktin eenpercentagevan de totaleverwachteprojectkosten.
Opbrengstenen kostenwoiden veiantwooid in de winst-en verlicsrckcningop basisvan deze
voortgang.Uitgavendieineen &aarzijngedaantenbehoevevan projcctactivitcitenin hetopvolgende
jaarworden nietmeegenomen in de berekening.

Projectenworden in de balansgepresenteerdalsvorderingop dan wel schuldaan dcopdiachtyeversuit
hoofdevan de contracten.Er issprakevan eenvorderingindienhetbedragvan de gerealiseerde
opbrengsthogerisdan hctbedragvan de gefacturecrdctcrrnijncn.Indienhetbedragvan de
gerealiseerdeopbrengstlagerisdan dc gefacturccrdctcrmijncn,issprakevan een schuld.

Vorderingen

De vorderingenworden bijeersteverweikingopgenomen tegende rcclcwaardeen vervolgens
gewaardeerdtegende geamortiseerdekostprijs.Deze isgelijkaan de nominalewaardeonderaftrek
van de noodzakelijkgeachtevoorzieningenvoorhetrisicovan oninbaarhcid.Deze voorzieningen
worden bepaaldop basisvan individuelebeoordelingvan de vorderingen.

11

Company.info



Bouman lSinternationalB.V. teAlmelo

Liquidemiddelen

De liquidemiddelenstaan,voorzovernietandersvermeld,tervrijebeschikkingvan de vennootschap.

Aandeelderden

Het aandeelderdenin groepsvermogenwordtgewaardeerdop hetaandeelderdeninde
iiettoveimogenswaarde,bepaaldvolgensde waarderingsgiondslagcnvan de ondeineming.

Voorzieningen

Voorzieningenworden gevormd tegenconcreteofspecifiekerisico'sen veiplichtingendieop dc
balansdatumbestaanen waarvan de omvang onzekerisdoch redelijkerwijsinteschatten.

Voor belastingen

De voorzieningvoorbelastingverplichtingenbetreftlatentverschuldigdewinstbelastingalsgevolgvan
tiideliikeverschillentussende bedrijfseconomischeen fiscalewaaideringvan de matericlevaste
activa.Waardeiingvindtplaatstegen20,"„.

Langlopendeschulden

Onder de langlopendeschuldenworden schuldenopgenomen met een resterendeloopti)dvan meer dan
eenjaar.De schuldenworden bijeersteverwerkingopgenomen tegende reelewaardeen vervolgens
gewaardeerdtegende geamortiseerdekostprijs.

Kortlopendeschulden

De kortlopendeschuldenhebbeneenverwachtelooptijdvan maxi'»aaleenjaar.

Overigeschulden

Overigekortlopendeschuldenwoiden gewaardeeid tegende nominalewaaide.

12
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Bouman ISInternationalB.V, teAlmelo

Grondslagenvoorde resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaatwordtbepaaldalshetverschiltussende netto-omzeten allehiermeeverbonden,aan het
verslagjaartoeterekenenkosten.De kostenworden bepaaldmet inachtnemingvan de hiervoor
vermeldewaarderingsgrondslagen.

Winstenworden verantwoordin hetjaarwaarinde omzetisgerealiseerd.Verliezenworden in

aanmerkinggenomen in hetjaarwaann dezevooizienbaaizijn.
De overigebatenen lastenwoiden toegerekendaan de verslagperiodewaarop dezebetrekkinghebben.

Netto-omzet

De netto-omzetbetreftde opbrengstvoorde aan afnemers(derden)geleverdegoederenen diensten
onderaftrekvan toegestanekortingenen de overde omzetgehevenbelastingen.

Kostprijsomzet

De kostprijsvan de omzet,waaronderbegrepende directmet de inkoopdaarvanverbandhoudende
kosten,wordtgewaardeeidtegeiide uitgaafprijs.In dezekostenzijntevensbegrepenkostenwegens
afboekingvan voorradentotlagereopbrengstwaarde.

Afschrijvingen

Afschrijvingenimi»aterielevasteactiva

De afschrijvingop immatericlevasteactivawoidtberekendop basisvan de verkiijgings-of
vervaardigingsprijs.
Het afschiijvingspercentagebedraagt20%.

Afschrijvingenmaterielevasteactiva

Bedrijfsgebouwenen -terreinen

De afschrijvingenzijngerelateeidaan de aanschafwaardevan de betreffendematerielevasteactiva.
Het afschrijvingspercentagebediaagt0% tot20%

Machinesen installaties

De afschri1vingenzijngeiclateerdaan de aanschafwaardevan de betreffendematerielevasteactiva.
Het afschrijvingspercentagebedraagt10% tot25%.

Anderevastebedrijfsmiddelen

De afschrijvingenzijngerelateerdaan de aanschafwaardevan de betreffendematerielevasteactiva.
Het afschiijvingspercentagebedraagt10% tot33%.

Belastineen

De vennootschapsbelastingwordtberekendoverhetresultaatvolgensde winst-en verliesrekening
tegenhetgeldendtarief,rekeninghoudend met fiscalefaciliteitenen beperkingen.Bijde bepaling
wordtrekeninggehouden met de mutatieinde voorzieningvoorlatentevennootschapsbelasting.

Resultaatdeelneminqen

Het resultaatop deelnemingenbetrefthetaandeelvan de vennootschapin hetresultaatvan de op
nettoveimogenswaardegewaardeerdedeclnemingcn.

Alsresultaatvan deelnemingenwaarininvloedvan betekeniswordtuitgeoefendop hetzakelijkeen
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

financielebeleid,wordtopgenomen hetaan de vennootschaptoekomendeaandeelin hetresultaatvan
dezedeelnemingen.Ditresultaatwordtbepaaldop basisvan de bijBouman ISInternationalB.V.
geldendegrondslagenvoorwaarderingen resultaatbepaling.

Bijdeelnemingenwaaringeen invloedvan betekenisop hetzakelijkeen financielebeleidwordt
uitgeoefenden diegewaardeerdworden op kostprijs,wordthetdividendalsresultaataangemerkt.
Verwerkinghiervanvindtplaatsonderde financielebatenen lasten.

Fiscaleeenheid

Bouman ISInternationalB.V. vormttezamenmet haardochterondernemingeneenfiscaleeenheidvoor
de vennootschapsbelasting.In de fiscaleeenheidzijnopgenomen:
- Bouman ISInternationalB.V.
— MachinefabriekBouman BeheerB.V.
— MachinefabriekBouman B.V.
- Bouman IndustrialSolutionsB.V.
- Bouman EngineeringB.V.
- Bouman ProcesTechnologieB.V.

14

Company.info



Bouman ISInternationalB.V.teAlmelo

Grondslagenvan hetkasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzichtwordtopgesteldvolgensde indirectemethode.

Uitgekeerdedividendenworden opgenomen onderde kasstroomuitfinancieringsactiviteiten.

Betalingenwelkevoortvloeienuitlanglopendeleningenworden voorhetgedeeltedatbetrekkingheeft
op de renteopgenomen onderde kasstroomuitoperationeleactiviteitenen voorhetgedeeltedat
betrekkingheeftop de aflossingalskasstroomuitfinancieringsactiviteiten.Kasstromeninvreemde
valutaworden omgerekendin eengeschattegemiddeldekoers.Koersverschillen,ontvangstenen
uitgavenuithoofdevan interesten winstbelastingenzijnopgenomen onderde kasstroomuit
operationeleactiviteiten.

In dezeopstellingisde mutatievan de kortlopendeschuldenaan de kredietinstellingenbegrepenin de
mutatievan de liquidemiddelen.
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Toelichtingop de geconsolideerdebalansper31 december2013

Vasteactiva

Materielevasteactiva

Perbalansdatumbedraagthetsaldoherwaarderingenverantwoordonderde bedrijfsgebouwenen
terreinenbedraagtC 1.870.000(31-12-2012:C 1.948.000).

Perbalansdatumbedraaghetsaldoherwaarderingenverantwoordonderde machinesen installaties
C 1.695.000(31-12-2012:C 0).

Over de herwaarderingen,geactiveerdonderde materielevasteactiva,wordteen belastinglatentie
gevormd onderde voorzieningentegen20%.

Financielevasteactiva

De deelnemingeningroepsmaatschappijenbetreftde nietmeegeconsolideerdedeelnemingBouman
IndustrialServicesGmbH. Ditbetrefteen 100% deelneming.

Overigedeelnemingen

De overigedeelnemingenbetrefthetaandeelin de inkoopcombinatieVerum B.V.

31-12-2013 31-12-2012

Overigevorderingen
Leningu/g WJ BeheerB.V.
Leningu/g Da VinciB.V.
Actievebelastinglatentie

137.000
113.000
500.000

750.000

338.069

338.069

De leningenu/g zijnontstaanop 6 december2013en hebbeneen looptijdvan 60maanden.Het
geldenderentepercentageoverde leningenu/g bedraagt2,5% perjaar.
Indiende EBITDA op basisvan de vastgesteldejaarrekeningoverhetjaar2014,2015of2016boven de
61.500.000ligtzalperjaar1/3van de hoofdsomworden kwijtgescholden.

De actievebelastinglatentieisgevormd voorde verrekenbareverliezenuit2012en 2013.
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Bouman ISInternationalB.V.teAlmelo

Passiva

Groepsvermogen
Aandeelvan rechtspersoonin hetgroepsvermogen
Vooreen toelichtingop hetaandeelvan de rechtspersooninhetgroepsvermogenwordtverwezennaar
de toelichtingop heteigenvermogen in de vennootschappelijkejaarrekening.

31-12-2013 31-12-2012

Aandeelderden
Aandeelderdeningroepsvermogen -108.879 -43.186

Voorzieningen
Voor belastingen 712.929 401.566

Langlopendeschulden

Langlopendeschulden

Leningeno/g
Financieringen

Standper31
december

2013

1.749.625
1.500.000

4flossings-
verplichting

187.000

Resterende
looptijd& 1

jaar

1.562.625
1.500.000

Resterende
looptijd& 5

jaar

1.500.000

3.249.625 187.000 3.062.625 1.500.000

Het geldenderentepercentageop de leningeno/gbedraagthet3-maandsEuriborverhoogtmet 1,85%
voorde hypothecairelening,grootC 1.493.000.Met ingangvan 1 mei 2008 isvoor10jaareen
renteswapafgesprokenvan 4,37% voorde variable3-maandsEuribor.De waardevan de renteswapper
balansdatumbedraagtC 218.000negatief.
Het rentepercentageoverde overigeleningeno/gbedraagt3 maands Euriborverhoogdmet een
variabeleopslag.

Het rentepercentageoverde financieringenbedraagt8%.
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Bouman ISInternationalB.V.teAlmelo

Nietin de balansopgenomen rechten,verplichtingenen regelingen

Huurverplichtinyen
Het jaarlijksbedragvan met derdenaangeganehuurverplichtingenvan onroerendezakenisE 40.000.
De resterendeloopti)dvan de aangegandehuurcontractenbedraagtcirca2,5 jaar.

BinneneenjaarC 40.000
Tusseneenjaaren vijfjaarE 58.000

Leaseverplichtinqcn
De de entiteitheeftzichcontractueelverplichttothetbetalenvan leasetermijnenvooreen bedragvan
C 1.186.000.Dezevervallenalsvolgt(bedragenexclusiefomzetbelasting):

BinneneenjaarE 292.000
Tussenecnjaarcn vijfjaarE 832.000
Langerdan vijfjaarC 62.000

Krcdictfaciliteit
De groep(behoudensCentriTechSeperationsTwente B.V.) beschiktovereenfaciliteitin rekening-
courantbijde Rabobanktoteen bedragvan C 1.594.296,alsmedeccnfaciliteitinzakebankgarantics
toteen bedragvan C 543.925.Voor dezefaciliteiten,alsmcdcdc middellangebankkredieten,zijnde
volgendezekerhedenafgegeven.

— Earn-outverklaring
— Verklaringte&ugbrengenstamfaciliteit
— Een solvabiliteitverklaringvan 30%.
- MKB PaiticipatiefondsIIB.V. heeftecnachterstellingen verpandingvan vorderingafgegevent.b.v.de
groep(behoudensCentiiTechSeperationsTwente l3.V.).
- No-change-of-ownership.
— Huurder MachincfabrickBouman BeheerB.V. hccfthuurpcnningenverpandt.b.v.dcgroep(behoudcns
CcntriTcchSeperationsTwente B.V.).
— Vermogensverklaring:Garantievermogenpercentage:30,00%.
— Verpandingvorderingop derden,inventariscn voorraden.
— Vasteborgtochtvan hetministeiievan EconomischcZaken.

Bouman ISInternationalB.V.; Bouman IndustnalSolutionsB.V.; Bouman ProcesTechnologieB.V.;
MachinefabriekBouman B.V. cn MachincfabriekBouman BeheerB.V. Niet-investeiingsvcrklaringmet
eendrempelbedragvan E 50.000,00t.b.v.Bouman ISInternationalB.V.

MachincfabriekBouman BeheerB.V. heefteen bankhypotheekmet een ingeschrevenbedragvan
E 3.000.000,- afgegevent.b.v.Bouman IndustrialSupplierGroup B.V.,MachinefabriekBouman B.V.,

MachinefabriekBouman BeheerB.V.

Per31 dcccrnber2013zi)nbankgarantiesafgegeventoteenbediagvan C 543.925.

Fiscaleeenheid
Bouman IS InternationalB.V. issedertDATUM voorde vennootschapsbelastingen sedertDATUM voordc
omzetbelastingopgenomen ineenfiscaleeenheidmct Bouman ISInternationalB.V. Sedeit DATUM isde
fiscaleeenheidvoorde vennootschapsbelastinguitgebreidmet DOCHTER Bouman IS InternationalB.V.
ishoofdelijkaansprakelijkvoorvcnnootschaps-en omzetbclastingschuldenvoorde periodedatzijdeel
uitmaaktvan bovengenoemdefiscaleeenheden.
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Bouman ISInternationalB.V. tcAlmelo

Toelichtingop de geconsolideerdewinst-en-verliesrekeningover2013

Bezoldigingbestuurders

Bezoldigingbestuurders
Voor de bezoldigingvan bestuurdersvan de rechtspersoonkwam in 2013eenbedragvan C 462.996
(2012:C 609.666)tenlastevan dc rechtspersoonen haardochter-ofgrocpsmaatschappijen.

Gemiddeldaantalwerknemers

In hctverslagjaarwaren gemiddeld75 FTE'sbijdcvennootschapwerkzaam (2012:81).

2013 2012

Overigebcdriifskosten
Overigepcrsoncclskosten
Huisvestingskosten
Exploitatie-en machinekosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algcmcnckosten

173.639
202.054
504.058
25.885
79.455
131.277
255.938

218.701
267.384
420.762
52.464
70.486
173.612
299.923

1.372.306 1.503.332

Financiclebatenen lasten

Onder de financielcbatencn lastenisvoor6 200aan batenverantwoordmet betrekkingop
groepsmaatschappijen(2012:3.767last)
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Enkelvoudigebalansper31december2013

31-12-2013 31-12-2012

ACTIVA

Vasteactiva

Financiclcvasteactiva 3.218.940 2.664.095

3.218.940 2.664.095

Vlottendeactiva

Vorderingen 372.444 25.861

372.444 25.861

Totaal 3.591.384 2.689.956
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31-12-2013 31-12-2012

PASSIVA

Eigenvermogen
Gestorten opgevraagdkapitaal
Agioreserve
Wettelijkeen statutairereserves
Overigereserves
Onveideeldresultaat
Resultaatboekjaar

443.228
536.745

2.851.716
306.985

-1.398.744
-1.110.473

18.020
536.745

1.606.262
630.135

-1.398.744

Langlopendeschulden

Kortlopendeschulden

1.629.457

1.711.000

250.927

1.392.418

248.250

1.049.288

Totaal 3.591.384 2.689.956

21

Company.info



Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Enkelvoudigeverkortewinst-en-verliesrekeningover2013

2013 2012

Resultaatdeelnemingen
Vennootschappelijkresultaatna belas-
tingen

Resultaatna belastingen

-1.171.648

61.175

-1.110.473

-1.305.416

-93.328

-1.398.744
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Bouman ISInternationalB.V.teAlmelo

Toelichtingop de enkelvoudigebalansper31 december2013

Vasteactiva

31-12-2013 31-12-2012

Financielevasteactiva
Deelnemingenin groepsmaatschappijen
Overigevorderingen

2.541.490 2.357.517
677.450 306.578

3.218.940 2.664.095

Lijstdeelnemingen

Bouman IndustrialSupplierGroup B.V., Almelo

4andeelinge-
plaatst

kapitaalin%

100,00

Eigenvermo-

gen conform
laatstvastge-
steldejaartek

2.541.490

Resultaatcon-
form laatst
vastgestelde

jaairekening

-1.171.648

31-12-2013 31-12-2012

Overigevorderingen
Leningu/g WJ BeheerB.V.
Leningu/g Da VinciB.V.
Actievebelastinglatentie

137.000
113.000
427.450 306.578

677.450 306.578

Voor een toelichtingop de overigevorderingenverwijzenwiju naarde toelichtingop de
geconsolideerdejaarrekening.
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Passiva

Eigenvermogen
6estorten
opgevraagd

kapitaal

4gioreserve Wettelijke
en statutaire

reserves

Oveiigere-
serves

Onverdeeld
resultaat

((nel.resul-
taatboek-

jaar

Standpcr1 januari2013
Resultaatboekjaar
Toevoeging
Aandclcncmissie
Rcalisat~cherwaardering
middelsafschrijvingen
Inkoopeigenaandelen
Intrekkingingekochteeigenaan-
delen

Standpcr31 december2013

18.020

787.849

-362.641

443.228

C

536.745 1.606.262 630.135 -1.398.744
-1.110.473

1.355.621
-787.849

-110.167 110.167
-8.109

362.641

536.745 2.851.716 306.985 -2.509.217

Totaal

Standper1 januari2013
Resultaatbockjaar
Toevoeging
Aandelenemissie
Realisatiehcrwaaidcring
middelsafschrijvingen
Inkoopeigenaandelen
Intrekkingingekochteeigenaan-
dclcn

Standper31 december2013

1.392.418
-1.110.473
1.355.621

-8.109

1.629.457
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Bouman ISInternationalB.V.teAlmelo

Gestorten opgevraagdkapitaa(

Qp 6 december2013heefteen statutenwijzigingplaatsgevondenwaardoorde nominalewaardevan de
aandelenisgewijzigdvan C1 naarC0,50en de aandelenzijngesplitst.Na de statutenwijzigingbestond
hetmaatschappelijkaandelenkapitaaluit180.000aandelenwaarvan 36.000aandelenwaren geplaatst.

Tevensheeftop 6 december2013eenaandelenemissieplaatsgevondenwaarbijde uitgegevenaandelen
zijnvolgestortvanuitde vrijereserves.Na de aandelenemissiebestondhetmaatschappelijk
aandelenkapitaaluit1.755.698aandelen,waarvan 1.611.738aandelenwaren geplaatst.

Totslotheeftop 6 december2013een inkoopen intrekkingvan het45%-aandeelin hetkapitaalvan
Bouman ISInternationalBV gehoudendoorDa VinciBV.

Na de inkoopen intrekkingvan de aandelenbestaathetmaatschappelijkaandelenkapitaaluit
1.030.516aandelen,waarvan 886.456zijngeplaatst.

Groepshoofd
Bouman ISInternationalBV, gevestigdteAlmelo staataan hethoofdvan de groepwaar Bouman IS

InternationalB.V. deelvan uitmaakt.
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Toelichtingop de enkelvoudigewinst-en-verliesrekeningover2013

Bezoldigingbestuurders

Voor de bezoldigingvan bestuurderswoidtverwezennaarhetgeconsolideerdedeelvan de

jaarrekening.

Gemiddeldaantalwerknemers

In hetverslagjaarwaren gemiddeldgeen personeelsledenbijde vennootschapwerkzaam (2012:0).

Rentelastenen soortgelijkekosten

Onder de financielebatenen lastenisvoor0 8.105aan lastverantwoordmet betrekkingop
groepsmaatschappijen(2012:47.659)

Almelo,30juni2014

Wg.

W.J.van Wijck
Directeur

Vastgestelddoorde Algemene Vergaderingd.d.
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Bouman ISInternationalB.V. teAlmelo

Overigegegevens

Statutaireregelinginzakede resultaatbestemming

Artikel11.1

1.De algemenevergaderingisbevoegdtotbestemmen van de winstdiedoorde vaststellingvan de
jaarrekeningisbepaalden totvaststellingvan uitkeringen,voorzoverheteigenvermogengroterisdan
de reservesdiekrachtensde wet ofde statutenmoetenworden aangehouden.
2.Een besluitdatstrekttotuitkeringheeftgeengevolgenzolanghetbestuurgeengoedkeuringheeft
verleend.Het bestuurweigertslechtsde goedkeuringindienhetweetofredelijkerwijsbehoortte
voorziendatde vennootschapna de uitkeringnietzalkunnen blijvenvoortgaanmet hetbetalenvan
haaropeisbareschulden.
3.Bijde berekeningvan de winstverdelingtellenaandelenofcertificatendaanan,diede
vennootschapin haarkapitaalhoudt,nietmee.

Resultaatbestemming

De leidingvan de entiteitsteltvoorhetresultaatde volgendebestemmingtegeven:

Het resultaatover2013ad 61.110.473(negatief)wordtgeheelin minderinggebrachtop de overige
reserves.

Ditvoorsteldientnog teworden goedgekeurddoorde Algemene Vergaderingen isderhalvenog niet
verwerktinde jaarrekening2013van de entiteit.

Gebeurtenissenna Balansdatum

Op 3 juni2014heeftBouman IndustrialSupplierGroup BV het40% minderheidsbelanginde deelneming
CentriTechSeperationsTwente B.V.overgenomentegende nominalewaardevan de aandelen,zijnde
E 7.200.

Met de oud aandeelhouderiseen bonusregelingovereengekomenwaarbijde oud aandeelhouderrecht
heeftop een bonustergroottevan een afgesprokenpercentagevan de EBITDA, teweten;
2014;40% van de gerealiseerdepositieveEBITDA
2015;30% van de gerealiseerdepositieveEBITDA
2016;20% van de gerealiseerdepositieveEBITDA
2017;10% van de gerealiseerdepositieveEBITDA.
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Controleverklaringvan de onafhankelijkeaccountant

Aan:de algemenevergaderingen de directievan Bouman IS InternationalB.V.

Verklaringbetreffendedejaarrekening
Wij hebbende inditrapportopgenomen jaarrekening2013van Bouman ISInternationalB.V.te
Almelo gecontroleerd.Dezejaarrekeningbestaatuitde balansper31 december2013en de
winst-en-verliesrekeningover2013met de toelichting,waarinzijnopgenomen een overzichtvan
de gehanteerdegrondslagenvoorfinancieleverslaggevingen anderetoelichtingen.

Verantwoordelijkheidvan hetbestuur
Het bestuurvan de entiteitisverantwoordelijkvoorhetopmaken van de jaarrekeningdiehet
vermogen en hetresultaatgetrouwdientweertegeven,alsmedevoorhetopstellenvan het
jaarverslag,beideinovereenstemmingmet Titel9 Boek2 van hetin Nederlandgeldende
BurgerlijkWetboek (BW).Het bestuuristevensverantwoordelijkvooreenzodanigeinterne
beheersingalshetnoodzakelijkachtom hetopmaken van de jaarrekeningmogelijktemaken
zonderafwijkingenvan materieelbelangalsgevolgvan fraudeoffouten.

Verantwoordelijkheidvan de accountant
Onze verantwoordelijkheidishetgevenvan eenoordeeloverde jaarrekeningop basisvan onze
controle.Wij hebbenonzecontroleverrichtin overeenstemmingmet Nederlandsrecht,
waaronderde Nederlandsecontrolestandaarden.Ditvereistdatwijvoldoenaan de voorons
geldendeethischevoorschriftenen datwijonzecontrolezodanigplannenen uitvoerendateen
redelijkemate van zekerheidwordtverkregendatde jaarrekeninggeenafwijkingenvan
materieelbelangbevat.

Een controleomvat hetuitvoerenvan werkzaamhedenterverkrijgingvan controle-informatie
overde bedragenen de toelichtingenin de jaarrekening.De geselecteerdewerkzaamhedenzijn
afhankelijkvan de doorde accountanttoegepasteoordeelsvorming,met inbegripvan het
inschattenvan de risico'sdatde jaarrekeningeenafwijkingvan materieelbelangbevatals
gevolgvan fraudeoffouten.

Bijhetmaken van dezerisico-inschattingenneemt de accountantde internebeheersingin
aanmerkingdierelevantisvoorhetopmaken van de jaarrekeningen voorhetgetrouwebeeld
daarvan,gerichtop hetopzettenvan controlewerkzaamhedendiepassendzijninde
omstandigheden.Deze risico-inschattingenhebbenechterniettotdoeleenoordeeltot
uitdrukkingtebrengenoverde effectiviteitvan de internebeheersingvan de entiteit.Een

controleomvat tevenshetevaluerenvan de geschiktheidvan de gebruiktegrondslagenvoor
financieleverslaggevingen van de redelijkheidvan de doorhetbestuurvan de entiteitgemaakte
schattingen,alsmedeeen evaluatievan hetalgehelebeeldvan dejaarrekening.

Wij zijnvan mening datde dooronsverkregencontrole-informatievoldoendeen geschiktisom
eenonderbouwingvooronsoordeeltebieden.

Oordeelbetreffendedejaarrekening
Naar onsoordeelgeeftde jaarrekeningeengetrouwbeeldvan de grootteen samenstellingvan
hetvermogen van Bouman IS InternationalB.V. per31 december2013en van hetresultaatover
2013in overeenstemmingmet Titel9 Boek2 BW.
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Benadrukkingvan onzekerheidomtrentde continuiteit
Wij vestigende aandachtop de paragraaf"informatiemet betrekkingtotde continuiteit"in de
grondslagenvan de jaarrekening,waarinondermeer uiteengezetisdatde ondernemingper
31 december2013eennegatiefwerkkapitaalheeftvan C 1.608.558,datde financielepositievan
de vennootschaponzekerisen datde vennootschapafhankelijkisvan de bereidwilligheidvan de
bank om de financieringvan de ondernemingvoortteblijvenzetten.Dezeconditiesduidenop
hetbestaanvan eenonzekerheidvan materieelbelangop grondwaarvan geredetwijfelzou
kunnen bestaanoverde continuiteitsveronderstellingvan de entiteit.Deze situatiedoetgeen
afbreukaan onsoordeel.

Verklaringbetreffendeoverigebijofkrachtensde wet gesteldeeisen
Ingevolgeartikel2:393lid5 ondere en fBW vermeldenwijdatons geentekortkomingenzijn
geblekennaaraanleidingvan hetonderzoekofhetjaarverslag,voorzoverwijdatkunnen
beoordelen,overeenkomstigTitel9 Boek 2 BW isopgesteld,en ofde in artikel2:392lid1 onder
b toten met h BW vereistegegevenszijntoegevoegd.Tevensvermeldenwijdathetjaarverslag,
voorzoverwijdatkunnen beoordelen,verenigbaarismet de jaarrekeningzoalsvereistinartikel
2:391lid4 BW.

Amstelveen,30juni2014

BDO Audith AssuranceB.V.
namens deze,

W.g.
0.van Agthoven RA
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