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1.13aarverslag

Het jaarverslag ligt ten kantore van de vennootschap.
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SOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2015

(voor voorstel resultaatbestemmtng)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriele vaste activa 277.816 320.879

Materiele vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

2.583.062
1.628.007

463.821

2.693.147
1.734.175

506.379

Financiele vaste activa
Deelnemingen in groepsmaat-
schappijen
Overige deelnemingen
Overige vorderingen

6.344
804.939

4.674.890

6.018
6.344

517.045

4.933.701

811.283 529.407

5.763.989 5.783.987

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk 4

Onderhanden projecten

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2.221.708

1.018.727

442.714

311.160

1.718.027
10.994

238.679

716.491

479.772

3.240.435 1.967.700

Liquide middelen 717 975

3.995.026 3.164.938

Totaal activazijde 9.759.015 8.948.925
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31-12-2015 31-12-2014

PASSIVA

GROEPSVERMOGEN
834.281 763.288

VOORZIENINGEN

Latente belastingverplichtingen

LANGLOPENDE SCHULDEN

Achtergestelde leningen
Leningen o/g

750.000
2.712.000

615.226

2.915.000

664.077

3.462.000 2.915.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

1.674.210
1.663.960

883.134
352.480
273.724

4.847.508

1.741.389
1.653.367

873.204
338.600

4.606.560

Totaal passivazijde 9.759.015 8.948.925
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BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015

2015 2014

Brutomarge

Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

2.697.550

425.566
3.095.519

434.094
245.365
692.017

1.338.224

8.794.962

8.928.335

3.231.711

479.511
3.254.254

494.533
232.121
817.735

1.775.133

9.802.499

10.284.998

Bedrijfsresultaat

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten -187.538

-133.373

890
-185.821

-482.499

Financiele baten en lasten -187.538 -184.931

Groepsresultaat uit bedrijfs-
uitoefening voor belastingen

Belastingen

Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin
wordt deelgenomen

Netto groepsresultaat na
belastingen

-320.911

422.041

101.130

-30.137

70.993

-667.430

-235.594

-903.024

36.860

-866.164
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BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

2.3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Bouman Industries B.V., statutair gevestigd te Almelo, bestaan voornamelijk uit
de handel en productie van industriele producten, onderdelen en machine-installaties. De
vennootschap is statutair en feitelijk gevestigd te Almelo.

Continu'iteit
Gelet op de vermogenspositie van de vennootschap ultimo 2015 en het resultaat over 2015 hebben
de aandeelhouders besloten een bedrag ad C 750.000 om te zetten naar een achtergesteld karakter,
teneinde het garantiekapitaal te versterken. De directie heeft veel vertrouwen in de toekomst.
De verwachting is dat de omzet de komende jaren substantieel zal toenemen, door de investeringen
die in afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft de directie passende maatregelen
getroffen om het werkkapitaal te verbeteren en de winstgevendheid te optimaliseren. Er is eind
2015/begin 2016 afscheid genomen van verliesgevende bedrijfsactiviteiten en het personeelsbestand
is verkleind. Tenslotte wordt de uitgifte van een obligatielening voorbereid waarmee het
werkkapitaal aanzienlijk versterkt zal worden.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Bouman Industries B.V. zijn de financiele gegevens verwerkt
van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsoli-deerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van Bouman Industries B.V.

De financiele gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde
jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

Groepsverhoudingen
Bouman Industries B.V. staat aan het hoofd van de groep. Bouman Industries B.V. heeft direct en
indirect deelnames in de volgende vennootschappen:
- Bouman Industries B.V., 100%;
- Bouman Industrial Supplier Group B.V., 100%;
— Bouman Property B.V., 100%,
- Centri Tech Separations Twente B.V., 100%;
- High Tech Machining Twente B.V., 100%;
- Machinefabriek Bouman B.V., 100%;
- Bouman Procestechnologie B.V., 100%,'

Bouman Industrial Solutions B.V., 100%;
- Bouman Engineering B.V., 100%.
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BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

Grondslagen voor de consolidatie
In de consolidatie worden de financiele gegevens van Bouman Industries B.V. opgenomen, haar
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen
waarin Bouman Industries B.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat
zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiele en
operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiele
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100'/o in de consolidatie betrokken.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden
geelimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany transacties worden ook geelimineerd tenzij
er sprake is van een bijzondere waardevermindering.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk
te maken.

Schattingswijzigingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat de directie van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva met uitzondering van het groepsvermogen worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Immateriele vaste activa
De immateriele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen
gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deelnemingen en de netto-
vermogenswaarde op het moment van verkrijging verminderd met de afschrijvingen. De
geactiveerde goodwill wordt afgeschreven op basis van de economische levensduur evenwel met een
maximum van twintig jaar.
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BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vewaardigingsprijs onder aftrek
van de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische
levensduur en worden lineair berekend. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waarde-
verminderingen die op balansdatum worden verwacht. Op de terreinen wordt niet afgeschreven.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

De volgende afschrijvingspercentages zijn van toepassing:
- bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0-4'/o,.
- machines en installaties: 20'/o,
- andere vaste bedrijfsmiddelen: 20'/o,.
- vooruitbetaald op materiele vaste activa: 0/o.

Financiele vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Bouman Industries B.V.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een
voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige
onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze
deelnemingen.

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

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder toepassing
van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. Voor een eventuele
incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen.

Voorraad gereed product wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs op basis van directe loon- en
materiaal kosten verhoogd met een opslag voor onder andere indirecte kosten. Voor een eventuele
incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen.

Onderhanden projecten
De onderhanden 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 onderhanden 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.
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BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegen-
prestatie. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

De overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan
deze ter vrije beschikking.

Voorzieningen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciele en
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze
verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in

mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare
voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten
beschikbaar zullen zijn voor verrekening.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.

Overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Als resultaat is bepaald, het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde goederen en
diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders
is vermeld. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de
diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn.

Netto-omzet
De netto-omzet is gevormd door de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden,
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen en na eliminaties van
transacties binnen de groep.

Overige bedrijfsopbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven
belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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BOUMAN INDUSTRIES B.V.
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Inkoopwaarde omzet
Betreft de op basis van de verkrijgingsprijs berekende inkoopwaarde van de omzet.

Afschrijvingen
Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiele vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiele baten en lasten
De financiele baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige
kredietfaciliteiten.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winst-
bestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiele beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat
van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Bouman Industries B.V.
geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiele beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de
financiele baten en lasten.
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BOUMAN INDUSTRIES B.V.
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Financiele instrumenten
Alle in de balans opgenomen financiele instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde)
kostprijs. Dit is de nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De belangrijkste financiele risico's waaraan de vennootschap onderhevig is zijn het valutarisico, het
rente- en kasstroomrisico, het liquiditeitsrisico en het kredietrisico. De groep maakt geen gebruik van
bepaalde financiele derivaten om de financiele risico's die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te
beheersen.

Valutarisico :
De vennootschap is internationaal actief en loopt derhalve valutarisico'. Het beleid van de
vennootschap is om de valutarisico's die voortvloeien uit verkopen en inkopen niet af te dekken.
De voornaamste valuta's die dit risico veroorzaken zijn de Zwitserse Frank, Britse Pond, Amerikaanse
dollars en de 3apanse Yen.

Rente- en kasstroomrisico:
De vennootschap loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen
en schulden met variabele renteafspraken loopt de vennootschap risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen of schulden loopt de vennootschap risico
over de reele waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Door de vennootschap worden
geen financiele derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico :
De vennootschap heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan
een grote en diverse groep opdrachtgevers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de
vennootschap. Per project worden afspraken gemaakt over betalingstermijnen en eventuele
garanties.

Liquiditeitsrisico :
De liquide middelen staan uit bij banken die een goed rating hebben. Er wordt weinig tot geen
gebruik gemaakt van externe financiers.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen bij de bankier. Koersverschillen, ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom
uit financieringsactiviteiten.
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2.4 Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

31-12-2015 31-12-2014

1 Immateriele vaste activa

Goodwill
Overige immateriele vaste activa

104.941
172.875

135.654
185.225

277.816 320.879

Financiele vaste activa

De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreft de niet
meegeconsolideerde deelneming Bouman Industrial
Services GmbH. Dit betreft in 2014 een 100% deelneming.

2 Overige deelnemingen

Verum B.V. 6.344 6.344

3 Overige vorderingen

Lening u/g W) Beheer B.V.
Lening u/g Da Vinci B.V.
Actieve belastinglatentie

128.000 128.000
53.750 139.045

623.189 250.000

804.939 517.045

De leningen u/g zijn ontstaan op 6 december 2013 en
hebben een looptijd tot en met 6 december 2018.
Het geldende rentepercentage over de leningen u/g
bedraagt 2,5% per jaar. Indien de EBITDA op basis
van de vastgestelde jaarrekening over het jaar 2014,
2015 of 2016 boven de C 1.500.000 ligt zal per jaar
1/3 van de hoofdsom worden kwijtgescholden.

4 Voorraden en onderhanden werk

Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen

268.365
174.349

240.222
476.269

442.714 716.491
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5 Vorderingen ) 1 jaar

De overige vorderingen en overlopende activa hebben
een looptijd van korter dan 1 jaar.

6 Groepsvermogen

Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon
in het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting
op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

Langlopende schulden

Stand per Aflossings- Resterende Resterende Rentepercen-
31 verplichting looptijd > 1 looptijd > 5 tage

december jaar jaar
2015

Achtergestelde leningen
Leningen o/g

750.000
2.790.000

C

78.000

C
750.000 375.000 8o/o

2.712.000 2.400.000 4,37 /o - 8%

3.540.000 78.000 3.462.000 2.775.000

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van
korter dan een jaar.
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

De entiteit heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van leasetermijnen vor een bedrag van
C 161.375.Deze vervallen als volgt:
- binnen een jaar: C 41.375;
- tussen een en vijf jaar: C 120.000;
- langer dan vijf jaar: nihil.

Leaseverplichtingen

De entiteit heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van leasetermijnen voor een bedrag van
C 258.858. Deze vervallen als volgt:
- binnen een jaar: C 84.758;
- tussen een en vijf jaar: C 174.100;
- langer dan vijf jaar: nihil.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, vermelding renteswap

Bouman Industries B.V. heeft op 22 januari 2008 een renteswap afgesloten met de Rabobank.
Deze renteswap heeft een looptijd tot en met 2 mei 2018 en heeft op balansdatum een waarde van
C 148.546 negatief.

Fiscale eenheid

Bouman Industries B.V. vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

De volgende entiteiten zijn opgenomen in de fiscale eenheid:
- Bouman Industries B.V.;
- Bouman Property B.V.;
- Centri Tech Separations Twente B.V.;
- High Tech Machining Twente B.V.;
- Machinefabriek Bouman B.V.;
- Bouman Procestechnologie B.V.;
- Bouman Industrial Solutions B.V.;
- Bouman Engineering B.V.
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Kredietfaciliteit

De groep (behoudens Centri Tech Separations Twente B.V.) beschikt over een faciliteit in rekening-
courant bij de Rabobank tot een bedrag van C 1.600.000, alsmede een faciliteit inzake bankgaranties
tot een bedrag van C 500.000. Voor deze faciliteiten, alsmede de middellange bankkredieten, zijn de
volgende zekerheden afgegeven :
- earn-out verklaring;
- verklaring terugbrengen stamfaciliteit;
- een solvabiliteitsverklaring van 30%;
- door de aandeelhouders is een achterstelling en verpanding van vordering afgegeven ten behoeve
van de groep (behoudens Centri Tech Separations Twente B.V.);
- no-change-of-ownership;
- huurder Machinefabriek Bouman Beheer B.V. heeft huurpenningen verpand ten behoeve van de
groep (behoudens Centri Tech Separations Twente B.V.);
- vermogensverklaring : Garantievermogen percentage: 30%;
- verpanding vordering op derden, inventaris en voorraden;
- vaste borgtocht van het ministerie van Economische Zaken.

Bouman Industries B.V.; Bouman Industrial Solutions B.V.; Bouman Proces Technologie B.V.;
Machinefabriek Bouman B.V. en Bouman Property B.V.; niet-investeringsverklaring met een
drempelbedrag van C 50.000 ten behoeve van Bouman Industries B.V.

Bouman Property B.V. heeft een bankhypotheek met een ingeschreven bedrag van C 3.000.000
afgegeven ten behoeve van Bouman Industrial Supplier Group B.V. en Machinefabriek Bouman B.V.

Per 31 december 2015 zijn bankgaranties afgegeven tot een bedrag van C 381.235.
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2.5 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Netto-omzet

De netto-omzet is in 2015 ten opzichte van 2014 met 17,7%
afgenomen.

Bezoldiging bestuurders

Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon
kwam in 2015 een bedrag van C 120.000 (2014: C 135.000)
ten laste van de rechtspersoon en haar dochter- of groeps-
maatschappijen.

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar waren gemiddeld 74 personeelsleden
bij de vennootschap werkzaam (2014: 79). Het gemiddeld
aantal werknemers, berekend op fulltimebasis.

2015 2014

Rente vorderingen groepsmaatschappijen

Bouman Industrial Supplier Group B.V. 890
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3.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2015

(vo6r voorstel resultaatbestemmmg)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriele vaste activa
Goodwill

Financiele vaste activa
Deelnemingen in groepsmaat-
schappijen
Overige vorderingen

3.467.142
730.889

104.941

3.728.404
468.800

135.654

4.198.031 4.197.204

4.302.972 4.332.858

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

4.840

27.622 10.054

32.462 10.054

Liquide middelen 100

32.562 10.054

Totaal activazijde 4.335.534 4.342.912
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31-12-2015 31-12-2014

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst en gestort kapitaal
Agioreserve
Wettelijke en statutaire reserves
Overige reserve
Resultaat boekjaar

443.228
536.745

3.108.259
-3.324.944

70.993

443.228
536.745

2.851.716
-2.202.232

-866.169

834.281 763.288

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

LANGLOPENDE SCHULDEN

Achtergestelde leningen
Financieringen

750.000
1.375.000

547.548

1.500.000

463.806

2.125.000 1.500.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen 8
Overige schulden

34.301
754.301
40.103

828.705

20.192
35.544

1.543.921
16.161

1.615.818

Totaal passivazijde 4.335.534 4.342.912
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3.2 Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2015

2015 2014

Resultaat deelnemingen
Vennootschappelijk resultaat na
belastingen

Nettoresultaat na belastingen

-345.009

416.002

70.993

-658.277

-207.892

-866.169
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3.3Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

Voor zover niet wordt toegelicht wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening die onderdeel
vormt van de enkelvoudige jaarrekening.
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3.4 Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Financiele vaste activa

Lijst deelnemingen

Aandeel in Eigen vermo-
geplaatst gen conform

kapitaal in laatst vast-
gestelde

Resultaat
conform

laatst vast-
gestelde

Bouman lndustrial Supplier Group B.V., te Almelo
Centri Tech Separations Twente B.V., te Almelo
Bouman Property B.V., te Almelo

100,00 1.817.818 -326.217
100,00 -547.548 -83.742
100,00 1.649.324 64.950

Vlottende activa

Vorderingen ) 1 jaar

De overige vorderingen en overlopende activa hebben
een looptijd van korter dan 1 jaar.
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Eigen vermogen

Geplaatst Agioreserve
en gestort

kapitaal

Wettelijke
en

statutaire
reserves

Overige Resultaat
reserve boekjaar

Stand per 1 januari 2015
Mutatie uit resultaatverdeling
Resultaat boekjaar
Uit resultaatverdeling
Onttrekking
Dotatie herwaarderingsreserve

256.543
-866.169

-256.543

443.228 536.745 2.851.716 -2.202.232 -866.169
866.169

70.993

Stand per 31 december 2015 443.228 536.745 3.108.259 -3.324.944 70.993

Totaal

Stand per 1 januari 2015
Mutatie uit resultaatverdeling
Resultaat boekjaar
Uit resultaatverdeling
Onttrekking
Dotatie herwaarderingsreserve

763.288
866.169
70.993

-866.169
256.543

-256.543

Stand per 31 december 2015 834.281

Het garantievermogen bestaat uit het groepsvermogen
en de achtergestelde lening(en) die onder de langlopende
schulden verwerkt zijn. Het garantievermogen per
31 december 2015 bedraagt C 1.584.281
(31 december 2014: C 763.288).

7 Geplaatst en gestort kapitaal

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt 6 443.228,
verdeeld in 886.456 aandelen van nominaal C 0,50.
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Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een looptijd van
korter dan een jaar.

31-12-2015 31-12-2014

8 Schulden aan groepsmaatschappijen

Bouman Industrial Supplier Group B.V. 754.301 1.543.921
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3.5 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Bezoldiging bestuurders

Voor de bezoldiging van bestuurders wordt verwezen
naar het geconsolideerde deel van de jaarrekening.

Gemiddeld aantal werknemers

In het verslagjaar waren gemiddeld geen personeelsleden
bij de vennootschap werkzaam (2014: geen). Het gemiddeld
aantal werknemers is berekend op fulltimebasis.

2015 2014

Rente schulden groepsmaatschappijen

Bouman Industrial Supplier Group B.V. 45.063

Almelo, 20 mei 2016

Bouman Industries B.V.

De directie,

Was getekend

W.3. van Wijck

vastgesteld door de algemene vergadering d.d..l!L..l.trt .tras. 2016.
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4.1 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

Artikel 11.1van de statuten.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemmen van de winst die door de vaststelling van de
jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is
dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring
heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort
te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden.

3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de
vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

4.2 Voorstel resultaatverwerking

Tijdens de algemene vergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden
voorgesteld het resultaat na belastingen 2015 toe te voegen aan de overige reserve.

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is het resultaat over het boekjaar
2015 van C 70.993 reeds verantwoord onder de post overige reserve.
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4.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de directie van Bouman Industries B.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Bouman Industries B.V. te Almelo
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2015 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, en voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschikt-heid van de gebruikte grondslagen voor financiele
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Bouman Industries B.V. per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuiteit

Wij vestigen de aandacht op de paragraaf 'continuiteit'n de grondslagen van de geconsolideerde
jaarrekening, waarin ondermeer uiteengezet is dat de onderneming per 31 december 2015 een
negatief werkkapitaal heeft van 6 852.482, dat de financiele positie van de vennootschap onzeker is
en dat de vennootschap afhankelijk is van de bereidwilligheid van de financiers om de financiering
van de onderneming voort te zetten. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuiteits-
veronderstelling van van de vennootschap. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid
4 BW.

Enschede, 20 mei 2016

Ten Kate Huizinga Audit N.V.

Was getekend

G.).H. Oude Voshaar RA
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