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1. Algemene inleidende informatie



1.1 Geconsolideerde resultaten

Bespreking van de geconsolideerde resultaten

2019 2018
€ % € %

Netto-omzet 11.432.507 93,1 13.307.372 89,8
Wijziging in voorraden gereed product en
onderhanden werk 847.367 6,9 1.504.338 10,2

Productiewaarde 12.279.874 100,0 14.811.710 100,0
Overige bedrijfsopbrengsten 188.173 1,5 197.510 1,3

Som der bedrijfsopbrengsten 12.468.047 101,5 15.009.220 101,3

Kosten van grond- en hulpstoffen 3.239.259 26,4 4.559.821 30,8
Kosten uitbesteed werk en andere externe
kosten 414.625 3,4 727.883 4,9
Lonen 4.339.233 35,3 4.285.613 28,9
Sociale lasten 723.999 5,9 653.021 4,4
Pensioenlasten 350.270 2,9 332.535 2,2
Overige personeelsbeloningen 341.158 2,8 348.739 2,4
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa 1.267.360 10,3 1.404.378 9,5
Overige bedrijfskosten 1.550.795 12,6 1.659.195 11,2

Totaal van som der kosten 12.226.699 99,6 13.971.185 94,3

Totaal van bedrijfsresultaat 241.348 1,9 1.038.035 7,0
Financiële baten en lasten -598.813 -4,9 -637.125 -4,3

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor
belastingen -357.465 -3,0 400.910 2,7
Belastingen -41.495 -0,3 -138.716 -0,9

-398.960 -3,3 262.194 1,8
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen 20.484 0,2 10.245 0,1

Totaal van resultaat na belastingen -378.476 -3,1 272.439 1,9
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1.2 Financiële positie

Analyse van de financiële positie

2019 2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 4.428.413 3.781.708
Liquide middelen 18.116 4.637

4.446.529 3.786.345
Kortlopende schulden -6.737.568 -4.957.862

Liquiditeitssaldo -2.291.039 -1.171.517
Voorraden 1.592.502 1.108.527
Onderhanden projecten 1.649.936 1.992.566

Werkkapitaal 951.399 1.929.576

Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa 1.186.296 723.253
Materiële vaste activa 6.511.974 6.636.723
Financiële vaste activa 351.260 439.361

8.049.530 7.799.337

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 9.000.929 9.728.913

Financiering

Groepsvermogen 1.174.065 1.552.541
Voorzieningen 436.764 468.672
Langlopende schulden 7.390.100 7.707.700

9.000.929 9.728.913
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1.3 Fiscale positie

Fiscale eenheid

Bouman Industries B.V. vormt tezamen met de volgende dochterondernemingen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

De volgende entiteiten zijn opgenomen in de fiscale eenheid:
- Bouman Industries B.V.;
- Bouman Industrial Supplier Group B.V;
- Bouman Property B.V.; 
- Bouman Produktie B.V.; 
- Machinefabriek Bouman B.V.; 
- Bouman Proces Technologie B.V.;
- Bouman Industrial Services B.V.;
- Bouman Engineering B.V.

2019
€ €

Berekening belastbaar bedrag fiscale eenheid

Totaal van resultaat voor belastingen -357.465
Resultaat buiten de fiscale eenheid Bouman Metaal Techniek B.V. 7.961
Resultaat buiten de fiscale eenheid Centri Tech
Separations Twente B.V. 102.529

110.490

Totaal van resultaat voor belastingen -246.975

Bij:
Fiscaal lagere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 172.345

-74.630

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen
Basisbedrag %

Toepassing forfaitair bedrag op basis van gezamenlijk
belastbaar loon 3.959.437 0,40 15.837

Belastbaar bedrag -58.793

Het negatieve belastbare bedrag is deels middels carry-back te verrekenen met het belastbare
bedrag van voorgaand jaar ad € 331.136. Op basis van deze carry-back is een bedrag ad 
€ 14.698 aan vennootschapsbelasting te vorderen. 
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Latente belastingen

2019 2018
€ €

Actieve belastinglatentie

Verrekenbaar verlies Centri Tech Separations B.V. 181.801 259.720
Verrekenbaar verlies Bouman Produktie B.V. voor voeging FE 11.494 16.520
Verrekenbaar verlies fiscale eenheid - -
Verrekenbaar verlies Bouman Metaal Techniek B.V. 23.057 28.213

Totaal 216.352 304.453

2019
€

Winst-en-verliesrekening

In de winst-en-verliesrekening is de vennootschaps-
belastingpost als volgt verwerkt: 

Latente belastingen 56.193
Belastingen uit huidig boekjaar -14.698

Totaal vennootschapsbelasting 41.495

Verliescompensatie

Jaar

Nog te com-
penseren
begin boek-
jaar

Compensa-
tie in jaar
2019

Nog te com-
penseren
einde boek-
jaar

€ € €
2016 76.624 - 76.624

Het verrekenbaar verlies van 2016 betreft het restant aan verrekenbare verliezen van
Bouman Produktie B.V. Dit verrekenbaar verlies is enkel verrekenbaar met winsten van
Bouman Produktie B.V. 
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Bouman Industries B.V. 8 december 2020
Almelo

2.1 Bestuursverslag

Algemene informatie 

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.
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3. Geconsolideerde jaarrekening



Bouman Industries B.V.
Almelo

3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2019 
(na resultaatverdeling)

2019 2018
€ € € €

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 
Kosten van ontwikkeling 1.059.086 604.969
Kosten van goodwill die van derden
is verkregen - 12.805
Overige immateriële vaste activa 127.210 105.479

1.186.296 723.253

Materiële vaste activa 2 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.011.551 2.162.365
Machines en installaties 3.262.585 3.444.251
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.237.838 1.030.107

6.511.974 6.636.723

Financiële vaste activa
Overige deelnemingen 3 6.344 6.344
Latente belastingvorderingen 4 216.352 304.453
Overige vorderingen 5 128.564 128.564

351.260 439.361

Vlottende activa

Voorraden 6 1.592.502 1.108.527

Onderhanden projecten 7 1.649.936 1.992.566

Vorderingen 8 4.428.413 3.781.708

Liquide middelen 9 18.116 4.637

15.738.497 14.686.775
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2019 2018
€ € € €

Passiva
Groepsvermogen 1.174.065 1.552.541

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen 10 436.764 468.672

Langlopende schulden 11 
Achtergestelde leningen 12 375.000 375.000
Andere obligaties en onderhandse
leningen

13 
4.990.000 4.990.000

Leningen o/g 14 1.025.000 1.103.000
Financieringen 15 83.600 125.200
Leaseverplichtingen 16 916.500 1.114.500

7.390.100 7.707.700

Kortlopende schulden
Schulden aan banken 17 1.087.166 467.992
Aflossingsverplichtingen 18 317.600 317.600
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

19 
2.434.198 2.429.366

Schulden aan gelieerde maat-
schappijen

20 
8.317 -

Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale 
verzekeringen

21 

1.859.022 1.062.990
Overige schulden 22 1.031.265 679.914

6.737.568 4.957.862

15.738.497 14.686.775
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019 

2019 2018
€ € € €

Netto-omzet 23 11.432.507 13.307.372
Wijziging in voorraden gereed
product en onderhanden werk 847.367 1.504.338

Productiewaarde 12.279.874 14.811.710

Overige bedrijfsopbrengsten 188.173 197.510

Som der bedrijfsopbrengsten 12.468.047 15.009.220

Kosten van grond- en hulpstoffen 3.239.259 4.559.821
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten 414.625 727.883
Lonen 24 4.339.233 4.285.613
Sociale lasten 25 723.999 653.021
Pensioenlasten 26 350.270 332.535
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

27 
1.267.360 1.404.378

Overige bedrijfskosten 28 1.891.953 2.007.934

Totaal van som der kosten 12.226.699 13.971.185

Totaal van bedrijfsresultaat 241.348 1.038.035

Financiële baten en lasten 29 -598.813 -637.125

Totaal van resultaat uit bedrijfs-
uitoefening voor belastingen -357.465 400.910

Belastingen 30 -41.495 -138.716

-398.960 262.194

Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin 
wordt deelgenomen

31 

20.484 10.245

Totaal van resultaat na
belastingen -378.476 272.439
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Bouman Industries B.V. 8 december 2020
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019 

2019 2018
€ € € €

Totaal van kasstroom uit
operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 241.348 1.038.035

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 27  1.267.360 1.404.378
Resultaat deelnemingen niet via
deelnemingen 31  20.484 10.245
Afname van de voorzieningen - -48.851

1.287.844 1.365.772

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden 6  -483.975 -346.695
Afname (toename) van
onderhanden projecten 7  342.630 -692.776
Afname (toename) van handels-
debiteuren -263.929 1.462.988
Vorderingen op gelieerde
maatschappijen 219.212 -182.797
Afname (toename) van overige
vorderingen -601.988 1.097.437
Toename (afname) van overige
schulden 1.175.230 -130.024

387.180 1.208.133

Totaal van kasstroom uit
bedrijfsoperaties 1.916.372 3.611.940

Betaalde interest -598.813 -637.125
Betaalde winstbelasting

30  
- 8.904

-598.813 -628.221

Totaal van kasstroom uit
operationele activiteiten
(transporteren) 1.317.559 2.983.719
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019 

2019 2018
€ € € €

Transport 1.317.559 2.983.719

Totaal  van kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Verwerving van immateriële vaste
activa 1  -680.660 -986.084
Verwerving van materiële vaste
activa 2  -928.994 -3.547.380
Ontvangsten uit hoofde van
vervreemding van materiële vaste
activa 2  4.000 3.750
Ontvangsten uit hoofde van
vervreemding van financiële vaste
activa - 135.566

Totaal  van kasstroom uit
investeringsactiviteiten -1.605.654 -4.394.148

Totaal van kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit hoofde van
leningen

11  
- 4.050.000

Uitgaven ter aflossing van leningen -317.600 -1.855.100
Toename (afname) van de schulden
aan kredietinstellingen

17  
619.174 -786.180

Totaal van kasstroom uit
financieringsactiviteiten 301.574 1.408.720

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen 13.479 -1.709
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2019 2018
€ €

Verloop van toename (afname)
van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de
periode 4.637 6.346
Toename (afname) van geldmiddelen 13.479 -1.709

Geldmiddelen aan het einde van de
periode 18.116 4.637
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de
geconsolideerde jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Bouman Industries B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Van den Broekeweg 15, 7600 AB
te Almelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08214189.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Bouman Industries B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan
voornamelijk uit de handel en productie van industriële producten, onderdelen en machine-
installaties. 

Informatieverschaffing over 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 Industrial Supplier Group B.V., te Almelo 100%;
- Bouman Engineering B.V, te Almelo 100%;
- Bouman Industrial Services B.V., te Almelo 100%;
- Bouman Proces Technologie B.V., te almelo 100%;
- Bouman Produktie B.V., te Almelo 100%;
- Machinefabriek Bouman B.V., te Almelo 100%;
- Bouman Metaal Techniek B.V., te Almelo 100%;
- Bouman Property B.V., te Almelo 100%;
- Centri Tech Separations Twente B.V., te Borculo 100%. 

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde
jaarrekening vormt de leiding van Bouman Industries B.V. zich verschillende oordelen en
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Informatieverschaffing over consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening van Bouman Industries B.V. zijn de financiële 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 geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de
grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Bouman Industries B.V.
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De consolidatiegrondslagen 

In de consolidatie worden de financiële 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 stemrecht of op
enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt
tevens rekening gehouden met potentiële 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% in de consolidatie betrokken.

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

De toepassing van artikel 402 

Aangezien de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019 van
Bouman Industries B.V. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige
jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte winst-en-verliesrekening in
overeenstemming met artikel 2:402 BW.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

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 verplichtingen 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.

Financiële leases 

De vennootschap heeft een aantal leasecontracten; hierbij heeft de vennootschap grotendeels
de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden
geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het
actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen
leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een
rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen
onder de langlopende schulden.

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de geconsoli-
deerde winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende
aflossingscomponent. 
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De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter,
de looptijd van het contract.

Pensioenregelingen 

Bouman Industries B.V. heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die
kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de verplichtingen van de onderneming gaan
niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. 
De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per
balansdatum nog niet betaalde premies wordt een voorziening opgenomen. Aangezien deze
verplichtingen een kortlopend karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen nominale
waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendementen op het
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen
aan het bedrijfstakpensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans
opgenomen voorziening. In geval van een tekort heeft de vennootschap geen verplichting tot
het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Grondslagen 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrigingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deelneming en de
nettovermogenswaarde 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.

Kosten van ontwikkeling 

Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het
waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een
wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag.
De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële
productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 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 waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Op de terreinen
wordt niet afgeschreven. De onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de
gebruiksduur van het object verlengen.
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Financiële vaste activa 

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde, 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 gehele 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 waardeverminderingen van vaste activa 

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

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

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

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 indirecte kosten. Voor een eventuele
incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen.
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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.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvordingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde 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 de nominale waarde.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Voorzieningen voor belastingverplichtingen 

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 balastingtarief. 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 één jaar.

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

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.
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Omzetverantwoording 

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.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

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

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

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van immateriële en materiële 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.

Financiële baten en lasten 

De financiële 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 over de winst of het verlies 

De belastingen 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 de te hanteren belastingtarief.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het
zakelijke en financiële 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 financiële beleid word
tuitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats
onder financiële baten en lasten.
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Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht 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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3.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven: 

Kosten van
ontwikkeling

Kosten van
goodwill die
van derden
is verkregen

Overige
immateriële
vaste activa

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 877.969 151.011 446.309 1.475.289
Cumulatieve afschrijvingen -273.000 -138.206 -340.830 -752.036

Boekwaarde per
1 januari 2019 604.969 12.805 105.479 723.253

Mutaties 
Investeringen 645.162 - 35.498 680.660
Afschrijvingen -191.045 -12.805 -13.767 -217.617
Desinvesteringen - - -330.826 -330.826
Afschrijvingen op
desinvesteringen - - 330.826 330.826

Saldo mutaties 454.117 -12.805 21.731 463.043

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 1.523.131 151.011 150.981 1.825.123
Cumulatieve afschrijvingen -464.045 -151.011 -23.771 -638.827

Boekwaarde per
31 december 2019 1.059.086 - 127.210 1.186.296

Informatieverschaffing over immateriële vaste activa 

De volgende afschrijvingspercentages zijn van toepassing:
- kosten van ontwikkeling 10%-20%;
- goodwill 20%;
- overige immateriële vaste activa: 10-20%.
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2  Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven: 

Bedrijfsge-
bouwen en
-terreinen

Machines
en
installaties

Andere vas-
te bedrijfs-
middelen

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2019
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 4.710.349 8.431.500 3.218.034 16.359.883
Cumulatieve afschrijvingen -2.547.984 -4.987.249 -2.187.927 -9.723.160

Boekwaarde per
1 januari 2019 2.162.365 3.444.251 1.030.107 6.636.723

Mutaties 
Investeringen 650 372.051 556.293 928.994
Afschrijvingen -151.464 -549.717 -348.562 -1.049.743
Desinvesteringen - -4.400 -40.663 -45.063
Afschrijvingen op
desinvesteringen - 400 40.663 41.063

Saldo mutaties -150.814 -181.666 207.731 -124.749

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of
vervaardigingsprijs 4.710.999 8.799.151 3.733.664 17.243.814
Cumulatieve afschrijvingen -2.699.448 -5.536.566 -2.495.826 -10.731.840

Boekwaarde per
31 december 2019 2.011.551 3.262.585 1.237.838 6.511.974

Informatieverschaffing over materiële vaste activa 

De volgende afschrijvingspercentages zijn van toepassing:
- bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0-20%;
- machines en installaties: 20%;
- andere vaste bedrijfsmiddelen: 20%.
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Financiële vaste activa

2019 2018
€ €

3  Overige deelnemingen

Verum B.V. 6.344 6.344

4  Latente belastingvorderingen

Actieve belastinglatentie 216.352 304.453

Actieve belastinglatentie
Stand per 1 januari 304.453 440.019
Afnamen -88.101 -135.566

Stand per 31 december 216.352 304.453

De actieve latentie heeft betrekking op verrekenbare verliezen.  

5  Overige vorderingen

Lening u/g WJ Beheer B.V. 128.564 128.564

De leningen u/g is ontstaan op 6 december 2013 en heeft 
een looptijd tot en met 6 december 2018. Er zijn geen 
zekerheden overeengekomen. 

Vlottende activa

6  Voorraden

Grond- en hulpstoffen 520.289 422.158
Gereed product en handelsgoederen 1.072.213 686.369

1.592.502 1.108.527
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2019 2018
€ €

7  Onderhanden projecten

Geactiveerde kosten onderhanden projecten 3.623.000 3.367.693
Gefactureerde termijnen -2.455.797 -1.670.390
Toegerekend resultaat 482.733 295.263

1.649.936 1.992.566

Informatieverschaffing over onderhanden projecten 

Vanwege het onvoldoende inzicht in de onderhanden
projecten is de uitsplitsing van de financieringsstanden 
per project niet mogelijk. 

8  Vorderingen

Handelsdebiteuren 3.270.569 3.006.640
Vorderingen op gelieerde maatschappijen - 219.212
Overige vorderingen en overlopende activa 1.157.844 555.856

4.428.413 3.781.708

Informatieverschaffing over vorderingen 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
De reële waarde van de vorderingen benadert de 
boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van 
de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen 
voor oninbaarheid zijn gevormd. 

Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 3.270.569 3.006.640

Vorderingen op gelieerde maatschappijen

Rekening-courant gelieerde ondernemingen - 219.212
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2019 2018
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren omzet 1.035.159 409.335
Vooruitbetaalde bedragen 89.096 135.111
Overige vorderingen 33.589 11.410

1.157.844 555.856

9  Liquide middelen

Kas 1.170 2.705
Bank, rekening-courant 16.946 1.932

18.116 4.637

Informatieverschaffing over liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Groepsvermogen

Informatieverschaffing over 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. 

Voorzieningen

Informatieverschaffing over latente belastingverplichtingen 

Dit betreft de voorziening inzake latente vennootschapsbelasting
waarvan de waarde is bepaald op basis van verschillen tussen 
commerciële en fiscale balanswaarderingen vermenigvuldigd 
met het geldende belastingtarief. 

10  Latente belastingverplichtingen

Stand per 1 januari 468.672 517.523
Afnamen -31.908 -48.851

Stand per 31 december 436.764 468.672
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11  Langlopende schulden

2019 2018
€ €

12  Achtergestelde leningen

Achtergestelde lening Rojuma II B.V. 375.000 375.000

Het rentepercentage van de achtergestelde lening 
Rojuma II B.V. bedraagt 8%.  

13  Andere obligaties en onderhandse leningen

Stichting Obligatiehoudersbelangen 4.990.000 4.990.000

Stichting Obligatiehoudersbelangen
Stand per 1 januari
Hoofdsom 4.990.000 2.490.000

Saldo per 1 januari 4.990.000 2.490.000

Mutaties
Verhoging - 2.500.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 4.990.000 4.990.000

Saldo per 31 december 4.990.000 4.990.000

De obligatielening bestaat uit 2.490 obligaties met een nominale 
waarde van € 1.000 per stuk. Deze obligatielening is uitgegeven 
op 10 augustus 2016 en wordt afgelost op 10 augustus 2022. 
Het rentepercentage bedraagt 6%. Verstrekte zekerheden: 
- eerste pandrecht op alle aandelen van Bouman Industrial 
Supplier Group B.V.

In 2018 is er een nieuwe obligatielening opgenomen. 
Deze obligatielening bestaat uit 2.500 obligaties met een 
nominale waarde van € 1.000 per stuk. Deze obligatielening is 
uitgegeven op 25 april 2018 en wordt afgelost op 25 april 2024. 
Het rentepercentage bedraagt 7%. Er zijn geen zekerheden 
overeengekomen.
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2019 2018
€ €

14  Leningen o/g

Hypothecaire lening Rabobank 1.025.000 1.103.000

Hypothecaire lening Rabobank
Stand per 1 januari
Hoofdsom 2.000.000 2.000.000
Cumulatieve aflossing -819.000 -741.000

Saldo per 1 januari 1.181.000 1.259.000

Mutaties
Aflossing -78.000 -78.000

Stand per 31 december
Hoofdsom 2.000.000 2.000.000
Cumulatieve aflossing -897.000 -819.000
Kortlopend deel -78.000 -78.000

Saldo per 31 december 1.025.000 1.103.000

Dit betreft een afgesloten lening ter grootte van € 2.000.000.
De looptijd van de lening bedraagt circa 25 jaar. Het rente-
percentage is gelijk aan het driemaands Euribor Roll-
overpercentage te vermeerderen met een opslag van 1,85%.
Van de lening heeft een bedrag ad € 635.000 een looptijd 
langer dan vijf jaar. 
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2019 2018
€ €

15  Financieringen

Lening PPM Oost 83.600 125.200

Lening PPM Oost
Stand per 1 januari
Hoofdsom 250.000 250.000
Cumulatieve aflossing -83.200 -41.600

Saldo per 1 januari 166.800 208.400

Mutaties
Aflossing -41.600 -41.600

Stand per 31 december
Hoofdsom 250.000 250.000
Cumulatieve aflossing -124.800 -83.200
Kortlopend deel -41.600 -41.600

Saldo per 31 december 83.600 125.200

Dit betreft een lening, aangegaan op 9 februari 2017 met 
een looptijd van maximaal 6 jaar zodat de looptijd eindigt 
op 9 februari 2023. De aflossingen vinden plaats in 24 gelijke 
kwartaaltermijnen ad € 10.400 ingaande per 31 maart 2017. 
De laatste aflossing bedraagt € 10.800. De verschuldigde 
rente over de lening bedraagt 7% per jaar. Er zijn geen 
zekerheden overeengekomen. 
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2019 2018
€ €

16  Leaseverplichtingen

Lease Deutsche leasing 916.500 1.114.500

Lease Deutsche leasing
Stand per 1 januari
Hoofdsom 1.550.000 -
Cumulatieve aflossing -237.500 -

Saldo per 1 januari 1.312.500 -

Mutaties
Verhoging - 1.550.000
Aflossing -198.000 -237.500

Saldo mutaties -198.000 1.312.500

Stand per 31 december
Hoofdsom 1.550.000 1.550.000
Cumulatieve aflossing -435.500 -237.500
Kortlopend deel -198.000 -198.000

Saldo per 31 december 916.500 1.114.500

Dit betreft een leaseovereenkomst inzake Universeel Frees- 
en Draaibewerkingscentrum (object), aangegaan op 
29 juni 2017 met een looptijd van 60 maanden. In 2018 is 
de opdracht daadwerkelijk  geeffectueerd en zijn de 
1e aanbetaling en termijnen betaald. De 1e aanbetaling 
bedraagt € 155.000 gevolgd door 60 termijnen (inclusief 
rente) van € 18.375. Het object is gesteld als zekerheid. 
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Kortlopende schulden

Informatieverschaffing over kortlopende schulden 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd
van korter dan een jaar. De reële waarde van de 
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege 
het kortlopende karakter ervan. 

2019 2018
€ €

17  Schulden aan banken

Rabobank 1.087.166 467.992

18  Aflossingsverplichtingen

Lening o/g Rabobank 3013.909.196 78.000 78.000
Lening PPM Oost 41.600 41.600
Lease Deutsche Leasing 198.000 198.000

317.600 317.600

19  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 2.434.198 2.429.366

20  Schulden aan gelieerde maatschappijen

Rekening-courant gelieerde ondernemingen 8.317 -

21  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale
verzekeringen

Omzetbelasting 902.963 735.184
Loonheffing 566.574 149.487
Vennootschapsbelasting 20.784 35.482
Pensioenen 368.701 142.837

1.859.022 1.062.990
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2019 2018
€ €

22  Overige schulden

Nettolonen - 2.134
Vakantiegeld en -dagen 406.721 387.655
Overige schulden 80.631 66.414
Te betalen rente financiering 30.697 29.329
Lening Spotcap 123.216 194.382
Nog te ontvangen inkoopfacturen 390.000 -

1.031.265 679.914

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De groep (behoudens Centri Tech Separations Twente B.V.) beschikt over een faciliteit in
rekening-courant bij de Rabobank tot een bedrag van € 1.000.000, alsmede een faciliteit
inzake bankgaranties tot een bedrag van € 500.000. Voor deze faciliteiten zijn de volgende
zekerheden afgegeven:
- earn-out verklaring;
- een solvabiliteitsverklaring van 30%*;
- MKB Participatiefonds II B.V. en Rojuma II B.V. hebben een achterstelling en verpanding van
vordering afgegeven ten behoeve van de groep (behoudens Centri Tech Separations 
Twente B.V.);
- no-change-of-ownerschip;
- huurder Bouman Property 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.

*Door de RaboBank is hieromtrent een Waiver verstrekt. 

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

Bouman Property B.V. heeft een bankhypotheek met een ingeschreven bedrag van 
€ 3.000.000 afgegeven ten behoeve van Bouman Industrial Supplier Group B.V. en
Machinefabriek Bouman B.V.
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Huurverplichtingen:
De entiteit heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen voor een bedrag
van € 324.000. Deze vervallen als volgt:
- binnen één jaar: € 105.000;
- tussen één en vijf jaar: € 219.000;
- langer dan vijf jaar: nihil. 

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid 

Bouman Industries B.V. vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid
voor de omzetbelasting:
- Bouman Industrial Supplier Group B.V;
- Bouman Property B.V.; 
- Bouman Produktie B.V.; 
- Centri Tech Separations Twente B.V.;
- Machinefabriek Bouman B.V.; 
- Bouman Proces Technologie B.V.;
- Bouman Industrial Services B.V.;
- Bouman Engineering B.V.

Bouman Industries B.V. vormt tezamen met de volgende dochterondernemingen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting:
- Bouman Industrial Supplier Group B.V;
- Bouman Property B.V.; 
- Bouman Produktie B.V.; 
- Machinefabriek Bouman B.V.; 
- Bouman Proces Technologie B.V.;
- Bouman Industrial Services B.V.;
- Bouman Engineering B.V 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties 

Per 31 december 2019 zijn bankgaranties afgegeven tot een bedrag van € 394.718.
Het saldo boven de faciliteit van € 500.000 wordt ingeperkt op de rekening-courantfaciliteit bij
de Rabobank. 

Informatieverschaffing over betalingen van operationele leases 

De entiteit heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van leasetermijnen voor een bedrag
van € 901.000 Deze vervallen als volgt:
- binnen één jaar: € 289.000
- tussen één en vijf jaar: € 612.000;
- langer dan vijf jaar: nihil.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus
Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid
zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk
ook de langere termijn. Voor Bouman Industries B.V. levert dit risico's op voor het personeel
(besmetting, werkzaamheden) en de onderneming (werkzaamheden, liquiditeit). 
De onderneming volgt de richtlijnen van het RIVM en heeft diverse maatregelen genomen ten
behoeve van het personeel, zoals de mogelijkheid tot thuiswerken. 
Bouman Industries B.V. maakt op dit moment gebruik van het uitstel van het betalen van
belastingen en is een betalingsregeling overeengekomen met het pensioenfonds. 

De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen.
Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact
hiervan op de onderneming niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december
2019. 

Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Coronacrisis inclusief de
omvang en duur van de voor Bouman Industries B.V. benodigde overheidssteun is het 
ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op 
Bouman Industries B.V.
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3.6 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

23  Netto-omzet

De netto-omzet van Bouman Industries B.V. en haar dochter-
en/of groepsmaatschappijen is over 2019 ten opzichte 
van het vorige jaar gedaald met 14,1%. 

2019 2018
€ €

24  Lonen

Salaris directie 300.000 240.000
Brutolonen en -salarissen 4.039.233 4.045.613

4.339.233 4.285.613

Bezoldiging bestuurders
Bezoldiging bestuurders 360.000 300.000

Gemiddeld aantal werknemers

2019
Werkzaam
binnen
Nederland

Werkzaam
buiten
Nederland

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers 97,00 - 97,00
2018

Werkzaam
binnen
Nederland

Werkzaam
buiten
Nederland

Totaal

Gemiddeld aantal werknemers 98,00 - 98,00
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2019 2018
€ €

25  Sociale lasten

Sociale lasten UVI 723.999 653.021

26  Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 350.270 332.535

27  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen immateriële vaste activa 217.617 427.684
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.049.743 976.694

1.267.360 1.404.378

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten van ontwikkeling 191.045 273.000
Afschrijvingskosten goodwill die van derden is verkregen 12.805 30.712
Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa 13.767 123.972

217.617 427.684

De afschrijvingskosten overige immateriele vaste activa 
bestaan in 2018 voor een bedrag ad € 123.000 uit 
afschrijvingen welke betrekking hebben op eerdere periode.  

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 151.464 139.576
Machines en installaties 549.717 369.607
Andere vaste bedrijfsmiddelen 348.562 467.511

1.049.743 976.694

De afschrijvingskosten andere vaste bedrijfsmiddelen 
bestaan in 2018 voor een bedrag ad € 143.000 uit 
afschrijvingen welke betrekking hebben op eerdere 
periode. 
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2019 2018
€ €

28  Overige bedrijfskosten

Overige personeelsbeloningen 341.158 348.739
Huisvestingskosten 405.018 451.285
Exploitatie- en machinekosten 520.076 705.465
Verkoopkosten 56.540 46.969
Autokosten 190.411 143.732
Algemene kosten 410.917 354.538
Overige bedrijfskosten -32.167 -42.794

1.891.953 2.007.934

Overige personeelsbeloningen

Kantinekosten 16.289 15.711
Bedrijfskleding 33.086 37.634
Reiskostenvergoeding 104.142 163.831
Studie- en opleidingskosten 50.065 44.633
Overige kostenvergoedingen 62.610 7.489
Onkostenvergoedingen 74.966 79.441

341.158 348.739

Huisvestingskosten

Huur 134.664 173.913
Onderhoud gebouwen 31.155 43.047
Schoonmaakkosten 38.092 32.968
Energiekosten 177.764 181.497
Belastingen en zakelijke lasten 13.121 9.117
Overige huisvestingskosten 10.222 10.743

405.018 451.285

Exploitatie- en machinekosten

Gereedschapskosten 334.057 404.335
Huur machines 196.861 298.052
Vrachtkosten 6.684 10.425
Overige exploitatie- en machinekosten 17.253 10.074
Opbrengst oude metalen -42.212 -39.189
Vrachtkosten 7.433 21.768

520.076 705.465
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2019 2018
€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 9.424 6.679
Representatiekosten 3.213 2.894
Reis- en verblijfkosten 35.022 8.594
Overige verkoopkosten 8.881 28.802

56.540 46.969

Autokosten

Brandstofkosten 46.438 26.441
Reparatie en onderhoud 1.488 2.750
Verzekeringen 795 1.041
Motorrijtuigenbelasting - 218
Leasekosten 134.349 110.900
BTW privé-gebruik 7.341 7.249
Opbrengst bedrijfsauto's - -4.867

190.411 143.732

Algemene kosten

Verzekeringen 96.416 81.220
Salarisadministratie 4.677 3.768
Accountantskosten 41.703 41.791
Advieskosten 90.732 110.091
Overige algemene kosten 12.509 -44.819
Kantoorkosten 164.880 162.487

410.917 354.538

Overige bedrijfskosten

Bijzondere baten en lasten -32.167 -42.794

Mazars          39



Bouman Industries B.V. 8 december 2020
Almelo

2019 2018
€ €

29  Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -598.813 -637.125

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente belastingen 26.195 65
Rente leningen o/g 53.944 136.719
Rente overige schulden 119.001 144.300
Betaalde bankrente 79.854 91.262
Overige rentelasten 319.819 264.779

598.813 637.125

30  Belastingen

Latente belastingen -56.193 48.851
Belastingen uit huidig boekjaar 14.698 -187.567

-41.495 -138.716

31  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen

Verum B.V. 20.484 10.245
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4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2019 
(na resultaatverdeling)

2019 2018
€ € € €

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van goodwill die van derden
is verkregen - 12.805

Financiële vaste activa
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

32 
5.374.663 5.565.377

Overige vorderingen 33 128.564 128.564

5.503.227 5.693.941

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren 60.518 14.940
Vorderingen op groeps-
maatschappijen

34 
2.664.942 2.463.104

Vorderingen op gelieerde
maatschappijen - 116.300
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 6.215 35.330
Overige vorderingen en
overlopende activa 24.858 97.948

2.756.533 2.727.622

Liquide middelen 16.946 1.932

8.276.706 8.436.300
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2019 2018
€ € € €

Passiva
Eigen vermogen 35 
Gestort en opgevraagd aandelen-
kapitaal

36 
443.228 443.228

Agioreserve 536.745 536.745
Wettelijke en statutaire reserves 37 2.806.142 3.029.402
Overige reserves -2.612.050 -2.456.834

1.174.065 1.552.541

Voorzieningen
Overige voorzieningen 38 1.299.877 1.106.312

Langlopende schulden
Achtergestelde leningen 375.000 375.000
Andere obligaties en onderhandse
leningen 4.990.000 4.990.000
Financieringen 83.600 125.200

5.448.600 5.490.200

Kortlopende schulden
Schulden aan banken 39 41.600 41.600
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 201.114 130.894
Schulden aan gelieerde maat-
schappijen

40 
57.569 -

Schulden ter zake van belastingen
en premies sociale 
verzekeringen

41 

20.784 35.482
Overige schulden 33.097 79.271

354.164 287.247

8.276.706 8.436.300
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4.2 Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening over 2019 

2019 2018
€ € € €

Resultaat deelnemingen -384.275 727.631
Vennootschappelijk resultaat na
belastingen 5.799 -455.192

Nettoresultaat na belastingen -378.476 272.439
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4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de
enkelvoudige jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Bouman Industries B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Van den Broekeweg 15, 7600 AB
te Almelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08214189.

Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De enkelvoudige 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 verplichtingen 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.
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4.4 Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Financiële vaste activa

Lijst deelnemingen

Aandeel in
geplaatst
kapitaal in %

Bouman Industrial Supplier Group B.V., te Almelo 100,00
Centri Tech Separations Twente B.V., te Almelo 100,00
Bouman Property B.V., te Almelo 100,00
Bouman Metaal Techniek B.V., te Almelo 100,00

2019 2018
€ €

32  Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Bouman Industrial Supplier Group B.V. 3.426.936 3.567.747
Bouman Property B.V. 1.947.727 1.997.630

5.374.663 5.565.377

Bouman Industrial Supplier Group B.V.
Boekwaarde per 1 januari 3.567.747 2.777.562
Resultaat -140.811 790.185

Boekwaarde per 31 december 3.426.936 3.567.747

Bouman Property B.V.
Boekwaarde per 1 januari 1.997.630 1.816.741
Resultaat -49.903 180.889

Boekwaarde per 31 december 1.947.727 1.997.630
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2019 2018
€ €

33  Overige vorderingen

Lening u/g WJ Beheer B.V. 128.564 128.564

De leningen u/g is ontstaan op 6 december 2013 en heeft 
een looptijd tot en met 6 december 2018. Het geldende 
rentepercentage over de leningen u/g bedraagt 2,5% per 
jaar. Er zijn geen zekerheden overeengekomen.  

Informatieverschaffing over vorderingen 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
De reële waarde van de vorderingen benadert de 
boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van 
de vorderingen en het feit dat waar nodig 
voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

34  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant groepmaatschappijen 2.664.942 2.463.104

Over het rekening-courant saldo wordt geen rente 
berekend. Eveneens zijn er geen zekerheden en/of 
aflossingen overeengekomen.
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35  Eigen vermogen

Gestort en
opgevraagd
aandelen-
kapitaal

Agioreserve Wettelijke
en
statutaire
reserves

Overige
reserves

Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2019 443.228 536.745 3.029.402 -2.456.834 1.552.541
Uit resultaatverdeling - - - -378.476 -378.476
Mutatie wettelijke reserve
kosten van ontwikkeling - - 454.117 - 454.117
Mutatie andere wettelijke
reserve - - -677.377 - -677.377
Vrijval ten gunste van overige
reserves - - - 223.260 223.260

Stand per 31 december 2019 443.228 536.745 2.806.142 -2.612.050 1.174.065

Het garantievermogen bestaat uit het groepsvermogen en de 
achtergestelde lening(en) die onder de langlopende schulden 
verwerkt zijn. Het garantievermogen per 31 december 2019 
bedraagt € 1.549.065 (31 december 2018: € 1.927.541). 

36  Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 443.228,
verdeeld in 886.456 aandelen van nominaal € 0,50.  

2019 2018
€ €

37  Wettelijke en statutaire reserves

Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 1.059.086 604.969
Andere wettelijke reserves 1.747.056 2.424.433

2.806.142 3.029.402

Informatieverschaffing over andere wettelijke reserves, onderscheiden naar hun aard 

De wettelijke reserve heeft betrekking op geactiveerde kosten van ontwikkeling en
herwaardering van materiele vaste activa. 
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Voorzieningen

2019 2018
€ €

38  Overige voorzieningen

Voorziening deelnemingen 1.299.877 1.106.312

Voorziening deelnemingen groepsmaatschappijen

Centri Tech Separations Twente B.V. 1.174.907 994.459
Bouman Metaal Techniek B.V. 124.970 111.853

1.299.877 1.106.312

Centri Tech Separations Twente B.V.
Stand per 1 januari 994.459 863.869
Mutatie voorziening 180.448 130.590

Stand per 31 december 1.174.907 994.459

Bouman Metaal Techniek B.V.
Stand per 1 januari 111.853 -
Mutatie voorziening 13.117 111.853

Stand per 31 december 124.970 111.853

Informatieverschaffing over langlopende schulden 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ad € 41.600 zijn
opgenomen onder de schulden op korte termijn. Van de langlopende schulden heeft een
bedrag ad € 2.500.000 een looptijd langer dan vijf jaar. Het rentepercentage varieert van 6%
tot 8%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening. 
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Kortlopende schulden

Informatieverschaffing over kortlopende schulden 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd
van korter dan een jaar. De reële waarde van de 
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege 
het kortlopende karakter ervan. 

2019 2018
€ €

39  Schulden aan banken

Aflossingsverplichtingen 41.600 41.600

Aflossingsverplichtingen

Lening PPM Oost 41.600 41.600

40  Schulden aan gelieerde maatschappijen

Rekening-courant gelieerde ondernemingen 57.569 -

41  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale
verzekeringen

Vennootschapsbelasting 20.784 35.482
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid 

Bouman Industries B.V. vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid
voor de omzetbelasting:
- Bouman Industrial Supplier Group B.V;
- Bouman Property B.V.; 
- Bouman Produktie B.V.; 
- Centri Tech Separations Twente B.V.;
- Machinefabriek Bouman B.V.; 
- Bouman Proces Technologie B.V.;
- Bouman Industrial Services B.V.;
- Bouman Engineering B.V.

Bouman Industries B.V. vormt tezamen met de volgende dchterondernemingen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting:
- Bouman Industrial Supplier Group B.V;
- Bouman Property B.V.; 
- Bouman Produktie B.V.; 
- Machinefabriek Bouman B.V.; 
- Bouman Proces Technologie B.V.;
- Bouman Industrial Services B.V.;
- Bouman Engineering B.V. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het geconsolideerde deel van de jaarrekening.  

Resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2019 ad € 378.476 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de
overige reserves. 

Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
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4.5 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

Gedurende de boekjaren 2019 en 2018 waren geen
werknemers in dienst bij de vennootschap.

2019 2018
€ €

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vorderingen groepsmaatschappijen 360.000 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen o/g 36.426 99.138
Rente overige schulden 20.926 16.505
Betaalde bankrente 4.853 1.477
Overige rentelasten 319.819 264.779

382.024 381.899

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen

Bouman Industrial Supplier Group B.V. -140.809 790.185
Centri Tech Separations Twente B.V. -180.448 -130.590
Bouman Property B.V. -49.901 180.889
Bouman Metaal Techniek B.V. -13.117 -112.853

-384.275 727.631

Almelo, 8 december 2020

Bouman Industries B.V.

W.J. van Wijck
De directie
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Overige gegevens

5.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 

Artikel 22:
1 
De winst wordt bepaald volgens normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd. 
2
a) De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering
vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de
wet moeten worden aangehouden. 
b) Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is.
c) Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.
d) Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar
eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of
daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
e) de vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het hiervoor
vermelde sub 2a is voldaan. 
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Mazars Accountants N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24402415)

Zuiderval 60
Postbus 2323
7500 CH Enschede
T: 088 277 11 00
Enschede@mazars.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

Aan: de aandeelhouders van Bouman Industries B.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Onze oordeelonthouding

Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2019 van Bouman Industries B.V. te Almelo te
controleren.

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van
de vennootschap. Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf
'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening te kunnen baseren bij de jaarrekening als geheel.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De basis voor onze oordeelonthouding

In het jaar 2019 leidt het stelsel van interne beheersing met betrekking tot de projectorganisatie en
projectadministratie niet tot voor ons voldoende controleerbare gegevens. Hierdoor zijn wij niet in
staat geweest om in onze accountantscontrole voldoende zekerheid te verkrijgen over de waardering
van de onderhanden projecten en de daarmee samenhangende posten als de productiewaarde
(omzet en mutatie onderhanden projecten) en kosten van grond- en hulpstoffen.

Invloed Coronacrisis

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “Gebeurtenissen na balansdatum” op pagina 35 van de
toelichting op de jaarrekening waarin de directie van Bouman Industries B.V. toelicht wat de impact
van de Coronacrisis op de organisatie reeds is geweest en met wat voor impact zij verder nog
rekening houdt.

Ook is toegelicht welke maatregelen de directie al genomen heeft en welke maatregelen zij
voornemens is nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar
gestelde faciliteiten zij verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds grote
onzekerheden blijven bestaan.



De directie geeft daarbij aan dat er geen sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot
de continuïteit van de onderneming. Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij
behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate
toelichting is. Doordat er onzekerheid is over wat de uiteindelijke economische impact van het
Coronacrisis zal zijn, spreekt er ook veel onzekerheid uit deze toelichting. Op grond van de door ons
uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van mening dat, rekening
houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze controleverklaring zijn, de
onderneming de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar jaarrekening terecht opmaakt op
basis van continuïteit in lijn met het verslaggevingsstelsel.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
§ het bestuursverslag;
§ de overige gegevens.

Vanwege het belang van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze
oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW te
overwegen of de andere informatie al dan niet:
§ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
§ alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie te lezen en op basis van onze kennis en ons
begrip, te verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). In dit
kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die De directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet
de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.



De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf
'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren bij de jaarrekening als
geheel.

Wij zijn onafhankelijk van Bouman Industries B.V. zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Enschede, 8 december 2020

Mazars Accountants N.V.

G.J.H. Oude Voshaar RA




