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RESULTATEN    2012 2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Bedragen x   Eur 1.000

Opbrengsten      27.978 26.319 

Groei      6,3% 36,4%

Brutowinst      8.876 10.007

% van de opbrengsten     31,7% 38,0% 

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) 3.687 4.247

% van de opbrengsten      13,2% 16,1%

Bedrijfsresultaat (EBIT)      3.417 3.970

% van de opbrengsten      12,2% 15,1%

Winst over de verslagperiode     2.648 2.971

% van de opbrengsten     9,5% 11,3%

TOTALE KASSTROOM      -2.514 118

BALANSGEGEVENS    2012 2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Bedragen x   Eur 1.000

Eigen vermogen      21.860 19.775

Balanstotaal     29.462 27.904

Netto kaspositie     5.170 3.525

WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL   2012 2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Aantal Werkondernemers per einde verslagperiode     503 455

Gemiddeld aantal Werkondernemers      497 445

Aantal indirecte medewerkers per einde verslagperiode   65 63  

Ratio direct/indirect     7,7 7,2

 1.1 KERNCIJFERS EN KERNPUNTEN
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AANDELEN GEGEVENS 2012 2011

   T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Aantal genoteerde aandelen ultimo     3.687.766 3.687.766

Gewone winst per aandeel (in Eur)*     0,72 0,81

Verwaterde winst per aandeel (in Eur)*     0,70 0,79

Kasstroom per aandeel (in Eur)**     0,79 0,88

Marktkapitalisatie per einde verslagperiode (x Eur 1.000)    52.514 44.106

Hoogste slotkoers in de verslagperiode (in Eur)      15,70 12,30

Laagste slotkoers in de verslagperiode (in Eur)      9,65 9,36

Koers per einde verslagperiode (in Eur)      14,24 11,96

* Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardevermindering,  
berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.

KERNPUNTEN
# Opbrengsten in eerste helft 2012 gestegen met 6,3% tot Eur 28,0 miljoen 

(eerste helft 2011: Eur 26,3 miljoen).

# Brutowinst afgenomen tot 31,7% van de opbrengsten (eerste helft 2011: 38,0%), mede door significante 

invloed van lagere subsidie-opbrengsten en hoger werkgeversdeel sociale lasten als gevolg van overheids-

maatregelen.

# Indirecte kosten gedaald als percentage van de opbrengsten naar 19,5% (eerste helft 2011: 22,9%).

# Aantal Werkondernemers gestegen met 5,2% tot 503 (ultimo december 2011: 478), voornamelijk door  

de stijging van het aantal Werkondernemers met 14,9% bij TMC Technology.

# Gemiddeld aantal Werkondernemers gestegen met 11,7% tot 497 (eerste helft 2011: 445).

# Ratio direct/indirect personeel ultimo juni 2012 bedroeg 7,7 (ultimo juni 2011: 7,2).

# Groei van het aantal projecten in West-Nederland met 12,0% ten opzichte van ultimo december 2011.

# Afhankelijkheid top-3 opdrachtgevers afgenomen door groei bij nieuwe opdrachtgevers. 

# Solvabiliteit toegenomen tot 74,2% (ultimo december 2011: 71,5%).
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 1.2  SAMENVATTING 

TMC heeft een goede eerste helft van 2012 achter 

de rug. De opbrengsten zijn gestegen met 6,3% tot 

Eur 28,0 miljoen ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar, ondanks onzekerheid in de markt en  

een licht temperende vraag. De stijging van de  

opbrengsten is volledig toe te schrijven aan de  

ontwikkelingen binnen de Member Company  

Technology. Het gemiddeld aantal Werkonder-

nemers van TMC is gestegen met 11,7% tot 497  

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

Overheidsmaatregelen in wet- en regelgeving  

hebben een remmende werking gehad op de winst-

gevendheid. Zo zijn de directe personeelskosten  

relatief gestegen, als gevolg van een verhoging van 

het maximumpremieloon Zvw. Daarnaast zijn door 

verlaagde subsidiepercentages en een verlaagde 

staffel de WBSO subsidies afgenomen.  

Opdrachtgevers hebben behoefte aan een flexibele 

schil in hun organisatie, maar de vraag is grilliger en 

projecten zijn gemiddeld van kortere duur. De pro-

ductiviteit daalt als gevolg van het beleid om de ge-

middelde verblijfsduur van Werk ondernemers bij 

TMC te verhogen. Een Werkondernemer die bij ver-

schillende opdrachtgevers werkzaam is geweest 

heeft doorgaans een lang duriger arbeidsrelatie met 

TMC. Dit vergt een investering in de productiviteit, 

aangezien de Werkondernemer tussen de opdrach-

ten door een korte periode improductief is.

In kwalitatieve zin is in de eerste helft van 2012 ook 

progressie geboekt. Mei jongstleden hebben wij in 

samenwerking met BNR Nieuwsradio het zeer  

succesvolle ‘CTO meets CTO’ netwerkevenement 

georganiseerd, waarbij enkele zeer vooraanstaande 

Chief Technology Officers hun licht lieten schijnen 

op de functie van CTO en het krachtenveld waarin 

deze zijn werk doet. Onder andere dit evenement, 

een geïntensiveerde landelijke marketingcampagne 

en de sterke focus van het commercieel apparaat 

hebben er toe geleid dat wij een aantal gerenom-

meerde nieuwe klanten, met name in het westen 

van het land, aan ons portfolio hebben kunnen toe-

voegen zoals Heineken, Shell en Fokker. 

 

Daarnaast is een intern programma gestart, ge-

naamd ‘Salesforce’, waarin wij onze dienstverlening 

en de manier waarop wij deze naar onze afnemers 

brengen verder professionaliseren.

 

TMC Bouwkunde heeft zich niet aan de malaise in 

de bouwsector weten te onttrekken. Onzekerheid 

geldt voor de ICT markt die met een laag activitei-

tenniveau kampt.

 

De doelstelling om ons in de regio West-Nederland 

nadrukkelijker te profileren wordt goed ingevuld. 

Met name binnen de van oudsher op Zuid-Neder-

land georiënteerde Member Company Technology 

zien wij een toename van het aantal Werkonder-

nemers die in West-Nederland actief zijn.  

De ambities met betrekking tot deze regio worden 

onderstreept door het aannemen van diverse 

nieuwe accountmanagers met hun netwerk aldaar. 

Samengevat heeft TMC, ondanks een economisch 

onzekere omgeving, een stabiel eerste halfjaar 2012 

laten zien. Kijkend naar de ontwikkelingen bij onze 

grote opdrachtgevers, het aantal nieuwe account-

managers dat wij hebben aangenomen en de kwali-

teit van een aantal nieuwe opdrachtgevers, zien wij 

de tweede helft van 2012 positief tegemoet. 
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Verslag per 
Member 
Company2
 2.1 TMC TECHNOLOGY

De Member Company Technology heeft een groei 

laten zien in zowel opbrengsten als in aantal Werk-

ondernemers. Alle businesscellen hebben bijgedra-

gen aan deze groei. De beleidsmatige focus op groei 

in West-Nederland en een aantal nieuwe opdracht-

gevers hebben hieraan bijgedragen.

Samen met de TU Eindhoven is een samenwer-

kingsverband gesloten, waarbij wij de verplichting 

op ons nemen om promovendi in dienst te nemen 

en deze te helpen aan en te begeleiden naar een 

opdracht. Focus Orange en TMC hebben samen 

een ‘strategic sourcing’ model ontwikkeld dat het 

verschil in kosten tussen vast personeel en flex-

werkers inzichtelijk maakt. Het biedt HR-afdelingen 

en budgethouders een handvat voor personeels-

planning met flexibele sourcing.

 2.2 TMC ICT

De markt waarin de Member Company ICT actief 

is, maakt een moeilijke tijd door. Enerzijds vindt er 

een transitie plaats van de traditionele SAP module 

implementatie naar meer business systeem opti-

malisatie. Anderzijds zien wij dat opdrachtgevers 

investeringen uitstellen, of in kort cyclische projec-

ten investeren. Een kenmerk van de Werkonder-

nemers binnen TMC ICT is dat ze een senior profiel 

hebben, hetgeen ze in staat stelt om in proces  

re-engineering actief te zijn. Dit maakt het mogelijk 

dat hun inzet niet enkel beperkt is tot reguliere SAP 

consultancy maar dat onze Werkondernemers 

steeds vaker een ‘business consulting’ rol vervullen. 

Het uitstellen van de investeringen van opdracht-

gevers heeft een negatief effect gehad op de op-

brengstenontwikkeling in de eerste helft van 2012. 
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 2.3 TMC CONSTRUCTION

De activiteiten in de bouwwereld zijn onveranderd 

en van blijvend laag niveau. Het aantal Werkonder-

nemers binnen de businesscel TMC Bouwkunde is 

echter stabiel gebleven gedurende de eerste zes 

maanden van 2012. De markt voor civiele techniek 

lijkt daarentegen kansrijker. Er is bij de businesscel 

TMC Civiele Techniek een lichte groei in het aantal 

Werkondernemers gerealiseerd in de eerste helft 

van 2012. Om die reden hebben wij besloten om de 

commerciële activiteiten binnen TMC Bouwkunde 

en TMC Civiele Techniek te integreren.  

De commerciële activiteiten binnen TMC Oil &  

Gas zijn uitgebreid met de komst van een nieuwe 

accountmanager. Wij zien al tekenen die duiden op 

succesvolle plaatsingen in de nabije toekomst. Om 

onze groeiambitie in West-Nederland kracht bij te 

zetten zullen wij in de tweede helft van 2012 ver-

huizen van Hoogvliet naar een nieuwe vestiging in 

Rotterdam. 

10%
Construction

84%
Technology

6% ICT

2012

13%
Construction

79%
Technology

8% ICT

2011

Opbrengsten per Member Company H1 2012

Opbrengsten per Member Company H1 2011
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Resultaten3
 3.1 RESULTATEN
 TMC GROUP N.V.

MEDEWERKERS 
Het aantal Werkondernemers is met 10,5% ge-

stegen van 455 (ultimo juni 2011) tot 503 (ultimo 

juni 2012). Het aantal werkzame freelancers is toe-

genomen van 21 ultimo juni 2011 tot 26 ultimo juni 

2012. Daarnaast is het aantal werkzame indirecte 

medewerkers toegenomen van 63 ultimo juni 2011 

tot 65 ultimo juni 2012 wat de ratio direct versus 

indirect over dezelfde perioden doet stijgen van 7,2 

tot 7,7. Er waren in de eerst helft van 2012 gemid-

deld 497 Werkondernemers in dienst versus 445  

in de eerste helft van 2011. Dit is een stijging van 

11,7%. 

OPBRENGSTEN
In de eerste helft van 2012 bedroegen de opbreng-

sten Eur 28,0 miljoen, een stijging van 6,3% ten  

opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze  

stijging is voornamelijk een gevolg van een hoger 

gemiddeld aantal Werkondernemers en in mindere 

mate van een lichte stijging van de tarieven. Een  

lagere productiviteit ten opzichte van dezelfde  

periode vorig jaar heeft een drukkend effect gehad 

op de opbrengsten.

BRUTOWINST
De brutowinst is met 11,3% gedaald tot Eur 8,9 

miljoen (eerste helft 2011: Eur 10,0 miljoen). Als 

percentage van de opbrengsten betekent dit een 

daling tot 31,7% (eerste helft 2011: 38,0%). Deze 

daling is onder meer een gevolg van de gedaalde 

productiviteit door een lager aantal overuren en 

een hogere leegloop. Het beleid is erop gericht om 

de gemiddelde verblijfstijd van Werkondernemers 

te verhogen wat het toestaan van frictieleegloop 

met zich meebrengt. Verder zijn ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar het maximumpremie-

loon Zvw en samen hangende werk geverslasten ge-

stegen. De sociale lasten zijn hierdoor toegenomen 

met circa Eur 260 duizend. Ook hebben wij door  

lagere subsidiepercentages en een verlaagde staffel 

fors minder aanspraak kunnen maken op WBSO 

subsidie. In vergelijking met dezelfde periode vorig 

jaar is er Eur 504 duizend minder aan subsidie ont-

vangen. De staffelwijziging heeft met name invloed 

in de eerste helft van het jaar als gevolg van de me-

thodiek van de staffels. Zonder toegenomen soci-

ale lasten en verminderde subsidies bedroeg de 

brutowinst 34,5% als percentage van de opbreng-

sten.

500

600

400

300

Aantal Werkondernemers per einde periode

Aantal indirecten per einde periode

Ratio direct/indirect

H1 2010 H1 2011 H1 2012

8,0

7,0

6,0

Headcountontwikkeling



PAG
10 VERKORT HALFJAARBERICHT — 2012

WERELDTITEL ROBOTVOETBAL

TechUnited, het robotvoetbalteam van de Technische  

Universiteit Eindhoven, heeft onlangs op het WK in Mexico City 

de finale gewonnen. Het studententeam won met 4-1 van Iran. 

Teamleider Robin Soetens zei dolblij te zijn, na vier keer als 

tweede te zijn geëindigd.

De door de studenten gemaakte robots voetballen helemaal 

zelfstandig. Soetens: ‘We hebben altijd te mooi willen spelen, 

maar nu hebben we echt geoefend op overspelen, het maken 

van een-tweetjes en positiespel.’ Het team doet al sinds 2005 

mee aan de RoboCup. ‘Nu hebben we echt wel laten zien dat 

Eindhoven bij de top hoort als het om roboticaonderzoek gaat’, 

aldus Soetens.

De robotvoetbalcompetitie is opgezet om het robotica-

onderzoek te verbeteren. Achter de schermen van de Neder-

landers staan 20 teamleden paraat: studenten, promovendi en 

wetenschappelijke staf.

TMC steunt dit team al 5 jaar en is daarom supertrots op het 

resultaat!

INDIRECTE KOSTEN 
Ondanks het licht toegenomen aantal indirecte 

medewerkers zijn de indirecte kosten gedaald met 

9,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Deze daling komt door lagere reserveringen voor 

uit te keren bonussen aan indirecte medewerkers. 

Ook zijn door een aangescherpt debiteuren beleid 

de kosten in verband met de oninbaarheid van  

debiteuren sterk gedaald. Ten slotte zijn de ICT-  

en telefoonkosten afgenomen ten opzichte van  

dezelfde periode vorig jaar. De overheadkosten be-

wegen mee met de bruto winstgevendheid. 

BEDRIJFSRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2012 

bedroeg Eur 3,4 miljoen (eerste helft 2011: Eur 4,0 

miljoen). Het bedrijfsresultaat als percentage van 

de opbrengsten bedroeg 12,2% in de eerste helft 

van 2012 ten opzichte van 15,1% in de eerste helft 

van 2011. Het bedrijfsresultaat exclusief subsidies 

bedroeg 9,1% vergeleken met 9,9% over dezelfde 

periode vorig jaar. 

WINST 
De winst over de verslagperiode bedroeg Eur 2,6 

miljoen (eerste helft 2011: Eur 3,0 miljoen). Ten op-

zichte van de eerste helft van 2011 is dit een daling 

van 13,3%.  

KASSTROOM
Ultimo juni 2012 is de netto kaspositie gestegen 

naar Eur 5,2 miljoen (ultimo juni 2011: Eur 3,5 mil-

joen). De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 

over de verslagperiode bedroeg Eur 1,2 miljoen 

(eerste helft 2011: Eur 1,8 miljoen). De dividenduit-

kering van Eur 3,7 miljoen over 2011 doet de netto 

kasstroom dalen tot Eur 2,5 miljoen negatief.
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 3.2  RESULTATEN PER 
 MEMBER COMPANY

TMC TECHNOLOGY
Aan het einde van de verslagperiode telde de  

Member Company Technology 433 Werkonder-

nemers, een groei van 56 Werkondernemers 

(14,9%) ten opzichte van ultimo juni 2011. Gemid-

deld waren er 425 Werkondernemers in de eerste 

helft van 2012 in vergelijking met 364 over dezelfde 

periode vorig jaar. De groei is over de gehele 

breedte van deze Member Company gerealiseerd. 

Het aandeel in de groepsopbrengsten is gestegen 

naar 83,8%, tegenover 78,6% in de eerste zes 

maanden van 2011.

TMC Technology heeft over de eerste helft van 

2012 Eur 23,4 miljoen opbrengsten gerealiseerd. 

Deze stijging van 13,3% ten opzichte van dezelfde  

periode vorig jaar is het gevolg van een hoger  

gemiddeld aantal Werkondernemers en licht  

gestegen tarieven. 

Het bedrijfsresultaat exclusief doorbelasting van 

Holding- en NV-kosten is met Eur 0,1 miljoen 

(2,0%) gedaald tot Eur 6,3 miljoen over de verslag-

periode. Afgenomen productiviteit, toegenomen 

werkgeverslasten en afgenomen subsidies hebben 

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een  

negatief effect op de winstgevendheid. 

TMC ICT
TMC ICT heeft over de eerste helft van 2012 een 

opbrengst gerealiseerd van Eur 1,7 miljoen, 19,9% 

lager dan over dezelfde periode vorig jaar. Het  

teruggelopen activiteitenniveau op de ICT markt 

vertaalt zich in een gedaald gemiddeld aantal 

Werkondernemers, lagere verkooptarieven én  

productiviteit. De Member Company draagt voor 

6,2% bij aan de groepsopbrengsten (2011: 8,3%). 

Het bedrijfsresultaat voor doorbelasting van  

Holding- en NV-kosten daalde in de eerste zes 

maanden van 2012 tot Eur 98 duizend. In de eerste 

helft van 2011 bedroeg dit Eur 262 duizend. Dit is 

een daling van 62,7%.

Ultimo juni 2012 telt de Member Company ICT  

20 Werkondernemers (ultimo juni 2011: 24). 

Gemiddeld waren er in de verslagperiode 21  

Werkondernemers versus 23 in dezelfde periode 

vorig jaar.
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CTO MEETS CTO

De CTO moet technische excellentie combineren met toekomstvisie en 

een fijne neus hebben voor strategische hoogstandjes. Wat zijn de  

dilemma’s? Welke ontwikkelingen zijn veelbelovend? Hoe blijf je de con-

currentie een stap voor? Daarover ging het bij CTO meets CTO.

TMC CONSTRUCTION
De opbrengsten van TMC Construction daalden  

in de eerste helft van 2012 met 15,7% tot  

Eur 2,9 miljoen. Zowel TMC Bouwkunde als TMC 

Civiele Techniek kampten met een daling van het 

gemiddeld aantal Werkondernemers vergeleken 

met dezelfde periode 2011. Binnen TMC Bouw-

kunde heeft bovendien een daling van de produc-

tiviteit en tarieven plaatsgevonden. TMC Oil & Gas 

laat een heel ander beeld zien met sterk toegeno-

men opbrengsten. Het aandeel van TMC Construc-

tion in de totale opbrengsten van TMC is gedaald 

tot 10,4% (2011: 13,1%).

Per saldo is het bedrijfsresultaat voor doorbelasting 

van Holding- en NV-kosten met 34,9% gedaald van 

Eur 596 duizend over de eerste helft van 2011 tot 

Eur 388 duizend over de verslagperiode. 

Het gemiddeld aantal Werkondernemers over de 

eerste zes maanden van 2012 bedroeg 51 versus  

58 over dezelfde periode vorig jaar. Dit is een daling 

van 12,1%. Ultimo juni 2012 telde deze Member 

Company 50 Werkondernemers (ultimo juni 2011: 

54). 
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4 Vooruitzichten
TMC is gedurende het eerste halfjaar van 2012,  

ondanks onzekere marktomstandigheden, verder 

gegroeid. Met name voor wat betreft de Member 

Company Technology slaat de propositie van TMC 

goed aan bij zowel opdrachtgevers als kandidaten. 

En ondanks de huidige economische onzekerheid 

zijn de vooruitzichten voor de technologiesector 

positief. Recente ontwikkelingen bij onze opdracht-

gevers bevestigen dit beeld. Kijkend naar de inves-

tering in het aantal nieuwe accountmanagers 

verwachten wij te profiteren van deze ontwikkelin-

gen.

Voor de bouw- en ICT markt geldt dat wij geen  

substantiële verandering op de korte- en middel-

lange termijn in de marksituatie verwachten. Voor 

de civiele markt zien wij een licht herstel voor de 

niches waar wij ons op richten. 

Wij blijven ons sterk maken voor het beoordelen  

en waarderen van Bèta’s op hun merites en zijn  

verheugd te constateren dat wij hierin steeds  

nadrukkelijker gesteund worden door de maat-

schappelijke discussie. TMC heeft met haar Werk-

ondernemers en onderscheidende businessmodel 

een uitstekende uitgangspositie. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD
TUSSENTIJDS BERICHT
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Verkort
geconsolideerd 
tussentijds
bericht5
5.1  VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

    2012  2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Bedragen x Eur 1.000     

Opbrengsten     27.978 26.319

Directe personeelskosten     -19.102 -16.312

Brutowinst     8.876 10.007

Indirecte personeelskosten     -3.642 -3.920

Overige bedrijfskosten     -1.817 -2.117

Bedrijfsresultaat (EBIT)     3.417 3.970

Financieringsbaten     53 6

Financieringslasten     -9 -10

Winst vóór winstbelastingen     3.461 3.966

Winstbelastingen     -813 -995

Winst over de verslagperiode     2.648 2.971

Toe te rekenen aan:

Eigenaars van de Vennootschap      2.648 2.971

Minderheidsbelangen     – –

Winst over de verslagperiode     2.648 2.971

Winst per aandeel (in Eur)

Gewone winst per aandeel *      0,72 0,81

Verwaterde winst per aandeel *     0,70 0,79

* Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.     
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5.2 VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE 
EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

 (vóór winstbestemming)

    2012  2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Bedragen x Eur 1.000

Winst over de verslagperiode     2.648 2.971

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode  2.648 2.971

Toe te rekenen aan:

Eigenaars van de Vennootschap     2.648 2.971

Minderheidsbelangen     – –

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode  2.648 2.971
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5.3 VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
 (vóór winstbestemming)

   2012  2011 2011

   30 JUNI 31 DEC 30 JUNI

Bedragen x Eur 1.000      

ACTIVA

Materiële vaste activa    663 705 711

Immateriële activa en goodwill    10.284 10.403 10.857

Handels- en overige vorderingen    48 47 77

Vaste activa    10.995 11.155 11.645

Handels- en overige vorderingen    12.085 12.354 11.337

Overige belastingen en premies    – – 159

Overige vlottende activa    1.212 784 1.238

Geldmiddelen en kasequivalenten    5.170 7.684 3.525

Vlottende activa    18.467 20.822 16.259

TOTAAL ACTIVA    29.462 31.977 27.904
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   2012  2011 2011

   30 JUNI 31 DEC 30 JUNI

Bedragen x Eur 1.000

EIGEN VERMOGEN

Aandelenkapitaal     315 315 315

Agio     14.439 14.439 14.439

Reserves    -1.995 -1.995 -1.995

Ingehouden winsten    9.101 10.099 7.016

Eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap 21.860 22.858 19.775

VERPLICHTINGEN

Uitgestelde belastingverplichtingen    297 327 441

Langlopende verplichtingen    297 327 441

Handelsschulden    703 743 703

Vennootschapsbelasting    624 714 585

Overige belastingen en premies    3.070 3.138 2.828

Overige schulden en overlopende passiva    2.908 4.197 3.572

Kortlopende verplichtingen    7.305 8.792 7.688

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  29.462 31.977 27.904
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5.4 VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT  
VAN HET EIGEN VERMOGEN

 AANDELEN-   INGEHOUDEN

 KAPITAAL AGIO RESERVES WINSTEN TOTAAL

Bedragen x Eur 1.000 

Stand per 1 januari 2011 315 14.439 -1.995 5.848 18.607

Totaal resultaten over de verslagperiode  

Winst over de verslagperiode – – – 2.971 2.971

Totaal resultaten over de verslagperiode – – – 2.971 2.971

Transacties met eigenaars van de Vennootschap, 

rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties  – – – 41 41

Dividenden aan eigenaars van de Vennootschap  – – – -1.844 -1.844

Totaal kapitaaltransacties met eigenaars 

van de Vennootschap  – – – -1.803 -1.803

Stand per 30 juni 2011  315 14.439 -1.995 7.016 19.775

Stand per 1 januari 2012  315 14.439 -1.995 10.099 22.858

Totaal resultaten over de verslagperiode

Winst over de verslagperiode  – –  – 2.648 2.648

Totaal resultaten over de verslagperiode  – – – 2.648 2.648

Transacties met eigenaars van de Vennootschap, 

rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties  – – – 42 42

Dividenden aan eigenaars van de Vennootschap  – – – -3.688 -3.688

Totaal kapitaaltransacties met eigenaars 

van de Vennootschap  – – – -3.646 -3.646

Stand per 30 juni 2012  315 14.439 -1.995 9.101 21.860
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5.5 VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 

    2012  2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Bedragen x Eur 1.000     

Winst over de verslagperiode     2.648 2.971

Gecorrigeerd voor:

# afschrijvingen      151 130

# amortisatie op immateriële activa     119 147

# netto financieringsbaten en -lasten     -44 4

# op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in 

 eigen-vermogensinstrumenten werden afgewikkeld    42 41

# last uit hoofde van winstbelastingen     813 995

     3.729 4.288

Mutatie in:

# handels- en overige vorderingen     269 -789

# overige vlottende activa     -428 -684

# handelsschulden     -40 -215

# te betalen overige belastingen en premies     -68 -19

# overige schulden en overlopende passiva     -1.289 -73

     2.173 2.508

Betaalde rente     -9 -10

Betaalde winstbelastingen     -933 -652

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten     1.231 1.846

Ontvangen rente     53 6

Verwerving van materiële vaste activa      -109 -124

Verstrekte leningen     -1 –

Aflossing van verstrekte leningen     – 572

Nettokasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten   -57 454

Betaald dividend     -3.688 -1.844

Aflossing van opgenomen leningen     – -338

Nettokasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten   -3.688 -2.182

Kasstroom in de verslagperiode     -2.514 118

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari     7.684 3.407

Kasstroom in de verslagperiode     -2.514 118

Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni     5.170 3.525
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5.6 TOELICHTING OP HET VER-
KORTE GECONSOLIDEERDE 
TUSSENTIJDSE BERICHT

1. VERSLAGGEVENDE ENTITEIT

TMC Group N.V. (‘de Vennootschap’) is een in Nederland 

gevestigde onderneming. De Vennootschap is gevestigd 

aan Flight Forum 107, Eindhoven. Het verkorte geconsoli-

deerde tussentijdse bericht van de Vennootschap over het 

eerste halfjaar van 2012 heeft betrekking op de Vennoot-

schap en haar dochterondernemingen (gezamenlijk aan-

geduid als ‘TMC’ of als ‘de Groep’ en afzonderlijk 

aangeduid als ‘TMC-entiteiten’).

TMC houdt zich hoofdzakelijk bezig met hoogwaardige 

detachering van medewerkers op het gebied van  

Technology, ICT en Construction.

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep over het 

boekjaar 2011 is op aanvraag beschikbaar via de statutaire 

zetel van de Vennootschap op het adres Flight Forum 107 

te Eindhoven of via www.tmc.nl.

2. GEHANTEERDE GRONDSLAGEN BIJ DE 

OPSTELLING

(A) Overeenstemmingsverklaring

Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht is op-

gesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse 

finan ciële verslaggeving. Er zijn specifieke toelichtingen 

opgenomen om gebeurtenissen en transacties toe te  

lichten die belangrijk zijn om inzicht te verkrijgen in de 

wijzigingen in de financiële positie en presentaties van de 

Groep sinds de laatste geconsolideerde jaarrekening over 

het boekjaar 2011. Dit verkorte geconsolideerde tussen-

tijdse bericht bevat niet alle informatie die is vereist  

voor een volledige jaarrekening die is opgesteld in over-

eenstemming met Internationale Standaarden voor  

Financiële Verslaggeving.

Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht is op  

5 augustus 2012 goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

(B) Oordelen en schattingen

De opstelling van tussentijdse berichten vereist dat het 

management oordelen vormt en schattingen en veron-

derstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing 

van grondslagen voor financiële verslaggeving en de ge-

rapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van 

baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van 

deze schattingen afwijken.

Bij het opstellen van dit verkorte geconsolideerde tussen-

tijdse bericht zijn de gehanteerde belangrijke, door het 

management gevormde oordelen bij de toepassing van de 

grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep 

en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan 

de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstel-

len van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 

2011.
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3. BELANGRIJKE GRONDSLAGEN VOOR  

FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn de grondslagen 

voor financiële verslaggeving die de Groep in dit verkorte 

geconsolideerde tussentijds bericht heeft toegepast gelijk 

aan de door de Groep toegepaste grondslagen in de ge-

consolideerde jaarrekening over het boekjaar 2011.

4. FINANCIEEL RISICOBEHEER

De doelstellingen en maatregelen van de Groep op het 

gebied van het financieel risicobeheer komen overeen 

met de doelstellingen en maatregelen die in de geconsoli-

deerde jaarrekening 2011 zijn uiteengezet.

5. OPERATIONELE SEGMENTEN

TMC heeft vier segmenten waarover gerapporteerd  

dient te worden (zie hieronder) die samen de strategische 

bedrijfsonderdelen van de Groep vormen. De strategische 

bedrijfsonderdelen bieden verschillende diensten aan en 

worden apart beheerd omdat zij verschillende competen-

tie- en markt- strategieën behoeven. Voor alle strategi-

sche bedrijfsonderdelen worden managementrapportages 

opgesteld die maandelijks worden beoordeeld door de 

Raad van Bestuur. 

De onderstaande lijst beschrijft de afzonderlijk te  

rapporteren segmenten van de Groep, bestaande uit drie 

Member Companies en één overig segment.

# TMC Technology 

# TMC ICT

# TMC Construction

# Overig (Holding, N.V., Academy en  

Engineering & Construction) 

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van 

de resultaten van elk van de te rapporteren segmenten. 

De performance wordt bepaald op basis van het bedrijfs-

resultaat (EBIT) zoals opgenomen in de interne manage-

mentrapportages, inclusief doorbelastingen van 

Holding- en N.V.-kosten, die door de Raad van Bestuur 

worden beoordeeld. De winstbepaling per segment wordt 

uitgevoerd omdat het management dat het meest rele-

vant acht voor de beoordeling van de resultaten van  

bepaalde segmenten ten opzichte van andere entiteiten 

die in deze sector actief zijn. De prijzen voor transacties 

tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve 

grondslag bepaald.

Sinds 1 januari 2009 hebben zich geen veranderingen 

voorgedaan in de grondslag voor segmentering en de 

grondslag voor opname en waardering van segmentwinst 

of -verlies.

De opbrengsten uit transacties binnen het segment zijn 

van te verwaarlozen betekenis.
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GESEGMENTEERDE INFORMATIE    2012  2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Bedragen x Eur 1.000 

TMC Technology     23.438 20.678

TMC ICT     1.744 2.178

TMC Construction     2.920 3.463

Overig     -124 –

Opbrengsten     27.978 26.319

TMC Technology     3.687 3.859

TMC ICT     -117 47

TMC Construction     -153 64

Overig     – –

Bedrijfsresultaat (EBIT)     3.417 3.970

Financieringsbaten en -lasten     44 -4

Winstbelastingen     -813 -995

Winst over de verslagperiode     2.648 2.971
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GESEGMENTEERDE INFORMATIE (VERVOLG)   2012  2011

    T/M 30 JUNI T/M 30 JUNI

Bedragen x Eur 1.000 

TMC Technology     14.326 11.935

TMC ICT     969 1.184

TMC Construction     1.811 1.459

Overig     12.356 13.326

Activa     29.462 27.904

TMC Technology     4.845 4.769

TMC ICT     383 546

TMC Construction     594 656

Overig     1.780 2.158

Verplichtingen     7.602 8.129

TMC Technology     – –

TMC ICT     – –

TMC Construction     – –

Overig     109 124

Investeringsuitgaven     109 124

TMC Technology     – –

TMC ICT     – –

TMC Construction     – –

Overig     270 277

Afschrijvingen & amortisatie immateriële activa    270 277

6. WINSTBELASTINGEN

De last uit hoofde van winstbelastingen wordt  

bepaald op basis van de beste inschatting door  

het management van het gewogen gemiddelde  

belastingtarief dat voor het boekjaar wordt ver-

wacht en zoals dat van toepassing is op het tussen-

tijdse resultaat vóór belasting. Het geconsolideerde  

effectieve belastingpercentage van de Groep be-

draagt in het eerste halfjaar van 2012 23,5 procent 

(eerste halfjaar van 2011: 25,1 procent). Deze veran-

dering in het effectieve belastingpercentage hield 

voornamelijk verband met de gedeeltelijke ontvoe-

ging van de fiscale eenheid voor de vennootschaps-

belasting waardoor vaker gebruik kon worden 

gemaakt van zogenaamde ‘step up’.
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7. IMMATERIËLE ACTIVA EN GOODWILL

Het verloop van de immateriële activa kan als volgt 

worden weergegeven:

IMMATERIËLE ACTIVA OVERIGE IMMATERIËLE ACTIVA

EN GOODWILL   KLANT-

 GOODWILL MERKNAAM CONTACTEN TOTAAL

Bedragen x Eur 1.000 

KOSTPRIJS

Stand per 1 januari 2011 15.262 558 2.382 18.202

Acquisities – – – –

Stand per 30 juni 2011 15.262 558 2.382 18.202

Stand per 1 januari 2012 15.262 558 2.382 18.202

Acquisities – – – –

Stand per 30 juni 2012 15.262 558 2.382 18.202

AMORTISATIE EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGSVERLIEZEN 

Stand per 1 januari 2011 -6.169 -196 -833 -7.198

Amortisatie in de verslagperiode – -28 -119 -147

Stand per 30 juni 2011 -6.169 -224 -952 -7.345

Stand per 1 januari 2012 -6.169 -558 -1.072 -7.799

Amortisatie in de verslagperiode – – -119 -119

Stand per 30 juni 2012 -6.169 -558 -1.191 -7.918

BOEKWAARDE

Per 01-01-2011 9.093 362 1.549 11.004

Per 30-06-2011 9.093 334 1.430 10.857

Per 01-01-2012 9.093 – 1.310 10.403

Per 30-06-2012 9.093 – 1.191 10.284
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Goodwill

De aan TMC Construction toegerekende goodwill 

heeft betrekking op de verwerving begin juli 2007 

van het gehele aandelenkapitaal van Adapté B.V. 

voor het totale nominale aankoopbedrag van  

Eur 20,1 miljoen. De immateriële activa hebben per 

overnamedatum voor Eur 558 duizend betrekking 

op de merknaam en voor Eur 2,4 miljoen betrek-

king op klantcontacten. Daarnaast is de waarde van 

de lening, die onderdeel uitmaakt van de koopsom, 

aangepast aan de reële waarde. De resterende  

betaalde goodwill hangt samen met de verwachte 

toekomstige winstcapaciteit. 

8. TOTAAL EIGEN VERMOGEN TOE TE  

REKENEN AAN AANDEELHOUDERS VAN DE 

VENNOOTSCHAP

MUTATIEOVERZICHT AANDELEN-  INGEHOUDEN

EIGEN VERMOGEN KAPITAAL AGIO RESERVES WINSTEN TOTAAL

Bedragen x Eur 1.000 

1 januari 2011  315 14.439 -1.995 5.848 18.607

Winst over de periode  – – – 2.971 2.971

Dividend  – – – -1.844 -1.844

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties – – – 41 41

30 juni 2011  315 14.439 -1.995 7.016 19.775

1 januari 2012  315 14.439 -1.995 10.099 22.858

Winst over de periode  – – – 2.648 2.648

Dividend  – – – -3.688 -3.688

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties – – – 42 42

30 juni 2012  315 14.439 -1.995 9.101 21.860
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Dividend

Door de Vennootschap is het volgende dividend 

bekendgemaakt en uitgekeerd:

VASTGESTELD EN UITGEKEERD DIVIDEND   2012  2011

OVER HET EERSTE HALFJAAR     

Bedragen x Eur 1.000

Eur 0,50 per in aanmerking komend gewoon aandeel en gewoon aandeel A  – 1.844

Eur 1,00 per in aanmerking komend gewoon aandeel en gewoon aandeel A  3.688 –

     3.688 1.844

TOEKENNINGSDATUM/ AANTAL VOORWAARDEN

GERECHTIGDE PERSONEN INSTRUMENTEN VOORWAARDELIJKE

 IN DUIZENDEN TOEZEGGING

Toekenning SAR’s aan leden Raad van Bestuur 240 dienstverband

en celdirecteuren per 1 januari 2010  van 3,45 jaar

Totaal SAR’s 240

9. OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN

In het eerste halfjaar van 2012 heeft de Groep geen 

op aandelen gebaseerde betalingen uitgegeven. 

Hierdoor blijft het aantal uitgegeven Share  

Appreciation Rights (die worden afgewikkeld in 

aandelen) onveranderd ten opzichte van ultimo 

2011. Hieronder worden de actieve programma’s 

weergegeven:

Voor een verdere toelichting op de regeling inclu-

sief voorwaarden en een beschrijving van de waar-

deringsfactoren van bepaling reële waarde op 

toekenningsdatum wordt verwezen naar de gecon-

solideerde jaarrekening 2011 van de Groep.
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10. VERBONDEN PARTIJEN

Vorderingen op bestuurders

De stand van de vorderingen op bestuurders ultimo 

juni 2012 bedraagt nihil (ultimo 2011: Eur 670 dui-

zend). Alle bestuurders die nog een openstaande  

lening hadden bij TMC hebben die in het eerste 

halfjaar 2012 volledig afgelost.

Huurovereenkomst

Per 1 januari 2008 heeft TMC een nieuw pand  

betrokken. Het pand is eigendom van Mobion IV 

B.V.. TMC heeft een marktconforme huurovereen-

komst afgesloten. Enkele leden van de Raad van  

Bestuur van TMC hebben (gezamenlijk) een minder-

heidsbelang zonder zeggenschap in Mobion IV B.V..

Dienstverlening

TMC heeft in het eerste halfjaar van 2012 diverse 

diensten van Mobion Holding B.V. betrokken welke 

met name gericht waren op strategisch en finan-

cieel advies. De kosten voor advisering in het eerste 

halfjaar 2012 bedroegen Eur 91 duizend (eerste 

halfjaar 2011: Eur 50 duizend). TMC heeft een 

marktconforme overeenkomst afgesloten met  

Mobion Holding B.V..

11. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na 

balansdatum voorgedaan.

Eindhoven,5 augustus 2012

Raad van Bestuur

Uitvoerend bestuurders:

Rogier van Beek

Luud Engels

Niet-uitvoerend bestuurders:

Thijs Manders, voorzitter 

Jan van Rijt, vice-voorzitter

Jan Lobbezoo

Hans Wouters
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Aan: de Raad van Bestuur van TMC Group N.V.

Opdracht

Wij hebben de in dit verkort halfjaarbericht, op  

pagina 15 tot en met 28 opgenomen verkorte ge-

consolideerde tussentijdse financiële informatie van 

TMC Group N.V. te Eindhoven bestaande uit de  

verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 

en het verkort geconsolideerd overzicht van gereali-

seerde en niet-gerealiseerde resultaten over de  

periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012, de 

verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2012, 

het verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van 

het eigen vermogen en het verkort geconsolideerd 

kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2012 

tot en met 30 juni 2012 beoordeeld. Het bestuur 

van de vennootschap is verantwoordelijk voor het 

opstellen en het weergeven van de verkorte tussen-

tijdse financiële informatie in overeenstemming 

met IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is 

onze verantwoordelijkheid een conclusie te formu-

leren bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse 

financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Beoordelings-
verklaring6

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling van de verkorte ge-

consolideerde tussentijdse financiële informatie 

verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2410, ‘Het 

beoordelen van tussentijdse financiële informatie 

door de accountant van de entiteit’. Een beoorde-

ling van tussentijdse financiële informatie bestaat 

uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij per-

sonen die verantwoordelijk zijn voor financiën en 

verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses 

en andere beoordelingswerkzaam heden.

De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk  

geringer dan die van een controle die is uitgevoerd 

in overeenstemming met de Nederlandse controle-

standaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te 

verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle 

aangelegenheden van materieel belang die bij een 

controle onderkend zouden worden. Om die reden 

geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets geble-

ken op basis waarvan wij zouden moeten conclude-

ren dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse 

financiële informatie over de periode 1 januari 2012 

tot en met 30 juni 2012 niet, in alle van materieel 

belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeen-

stemming met IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Ver-

slaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Eindhoven, 5 augustus 2012

KPMG Accountants N.V.

M.J.A. Verhoeven RA
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TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Dit bericht bevat informatie, zoals bedoeld in arti-

kel 5:59 – 5:53 Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Toekomstverwachtingen, die onderdeel kunnen uit-

maken van dit bericht verwijzen naar toekomstige 

gebeurtenissen die op diverse manieren tot uit-

drukking kunnen komen, zoals ‘verwachtingen’, 

‘voorspellingen’, ‘anticiperen’ en vergelijkbare uit-

drukkingen.

TMC Group N.V. (‘TMC’) heeft deze uitspraken over 

de toekomst gebaseerd op haar huidige verwach-

tingen en projecties met betrekking tot toekom-

stige gebeurtenissen. TMC’s verwachtingen en 

projecties kunnen worden bijgesteld en TMC’s wer-

kelijke resultaten, prestaties of succes kunnen aan-

merkelijk afwijken van de resultaten beschreven in 

deze toekomstverwachtingen vanwege mogelijke 

risico’s, onzekerheden en andere belangrijke facto-

ren waarop de onderneming niet altijd invloed 

heeft, en die voor TMC noch beheersbaar noch 

voorspelbaar zijn.

Bij toekomstverwachtingen moet men deze risico’s, 

onzekerheden, waarschuwingen en andere belang-

rijke factoren in dit bericht of in andere jaar- of  

periodieke verslagen, in aanmerking nemen.

Voor een niet-limitatieve bespreking van de risico’s, 

onzekerheden en andere factoren, welke TMC’s 

werkelijke resultaten, prestaties of succes kunnen 

beïnvloeden, wordt verwezen naar het jaarverslag 

en andere TMC-publicaties.

Gegeven de onzekerheden kan geen zekerheid wor-

den gegeven over TMC’s toekomstige resultaten of 

financiële positie. Wij adviseren u voorzichtig om te 

gaan met toekomstverwachtingen die uitsluitend 

de situatie weergeven van de datum waarop de uit-

spraken worden gedaan. TMC verplicht zich niet tot 

publicatie van wijzigingen op de toekomstverwach-

tingen ten gevolge van nieuwe informatie, toekom-

stige gebeurtenissen of anderszins, tenzij daartoe 

gehouden ingevolge toepasselijk (effecten-) recht.
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ADRESSENLIJST

Hoofdkantoor

TMC Group N.V.

Flight Forum 107

5657 DC Eindhoven

Postbus 700

5600 AS Eindhoven

Tel: +31 (0)40 239 22 60

Fax: +31 (0)40 239 22 70

Kantoor Utrecht

Herculesplein 44

3584 AA Utrecht
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