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Bericht 
van de CEO

echnologische uitvindingen en doorbraken 

worden gerealiseerd door ondernemende, 

nieuwsgierige mensen met een missie, pas-

sie of unieke engineering competentie. Deze Bèta 

opgeleide mensen, wij noemen ze bij TMC Werkon-

dernemers, zorgen voor vooruitgang waar anderen 

baat bij hebben. Specialisten die, in Nederland, 

vaak onvoldoende worden gewaardeerd als het 

gaat om hun kennis, kunde en bijdragen. Mensen 

die vaak te bescheiden zijn als het gaat om hun 

wetenschappelijke kennis en technische kunde, ter-

wijl deze veelal uniek is.

TMC wil graag een lans breken voor deze Bèta men-

sen. Wij zijn trots dat wij deze Werkondernemers 

in dienst hebben en op hetgeen zij realiseren. Het is 

onze ambitie om te zorgen dat deze groep mensen 

de aandacht en waardering krijgt die ze verdient. 

Wij willen een platform voor deze mensen zijn. Een 

platform voor deze beroepsgroep met als einddoel 

erin voorzien dat Bèta’s op hun merites worden 

beoordeeld en gewaardeerd. 

2011 is voor TMC wederom een bijzonder goed jaar 

geweest. De opbrengsten bedroegen Eur 52,7 mil-

joen en de financiële positie van het bedrijf is bij-

zonder gezond. In 2011 zagen wij een groeiende 

vraag naar unieke profielen en hebben wij opnieuw 

bevestigd gekregen dat ons Werkondernemer-

schapsmodel in staat is om de beste mensen aan 

ons te binden. 

Onze Werkondernemers zijn in toenemende mate 

actief in de top-15 technologische regio’s wereld-

wijd en wij herkennen hier een duidelijk nieuwe 

trend van inzetbaarheid over onze landsgrenzen. 

Dit vertaalt zich ook in het feit dat we reeds 28 

nationaliteiten in dienst hebben. Een steeds groter 

gedeelte van de omzet komt door inzet van (inter-

nationale) kenniswerkers in een wereldwijde con-

text. Wij streven ernaar om met TMC, vanuit de 

slimste regio ter wereld, ook in andere technologie 

regio’s actief te zijn. Wij laten zien dat dit werkt en 

vinden dit passen bij ons Werkondernemerschaps-

model. TMC heeft het afgelopen jaar ook operatio-

neel verbeteringen gerealiseerd. De organisatie is 

verder geprofessionaliseerd en efficiënter ingericht. 

Verder hebben wij mensen in dienst die hun com-

merciële vak erg goed verstaan. 

 “It’s people 
who drive 

technology!”
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One-tier structuur
TMC is voornemens om over te gaan naar een one- 

tier structuur en zal dit tijdens de AvA aan haar 

aandeelhouders voorleggen. Ik zal als voorzitter 

van het nieuwe bestuur fungeren. De invoering van 

de one-tier board past goed bij de TMC cultuur van 

vertrouwen en delegatie van verantwoordelijkheid 

met zo min mogelijk bestuurlijke lagen. Ik zal mij 

intensief blijven richten op de strategische koers,  

de bedrijfscultuur, verdere ontwikkeling van het 

Werkondernemerschap, key klanten en prospects 

en investor relations. De operationele CEO taken 

worden overgenomen door de huidige twee leden 

van de Raad van Bestuur. Ik ben verheugd dat ik 

mijn passie en enthousiasme maximaal kan blijven 

inzetten voor de onderneming. 

Samengevat is 2011 een prachtig jaar voor TMC en 

is het een hele goede opmaat voor een succesvol 

en vruchtbaar 2012. Wij zijn het jaar ondernemend 

en enthousiast begonnen. 

Thijs Manders, CEO TMC Group N.V.
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 “TMC mobiliseert 
arbeidsmarkt voor 
bètatechnici”
algemeen 
De wereld globaliseert in snel tempo en wordt 

daarmee dynamischer en complexer. Politieke, eco-

nomische, sociale én vooral ook technologische 

ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag. Door 

de grote mondiale veranderingen ontstaan steeds 

uitgebreidere, internationale netwerken. Bedrijven, 

sectoren, kenniscentra en regio’s zijn hiermee aan 

steeds meer en soms onvoorspelbare concurrentie 

onderhevig. Dit vereist toenemende professionali-

sering, specialisering, samenwerking en een duide-

lijke focus. 

Deze ontwikkelingen stellen ook steeds hogere 

eisen aan de flexibiliteit van organisaties en dus aan 

de mensen die er werken. Tegelijkertijd worden 

mensen juist geboeid en zelfs uitgedaagd door  

deze (internationale) dynamiek. Mensen willen zich 

blijven ontwikkelen; persoonlijk en professioneel. 

En dit vereist nieuwe arbeidsverhoudingen om de 

toekomstige uitdagingen aan te gaan. Dit geldt  

met name voor bѐtatechnici, gezien de enorme  

behoefte aan deze mensen in de nabije toekomst. 

Bedrijven en kennisinstellingen verwachten van 

deze bѐtatechnici in Nederland echter een groot 

tekort; tot 2014 zo’n 10.000 op HBO- en WO- 

niveau(1). Dit loopt volgens het ROA (onderdeel van 

de Universiteit Maastricht) op tot zo’n 155.000 in 

2016; vanaf VMBO- tot WO-niveau. Het instituut 

verwacht zeer grote knelpunten. De afgelopen 

zeven jaar heeft de overheid € 350 miljoen in het 

Deltaplan Bѐta-Techniek geïnvesteerd om het  

tekort aan technisch personeel in Nederland een 

halt toe te roepen(2).

TmC group en Werkondernemer-
sChap 
TMC Group, met het hoofdkantoor in Eindhoven, 

levert met haar arbeidsmarktmodel de nieuwe 

flexibele balans voor mens en organisatie. Juist  

daar waar hoog technologische ontwikkelingen en 

innovaties de drijfveer zijn. TMC is succesvol met 

haar concept van de ‘Werkondernemer’. Dit kan  

sociale innovatie in een veranderende maatschap-

pelijk context worden genoemd. Dit concept wordt 

sterk gedreven en is, sinds de oprichting van TMC  

in het jaar 2000, een bewezen model door: 

# de schaarste én de grote behoefte aan (hoog  

opgeleid) technisch personeel; 

# het beleid van bedrijven ook met kenniswerkers 

in toenemende mate flexibel te willen opereren; 

# de behoefte van mensen op een ondernemende 

manier van het nieuwe werken te profiteren; 

# de wens van medewerkers verder opgeleid en 

(persoonlijk) ontwikkeld te worden en 

# tegelijkertijd ook de (financiële) waardering te 

krijgen, die ze als hoogwaardige technologische 

professional verdienen.

InTernaTIonale kennIsInnovaTIe
De Werkondernemers van TMC worden hiermee 

uitgedaagd optimaal te presteren, primair in een  

innovatieve topregio van Europa; Zuidoost-Neder-

land, genaamd Brainport. En binnen de driehoek: 

Eindhoven, Leuven, Aken, maar in toenemende 

mate ook daarbuiten. Met inmiddels 28 verschil-

lende nationaliteiten van haar Werkondernemers 

en ruim 7% van de omzet in het buitenland zoekt 

TMC aansluiting bij de behoeften en de groei van 

(internationale) opdrachtgevers en hun projecten. 

arbeIdsmarkTonTWIkkelIngen en Trends
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De focus is hierbij gericht op: 

# de (hoog) technologische sector;

# de chemische industrie; 

# civiele techniek; 

# de sectoren olie & gas / energie;

# ‘food’ en 

# ‘life sciences’. 

Dit zijn ook sectoren waar oplossingen worden  

gezocht én gevonden voor maatschappelijke uit

dagingen, zoals: mobiliteit, veiligheid, klimaat, 

energie, vergrijzing en gezond voedsel.

Hoogwaardige research & development op basis 

van breed gedragen, resultaatgerichte samen

werking tussen overheid, bedrijfsleven en kennis 

en onderwijsinstellingen ligt vaak aan deze 

oplossingen ten grondslag. Er wordt samengewerkt 

onder meer op basis van open innovatie, of geheel 

nieuwe en onverwachte kenniscombinaties die  

kunnen leiden tot innovaties. TMC opereert als 

kennishuis in verschillende sectoren. Op ‘afroep’ 

kunnen hoogwaardige specialisten worden gele

verd, die flexibel inzetbaar zijn. Tegelijk kan hen 

meer zekerheid worden geboden dan direct bij de 

opdrachtgever. Deze heeft in snel veranderende 

markten te maken met kennisprojecten en trajec

ten die out of insourcing vereisen, nieuwe joint

ventures, overnames of re organisatie, afsplitsingen, 

corporate venturing e.d.

TMC eN de TOTale flexMaRkT
De flexmarkt is de afgelopen decennia sterk  

gegroeid; in Nederland, maar inmiddels ook daar

buiten. Was de omzet in deze markt in Nederland 

circa Eur 6 miljard in 1996, ruim tien jaar later was 

deze ruimschoots verdubbeld. En de flexibele schil 

zal groter worden, dat is zo goed als zeker(3). TMC 

richt zich hierbij op hoogwaardige technologische 

specialisten. Hoewel die volgens Yacht nauwelijks 

te vinden zouden zijn(4). TMC heeft echter een 

bewezen arbeidsmarktmodel voor hoogwaardig 

technisch personeel. Door de groei van de onderne

ming in de afgelopen 12 jaar is dit wel duidelijk 

geworden. Met het Werkondernemerschap van 

TMC zijn bѐtatechnici weer ‘sexy’ geworden. De 

innovatieve arbeidsverhouding van TMC komt dui

delijk tegemoet aan persoonlijke en professionele 

behoeften van medewerkers. 

Zodoende wordt de arbeidsmarkt voor bѐtatechnici 

weer gemobiliseerd. Werkondernemers van TMC 

hebben – in positieve zin – een sterk afwijkende  

positie in vergelijking met een arbeidsverhouding 

direct bij de opdrachtgever of een andere flexwerk

organisatie. Bovendien komt TMC met haar Werk

ondernemers tegemoet aan de trend bij bedrijven 

om in toenemende mate flexibel te zijn, ook met 

hoogwaardige kenniswerkers. Tegelijkertijd is een 

Werkondernemer van TMC in staat over verschil

lende bedrijven heen ervaring en kennis te laten 

rouleren, als ware het organische open innovatie. 

De Werkondernemer wordt uitgedaagd in het 

belang van de klant.

TMC MObiliseeRT aRbeidsMaRkT 
VOOR bѐTaTeChNiCi 
TMC levert hiermee een duidelijk bijdrage aan een 

betere arbeidsmarkt voor bѐtatechnici in Zuidoost

Nederland. Daar wordt jaarlijks een tekort van 450 

HBO’ers en 650 WO’ers verwacht en is ook de 

noodzaak en wenselijkheid van arbeidsmigratie in 

het topsegment duidelijk(5). De groep internationale 

kenniswerkers in ZuidoostNederland bestaat  

momenteel uit circa 12.000 en is groeiende. Het 

aantal kennismigranten van buiten de EU is in de  

afgelopen jaren sterk gestegen. Bovendien is  

samenwerking tussen toptalenten uit alle delen  

van de wereld een uitstekende voedingsbodem 

voor innovatie. Wereldwijd wordt geconcurreerd 

om de ‘best brains’, die omgekeerd de wereld als 

hun werkterrein zien. Silicon Valley, Shanghai en  

de topregio ZuidoostNederland zijn voor hen 

inwisselbaar.

CONClUsie
TMC Group kan met haar innovatieve business

model en de Werkondernemer een betekenisvolle 

bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van  

Nederland. Juist op het gebied van het mobiliseren 

van bѐtatechnici. In wereldwijd sterk veranderende 

(arbeids)markten moeten deze mensen geboeid 

blijven, gewaardeerd en ontwikkeld worden. Een 

prettige leef, werk en leeromgeving helpt daarbij. 

Hieraan levert ook de TMC Academy als oplei

dingscentrum een bijdrage. TMC is zodoende 

steeds meer betrokken bij mondiale technologische 

veranderingen, die de leefomgeving van allen  

betreft en deze helpt verbeteren. Aangezien veran

dering en vooruitgang onomkeerbaar zijn, ziet  

TMC een goede toekomst voor alle hoog opgeleide 

bѐtatechnici die als Werkondernemer via TMC 

actief willen zijn. 

Voor meer informatie: www.TMC.Nl 

TMC opereert 
als kennishuis in 
ver schillende 
sectoren

(1) Bron: Topsector HTSM, Human
 Capital Agenda, 16 januari 2012
(2) Bron: Het Financieele Dagblad, 

27 januari 2012
(3) Bron: ABN AMRO in een ‘update 

Human Capital in de 21e eeuw’
(4) Bron: Yacht-analyse ‘Trends en 

ontwikkelingen op de Techni-
sche arbeidsmarkt 2011’

(5) Bron: Rapport Brainport 2020
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Kerncijfers1
resulTaTeN 2011 2010

Bedragen x   Eur 1.000

opbrengsten    52.663 42.094 

Groei    25,1% 13,3%

Brutowinst    18.999 15.274

% van de opbrengsten   36,1% 36,3% 

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (eBiTda) 8.911 5.272

% van de opbrengsten    16,9% 12,5%

Bedrijfsresultaat (eBiT)    8.037 4.725 

% van de opbrengsten    15,3% 11,2%

winst over het boekjaar   6.011 3.457

Groei    73,9% 172,9%

% van de opbrengsten   11,4% 8,2%

ToTale kassTrooM    4.277 1.582 

BalaNsGeGeveNs 2011 2010

Bedragen x   Eur 1.000

Eigen vermogen    22.858 18.607

Balanstotaal   31.977 27.038

Netto kaspositie   7.684 3.069
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werkoNderNeMers & iNdireCT persoNeel 2011 2010

Aantal Werkondernemers per einde periode    478 433

Gemiddeld aantal Werkondernemers    455 412

Aantal indirecte medewerkers per einde periode   61 58  

Ratio direct/indirect   7,8 7,5

aaNdeleN GeGeveNs 2011 2010

Aantal genoteerde aandelen ultimo   3.687.766 3.314.845

Aantal uitstaande en uitgegeven aandelen A (converteerbare aandelen)  – 372.921

Gewone winst per aandeel (in Eur)*   1,63 0,94

Verwaterde winst per aandeel (in Eur)*   1,61 0,93

Kasstroom per aandeel (in Eur)**   1,87 1,09

Marktkapitalisatie per einde periode (x Eur 1.000) (exclusief converteerbare aandelen)   35.587 31.491

Hoogste slotkoers in de periode (in Eur)    12,30 9,50

Laagste slotkoers in de periode (in Eur)    9,00 6,25

Koers per einde periode (in Eur)    9,65 9,50

* Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardevermindering,  
berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
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“Bij TMC kan je 
je eigen horizon en 

ervaring aanzien-
lijk verbreden”

faBrizio evaNGelisTa, 36 jaar
iTaliaaNse NaTioNaliTeiT

opleiding

In 2001 is Fabrizio afgestudeerd in Italië, waar hij 

begin 2005 is gepromoveerd in de natuurkunde 

(eng: Phd Physics). Op de universiteit heeft hij 

verschillende onder zoeken gedaan.  

Vervolgens is Fabrizio vanaf 2005 in Groningen  

assistent-professor geweest tot medio 2007. 

loopbaan en functie via TMC 

Fabrizio heeft inmiddels meer dan 10 jaar werk-

ervaring; met name in de academische wereld.  

In september 2007 maakte hij de overstap naar 

TMC, waar hij weliswaar in het bedrijfsleven terecht 

kwam, maar door zijn functie bij ASML nog steeds 

actief was in onderzoek en ontwikkeling. Van  

(Senior) Scientist werd hij in 2010 Lead Engineer, 

om vervolgens in november 2011 Team Leader 

ASML ‘Extreme UV Sensors’ te worden. 

waarom TMC

“Ik ben speciaal bij TMC gaan werken, omdat je 

enerzijds relatief zeker bent van een baan, terwijl je 

aan de andere kant ook de mogelijkheid hebt naar 

andere bedrijven over te stappen. Hiermee kun je 

de eigen horizon en ervaring aanzienlijk verbreden. 

Hoewel ik door omstandigheden dus nog steeds 

geen gebruik heb gemaakt van die mogelijkheid om 

te job-hoppen”, vertelt Fabrizio bij het ontbijt.

hobby’s en andere wetens waardigheden 

Fabrizio heeft met Sara een Italiaanse levenspart-

ner en twee kinderen van 5 en 3 jaar. Ze wonen in 

Eindhoven, dat hij minder gezellig en daardoor –  

gelukkig maar – ook minder verleidelijk vindt dan 

Groningen. Als Romein leest Fabrizio veel litera-

tuur, hij houdt ook van muziek en films.
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TMC in een
oogopslag2
2.1 BelaNGrijksTe oNTwikkeliNGeN iN 2011

fiNaNCieel 
# Stijging van de opbrengsten met 25,1% van Eur 42,1 miljoen in 2010 tot Eur 52,7 miljoen in 2011.

# Brutowinstmarge nagenoeg constant en bedraagt 36,1% (2010: 36,3%).

# Stijging van de brutowinst exclusief subsidies met 42,0%.

# EBITDA met 69,0% gestegen van Eur 5,3 miljoen in 2010 tot Eur 8,9 miljoen in 2011.

# EBITDA als percentage van de opbrengsten gestegen van 12,5% in 2010 tot 16,9% in 2011.

# Bijzondere waardevermindering op merknaam Adapté: Eur 307 duizend.

# Stijging van de gewone winst per aandeel van Eur 0,94 in 2010 tot Eur 1,63 in 2011.

# Kasstroom per gewoon aandeel van Eur 1,87 in 2011 (2010: Eur 1,09).

# Stijging van de gemiddelde beursomzet per dag met 20,2%.

# Netto kaspositie sterk verbeterd van Eur 3,1 miljoen ultimo 2010 tot Eur 7,7 miljoen ultimo 2011.

# Solvabiliteit ultimo 2011 van 71,5% (ultimo 2010: 68,8%).

# Voorstel tot wijziging dividendbeleid met vaste payout (50%) en variabele payout.

# Voorstel tot dividenduitkering van Eur 1,00 per aandeel. 

# Voorstel aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot wijziging naar one-tier structuur.

operaTioNeel
# Stijging van het gemiddeld aantal Werkondernemers van 412 in 2010 tot 455 in 2011.

# Stijging van het aantal Werkondernemers van 433 ultimo 2010 tot 478 ultimo 2011.

# Er zijn 64 Werkondernemers (13,4%) met een buitenlandse nationaliteit (2010: 9,7%).

# Er zijn 28 verschillende nationaliteiten werkzaam bij TMC ultimo 2011 (2010: 23).

# Verdere professionalisering van de TMC Academy.

# Groei van het aantal accountmanagers in West-Nederland.

# Partnerships met internationale recruitmentbureau’s.

# Succesvolle deelname aan innovatieve projecten en startups als Zonprom, Thetford, Cattle Cabin en 

SoLayTec.
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Met onze Werkondernemers is het bestaansrecht 

van TMC gerechtvaardigd en de cirkel rond. Hoe 

beter wij er in slagen om technologische door

braken te realiseren die de leefomgeving daad

werkelijk verbeteren, hoe meer voldoening, 

(financiële) waardering en relevantie wij daar zelf 

uit halen. Met een positief gevolg dat dit nieuwe 

Werkondernemers aantrekt.

2.3 Profiel en Werkonder-
 nemerschaPsmodel

Profiel
inds de oprichting in juni 2000 richt TMC 

zich op het mobiliseren van hoogopgeleide 

technische specialisten. Wij onderscheiden 

ons door het leveren van schaarse competenties die 

nodig zijn voor de ontwikkeling van complexe pro

ducten en projecten. Onze focus ligt op projecten 

die van cruciaal belang zijn voor onze opdracht

gevers. Daarnaast dragen wij bij aan de project

continuïteit en flexibiliteit bij onze opdrachtgevers 

en zijn wij in staat hen continu te voorzien van stra

tegische kennis. 

In 2006 kreeg TMC als eerste Nederlandse  

onderneming een notering aan NYSE Alternext  

Euronext, en werd TMC Group N.V. opgericht. In 

2007 nam TMC Adapté B.V. over dat inmiddels 

TMC Construction heet. Ultimo 2011 heeft TMC  

15 businesscellen en 478 Werkondernemers.

2.2 missie en visie 

missie 
et is de missie van TMC bij te dragen  

aan het succes van haar opdrachtgevers 

door te excelleren als ondernemende  

kennispartner. Onze Werkondernemers positione

ren technologie op het hoogste platform.  

Hiermee geven wij op geheel eigen wijze een posi

tieve impuls aan de gewenste innovatiekracht en 

(onderscheidende) concurrentiepositie van onze 

opdrachtgevers. Wij richten ons door middel  

van focus op groei, flexibiliteit en continuïteit in  

de bezetting van projecten, specifiek bij de kern

ontwikkeling en competenties van onze opdracht

gevers.

visie 
In de visie van TMC zijn mensen dé drijvende kracht 

achter technologische ontwikkelingen. Mensen met 

een passie voor engineering realiseren (grote en 

kleine) doorbraken bij de invoering van technologie 

die anderen behulpzaam is.

Wij werven deze mensen en beoordelen ze.  

Vervolgens ontwikkelen wij ze verder door werk

zaam te zijn op projecten bij onze opdrachtgevers, 

gerichte training en coaching. Hiermee leveren zij 

een bijdrage aan een steeds betere leefomgeving. 

Wij noemen deze mensen: Werkondernemers.

Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van onze 

Werkondernemers is gelegen in de beste combi

natie van de engineering kwaliteiten met een 

ondernemende attitude. De slagkracht van deze 

Werkondernemers is optimaal om onze leefom

geving te verbeteren. 
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werkoNderNeMersChapsModel
De kracht achter TMC is het unieke Werkonder-

nemerschapsmodel. Hierdoor zijn wij als geen 

ander in staat toptalent aan ons te binden. Het 

model bestaat uit de volgende 5 elementen: 

langdurige vaste dienstverbanden

TMC hecht er waarde aan haar Werkondernemers 

in dienst te nemen en ze een vaste arbeidsovereen-

komst aan te bieden. Hiermee benadrukken wij het 

vertrouwen in onze mensen en dat wij graag een 

langdurige arbeidsrelatie met elkaar willen aan-

gaan. Bovendien biedt deze manier van werken 

onze klanten de juiste kwaliteit van Werkonderne-

mers en continuïteit in R&D projecten. Dit is duide-

lijk afwijkend in relatie tot projectdetacheerders, 

uitzenders en andere bemiddelaars.

individuele winstdeling

Bij indiensttreding wordt volledig transparant en 

samen met de Werkondernemer zijn kostprijs 

bepaald en een schatting gemaakt van het tarief 

zoals dat door TMC aan de opdrachtgever wordt 

berekend. De Werkondernemer deelt, afhankelijk 

van zijn ervaring en senioriteit, mee in de marge. 

Dit kan oplopen tot 50%. Deze variabele compo-

nent wordt maandelijks uitgekeerd, afhankelijk van 

het werkelijke tarief en de gemaakte uren. De  

variabele beloning zorgt ervoor dat onze arbeids-

voorwaarden zeer competitief zijn. 

1-op-1 carrière coaching / TMC academy

Een van de onderdelen van ons businessmodel is  

er op gericht onze Werkondernemers individueel te 

ontwikkelen door middel van coaching. Dit richt 

eNkele feiTeN TMC Group N.v. 2011 2010

Totaal aantal werknemers ultimo   539 491 

Waarvan vrouwen   13% 11%

Waarvan mannen   87% 89%

Totaal FTE   529 480

Aantal parttime medewerkers   74 67

Aantal promovendi   67 69

Aantal senior Werkondernemers   183 174

Aantal medior Werkondernemers   138 119

Aantal junior Werkondernemers   157 140

Management   14 13

Accountmanagement   26 22

Administratie en ondersteuning   21 23

Werkondernemers / Professionals   478 433
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zich met name op de inter- en intrapersoonlijke 

vaardigheden en vergroting van het ondernemend 

gedrag. Binnen de TMC Academy worden deze 

competenties verder doorontwikkeld. Wat betreft 

inhoudelijke vakkennis zijn onze mensen al boven-

matig goed ontwikkeld. Dit is onderdeel van de 

selectieprocedure bij werving.

Gespecialiseerde businesscellen

TMC wordt gevormd door verschillende business-

cellen. Elke cel vertegenwoordigt een bepaald com-

petentiegebied. Het voordeel van deze structuur is 

dat mensen zich binnen een cel aangesloten voelen 

bij soortgelijken. Daarnaast kunnen ze inhoudelijke 

kennis delen en opvragen. Voor TMC heeft het als 

voordeel dat wij heel gericht zowel de markt van de 

opdrachtgevers, als de markt van de kandidaten 

betreden. In de businesscellen betrekken wij onze 

Werkondernemers bij bedrijfsbeleid en strategie-

ontwikkeling. Hierdoor worden ze steeds meer 

Werkondernemer. 

entrepreneurial lab 

Binnen het Entrepreneurial Lab werken Werkonder-

nemers vanuit verschillende businesscellen samen 

aan diverse projecten. Er wordt op deze manier 

kennis gedeeld en ondernemerschap in de praktijk 

gebracht, met bijbehorend budget en marketing-

plannen. Zo maken onze Werkondernemers in een 

veilige omgeving kennis met daadwerkelijk onder-

nemerschap.

2.4 orGaNisaTiesTruCTuur

TMC is opgedeeld in drie Member Companies:

# TMC Technology

# TMC ICT

# TMC Construction

TMC TeChNoloGy
TMC Technology is gespecialiseerd in de project-

matige inzet van hoogopgeleide en ruim ervaren 

Werkondernemers binnen technische omgevingen. 

Ze zijn actief in alle fasen van de productlevens-

cyclus; van onderzoek en ontwikkeling tot en met 

productie en service. Hierbij richten wij ons op 

engineering, architectuur en project- en/of lijn-

managementfuncties. Werkondernemers worden 

vaak betrokken bij complexe projecten die van  

cruciaal belang zijn voor onze opdrachtgevers. 

Daarnaast draagt TMC bij aan de projectcontinuï-

teit en flexibiliteit door het voortdurend leveren 

van strategische kennis. Binnen TMC Technology 

zijn er specialisten op het gebied van Mechanical, 

Mechatronics, Electronics, Embedded Software, 

Physics, Chemical, Manufacturing Support en Field 

Service. Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende 

bedrijven, werkzaam binnen de sectoren: High-Tech 

Equipment, Solar, Automotive & Mobility en Food 

Research & Life Sciences. Belangrijke opdracht-

gevers zijn onder andere: Philips, ASML, TNO, NXP, 

Océ en DAF.

TMC iCT
TMC ICT is gespecialiseerd in het automatiseren 

van geïntegreerde bedrijfsprocessen op basis van 

ERP software, voornamelijk SAP. ERP is inmiddels 

een commodity. Vandaar dat er binnen TMC ICT 

alleen ervaren consultants in dienst zijn. Onze 

focus ligt op het probleem van de klant, de opti-
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malisatie van het pakket helpt daarbij. Dit bereiken 

wij door zo dicht mogelijk bij de kern van SAP te 

blijven en betekent meer business consultancy dan 

programmeren. Minimaal 10 jaar ervaring met het 

pakket is een vereiste. De markt wil senioriteit  

en wij bieden die. Belangrijke opdrachtgevers zijn 

onder andere Staples, het Radboud Ziekenhuis, 

Academisch Ziekenhuis Maastricht, Nationale 

Nederlanden, Ministerie van Defensie, KPN en 

Lyondell.

TMC CoNsTruCTioN
De adviseurs en specialisten van deze Member 

Company verlenen hoogwaardige professionele 

ondersteuning bij zowel projecten en capaciteits-

knelpunten als kennisvraagstukken binnen bouw-

kundige en civieltechnische projecten. Onze 

Werkondernemers werken op operationeel, tac-

tisch en strategisch niveau op locatie bij opdracht-

gevers. Zij zijn actief binnen de verschillende fasen 

van een project. Binnen TMC Construction zijn ook 

de activiteiten van TMC Oil & Gas opgenomen. 

TMC Oil & Gas ondersteunt de productontwikke-

ling van (high tech) bedrijven in de olie en gas 

industrie. Dit gebeurt door de inhuur van hoog-

waardig gekwalificeerde technische Werkonder-

nemers. Onze focus richt zich op het ontwikkelen 

en onderhouden van complexe systemen waarin 

wij kritische functies invullen op de projecten van 

onze klanten. TMC Construction rekent een breed 

scala aan ingenieursbureau’s, bouwbedrijven, off 

shore bedrijven, woningcorporaties en overheden 

tot haar opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, 

Heerema, Gusto MSC, Strukton, KCI, Arcadis, 

Oranjewoud, DHV, Grontmij en een aantal grote 

gemeentes, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den 

Haag, Almere en Utrecht.

BusiNessCelleN 
De drie Member Companies worden aangestuurd 

door de Raad van Bestuur. De businesscellen wor-

den aangestuurd op Member Company niveau. Elke 

businesscel heeft een directeur, ondersteund door 

een team van accountmanagers en een officema-

nager. Een cel met circa vijftig medewerkers heeft 

doorgaans twee (senior) accountmanagers en  

één officemanager. De celdirecteur en de 

accountmanager(s) zijn gezamenlijk verantwoorde-

lijk voor het aantrekken van personeel, verkoop- en 

fieldmanagement. De officemanager is verant-

woordelijk voor de backoffice en personeelszaken. 

Op Member Company niveau worden de financiële 

en niet-financiële resultaten verwerkt, geconsoli-

deerd en gerapporteerd. Deze resultaten worden 

periodiek met de Raad van Bestuur en de verant-

woordelijke directie besproken. 

Per 31 december 2011 telde TMC in totaal 15 

actieve, gespecialiseerde businesscellen. Deze 

bewerken een groot aantal nichemarkten en maken 

het mogelijk om onze opdrachtgevers over hun 

(volledige) waardeketen efficiënt te ondersteunen 

teneinde de projecten tot een goed resultaat te 

brengen. 

Voor een beschrijving van de activiteiten van de 

verschillende businesscellen verwijzen wij naar bij-

lage II als opgenomen op pagina 124. Voor de juri-

dische structuur van TMC Group N.V. verwijzen wij 

naar bijlage III als opgenomen op pagina 126.
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2.5 doelsTelliNGeN eN 
 sTraTeGie

sTraTeGisChe CoNTexT
MC is een Nederlandse onderneming die 

zich primair richt op opdrachtgevers die in 

Nederland gevestigd zijn. Wij volgen ook  

de ontwikkelingen van de opdrachtgever in het  

buitenland. Ultimo 2011 was 9% van onze Werk-

ondernemers actief in het buitenland. De kracht 

van TMC is een onveranderde focus op de markt 

voor technologie en op de niche projecten bij onze 

opdrachtgevers. Ons businessmodel is duidelijk 

onderscheidend met vaste arbeidscontracten, 

winstdeling, individuele coaching, gespecialiseerde 

businesscellen en een Entrepreneurial Lab. Verge-

lijkbare dienstverlening zoals TMC die aanbiedt 

wordt onder andere ook geleverd door grote inter-

nationale organisaties als Altran en Alten. 

GroeisTraTeGie
TMC heeft de ambitie om primair autonoom te 

groeien. Deze groei dient te worden gerealiseerd 

vanuit de bestaande businesscellen. De busi-

nesscellen zijn tezamen verantwoordelijk voor het 

maken van account- en businessplannen. Initiatie-

ven voor het starten van nieuwe cellen en het 

betreden van nieuwe markten of competenties 

wordt vanuit de cellen opgestart. 

TMC wil groei realiseren door:

# vanuit bestaande businesscellen te groeien bij 

bestaande klanten;

# vanuit bestaande businesscellen te groeien bij 

nieuwe klanten;

# nieuwe competenties of cellen op te zetten, 

geïnitieerd door bestaande cellen;

# nieuwe markten te ontginnen via nieuwe compe-

tenties of nieuwe businesscellen;

# actief worden in nieuwe regio´s (binnen- en  

buitenland) via bestaande businesscellen;

# actief worden in nieuwe regio´s (binnen- en  

buitenland) via nieuwe businesscellen en nieuwe 

markten.

Om de strategie te verwezenlijken is een sterke 

financiële positie van belang. De financiering van 

de groei zal met name beslag leggen op het werk-

kapitaal. De voorfinanciering van onze opdracht-

gevers met veelal langere betaaltermijnen, alsook 

het aantrekken van nieuwe accountmanagers, die 

(nieuwe) markten moeten ontginnen, zijn hier voor-

beelden van. De financiële uitgangspositie ultimo 

2011 is echter sterk genoeg om de ambities, tot op 

zekere hoogte en rekening houdend met het risico-

profiel, te realiseren. 
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2.6 aaNdeelhouders-
 iNforMaTie

fiNaNCiële kaleNder 

20 maart 2012   

# Publicatie jaarcijfers 2011

# Publicatie jaarverslag 2011

# Conference call analisten

# Oproepadvertentie Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders

21 maart 2012

# Registratiedatum Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders

18 april 2012

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders

20 april 2012  

# Datum ex-dividend notering

24 april 2012  

# Registratiedatum dividendrecht

1 mei 2012

# Betaalbaarstelling dividend

6 augustus 2012

# Publicatie halfjaarcijfers 2012 

# Publicatie halfjaarbericht 2012

# Conference call analisten
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heT aaNdeel TMC

TMC Group N.V. (‘TMC’) is sinds 24 november 

2006 genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Al-

ternext - Euronext Amsterdam (ALTMC). 

Het aantal uitgegeven aandelen ultimo 2011 

bedroeg 3.687.766 en is daarmee onveranderd ten 

opzichte van het aantal uitgegeven aandelen ultimo 

2010. In mei 2011 zijn 372.921 gewone aandelen A 

heT aaNdeel TMC  2011 2010 2009 2008 2007

in Euro 

Hoogste slotkoers   12,30 9,50 10,37  13,11 14,50 

Laagste slotkoers   9,00 6,25 4,80 7,82 12,22

Slotkoers ultimo boekjaar   9,65 9,50 7,50 8,00 13,10

Dividend*  1,00 0,50 0,00 0,40 0,00

Koerswinstverhouding ultimo boekjaar   5,92 10,11 -6,10  7,69 13,65

Dividendrendement op slotkoers   10,4% 5,3% 0,0% 5,0% 0,0%

Beursomzet gemiddeld per dag (in Eur)  19.794 16.465 5.457 5.243 5.465

Aantal genoteerde gewone aandelen  3.687.766 3.314.845 3.314.845 3.564.845 3.564.845

Aantal uitgegeven aandelen ultimo boekjaar  3.687.766 3.687.766 3.687.766 3.875.972 3.875.972

Gemiddeld aantal uitgegeven aandelen**  3.687.766 3.687.766 3.906.634 3.875.972 3.720.409

Marktkapitalisatie ultimo boekjaar  35.586.942 31.491.028 24.861.338 28.518.760 46.699.470

*Het dividend over 2011 betreft het voorgenomen voorstel aan de algemene Vergadering van Aandeelhouders.
** Ingekochte aandelen zijn per 1 december 2009 ingekocht.

aaNdeelhouders BelaNG iN %

Mobion Holding B.V. 22,8%

TMB Holding B.V. 22,8%

Just-2-Us B.V. 9,6%

Comnaar Investments B.V. 8,5%

Todlin N.V. (Teslin) 6,6%

S.P.Y.N. Holding B.V. 5,2%

(converteerbare aandelen) geconverteerd naar 

gewone aandelen, waardoor het aantal genoteerde 

aandelen is gestegen van 3.314.845 ultimo 2010 

naar 3.687.766 ultimo 2011.

Het aandeel TMC noteerde ultimo 2011 een koers 

van Eur 9,65 tegen Eur 9,50 ultimo 2010. De 

gemiddelde koers in 2011 bedroeg Eur 10,61 (2010: 

Eur 7,07). In 2011 is 13,3% van het gemiddeld aan-

tal genoteerde aandelen verhandeld (2010: 17,3%). 

Het gemiddeld handelsvolume op dagbasis bedroeg 

1.829 stuks (2010: 2.221 stuks). 
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TMC streeft ernaar om het aantal vrij verhandel-

bare aandelen te vergroten, teneinde de liquiditeit 

van het aandeel te vergroten. Wij zijn van mening 

dat een grotere verhandelbaarheid de koers van het 

aandeel TMC ten goede zal komen.

divideNdBeleid
Het door de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders vastgestelde dividendbeleid van TMC is er 

op gericht om een deel van de winst als dividend 

uit te keren. Daarnaast wordt een deel van de winst 

gereserveerd om de verdere groei en ontwikkeling 

van de onderneming te financieren. 

De Raad van Bestuur is voornemens om een vast 

regulier percentage van 50% van de winst als divi-

dend uit te keren. Daarnaast is TMC voornemens 

om jaarlijks een additioneel variabel dividend uit  

te keren. Bij het dividendvoorstel worden diverse 

factoren, zoals financiële resultaten, cashbehoefte, 

groeikansen en vermogenspositie in overweging 

genomen. Dividenduitkeringen worden jaarlijks 

door de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen, voorgesteld aan de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

iNvesTor relaTioNs
TMC voert een actief investor relations beleid. Het 

doel van dit beleid is om een evenwichtige waarde-

ring van het aandeel te bewerkstelligen en een 

brede spreiding van het aandelenbezit te bereiken. 

In 2011 is een aantal keren gesproken met analisten 

en institutionele beleggers. Deze bijeenkomsten 

kenmerken zich doorgaans door een open en inter-

actief karakter waarbij onder andere de strategie, 

de financiële resultaten en actuele ontwikkelingen 

aan bod komen. Via persberichten en nieuws-

brieven informeren wij aandeelhouders en stake-

holders over belangrijke zaken en veranderingen.

iNsider reGleMeNT iNzake 
koersGevoeliGe iNforMaTie
Binnen TMC is een insider reglement van kracht 

inzake koersgevoelige informatie en de melding van 

transacties in effecten TMC. Dit reglement is van 

toepassing op de Raad van Commissarissen, Raad 

van Bestuur, strategisch adviseurs en overige daar-

toe aangewezen personen binnen de organisatie.

TMC geeft in lijn met de vereisten van Alternext 

invulling aan de Regeling Melding en Reglemente-

ring Transacties Wet toezicht effectenverkeer (Wte 

1995) en de per 1 september 2002 gewijzigde Wet 

Melding Zeggenschap 1996 (WMZ 1996). De Auto-

riteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op 

de naleving hiervan.
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sTiChTiNG prefereNTe  
aaNdeleN TMC
De Stichting Preferente Aandelen TMC is opgericht 

op 2 november 2006 teneinde de belangen te 

behartigen van TMC, de aan haar verbonden ven-

nootschappen en alle daarbij betrokkenen, waar-

onder het beschermen tegen een ongewenste 

overname. Om deze taak te verrichten, heeft TMC 

de stichting een call-optie op preferente aandelen 

toegekend, waarmee tot een maximum van 100% 

van het totaal uitstaande aandelenkapitaal kan 

worden aangewend. Alle redelijkerwijs gemaakte 

kosten komen voor rekening van TMC Group N.V.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: de heer H. Becks, 

de heer W. Dik en de heer E. Bogaerts.

Contact investor relations

Mark Mollen, Group Controller

+31 (0)40 239 22 60

+31 (0)6 12 31 34 29

mark.mollen@tmc.nl
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“De coacings-  
en trainings-

mogelijk heden  
bij TMC spreken 

mij zeer aan”

jaN GiloT, 29 jaar
BelGisChe NaTioNaliTeiT

opleiding

In 2006 studeerde Jan in Eindhoven af als Master in 

de scheikundige technologie (eng: Master in Science) 

om er vervolgens in 2010 ook te promoveren. In 

2011 heeft Jan de Dow Chemical-dissertatieprijs 

gewonnen, die elke twee jaar wordt uitgereikt, voor 

het proefschrift over plastic zonnecellen.

loopbaan en functie via TMC

Jan werkt sinds oktober 2010 via TMC als ‘Chemi-

cal Development Engineer’, met specifiek kennis op 

het gebied van ‘solar’, voor het Holst Centre van 

TNO op de ‘High Tech Campus’ in Eindhoven. Hij is 

bovendien betrokken bij een TMC-team dat de 

solarmarkt onderzoekt, waardoor onverwacht zelfs 

een haalbaarheidsstudie kon worden gedaan voor 

een klant.

waarom TMC

“Ik heb gekozen voor TMC vanwege de mogelijk-

heid van meerdere werkervaringen binnen relatief 

korte tijd. Het idee om af en toe te veranderen is 

voor mij belangrijk. Bovendien trekken mij de 

1-op-1 coachings- en trainingsmogelijkheden en 

cursussen mij zeer aan. Wat ik mij anderhalf jaar 

geleden had voorgesteld is uitgekomen”, aldus Jan.

hobby’s en andere wetens waardigheden 

Jan woont nog steeds in België, net over de grens 

met Nederland, houdt erg van sport en is actief als 

basketballer, hardloper en fietser. Maar eerst nadat 

hij tijd voor zijn vrouw en twee dochters (van 4 en 

1,5 jaar) heeft vrijgemaakt.
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“Wij gaan ons 
meer dan ooit 

hard maken 
voor meer 

aandacht en 
waardering 
van Bèta’s. 

TMC wil een 
platform zijn 

voor deze 
mensen”

Thijs Manders (1963) heeft de 

Nederlandse nationaliteit en is in 

2006 benoemd tot voorzitter 

van de Raad van Bestuur. Thijs 

Manders is de oprichter van 

TMC, heeft inmiddels 25 jaar 

ervaring in de ICT- en high-tech 

branche en is verantwoordelijk 

voor de strategie, cultuurbewa-

king, marketing & communicatie 

en investor relations.

Thijs MaNders
Ceo, voorziTTer raad vaN BesTuur

Het bestuur
en de
commissarissen 
van TMC3
raad vaN BesTuur



TMC GROUP N.V.

luud engels

“Met het verder 
professionali-
seren van de 

TMC Academy 
bieden wij onze 

werkonder-
nemers alle 

faciliteiten om 
zich breed te 
ontwikkelen; 

zowel op 
softskills als op 

hardskills”

“De financiële 
resultaten 

laten zien dat 
we een goede 

koers varen”

Rogier van Beek (1974) heeft de 

Nederlandse nationaliteit en is in 

2009 benoemd tot lid van de 

Raad van Bestuur. Rogier van 

Beek heeft voor hij bij TMC in 

dienst kwam diverse finance & 

control functies vervuld, binnen 

NXP en ST-Ericsson. Momenteel 

is hij verantwoordelijk voor de 

corporate finance strategie, 

investor relations, finance & 

control en fungeert hij als com-

pliance officer.

Luud Engels (1960) heeft  

de Nederlandse nationaliteit en 

is in 2011 benoemd tot lid van de 

Raad van Bestuur. Luud Engels 

beschikt over een ruime ervaring 

in de business waarin TMC actief 

is. Hij heeft diverse interim  

posities bekleed bij onder meer 

Assembleon, ASML, Nucletron, 

Philips Healthcare en Philips 

Semiconductors. Hij is verant-

woordelijk voor de operationele 

zaken binnen TMC en voor 

de directe aansturing van de 

celdirectie.

rogier van beek
cfo, lid raad van bestuur
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coo, lid raad van bestuur
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 jan lobbezoo

 Voorzitter Raad

 van Commissarissen

 Nationaliteit Nederlands

 Geboortejaar 1946

 Eerste benoeming 2006

 Laatste herbenoeming 2010

 Volgende herbenoeming 2014

 Definitief aftreden 2016

 hans wouters

 Lid Raad

 van Commissarissen

 Nationaliteit Nederlands

 Geboortejaar 1948

 Eerste benoeming 2006

 Laatste herbenoeming 2010

 Volgende herbenoeming 2014

 Definitief aftreden 2018

 paul schouwenaar

 Lid Raad

 van Commissarissen

 Nationaliteit Nederlands

 Geboortejaar 1959

 Eerste benoeming 2007

 Laatste herbenoeming 2011

 Volgende herbenoeming 2015

 Definitief aftreden 2019 

Eerdere functies

# CFO Philips semiconductors 

Andere functies

# Commissaris bij ASMI N.V.

# Commissaris bij FEI Company 

Inc, Portland Oregon, USA 

# Commissaris bij een aantal 

kleine, niet-beursgenoteerde 

ondernemingen 

Eerdere functies

# Diverse directiefuncties bij V&D, Kijk-

shop en Macintosh

# CEO en President van de Zeeman Groep

# Commissaris bij Hans Anders Retail 

Group B.V. tot 31 mei 2011

Andere functies

# Mede-eigenaar van een private equity 

investment fund Comnaar Investments 

B.V. en S.P.Y.N. Holding B.V.

# Commissaris bij Ouwehands Dierenpark 

B.V., Teidem B.V., Doncawear, Jomo 

Fashion B.V., European Fashion Groep 

B.V., Beska Beheer B.V. en kleertjes.com.

raad vaN CoMMissarisseN

Eerdere functies

# Groepsdirecteur Samas Group N.V.

# Algemeen directeur Gelderse 

papiergroep N.V.

Andere functies

# Commissaris bij Remeha Group B.V. 

# Voorzitter van de Raad van Com-

missarissen van Eltink Beheer B.V. 

# Voorzitter van de Raad van  

Toezicht van Stichting ETC

# Voorzitter van het Bestuur van de 

Stichting PAT LS groep
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Verslag 
van de Raad 
van Commis
sarissen
Algemeen

n het verslagjaar hebben wij acht reguliere ver-

gaderingen met de Raad van Bestuur gehouden. 

Tijdens deze vergaderingen hebben wij de Raad 

van Bestuur met advies terzijde gestaan en, met 

inachtneming van de belangen van betrokkenen, 

toezicht gehouden op het beleid. De aanwezigheid 

van commissarissen bij al deze vergaderingen was 

nagenoeg volledig. Bij elke vergadering zijn de 

financiële resultaten, de implementatie van de  

strategie, evenals de relevante operationele ont-

wikkelingen besproken. 

Naast de reguliere vergaderingen waren er regel-

matig informele contacten tussen zowel de leden 

van de Raad van Commissarissen onderling als met 

leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Com-

missarissen is maandelijks geïnformeerd inzake de 

financiële resultaten in vergelijking met de gestelde 

doelen.

In februari 2011 zijn onder meer de voorlopige 

cijfers 2010 en de voorgestelde agenda van de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

besproken. Tevens heeft de Raad van Commissaris-

sen ingestemd met het dividendvoorstel voor de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Tijdens de vergadering van maart 2011 is de agenda 

van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

definitief vastgesteld, waaronder de voorgenomen 

statutenwijziging. Tevens is er, in aanwezigheid van 

de externe accountant, gesproken over de bevin-

dingen blijkend uit het accountantsverslag en zijn 

de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. In 

dezelfde vergadering is de opdracht aan de externe 

accountant door de Raad van Commissarissen ver-

lengd met een jaar. 

4
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In maart 2011 is tevens een statutair verplichte 

gecombineerde vergadering gehouden inzake de 

voorgestelde herbenoeming van de heer Schouwe-

naar als lid van de Raad van Commissarissen en de 

voorgestelde benoeming van de heer Engels tot lid 

van de Raad van Bestuur.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders heeft de voorzitter van de Raad van Com-

missarissen de vergadering voorgezeten. Tijdens 

deze vergadering is, naast de gebruikelijke agenda-

punten, onder meer de statutenwijziging goedge-

keurd, de heer Schouwenaar herbenoemd als lid 

van de Raad van Commissarissen en is de heer 

Engels als lid van de Raad van Bestuur benoemd. 

Tevens is het remuneratiebeleid door de aandeel-

houders goedgekeurd. 

Traditioneel wordt in het voorjaar tijdens een sepa-

rate, ‘off site’, vergadering gesproken over de stra-

tegische koers van de onderneming. Tijdens deze 

vergadering benut de Raad van Commissarissen het 

informele karakter van de vergadering om tezamen 

met de Raad van Bestuur te discussiëren over tal 

van onderwerpen die van belang zijn voor de stra-

tegie van de onderneming. 

Tijdens de vergadering in juli 2011 heeft de Raad 

van Commissarissen gesproken over de voorlopige 

halfjaarcijfers 2011 van TMC en over de wens van 

de Raad van Bestuur en haar strategisch adviseur 

om over te gaan naar een ‘one-tier’ structuur. 

De halfjaarcijfers 2011 zijn goedgekeurd tijdens de 

telefonische vergadering in augustus 2011 in aan-

wezigheid van de externe accountant, waarbij door 

zowel de CFO als de externe accountant een toe-

lichting is gegeven op de cijfers. 

In het najaar van 2011 is een vergadering belegd 

waarbij de laatste stand van de onderneming is 

besproken in zowel financieel als operationeel 

opzicht. Verder is er door de Raad van Bestuur een 

gedetailleerde toelichting gegeven op een moge-

lijke overgang naar een ‘one-tier’ structuur. 

In december 2011 heeft de Raad van Bestuur,  

hetgeen gebruikelijk is, een aantal scenario’s met 

bijbehorende risicoanalyse uitgewerkt voor 2012. 

Deze scenario’s zijn gehouden tegen het licht van 

het financiële meerjarenplan van TMC. Het budget 

voor 2012 is in deze vergadering goedgekeurd. 

oNe-Tier sTruCTuur 
Gedurende 2011 heeft de Raad van Bestuur te  

kennen gegeven een ‘one-tier’ structuur te willen 

invoeren. De Raad van Bestuur heeft de Raad van 

Commissarissen om advies gevraagd en haar stand-

punten toegelicht. De Raad van Commissarissen 

heeft zich gebogen over de voor- en nadelen van 

een ‘one-tier’ structuur bij TMC en juridisch advies 

ingewonnen. Vooral omwille van de continuïteit 

van een sterk topmanagement stemt de 

Raad van Commissarissen in met deze ‘one-tier’ 

structuur. Zij is bovendien van mening dat deze 

structuur goed past bij de cultuur van de onder-

neming. De Raad van Commissarissen heeft bij het 

bepalen van haar standpunt de belangen van de 

aandeelhouders, personeelsleden en andere stake-

holders meegewogen. De Raad van Commissaris-

sen zal tijdens de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders aan de aandeelhouders van TMC 

een positief advies geven omtrent de voorgenomen 

wijziging naar een ‘one-tier’ structuur.
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jaarrekeNiNG, deCharGe eN 
divideNdvoorsTel
Hierbij bieden wij de door de Raad van Bestuur 

opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2011 ter 

vaststelling aan de aandeelhouders aan. De jaar-

rekening is gecontroleerd en van een goedkeurende 

controleverklaring voorzien door de externe 

accountant van KPMG Accountants N.V. (‘KPMG’) 

en door ons met de Raad van Bestuur besproken in 

aanwezigheid van de externe accountant van 

KPMG. Wij adviseren de aandeelhouders de jaar-

rekening vast te stellen en de Raad van Bestuur en 

de Raad van Commissarissen decharge te verlenen 

voor het gevoerde beleid, respectievelijk het gehou-

den toezicht. De statutaire winstbestemming staat 

vermeld op pagina 120. Wij onderschrijven het 

voorstel van de Raad van Bestuur om over 2011 een 

dividend uit te keren van Eur 1,00 per aandeel.

afsluiTiNG eN daNkwoord
De Raad van Commissarissen dankt de Raad van 

Bestuur, het management en de medewerkers van 

TMC voor de goede en vruchtbare samenwerking 

gedurende 2011. 

Eindhoven, 19 maart 2012

raad van Commissarissen

Jan Lobbezoo, voorzitter

Hans Wouters

Paul Schouwenaar
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“Via TMC kan 
ik makkelijker 

van positie 
wisselen”

jeleNa zivkoviC, 34 jaar 
servisChe NaTioNaliTeiT 

opleiding 

In Servië heeft Jelena theoretische natuurkunde 

(eng: Theoretical Physics) gestudeerd. Daarna heeft 

zij in Wenen een jaar onderzoek gedaan op het  

gebied van complexe systemen. Vanaf 2006 werkt 

Jelena in Nijmegen aan haar promotieonderzoek in 

experimentele natuurkunde, dat bijna afgerond is.

loopbaan en functie via TMC

Jelena is sinds januari 2011 via TMC als Physics  

Development Engineer werkzaam voor ASML. Zij 

houdt zich bezig met ‘wafer alignments’ voor een 

nieuwe serie machines van ASML. ‘Extreme UV 

Source’ is het specifieke project waar Jelena zich op 

richt.

waarom TMC

“Ik vind het in het bijzonder prettig dat ik via TMC 

makkelijker van positie kan wisselen en eventueel 

een nieuwe functie kan vinden bij een ander bedrijf. 

Daarnaast zijn de mogelijkheden op het gebied van 

coaching erg zinvol voor mij. Ten slotte is ook de 

internationale omgeving een stimulans”, aldus 

Jelena. 

hobby’s en andere wetenswaardigheden 

Jelena heeft een Nederlandse partner, die ook  

promoveert in de natuurkunde en voor TMC werkt. 

Voorts bekwaamt Jelena zich in het dansen van de 

Tango en daarnaast houdt ze onder meer van  

duiken en ‘snowboarden’, maar gezien haar drukke 

werkzaamheden komt zij daar nu (te) weinig aan 

toe.
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Verslag van 
de Raad  
van Bestuur5
5.1 alGeMeeN

ij zijn trots op het resultaat dat TMC 

over 2011 heeft gerealiseerd. Zowel 

operationeel als financieel hebben wij 

stappen in de goede richting gezet.

We hebben in 2011 een gezonde groei laten zien. 

Een groei die gelijkmatig over het jaar heeft plaats-

gevonden ondanks economische onzekerheid in, 

met name, de tweede helft van 2011. Het is voor-

namelijk de zeer gerichte aanpak en focus van de 

businesscellen die ons in staat stellen om snel te 

acteren bij veranderende marktomstandigheden. 

Ook afgelopen jaar zijn wij er in geslaagd een paar 

zeer ervaren Werkondernemers aan te trekken. 

Deze mensen zijn een boegbeeld in hun domein en 

een rolmodel voor anderen. Het zijn deze Werk-

ondernemers die door onze opdrachtgevers als 

‘trusted advisor’ worden gezien en hun sparring 

partner zijn bij strategische vraagstukken. 

In 2011 is een goede start gemaakt met de profes-

sionalisering van de TMC Academy. Wij beschou-

wen coaching, opleiding en continue ontwikkeling 

van onze Werkondernemers als essentiële elemen-

ten van ons toekomstig succes. Om die reden zijn 

wij voornemens deze activiteiten in een separate 

entiteit binnen TMC onder te brengen. 

Wij hechten veel waarde aan goed management en 

evenwichtige besluitvorming. In 2011 is er een uit-

gebreid onderzoek gedaan, door een extern bureau, 

naar de samenwerking tussen de leden van de Raad 

van Bestuur en de celdirecties en tussen de leden 

van de Raad van Bestuur onderling. TMC is voor-

nemens periodiek onderzoek te laten doen naar  

het functioneren van de managers individueel en 

onderling. 

Ondertussen wordt onze backoffice almaar effici-

enter. Wij zijn voor het beheer van onze IT-infra-

structuur overgegaan naar een nieuwe leverancier 

die beter past bij de wensen van TMC en hebben 

verbeterde contracten afgesloten ten aanzien van 

ons leasewagenpark. De inkoopfunctie is geprofes-

sionaliseerd en de afdeling Finance & Control heeft 

in 2011 enkele verbeterprojecten afgerond. Zo is er, 

op verzoek van TMC, een extern onderzoek 

geweest naar fiscale risico’s rondom declaraties.  

De bevindingen zijn vervolgens gedeeld met de 

Belastingdienst in het kader van horizontaal toe-

zicht. Daarnaast zijn er op het vlak van subsidie-

vergaring processen verbeterd en gekoppeld aan  

de bestaande ERP-processen. In dat licht is er een 

samenwerking opgestart met een nieuwe subsidie-

adviseur, beter passend bij de professionalisering 

van deze subsidie processen. Met Agentschap NL is 

er een open en transparante communicatie over de 

verbeteringen die worden gerealiseerd.
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In 2011 hebben wij onszelf de volgende doelstellin-

gen gesteld en deze allen gerealiseerd:

# de gewenste groei in opbrengsten en winst-

gevendheid gerealiseerd;

# de geografische spreiding van de omzet verbe-

terd en meer verlegd naar het midden en het 

westen van het land door de toegenomen activi-

teiten in Utrecht en Rotterdam / Hoogvliet;

# in samenspraak met onze grootste opdracht-

gever de financiële en operationele processen 

naadloos op elkaar laten aansluiten;

# de naamsbekendheid van TMC vergroot in het 

westen van het land door een groter aantal 

accountmanagers, gehouden roadshows en een 

breder opgezette marketingstrategie;

# ons arbeidsmodel op een aantal fronten nog 

flexibeler gemaakt en aan de wensen van de 

markt aangepast;

# het aantal coaching- en opleidingsmomenten 

van onze medewerkers verder verhoogd;

# de looptijd van het contract met een risk reward 

partner, waar wij met vier businesscellen actief 

zijn, verlengd.

 

5.2 fiNaNCieel verslaG

aaNTal Medewerkers 
et aantal Werkondernemers steeg 10,4% 

van 433 eind 2010 tot 478 eind 2011. Het 

gemiddeld aantal Werkondernemers steeg 

met eenzelfde percentage van 412 in 2010 tot 455 

in 2011.
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Ultimo 2011 was het aantal indirecte medewerkers 

gestegen met 5,2% tot 61 (ultimo 2010: 58). De 

verhouding direct versus indirect personeel ultimo 

2011 bedroeg 7,8 (ultimo 2010: 7,5).

De methodiek voor het bepalen van het aantal 

Werkondernemers is gewijzigd. Voorheen werden 

de Werkondernemers die op 31 december uit dienst 

traden meegenomen in de ultimo stand van het 

aantal Werkondernemers. Wij zijn van mening dat 

een reëler beeld wordt gegeven door deze voor-

wetenschap reeds in de ultimo stand te verwerken. 

Deze gewijzigde methodiek hebben wij met terug-

werkende kracht toegepast tot ultimo 2007.

 

opBreNGsTeN 
De opbrengsten stegen in 2011 met 25,1% tot  

Eur 52,7 miljoen (2010: Eur 42,1 miljoen). De 

opbrengsten zijn gestegen door een hoger gemid-

deld aantal Werkondernemers. Daarnaast hebben 

hogere tarieven en een hogere productiviteit bijge-

dragen aan de groei van de opbrengsten. In 2010 is 

een aantal Werkondernemers werkzaam geweest 

binnen de Kenniswerkersregeling met als gevolg dat 

ze niet konden worden gefactureerd tegen het 

commerciële tarief. 

De opbrengsten over de eerste zes maanden van 

2011 bedroegen 50,0% van de totale opbrengsten 

in dat jaar (eerste zes maanden 2010: 45,8%). De 

gemiddelde opbrengst per directe medewerker 

bedroeg in 2011 Eur 115,7 duizend (2010: Eur 102,2 

duizend). Dit is een stijging van 13,3%. In 2011  

hebben inleners Eur 2,5 miljoen bijgedragen aan  

de opbrengsten. Dit is een stijging van 15,9% ten 

opzichte van 2010. TMC voert een conservatief 

beleid ten aanzien van het aantal inleners. 

100

120

80

60

40

20

0

Omzet EBITDA

2010 2011

3.500

4.000

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011

4.500

5.000

15%

10%

20%

5%

0%

Indirecte personeelskosten

Overige bedrijfskosten

Indirecte personeelskosten als % van de opbrengsten

Overige bedrijfskosten als % van opbrengsten

Gemiddelden per Werkondernemer (Bedragen x Eur 1.000)

Indirecte kosten



37

TMC GROUP N.V.

BruTowiNsT
De brutowinst in 2011 bedroeg Eur 19,0 miljoen. Dit 

is een stijging van 24,4% ten opzichte van 2010. 

Ook deze stijging wordt voornamelijk verklaard 

door een hoger gemiddeld aantal Werkonder-

nemers en een hogere productiviteit. De bruto-

winst als percentage van de opbrengsten bedroeg 

36,1% in vergelijking tot 36,3% in 2010. De bruto-

winst exclusief subsidies als percentage van de 

opbrengsten is gestegen van 28,1% in 2010 tot 

31,9% in 2011. Dit is een stijging van 42,0% ten 

opzichte van 2010. Hiermee laat TMC zien dat het 

operationeel winstgevender is geworden.

In 2011 zijn er subsidies ontvangen in het kader van 

de Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikke-

lingswerk (WBSO), ESF en Pieken in de Delta. Ont-

vangen subsidies worden in mindering gebracht op 

de directe personeelskosten. De directe personeels-

kosten zijn gestegen met 25,5%. De directe perso-

neelskosten als percentage van de opbrengsten  

zijn 63,9% in vergelijking met 63,7% in dezelfde 

periode vorig jaar. 

iNdireCTe persoNeelskosTeN
De indirecte personeelskosten bedroegen in 2011 

Eur 6,7 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar 

bedroegen de indirecte personeelskosten Eur 6,9 

miljoen. Dit is een daling van 2,9%. De indirecte 

personeelskosten zijn gedaald ondanks een stijging 

van het gemiddeld aantal indirecte medewerkers. 

Deze daling komt onder meer door een wijziging in 

de bonusstructuur die met ingang van 2011 is inge-

voerd. Hierdoor zijn er lagere indirecte bonussen 

uitgekeerd, waarvan de vrijval in de bonusreserve-

ring in de tweede helft van 2011 heeft plaats-

gevonden. Daarnaast hebben er in 2011 minder 

afvloeiingen plaatsgevonden dan in dezelfde  

periode vorig jaar. De indirecte personeelskosten 

als percentage van de opbrengsten bedragen 12,7% 

in 2011. In 2010 bedroeg dit percentage 16,3%.

overiGe BedrijfskosTeN
De overige bedrijfskosten bedroegen Eur 4,3 mil-

joen in 2011 (2010: Eur 3,7 miljoen). Deze stijging 

van 16,6% is onder meer het gevolg van de stijging 

van de marketingkosten ter hoogte van Eur 347 

duizend en de bijzondere waardevermindering op 

de merknaam Adapté ter hoogte van Eur 307  

duizend. De hogere marketingkosten hebben voor-

namelijk betrekking op een intensieve marketing-

campagne en een nieuwe huisstijl. Daarnaast is er 

in 2011 Eur 140 duizend toegevoegd aan de voor-

ziening dubieuze debiteuren inzake een open-

staande vordering op één van onze opdrachtgevers 

die failliet is gegaan. Per saldo is er in 2011 Eur 226 

duizend aan kosten in verband met oninbaarheid 

van vorderingen verantwoord. Daarentegen zijn de 

huisvestingskosten gedaald met 12,0% en de ICT- 

en telefoonkosten met 13,2%.

BedrijfsresulTaaT (eBiT)
Het bedrijfsresultaat is in 2011 gestegen tot Eur 8,0 

miljoen (2010: Eur 4,7 miljoen). Dit is een stijging 

van 70,1%. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving 

en bijzondere waardevermindering (EBITDA) 

bedroeg Eur 8,9 miljoen in 2011. Dit is een stijging 

van 69,0% ten opzichte van dezelfde periode vorig 

jaar (2010: Eur 5,3 miljoen).

Het bedrijfsresultaat als percentage van de 

opbrengsten is gestegen tot 15,3% (2010: 11,2%).

Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en bijzondere 

waardevermindering (EBITDA) als percentage van 

de opbrengsten is 16,9% (2010: 12,5%).
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resulTaaT over heT Boekjaar
Het resultaat over het boekjaar bedroeg Eur 6,0 

miljoen (2010: Eur 3,5 miljoen). Het resultaat  

per aandeel nam toe met 73,4% tot Eur 1,63 

(2010: Eur 0,94 per aandeel).

kassTrooM
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 

Eur 6,1 miljoen, een stijging van 43,7% ten opzichte 

van 2010 (Eur 4,2 miljoen). De kasstroom uit inves-

teringsactiviteiten bedroeg Eur 388 duizend. De 

totale netto kasstroom uit bedrijfs- en investerings-

activiteiten bedroeg daarmee Eur 6,5 miljoen die is 

aangewend ten behoeve van de dividenduitkering 

van Eur 1,8 miljoen over 2010 en de aflossingsver-

plichtingen van Eur 338 duizend. Het restant zal 

grotendeels worden aangewend voor de voorge-

stelde dividenduitkering over 2011.

In 2011 heeft TMC voor al haar cellen een 

NEN4400-certificering aangevraagd. Dit is een 

nationale norm die eisen stelt aan in Nederland 

gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk 

met betrekking tot de afdracht van belastingen en 

sociale premies en het gerechtigd zijn tot het ver-

richten van arbeid in Nederland. Het doel van de 

norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal 

en boetes van de Belastingdienst en andere over-

heidsinstanties te beperken. Door de succesvolle 

normering heeft TMC de noodzaak om G-rekenin-

gen aan te houden weten te beperken waardoor de 

niet vrij toegankelijke liquide middelen worden 

beperkt. 

fiNaNCieriNG
De solvabiliteit bedroeg ultimo 2011 71,5% (ultimo 

2010: 68,8%). Deze stijging is te danken aan de 

toevoeging van het resultaat over het boekjaar 

2011 aan het eigen vermogen. Het balanstotaal  

is toe genomen als gevolg van de toegenomen 

bedrijfs  activiteiten. TMC heeft in 2011 geen gebruik 

gemaakt van externe financieringsbronnen. De 

dividenduitkering zal geen significante invloed  

hebben op de financieringsstructuur van TMC.

5.3 divideNdvoorsTel

an de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders op 18 april 2012 zal voorgesteld 

worden een dividend vast te stellen van 

Eur 1,00 per aandeel. Dit dividend bestaat uit een 

vast deel met een payout van 50,0 % (Eur 0,82 per 

gewoon aandeel) en een variabel deel met een pay-

out van 11,3% (Eur 0,18 per gewoon aandeel). De 

totale payout bedraagt 61,3% van het netto resul-

taat wat aan de aandeelhouders van TMC Group 

N.V. kan worden toegerekend. De Raad van Bestuur 

is van mening dat de sterke liquiditeits- en solvabi-

liteitspositie de voorgestelde dividenduitkering 

mogelijk maken. 
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5.4 GeBeurTeNisseN Na
 BalaNsdaTuM

MarkeTiNG
p 11 januari 2012 is, tijdens een ‘all 

employee meeting’, de nieuwe website 

van TMC live gegaan. Dit was ook de 

datum dat wij met de nieuwe marketingcampagne 

naar buiten zijn getreden. 

orGaNisaTiesTruCTuur
In januari 2012 is de nieuwe interne organisatie-

structuur bekend gemaakt. Deze structuur heeft  

als doel om de voorgenomen groei te faciliteren. 

Kern van de wijziging is gelegen in het feit dat de 

bedrijfsvoering op regionaal niveau dominant 

wordt en dat, bij die regio’s waar verschillende 

cellen dezelfde klanten en dezelfde sectoren bedie-

nen, een clustering wordt doorgevoerd. De interne 

rapportage zal secundair geschieden op de cluste-

ring van cellen en de regio structuur. De Member 

Company structuur zal van kracht blijven alsook de 

primaire rapportagestructuur.

fisCale eeNheid
TMC heeft een aantal van haar vennootschappen 

ontvoegt uit de fiscale eenheid voor de vennoot-

schapsbelasting. De volgende vennootschappen 

zijn per 1 januari 2012 ontvoegd en worden op basis 

daarvan zelfstandig belastingplichtig:

# TMC Embedded B.V.

# TMC Electronics B.V.

# TMC Physics B.V.

# TMC Field Service Eindhoven B.V.

# TMC Manufacturing Support B.V.

# TMC Mechatronics B.V.

# TMC Mechanical B.V.

5.5 MarkToNTwikkeliNGeN 
 eN TreNds

nze opdrachtgevers zijn internationale 

bedrijven die over het algemeen hun pro-

ducten en diensten wereldwijd verkopen. 

De onzekerheid rondom de Europese economie 

raakt hen uiteraard direct of indirect maar is niet 

per definitie materieel van aard. 

Daarnaast zijn onze opdrachtgevers met name 

actief in de R&D. Om hun innovatieve kracht en 

voorsprong uit te bouwen zullen ze moeten blijven 

investeren in R&D. De kernontwikkeling van onze 

opdrachtgevers zal blijven bestaan. Dit is immers 

hun toekomstige omzet. Wij hebben ons altijd 

gericht op hun belangrijkste (R&D) projecten en 

zullen naar verwachting met hen kunnen mee-

bewegen. Door in tijden van een krappe arbeids-

markt mensen flexibel en op tijd in te zetten, lost 

TMC een deel van het probleem van de schaarste-

beleving op. 

Kijkend naar de relatieve onzekerheid in de wereld 

en bij onze opdrachtgevers, voorzien wij dat de 

behoefte aan strategische en flexibele kennis eer-

der zal toenemen dan afnemen. Dit is precies de 

markt waar wij opdrachtgevers kunnen voorzien  

in hun behoefte.

Dat R&D in Nederland volop in beweging blijft 

blijkt onder meer uit de analyse die de zogenaamde 

topteams op verzoek van de minister van innova-

tiebeleid hebben uitgevoerd. De overheid is naast 

de bestaande subsidieregelingen ook voornemens 

om de belasting aan te passen. Zo wordt er veel 

geld gereserveerd voor het Innovatiefonds MKB+, 

RDA en RDA+ en WBSO. Deze initiatieven zullen 
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het innovatieklimaat in Nederland stimuleren.  

Het doel van de aanpak van het kabinet is om 

Nederland binnen tien jaar in de top 5 van kennis-

economieën in de wereld te brengen. De investerin-

gen in R&D moeten in 2020 2,5% van het BBP 

bedragen. Dit is nu ongeveer 1,5%. 

5.6  vooruiTziChTeN 

TMC TeChNoloGy
De hiervoor genoemde initiatieven hebben een 

positief effect op het innovatieklimaat in Neder-

land. De topsector voor High Tech Systems heeft 

de verwachting om Eur 1,4 miljard aan innovatie uit  

te geven. De topsectoren Chemie en Life Sciences 

hebben de verwachting om respectievelijk Eur 445 

miljoen en Eur 200 miljoen aan innovatie uit te 

geven. Ook de ambities van Brainport 2020 in de 

regio Zuidoost-Nederland zijn groot. Bijna de helft 

van alle R&D investeringen binnen onze grenzen 

vindt plaats in de regio Zuidoost-Nederland. Meer 

dan de helft van de octrooien en patenten komen 

uit Zuid-Nederland.

Aan de aanbodzijde is het evident dat er een groei-

end tekort aan Bèta’s is en dat dit tekort zal toene-

men. Recente cijfers, gepubliceerd in Het Financiële 

Dagblad van 27 januari 2012, laten zien dat de 

totale vraag tot 2016 naar HBO en hoger 114.800 

mensen is. Het aanbod is naar schatting 79.300, 

hetgeen een tekort van 30,1% inhoudt.

De vooruitzichten voor 2012 zijn gebaseerd op deze 

groeiende vraag en afnemend aanbod. TMC is zich 

volledig bewust van de kansen. Wij zien dat wij een 

bijdrage kunnen leveren en een groei kunnen 

bewerkstelligen vanwege de aantrekkingskracht 

van ons businessmodel en het zorgvuldig opge-

bouwde netwerk aan de kandidatenkant. 

Het Agentschap NL heeft voor 2012 wijzigingen 

aangebracht in de staffels die worden gehanteerd 

voor de WBSO. Hierdoor zullen naar verwachting 

de WBSO opbrengsten voor 2012 afnemen. 

TMC iCT
Binnen de markt van TMC SAP Professionals vindt 

een verschuiving plaats. De traditionele implemen-

tatie van ERP pakketten wordt langzaam vervangen 

door business consultancy gericht op automatise-

ring van totale bedrijfsprocessen, de integratie van 

ERP systemen met andere applicaties en de ontwik-

kelingen van nieuwe modules in niche markten.  

Er is een toenemende trend naar mobiliteit en con-

nectiviteit met de bestaande ERP-oplossingen. De 

bestaande business intelligence (BI) systemen  

worden meer en meer voorspellend dan dat ze his-

torische data weergeven. Bovenstaande ontwikke-

lingen resulteert in een vraag naar specifieke kennis 

om dit mogelijk te maken. Kennis die niet alleen 

gericht is op de traditionele FICO, MM en CRM. De 

focus van TMC SAP Professionals is van oudsher 

gericht op niche markten. Daarnaast wordt er 

gericht gewerkt aan verdere profilering van haar 

kerncompetenties om de toegevoegde waarde die 

geboden kan worden bij optimalisatie van business-

processen beter inzichtelijk te maken voor poten-

tiële klanten. Deze ontwikkelingen in combinatie 

met de mogelijkheid om goede mensen aan ons te 

binden met ons businessmodel maken dat wij voor 

2012 en verder veel vertrouwen hebben in de resul-

taten van deze cel.
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TMC CoNsTruCTioN
De vraag naar hoogopgeleid personeel in de bouw 

en civiele markt laat in de eerste maanden van 2012 

geen positieve trendbreuk zien. De verdere daling 

van overheidsinvesteringen zal een mogelijk aan-

trekkende vraag vanuit de private sector niet com-

penseren. De eerste maanden van 2012 zijn de 

projectaanvragen veelal van korte duur en wordt er, 

zeker binnen de nieuwbouw, afwachtend gehandeld.

Een groot voordeel binnen de bouw en civiele 

wereld is dat de meeste bouwgerelateerde bedrij-

ven inmiddels erg geslonken zijn. Hierdoor is de 

inhuur van kennis en capaciteit en het hanteren van 

een flexibele schil erg belangrijk geworden. Een-

zelfde ontwikkeling zien wij bij de overheid. 

De van oudsher conservatieve markt Oil & Gas 

staat in de kinderschoenen als het gaat om flexibili-

sering van arbeidskrachten. Met name als het gaat 

om hoger opgeleid personeel. Deze markt is enigs-

zins bekend met ZZP-ers, maar heeft minder  

ervaring met detachering zoals dit gebeurt binnen 

TMC Construction. Wij zien dat er een vraag is naar 

hoogopgeleid personeel en dat mensen actief in 

deze markt, open staan voor het businessmodel 

zoals wij dat hanteren. De resultaten in 2011 geven 

een goede basis voor een gezond 2012. De centrale 

aansturing en samenwerking tussen de cellen 

onderling binnen TMC Construction dragen hier 

extra aan bij. 

iNvesTeriNGeN
In 2012 zal TMC geen significante investeringen 

doen. Indien de verwachte groei in aantal Werk-

ondernemers zich voortzet zal er wel geïnvesteerd 

moeten worden in de groei van het aantal indirecte 

medewerkers en zal er na alle waarschijnlijkheid 

ook een kleine huurinvestering in bedrijfsruimte 

plaats moeten vinden.

5.7 aCTies voor 2012

sTraTeGisChe doelsTelliNGeN

Een gezonde en financieel sterke basis om de groei 

van de onderneming te financieren.

Autonome groei.

Een hogere waardering voor technisch hoog-

opgeleid personeel.

Het ontwikkelen van onze mensen.

aCTies 2012

Het realiseren van groei in opbrengsten en op peil houden van de operationele 

winstgevendheid.

Het uitbouwen van de bestaande activiteiten buiten de regio Zuid-Nederland. 

Het vergroten van de naamsbekendheid door middel van het uitrollen van de nieuwe 

‘look and feel’ en marketinguitingen.

Het bouwen van een platform in Nederland waarbinnen Bѐta’s de waardering en 

aandacht krijgen die ze verdienen. 

Het institutionaliseren en professionaliseren van de TMC Academy binnen TMC.



PAG
42 jaarverslag — 2011

5.8 verslaG per MeMBer
 CoMpaNy

TMC TeChNoloGy

algemeen

MC Technology heeft geprofiteerd van een 

sterke vraag naar technisch personeel. De 

vraag is toegenomen over de volle breedte 

van het speelveld waarin TMC Technology actief is. 

De halfgeleiderindustrie is van oudsher een markt 

waarin TMC Technology actief is. De vraag naar 

Werkondernemers in deze industrie is verder uit-

gebreid naar toeleveranciers en aangrenzende 

opdrachtgevers. Ook de vraag vanuit de auto-

motive industrie is toegenomen. 

TMC Technology heeft een goede en langdurige 

relatie met haar opdrachtgevers. In 2011 zijn deze 

relaties verder uitgebouwd en worden onze Werk-

ondernemers veel gevraagd. De kwaliteit en 

betrouwbaarheid van onze mensen wordt herkend. 

Dit is ook gebleken uit een klantenonderzoek dat 

wij in 2011 hebben gehouden. 

Binnen TMC Technology wordt de schaarste naar 

talent herkend. Deze zogenaamde kenniscrisis is 

een toenemend probleem bij onze opdrachtgevers. 

Het cellenconcept waarop de organisatie van  

TMC is gebaseerd draagt bij aan directe toegang  

tot competenties in binnen- en buitenland. 

TMC Technology is nauw aangesloten bij de initia-

tieven binnen Brainport 2020. Daarnaast is er een 

direct en goed contact met de universiteiten. Hier-

uit ontstaan nieuwe initiatieven, zoals een voor-

genomen samenwerkingsverband tussen TMC en 

de TU/e om Technologisch Ontwerpers in Oplei-

11%
Construction

81%
Technology

8% ICT

18%
Construction

73%
Technology

9% ICT

2011

2010

Omzet per Member Company 2011

Omzet per Member Company 2010
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ding te faciliteren bij hun proefschrift. Andere  

initiatieven zijn onder meer het gezamenlijk organi-

seren van wervingsdagen samen met een grote 

opdrachtgever en het aangaan van verbanden met 

internationale recruitment bureau’s om buitenlands 

talent te werven. TMC is ook een van de sponsoren 

van de TU-Delft voor de ontwikkeling van een elek-

trische racewagen en de sponsor van het Solar 

Team Twente. 

werkondernemers

Er zijn Werkondernemers met 25 verschillende 

nationaliteiten werkzaam binnen de Member  

Company Technology. In totaal zijn er 57 Werkon-

dernemers met een buitenlandse nationaliteit. Dit 

vertegenwoordigt 14,0% van het totaal aantal 

Werkondernemers binnen de Member Company 

Technology ultimo 2011.

Ultimo 2011 zijn er 406 Werkondernemers actief 

binnen TMC Technology (2010: 343). Het gemid-

deld aantal Werkondernemers in 2011 bedroeg 379, 

vergeleken met 314 in dezelfde periode vorig jaar. 

Dit is een stijging van 20,7%. 

financiële resultaten

De opbrengsten stegen in 2011 tot Eur 42,6 mil-

joen. In 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 30,6 

miljoen. Dit is een stijging van 39,1%. Deze stijging 

is enerzijds het gevolg van een gemiddeld hoger 

aantal Werkondernemers en anderzijds van een 

combinatie van hogere tarieven en productiviteit. 

In 2010 waren er gemiddeld 26 mensen werkzaam 

binnen de Kenniswerkersregeling. Deze mensen zijn 

in 2011 allen tegen commerciële tarieven ingezet.

Binnen TMC Technology zijn gemiddeld 14 Werk-

ondernemers actief geweest binnen zogenaamde 

‘risk reward’ projecten. In deze constructie levert 

TMC Werkondernemers tegen kostprijs en is de 

totale beloning gekoppeld aan de opbrengsten van 

het project, welke over een vooraf bepaalde loop-

tijd worden berekend.

De bijdrage van TMC Technology aan de opbreng-

sten van TMC Group in 2011 bedroeg 80,9%.  

In 2010 was dit percentage 72,7%. Het bedrijfs-

resultaat steeg in 2011 tot Eur 8,0 miljoen  

(2010: Eur 4,7 miljoen). Dit representeert 18,8% 

van de opbrengsten (2010: 15,4%). In 2011 is 

Eur 4,8 miljoen doorbelast vanuit de holding en  

NV tegen Eur 3,5 miljoen in 2010.

TMC iCT

algemeen

Voor TMC SAP Professionals is 2011 een stabiel  

jaar geweest voor wat betreft het aantal Werk-

onder nemers en de opbrengstenontwikkeling. De 

stabiliteit is onder meer het gevolg van de keuze 

om geen projecten aan te nemen; de inspannings-

verplichting is leidend in de strategie. Een strate-

gisch samenwerkingsverband om de markt van 

‘small clinics’ een SAP oplossing te bieden is vroeg-

tijdig gestaakt. De risico’s verbonden met dit  

project waren niet in lijn met de strategie en 

omvang van de businesscel. De tarieven zijn licht 

gestegen ten opzichte van 2010. 

In 2011 hebben wij een andere celdirecteur 

benoemd, de heer Robert Smits. Robert heeft  

TMC SAP Professionals eerder geleid en wij zijn  

erg blij met zijn terugkeer naar TMC. 
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werkondernemers

Ultimo 2011 zijn er 23 Werkondernemers actief 

binnen TMC ICT (2010: 23). Ook het gemiddeld 

aantal Werkondernemers bedroeg 23 in zowel  

2011 als in 2010. 

financiële resultaten

De opbrengsten stegen in 2011 tot Eur 4,0 miljoen. 

In 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 3,8 miljoen. 

Dit is een stijging van 6,7%. Deze stijging komt met 

name door een hogere productiviteit en hogere 

tarieven. 

De bijdrage van TMC ICT aan de opbrengsten van 

TMC Group in 2011 bedroeg 7,7%. In 2010 was dit 

percentage 9,0%. Het bedrijfsresultaat daalde in 

2011 tot Eur -65 duizend (2010: Eur 140 duizend). 

Deze daling is bijna geheel te wijten aan de dotatie 

aan de voorziening dubieuze debiteuren van 

Eur 140 duizend in 2011 inzake een openstaande 

vordering op één van onze opdrachtgevers die fail-

liet is gegaan. Het bedrijfsresultaat representeert  

in 2011 -1,6% van de opbrengsten (2010: 3,7%).  

In 2011 is er Eur 399 duizend doorbelast vanuit de 

holding en NV tegen Eur 289 duizend in 2010.

TMC CoNsTruCTioN

algemeen

TMC Construction is actief binnen de bouw en 

civiele markt en de oil & gas markt. De markt 

waarin TMC Civiele Techniek actief is heeft in 2011 

te maken gehad met een blijvende lage vraag naar 

Werkondernemers. Zowel aan de profit als aan  

de non-profit kant hebben opdrachtgevers 

on voldoende activiteiten, waardoor de vraag naar 

flexibele arbeidskrachten beperkt is. De overheids-

bezuinigingen hebben een negatief effect op de 

ontwikkelingen binnen zowel bouw als civiel. De 

markt waarbinnen Oil & Gas actief is, heeft een 

ander karakter en gedurende 2011 een continue 

vraag gehad. Het saldo van de drie cellen die actief 

zijn binnen TMC Construction heeft als gevolg  

van deze verschillende marktontwikkelingen een 

minder positief resultaat behaald dan aanvankelijk 

verwacht. 

werkondernemers

Ultimo 2011 zijn er 49 Werkondernemers actief 

binnen TMC Construction (2010: 67). Het gemid-

deld aantal Werkondernemers in 2011 bedroeg 53 

vergeleken met 75 in dezelfde periode vorig jaar. 

Dit is een daling van 29,3%. 

financiële resultaten

De opbrengsten daalden in 2011 tot Eur 6,0 mil-

joen. In 2010 bedroegen de opbrengsten Eur 7,7 

miljoen. Dit is een daling van 21,5%. Deze daling 

is te wijten aan een gemiddeld lager aantal Werk-

ondernemers ondanks hogere tarieven en producti-

viteit. 
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De bijdrage van TMC Construction aan de opbreng-

sten van TMC Group in 2011 bedroeg 11,4%.  

In 2010 was dit percentage 18,3%. De kosten-

structuur van TMC Construction is aangepast reke-

ning houdend met de daling van de opbrengsten. 

De indirecte kosten van TMC Construction zijn in 

2011 met 42,7% gedaald ten opzichte van 2010. 

Deze daling is het gevolg van het feit dat TMC  

Construction efficiënter is ingericht en hierdoor 

minder indirecte personeelskosten heeft en minder 

kosten krijgt doorbelast vanuit de holding en NV.

Het bedrijfsresultaat steeg onder meer hierdoor in 

2011 tot Eur 78 duizend (2010: Eur -138 duizend). 

Dit representeert 1,3% van de opbrengsten (2010: 

-1,8%). In 2011 is er Eur 998 duizend doorbelast 

vanuit de holding en NV tegen Eur 1,2 miljoen in 

2010.

Eindhoven, 19 maart 2012

raad van Bestuur

Thijs Manders

Rogier van Beek

Luud Engels
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“Ik zit prima  
op mijn plek  

en voel me  
thuis bij TMC”

praChi vyas, 26 jaar
iNdiase NaTioNaliTeiT

opleiding 

In India heeft Prachi haar ‘Bachelor of Engineering 

in Electronics and Communications’ gehaald. Haar 

Master heeft zij (nog) niet gehaald, omdat zij eerst 

werkervaring wilde opdoen. Vervolgens is zij ook 

verhuisd naar Nederland en getrouwd en heeft zij 

een baan bij TMC gevonden.

loopbaan en functie via TMC

Prachi heeft vier jaar werkervaring bij twee ‘embed-

ded hardware service’ bedrijven, te weten: Larsen 

en Toubro in Mumbai. Sinds juli 2011 werkt zij in 

Eindhoven voor Philips Lighting als Electronics 

Hardware Engineer op het gebied van ‘life cycle 

management’ en houdt zij zich bezig met de ont-

wikkeling van de productenportfolio.

waarom TMC

“TMC heeft mij de beste kans geboden op basis  

van mijn sterke kanten en mogelijkheden. Dit is het 

gevolg van een grondig interview en een beoorde-

ling door de accountmanager van TMC. Hierdoor 

zit ik prima op mijn plek en voel ik mij thuis bij 

TMC”, vertelt Prachi enthousiast aan de telefoon.

hobby’s en andere wetenswaardigheden 

Prachi is getrouwd met een Indiër, die al bijna vier 

jaar bij KPN werkt. Ze vindt het interessant om via 

haar werk en dagelijkse leven in Nederland in con-

tact te komen met andere culturen. Als hobby’s 

heeft zij onder meer: koken, muziek en dansen.
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Algemene  
informatie6
6.1 sTerkTeN, zwakTeN,
 kaNseN & BedreiGiNGeN 

er ondersteuning van de bepaling van de 

strategie en de doelstellingen maken wij 

periodiek een overzicht van de sterkten, 

zwakten, kansen en bedreigingen. Dit overzicht 

geeft de positie weer van TMC ten opzichte van  

de markt waarin ze opereert.

sTerkTeN (iNTerN):
# TMC is in staat hoog opgeleid toptalent aan zich 

te binden door haar unieke businessmodel.

# Stabiele en ruime klantenbasis en langdurige 

relaties met grote opdrachtgevers. 

# Goed financieel track record en een kerngezonde 

financiële positie.

# Continue ‘drive’ de organisatie te verbeteren en 

te professionaliseren.

zwakTeN (iNTerN):
# TMC heeft nog onvoldoende naamsbekendheid 

en haar marktpositie benut.

# Relatief beperkt aantal vrij verhandelbare aan-

delen.

# Van origine sterk georiënteerd op Zuid-Neder-

land.

kaNseN (exTerN):
# De ‘kenniscrisis’ draagt bij aan de toenemende 

vraag naar toptalenten.

# Opkomende behoefte aan flexibilisering van de 

arbeidsmarkt in nabijgelegen landen in Europa.

# Het meegroeien met enkele van onze internatio-

naal opererende opdrachtgevers.

# Alle specialismen in huis om engineering soluti-

ons naar de markt te brengen.

BedreiGiNGeN (exTerN):
# Het relatief grote aandeel in de opbrengsten van 

enkele opdrachtgevers.

# Het wegvallen van overheidsmaatregelen, bij-

voorbeeld subsidie, die innovatie bevorderen.

# Marge-erosie: een blijvende druk op tarieven bij 

stijgende directe loonkosten.
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6.2 risiCoBeheersiNG eN
 iNTerNe CoNTrole

de orGaNisaTie
e Raad van Bestuur ontwikkelt, initieert en 

coördineert de uitvoering van de risico-

managementprocedures. Het periodiek 

beoordelen van (mogelijke) risico’s is een integraal 

onderdeel van het beleid van TMC. De risico’s  

worden beoordeeld op basis van de kans dat ze  

zich voordoen en op basis van de impact als ze  

zich voordoen. Het risicobeleid is er op gericht om 

mogelijke risico’s te voorkomen en de overige 

 risico’s te mitigeren.

Op pagina 83 tot en met 88 van de jaarrekening 

wordt uitvoerig aandacht besteed aan een aantal 

specifieke risico’s waarmee TMC te maken heeft. 

Ten aanzien van financiële verslaggevingrisico’s  

verklaart het bestuur dat de interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen een redelijke mate van 

zekerheid geven dat de financiële verslaggeving 

geen onjuistheden van materieel belang bevat en 

dat de risicobeheersings- en controlesystemen in 

het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

BelaNGrijke GeïdeNTifiCeerde 
risiCo’s, aaNdaChTspuNTeN eN 
iNGezeTTe aCTies

risico van subsidies (wBso)

TMC heeft afgelopen jaren subsidie ontvangen 

welke in mindering is gebracht op de directe per-

soneelskosten. De subsidie voor WBSO is een 

materiële post en wordt verwerkt op basis van de 

urenadministratie, bijbehorende subsidiabele tarie-

ven en aanvragen van de Werkondernemers van 

TMC. Op basis van de definitieve beschikkingen van 

het Agentschap NL wordt de subsidie verwerkt in 

de cijfers. Het risico bestaat dat uit een audit van 

Agentschap NL blijkt dat de werkelijke uren die 

besteed zijn aan speur en ontwikkelingswerk lager 

is dan uit de urenadministratie is gebleken. Daar-

naast bestaat er een risico dat de projectadminis-

tratie niet volledig is of dat die niet toegankelijk is, 

aangezien deze bij de opdrachtgever wordt uitge-

voerd en niet direct tot de beschikking van TMC 

staat. In 2010 heeft een dergelijke audit plaats-

gevonden waaruit geen bijzonderheden naar voren 

zijn gekomen. Om het risico toch te mitigeren is er 

eind 2011 een project gestart om het proces 

rondom subsidies te verbeteren. De verbeterings-

voorstellen zijn met Agentschap NL gedeeld. Met 

ingang van 2012 is TMC een samenwerking aange-

gaan met een nieuwe subsidieadviseur die deze ver-

beteringsvoorstellen gaat implementeren en de 

contacten met Agentschap NL mede onderhoudt.

risico van oninbare debiteuren

TMC heeft een goede historie voor wat betreft de 

inbaarheid van haar vorderingen. In 2011 hebben 

wij echter een significante afboeking moeten doen 

op de openstaande facturen van één van onze 

opdrachtgevers. De reeds overeengekomen beta-

lingsregeling werd ingehaald door het faillissement. 

In 2011 heeft TMC voor in totaal Eur 393 duizend 

moeten doteren aan de voorziening dubieuze debi-

teuren. Hier tegenover staat een aanwending van 

Eur 140 duizend en een vrijval van Eur 167 duizend. 

Ultimo 2011 is er een bedrag van Eur 294 duizend 

gereserveerd. Dit is 2,4% van de handelsvorderin-

gen (2010: 2,0%). De reden van het relatief lage 

debiteurenrisico is gelegen in het feit dat TMC 

veelal grote en financieel solide klanten heeft. Op 

groepsniveau bestaat er een procedure om de 
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openstaande debiteurenpositie nauwlettend te  

volgen. De procesverantwoordelijkheid ligt bij de 

afdeling Finance & Control. De businesscellen zijn 

verantwoordelijk voor het naleven van het proces. 

Het risico van oninbaarheid kan echter niet worden 

uitgesloten, kijkend naar het huidige economische 

klimaat. 

auToNoMie vaN de CelleN
De celdirectie is op een aantal gebieden zelfsturend 

en verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid 

strekt zich uit van operationele processen tot het 

maken en aanleveren van strategische plannen en 

‘forecasts’. De financiële discipline is verantwoor-

delijk voor het invoeren en controleren van een 

juiste naleving van de procedures en instructies. 

De risico’s die zich binnen een businesscel kunnen 

voordoen zijn:

# Risico’s binnen de dagelijkse processen (inkoop, 

verkoop, betalingen en verloning).

# Frauderisico’s.

# Risico’s terzake de betrouwbaarheid van de 

tussentijdse rapportage, budget en forecast.

# Juridische risico’s.

# Risico’s terzake verplichtingen.

Er zijn procedures en instructies van kracht waarbij 

de verschillende taken en verantwoordelijkheden 

tussen de cellen en de holding helder uiteen zijn 

gezet. Hieronder vallen onder andere het debiteu-

renbeheer, de kredietwaardigheidtoetsing en het 

aangaan van verplichtingen. 

kwaliTeiTsverlies op de  
kerNaCTiviTeiT
Het hoge opleidingsniveau van de Werkonder-

nemers maakt TMC onderscheidend. Bij een te 

snelle groei of teruglopend aanbod van professio-

nals bestaat het risico dat TMC minder makkelijk 

hoogopgeleide mensen aan de markt kan ont-

trekken. Het is essentieel om accountmanagement 

en celdirectie structureel aan TMC te binden en dat 

de kernwaarden van TMC worden nageleefd. Hierbij 

zijn een gedegen beloningsstructuur en opleidings-

mogelijkheden van belang.

CulTuurBorGiNG
In de organisatie TMC waar mensen een cruciale rol 

spelen en waar de historie relatief kort is, is het 

borgen van cultuur van essentieel belang. Het risico 

dat cultuur een eigen leven gaat leiden, is aanwezig 

bij onvoldoende aandacht en interactie tussen 

management, interne medewerkers en de Werk-

ondernemers. 

afhaNkelijkheid GroTe 
opdraChTGevers
TMC is voor een relatief groot deel afhankelijk van 

een paar grote opdrachtgevers. De mate van deze 

afhankelijkheid dient vanuit risico-oogpunt beperkt 

te blijven. In 2011 wordt circa 56,3% van de totale 

opbrengsten van TMC bij de top 5 klanten gereali-

seerd (2010: 52%). Deze verandering is onder 

andere het gevolg van de opleving van de halfgelei-

der industrie en de relatief kleinere bijdragen van 

TMC Construction en ICT.
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aCTiviTeiTeN MeT afwijkeNd  
risiCoprofiel
Vanaf 2009 is TMC activiteiten gestart met een 

afwijkend risicoprofiel. Deze activiteiten hebben 

een risk-reward constructie waarbij TMC diensten 

levert tegen kostprijs. De marge is onderdeel van de 

inleg voor het risk-reward model en wordt, bij 

potentiële opbrengsten bij de opdrachtgever, uit-

gekeerd met een bepaalde rendementsopslag. Deze 

activiteiten hebben wij in TMC Entrepreneurial Lab 

B.V. ondergebracht. Hierdoor wordt de transparan-

tie van de activiteiten vergroot en het risico afge-

schermd. TMC streeft ernaar activiteiten met een 

afwijkend risicoprofiel te scheiden van de reguliere 

activiteiten. 

CoNversiedruk: overNaMe Mede-
werkers door opdraChTGevers
TMC kent geen overnamebeding naar haar 

opdrachtgevers, wat het mogelijk maakt voor de 

opdrachtgever om Werkondernemers van TMC  

in eigen dienst te nemen. In economisch minder 

goede tijden is de kans aanwezig dat Werkonder-

nemers kiezen om in dienst te treden bij onze 

opdrachtgevers. Dit biedt anderzijds ook kansen, 

omdat ze als ambassadeur bij onze opdrachtgever 

gaan fungeren. De conversiedruk kan voor een deel 

worden beperkt door primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden op een hoog niveau te houden 

en te voorzien in maatwerk op het gebied van per-

soonlijke ontwikkeling.

arBeids- eN 
peNsioeNovereeNkoMsTeN
In 2004 heeft TMC een eigen pensioenregeling 

voor haar medewerkers opgesteld. TMC heeft over-

leg gevoerd betreffende de collectieve pensioenen 

met haar medewerkers en contact gehad met de 

Algemene Bond Uitzendondernemingen en de 

bedrijfstak. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van 

de pensioenregeling van TMC, vooral vanwege de 

betere voorwaarden van de pensioenvoorziening  

en de aard van de opdrachten en projecten van de 

Werkondernemers bij onze opdrachtgevers.

verzekeriNGeN
Op een aantal punten heeft TMC risico’s afgedekt 

door middel van verzekeringen. Hiertoe zijn de  

volgende verzekeringen afgesloten:

# Aansprakelijkheidsverzekering.

# Uitgebreide brandverzekering.

# Zakenreisverzekering.

# Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders 

en motorrijtuigen.

# Collectieve zorgverzekering en collectieve  

ongevallenverzekering.

# WIA, WGA-aanvulling, WGA eigen risico-

dragerschap.

6.3 CorporaTe GoverNaNCe

et afwegen van de belangen van alle stake-

holders van TMC vormt een belangrijke 

basis voor het ondernemingsbeleid van de 

organisatie, zoals beschreven in de Nederlandse 

Code voor Corporate Governance. Ook al is de 

Nederlandse Code voor Corporate Governance niet 

verplicht voor Alternext-genoteerde bedrijven, 

TMC heeft toen zij naar de beurs ging besloten de 

Code op de meeste punten na te leven. 
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hoofdlijNeN CorporaTe  
GoverNaNCe sTruCTuur
TMC is een structuurvennootschap met een  

Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van 

Commissarissen, de zogenaamde two-tier 

bestuurs  structuur. De voorgenomen overgang naar 

een ‘one-tier’ bestuursstructuur zal geen afbreuk 

doen aan de wens van TMC om de principes van de 

Nederlandse Corporate Governance Code na te 

leven. 

raad vaN BesTuur
De Raad van Bestuur is belast met het bestuur  

van de Vennootschap, de strategie en de inzet van 

middelen en mensen. De Raad van Bestuur houdt 

de Raad van Commissarissen op de hoogte van de 

gang van zaken, overlegt met de Raad van Commis-

sarissen over alle belangrijke aangelegenheden en 

legt belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan 

de Raad van Commissarissen en/of de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders.

raad vaN CoMMissarisseN
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit  

op het beleid van de Raad van Bestuur en op de 

algemene gang van zaken. Zij staat de Raad van 

Bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van 

hun taak richten de commissarissen zich naar het 

belang van de Vennootschap. De Raad van Bestuur 

verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de 

voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke 

gegevens. De commissarissen worden benoemd 

door de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders, op voordracht van de Raad van Commis-

sarissen. 

alGeMeNe verGaderiNG  
vaN aaNdeelhouders
Jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boek-

jaar wordt de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders gehouden. Buitengewone Algemene 

Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen, indien 

nodig, door de Raad van Commissarissen of de 

Raad van Bestuur bijeengeroepen worden of door 

één of meer aandeelhouders, die gezamenlijk min-

stens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal ver-

tegenwoordigen.

afwijkiNGeN vaN de Code
TMC wijkt op de volgende punten af van de Code:

# Best-practice bepaling II.1.1 stelt dat een lid van 

de Raad van Bestuur voor maximaal vier jaar kan 

worden aangesteld. De dienstverbanden en 

benoemingen van de leden van de Raad van 

Bestuur zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Het 

functioneren van de leden van de Raad van 

Bestuur van TMC wordt periodiek beoordeeld. 

# Best-practice bepaling II.1.3 stelt dat er een toe-

gesneden risicobeheersings- en controlesysteem 

aanwezig moet zijn. TMC past deze bepaling toe 

met uitzondering van onderdeel b.

# Best-practice bepaling II.2.9 stelt dat de Ven-

nootschap geen persoonlijke leningen, garanties 

en dergelijke, verstrekt aan haar bestuurders  

tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf 

en tegen de daarbij voor het gehele personeel 

geldende voorwaarden en na goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen. Leningen worden niet 

kwijtgescholden. In 2007 en 2009 zijn er lenin-

gen aan enkele leden van de Raad van Bestuur 

verstrekt. In 2010 zijn er tevens leningen afgelost 
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door (voormalig) bestuurders. De Raad van  

Commissarissen heeft voor het aangaan van 

leningen goedkeuring verleend. Hiermee is in  

de jaarlijkse berichtgeving aan de disclosurever-

eisten voldaan.

# Best-practice bepaling II.2.13 onderdeel e. stelt 

dat de samenstelling van de groep van onder-

nemingen waarvan het bezoldigingsbeleid mede 

de hoogte en samenstelling van de bezoldiging 

van bestuurders bepaalt (peer group) onderdeel 

is van informatievoorziening omtrent het remu-

neratiebeleid. TMC past best-practice bepaling 

II.2.13 toe met uitzondering van onderdeel e. 

# Best-practice bepaling III.4.3 stelt dat de voorzit-

ter van de Raad van Commissarissen in zijn rol 

ondersteund wordt door de secretaris van de 

vennootschap. TMC past deze bepaling op prag-

matische wijze toe. Gezien de omvang van de 

organisatie wordt de secretarisfunctie door de 

Vennootschap vervuld. 

# Best-practice bepaling III.5 betreft het aanstellen 

van een auditcommissie, remuneratiecommissie 

en een selectie- en benoemingscommissie indien 

de Raad van Commissarissen uit meer dan 4 per-

sonen bestaat. De Raad van Commissarissen 

bestaat uit 3 leden, waardoor er geen commis-

sies zijn benoemd. De volgende bepalingen zijn 

hierdoor niet (volledig) toegepast: III.5.1, III.5.2, 

III.5.3, III.5.6, III.5.7, III.5.11, III.5.12, III.5.13, V.2, 

V.2.2, V.3.1, V.3.2 en V.4.2. De Raad van Com-

missarissen zal de taken toebedeeld aan diverse 

commissies uitvoeren, zoals uiteengezet in best-

practice bepalingen III.5.4, III.5.5, III.5.8, III.5.9, 

III.5.10, III.5.14, V.1.2, V.2.3, V.3.1, V.3.2 en V.3.3.

# Van bepaling IV.1.1, waarin de Algemene Verga-

dering van Aandeelhouders een besluit neemt 

tot het ontnemen van het bindende karakter  

aan een voordracht tot benoeming van een 

bestuurder of commissaris en/of een besluit 

neemt tot ontslag van een bestuurder of com-

missaris bij volstrekte meerderheid van de uitge-

brachte stemmen, wordt door TMC afgeweken. 

Het gestelde in de statuten wordt gevolgd.

# TMC volgt bepaling IV.3.1 omtrent analisten-

presentaties via webcasting niet in het licht van 

de relatief geringe omvang van de onderneming.

# Best-practice bepaling IV.3.13 stelt dat de Ven-

nootschap een beleid op hoofdlijnen inzake bila-

terale contacten met aandeelhouders op haar 

website publiceert. TMC past deze bepaling  

niet toe aangezien TMC van mening is dat het 

contact met aandeelhouders een kwestie van 

privacy is.

Op onze website www.TMC.Nl publiceren wij 

informatie over de door TMC toegepaste Neder-

landse Code voor Corporate Governance.
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6.4 MaaTsChappelijk
 veraNTwoord
 oNderNeMeN

ezien het feit dat TMC een dienstverle-

nende organisatie is ziet het maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen 

voornamelijk als het leveren van een bijdrage aan 

de maatschappij. TMC heeft een actief beleid als 

het gaat om deze bijdrage aan de maatschappij.  

Een belangrijk speerpunt binnen dit beleid is de 

sociale verantwoordelijkheid die wij als onder-

neming nemen binnen de wereld van technisch  

personeel. Wij hebben de ambitie deze populatie 

op een hoger voetstuk te plaatsen. Dit wordt inge-

geven door het feit dat wij van mening zijn dat de 

bijdrage van technici onmiskenbaar belangrijk is 

voor de toekomstige economische ontwikkelingen 

in Europa en haar concurrentiepositie ten opzichte 

van Azië en Amerika.

veiliGheid eN GezoNdheid
Het ondernemingsbeleid van TMC is mede gericht 

op een gedegen aanpak en bewustwording van  

veiligheid- en gezondheidsaspecten in de organisa-

tie op alle niveaus. TMC is verantwoordelijk voor 

een zorgvuldig matchingsproces, ook in het kader 

van VG (veiligheid en gezondheid). Hiertoe beschikt 

TMC inmiddels over een aantal certificaten die 

garant staan voor een effectieve en betrouwbare 

uitvoering van haar werkzaamheden. TMC Field 

Service, TMC Mechanical en TMC Oil&Gas zijn 

gecertificeerd voor VCU. Veiligheid op de werkplek 

en vooral bewustwording van veiligheidsaspecten 

zijn een zaak van continue aandacht. Van haar 

opdracht gevers verwacht TMC een gedegen 

veiligheids beleid dat schriftelijk is vastgelegd. Van 

haar Werkondernemers verwacht TMC dat zij zich 

te allen tijde bewust zijn van de veiligheidsrisico’s 

bij hun opdrachtgevers en zich op de hoogte stellen 

en houden aan dat beleid. TMC werkt met haar 

medewerkers op basis van intrinsieke motivatie. Dit 

is een fundament onder het VG beleid van TMC en 

onze benadering van de VCU certificatie.

 

Het afgelopen jaar heeft TMC flink geïnvesteerd in 

het VG beleid. Op basis van een regelmatig terug-

kerende risico inventarisatie en evaluatie (RIE), voor 

zowel het interne personeel als ook de Werkonder-

nemers op locatie, zal jaarlijks een activiteitenplan 

worden opgesteld en ter goedkeuring worden voor-

gelegd aan de celdirectie. 

 

Voor het op de juiste wijze naleven van de Arbo-

wet en de voorschriften binnen TMC met betrek-

king tot veiligheid en gezondheid heeft TMC een 

BHV-team opgericht dat een aantal malen per  

jaar bijeenkomt om de continue verbetering van  

VG-zaken te waarborgen. Het aanstellen van een 

preventiemedewerker en een VG-coördinator 

waarborgt dat er werkplekinspecties en -instructies 

worden uitgevoerd bij zowel de opdrachtgever als 

ook de interne medewerkers en dat er oog is voor 

ARBO-gerelateerde aspecten. Deze zijn inmiddels 

opgenomen in de TMC Arbeidsvoorwaarden. 

TMC heeft in haar verleden geen bedrijfsongevallen 

gehad.

spoNsoriNG
TMC stelt vanaf 2012 een deel van haar winst 

beschikbaar voor onderzoek. Wij ondersteunen 

twee doelen die passen binnen de filosofie en ambi-

tie van ons bedrijf en te maken hebben met de ont-

wikkeling van de Mens. 



TMC GROUP N.V.

De twee doelen zijn:

de Nederlandse vereniging voor autisme 

maakt zich al meer dan 30 jaar sterk voor mensen 

met autisme. Het doel van de vereniging is de 

maatschappelijke positie van de betrokkenen te 

versterken door een bijdrage te leveren aan de ver-

mindering of de oplossing van de problemen waar 

mensen met autisme mee te maken hebben. 

 

de Bart de Graaff foundation helpt Bikkels, 

jonge mensen met een levensbepalende lichame-

lijke beperking, bij het opstarten van hun eigen 

onderneming, onder meer door hen te koppelen 

aan toekomstige concurrenten. De kernwaarden 

van de stichting en Bikkels zijn: eigenzinnig, daad-

krachtig, gedurfd, bevlogen. 

Daarnaast richten wij ons op meer voor de hand 

liggende zaken als een groen leasebeleid, gericht op 

het minimaliseren van de CO2 uitstoot.

 

kuNsTeNaars
Met enige regelmaat schenkt TMC afgeschreven hardware 

aan kunstenaars. Zo heeft TMC in 2011 kunstenaar Yorick 

Poortvliet gesteund middels de schenking van beeldscher-

men en laptops. Yorick is VJ en Sound designer en maakt 

video- en geluidsinstallaties en sculpturen. Zijn kunstwerk 

was te zien op het GOGBOT festival 2011 waar Yorick was 

genomineerd voor de Youngblood award. 

Yorick Poortvliet: “De installatie is een VJ/Noise set die als 

interactieve geluid- en beeldinstallatie op verschillende 

podia kan functioneren. De installatie bestaat onder andere 

uit 2 synthesizers, samplers, effectmodules, een verzame-

ling gameboys en een set van 10 flatscreens. Zowel beeld 

als geluid is geprepareerd. Als muzikant en VJ voer ik korte 

sound- en videoscapes uit waarbij ik door middel van twee 

vervaardigde modules, rondom Arduino micro processors, 

de 10 geprepareerde beeldschermen aanstuur. Via een VGA 

sync signaal dat naar de schermen wordt gestuurd kan ik 

met behulp van de audio (de live gemaakte muziek) 

abstracte visuals op de beeldschermen tot stand brengen 

met deze modules. De audio wordt in de modules gevoerd 

en door de geschreven code op de Arduino in de module 

maak ik van een analoog signaal een digitaal signaal lees-

baar voor de VGA-schermen. Op de vervaardigde modules 

bevinden zich een variatie aan draai- en schakelknoppen 

waarmee ik de verscheidenheid aan parameters in de code 

aan kan passen of wijzigen. Hierdoor kan ik live een samen-

spel tussen beeld en geluid creëren.”

Voor meer informatie over de kunstenaar:  

www.aNTi-arTisT.Nl

55
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 “Je bent een 
soort onder-

nemer en hebt 
toch een vast 

contract”
MohaMed Miqyass, 33 jaar
fraNse NaTioNaliTeiT

opleiding 

In Frankrijk heeft Mohamed toegepaste natuur-

kunde (eng: Applied Physics) gestudeerd. Daarna is 

hij eind 2008 in Leiden gepromoveerd op het 

gebied van Spectroscopy.

loopbaan en functie via TMC

Mohamed is in januari 2008 via TMC als Develop-

ment Engineer voor TNO Industrie en Techniek 

gaan werken, waarna hij in oktober 2010 via TMC 

overstapte naar ASML. Daar houdt hij zich bezig 

met het project Yieldstar.

waarom TMC

“Eigenlijk kwam ik bij toeval met TMC in contact 

tijdens een soort van ‘open dag’ in Amsterdam. Ik 

ben met name erg enthousiast over TMC vanwege 

de mogelijkheid als een soort ondernemer voor het 

bedrijf werkzaam te zijn, met toch een vast con-

tract”, zegt Mohamed.

hobby’s en andere wetenswaardigheden 

Mohamed is getrouwd en leeft in vele verschillende 

werelden met een Franse en een Marokkaanse ach-

tergrond, terwijl hij woont in Leiden en werkt voor 

een zeer internationaal bedrijf. Hij houdt van zijn 

twee kinderen, voetbal en zijn geboorteplaats vlak-

bij Orléans in Frankrijk.
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Overzicht TMC 
projecten en 
nationaliteiten 
[ per 31-12 2011 ]

at TMC internationaal actief is blijkt uit  

dit overzicht. Door schaarste op de 

arbeidsmarkt zet TMC in op International 

Recruitment. Hierdoor heeft het 28 verschillende 

nationaliteiten in dienst. Verder worden er projec-

ten over de hele wereld uitgevoerd. Zo worden  

47 projecten buiten Nederland uitgevoerd. Het 

totaal aantal Werkondernemers (478) wijkt af  

van het aantal projecten (493). Dit komt doordat 

enkele Werkondernemers actief zijn op meerdere 

projecten.
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Jaarrekening
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7.1 geconsolideerde winst- en verliesrekening

    2011  2010

Bedragen x Eur 1.000     Toelichting*

opbrengsten    (8) 52.663 42.094

Directe personeelskosten    (9) -33.664 -26.820

Brutowinst     18.999 15.274

Indirecte personeelskosten    (9) -6.670 -6.868

Overige bedrijfskosten    (10) -4.292 -3.681

Bedrijfsresultaat (eBit)     8.037 4.725

Financieringsbaten    (12) 47 42

Financieringslasten    (12) -27 -79

winst voor belasting     8.057 4.688

Winstbelastingen    (13) -2.046 -1.231

winst over het boekjaar     6.011 3.457

winst toe te rekenen aan:

Eigenaars van de Vennootschap      6.011 3.457

Minderheidsbelang     – –

winst over het boekjaar     6.011 3.457

winst per aandeel (in eur)

Gewone winst per aandeel**     (22) 1,63 0,94

Verwaterde winst per aandeel**    (22) 1,61 0,93

* De toelichting op pagina  68 t/m 111  is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

** Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.

7 Jaarrekening
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7.2 geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
 niet- gerealiseerde resultaten 
 (vóór winstbestemming)

    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000

Winst over het boekjaar     6.011 3.457

Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar, na belasting   – –

totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar  6.011 3.457

toe te rekenen aan:

Eigenaars van de Vennootschap     6.011 3.457

Minderheidsbelang     – –

totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar  6.011 3.457
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7.3 geconsolideerde Balans 
 (vóór winstbestemming)

    2011  2010

Bedragen x Eur 1.000     Toelichting* 

activa

Materiële vaste activa    (14) 705 717

Immateriële activa en goodwill    (15) 10.403 11.004

Handels- en overige vorderingen    (16) 47 649

vaste activa     11.155 12.370

Handels- en overige vorderingen    (17) 12.354 10.548

Overige belastingen en premies    (18) – 178

Overige vlottende activa    (19) 784 535

Geldmiddelen en kasequivalenten    (20) 7.684 3.407

vlottende activa     20.822 14.668

totaal activa     31.977 27.038

* De toelichting op pagina 68 t/m 111 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
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    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000    Toelichting*

eigen vermogen

Aandelenkapitaal      315 315

Agio      14.439 14.439

Reserves     -1.995 -1.995

Ingehouden winsten     10.099 5.848

eigen vermogen toe te rekenen aan eigenaars van de vennootschap (21) 22.858 18.607

verplichtingen

Uitgestelde belastingverplichtingen    (13) 327 487

langlopende verplichtingen     327 487

Leningen en overige financieringsverplichtingen    (23) – 338

Handelsschulden    (24) 743 918

Vennootschapsbelasting     714 196

Overige belastingen en premies    (25) 3.138 2.847

Overige schulden en overlopende passiva    (26) 4.197 3.645

kortlopende verplichtingen     8.792 7.944

totaal eigen vermogen en verplichtingen   31.977 27.038

* De toelichting op pagina 68 t/m 111 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.
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7.4 geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

 aandelen-   ingehouden

 kapitaal agio reserves winsten totaal

Bedragen x Eur 1.000 

Stand per 1 januari 2010 315  14.439 -1.995 2.309 15.068

totaal resultaten over het boekjaar  

Winst  – – – 3.457 3.457

Totaal resultaten over het boekjaar  – – – 3.457 3.457

transacties met eigenaars, 

rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties  – – – 82 82

Totaal transacties met eigenaars  – – – 82 82

stand per 31 december 2010  315 14.439 -1.995 5.848 18.607

Stand per 1 januari 2011  315 14.439 -1.995 5.848 18.607

totaal resultaten over het boekjaar

Winst  – –  – 6.011 6.011

Totaal resultaten over het boekjaar  – – – 6.011 6.011

transacties met eigenaars, 

rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties  – – – 83 83

Dividend  – – – -1.843 -1.843

Totaal transacties met eigenaars  – – – -1.760 -1.760

stand per 31 december 2011  315 14.439 -1.995 10.099 22.858
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7.5 geconsolideerd kasstroomoverzicht

    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000     Toelichting*

winst over het boekjaar     6.011 3.457

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen     (14) 273 253

Amortisatie op immateriële activa    (15) 294 294

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa  (15) 307 –

Netto financieringsbaten en -lasten    (12) -20 37

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in 

eigen-vermogensinstrumenten worden afgewikkeld   (21) 83 82

Winstbelastingen    (13) 2.046 1.231

     8.994 5.354

Mutatie handels- en overige vorderingen     -1.806 -4.082

Mutatie in overige vlottende activa     -249 1.894

Mutatie in handelsschulden     -175 412

Mutatie in te betalen overige belastingen en premies    469 400

Mutatie in overige schulden en overlopende passiva    552 1.429

     7.785 5.407

Betaalde rente     -27 -79

Betaalde winstbelastingen     -1.688 -1.104

netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten     6.070 4.224

Ontvangen rente     47 42

Verwerving van materiële vaste activa     (14) -261 -43

Aflossing van verstrekte leningen     602 203

netto kasstroom uit investeringsactiviteiten     388 202

Betaald dividend    (21) -1.843 –

Opgenomen leningen    (23) – 5

Aflossing van opgenomen leningen    (23) -338 -2.849

netto kasstroom uit financieringsactiviteiten    -2.181 -2.844

kasstroom in de periode     4.277 1.582

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari     3.407 1.825

Kasstroom in de periode     4.277 1.582

geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december   7.684 3.407

* De toelichting op pagina 68 t/m 111 is integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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7.6 toelichting op de
 geconsolideerde
 Jaarrekening 

1. verslaggevende entiteit

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

Nederland gevestigde onderneming. De Vennoot-

schap is gevestigd aan Flight Forum 107, Eindhoven. 

De geconsolideerde jaarrekening van de Vennoot-

schap over het boekjaar eindigend op 31 december 

2011 heeft betrekking op de Vennootschap en haar 

dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als 

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

als ‘TMC-entiteiten’.

Een overzicht van de dochterondernemingen is  

opgenomen in toelichting 3.

TMC houdt zich hoofdzakelijk bezig met detache-

ring van hoogwaardige medewerkers op het gebied 

van Technology, ICT en Construction.

2. Basis voor presentatie

(a) overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de International Financial 

Reporting Standards zoals aanvaard binnen de  

EU (IFRS) en voldoet tevens aan de wettelijke be-

palingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen 

in Titel 9 Boek 2 BW. 

Uit hoofde van de vrijstelling in artikel 402, Titel 9, 

Boek 2 BW presenteert de Vennootschap een ver-

korte vennootschappelijke winst- en verliesrekening.

De geconsolideerde jaarrekening is op 19 maart 

2012 goedgekeurd voor publicatie door de Raad  

van Bestuur. De jaarrekening zal op de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van 18 april 2012 

ter vaststelling aan de aandeelhouders worden 

voorgelegd.

(B) waarderingsbasis

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op 

basis van historische kosten.

(c) Functionele valuta en presentatievaluta

De geconsolideerde jaarrekening wordt gepresen-

teerd in euro’s. Dit is de functionele valuta van de 

Vennootschap (en haar dochterondernemingen). 

Alle in euro’s gepresenteerde financiële gegevens 

zijn afgerond naar het dichtstbijzijnde duizendtal, 

tenzij anders vermeld.

(d) gebruik van schattingen en oordelen

De opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 

in overeenstemming met IFRS vereist dat het  

management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten 

en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellin-

gen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schattingen worden herzien en in toe-

komstige perioden waarvoor de herziening gevol-

gen heeft.

Informatie over de kritische oordelen bij de toepas-

sing van de grondslagen die het meest van invloed 

zijn op de in de jaarrekening opgenomen bedragen, 

is opgenomen in de volgende onderdelen van de 

toelichting:
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# Toelichting 15: immateriële activa en goodwill;

# Toelichting 16/17: handels- en overige 

vorderingen.

 

3. BelangriJke grondslagen voor 

FinanciËle verslaggeving

De hierna uiteengezette grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving zijn consistent toegepast voor 

alle gepresenteerde perioden in deze geconsoli-

deerde jaarrekening en zijn tevens consequent toe-

gepast door de Groepsentiteiten.

(a) consolidatiegrondslagen

(I) Bedrijfscombinaties

Bedrijfscombinaties worden verwerkt op basis van 

de overnamemethode per de overnamedatum, dat 

wil zeggen de datum waarop de zeggenschap over-

gaat naar de Groep. Er is sprake van zeggenschap 

als de Groep de mogelijkheid heeft om het finan-

ciële en operationele beleid van een entiteit te be-

palen teneinde voordelen te verkrijgen uit de 

activiteiten van de entiteit. Bij de beoordeling van 

zeggenschap houdt de Groep rekening met poten-

tiële stemrechten die op dat moment uitoefenbaar 

zijn.

De Groep waardeert de goodwill per de overname-

datum als:

# de reële waarde van de overgedragen vergoe-

ding; plus 

# het opgenomen bedrag van eventuele minder-

heidsbelangen in de overgenomen partij; plus

# indien de bedrijfscombinatie in fasen plaats-

vindt, de reële waarde van het voorafgaande  

belang in de overgenomen partij; verminderd 

met

# het opgenomen nettobedrag (over het alge-

meen de reële waarde) van de identificeerbare 

verworven activa en aangegane verplichtingen.

Indien het verschil negatief is, wordt onmiddellijk 

een boekwinst uit een voordelige koop in de winst- 

en verliesrekening opgenomen.

In de overgedragen vergoeding is geen bedrag be-

grepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. 

Een dergelijk bedrag wordt in het algemeen in de 

winst- en verliesrekening opgenomen. Door de 

Groep gemaakte transactiekosten in verband met 

een bedrijfscombinatie, niet zijnde kosten in ver-

band met de uitgifte van aandelen of obligaties, 

worden opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

De reële waarde van een voorwaardelijke ver-

goeding wordt op overnamedatum opgenomen.  

Indien die voorwaardelijke vergoeding wordt ge-

classificeerd als eigen vermogen, vindt geen latere 

herwaardering plaats en wordt de afwikkeling ver-

antwoord binnen het eigen vermogen. In andere 

gevallen worden wijzigingen na eerste opname in 

de winst- en verliesrekening opgenomen.

Als beloningen in de vorm van op aandelen geba-

seerde betalingen (vervangingsbeloningen) dienen 

te worden geruild voor beloningen die worden ge-

houden door personeelsleden van de overgenomen 

partij (beloningen van de overgenomen partij) en 

als deze betrekking hebben op in het verleden ver-

strekte diensten, dan wordt het geheel of een deel 

van de op de markt gebaseerde waarde van de ver-

vangingsbeloningen opgenomen in de over te  

dragen vergoeding. De berekening geschiedt op 

basis van de marktwaarde van de vervangings-

beloningen in vergelijking met de marktwaarde van 

de beloningen van de overgenomen partij en de 

mate waarin de vervangingsbeloningen betrekking 

hebben op in het verleden of in de toekomst ver-

strekte diensten.
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(II) Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn entiteiten waarover 

TMC beslissende zeggenschap heeft. Er is sprake 

van beslissende zeggenschap wanneer TMC, direct 

of indirect, het financiële en operationele beleid 

van een entiteit kan bepalen teneinde economische 

voordelen te behalen uit de activiteiten van deze 

entiteit. Bij de beoordeling of TMC beslissende zeg-

genschap heeft, wordt mede gelet op potentiële 

stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend 

of omgewisseld. 

De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn 

in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 

vanaf de datum waarop voor het eerst sprake is  

van zeggenschap tot aan het moment waarop deze 

eindigt. 

 De volgende dochterondernemingen worden in de consolidatie meegenomen:

# TMC Holding B.V.  Eindhoven  100%

# TMC Automotive B.V.  Eindhoven  100%

# TMC Bouwkunde B.V.  Amersfoort  100%

# TMC Civiele Techniek B.V. Amersfoort  100%

# TMC Chemical B.V.  Eindhoven  100%

# TMC Electronics B.V Eindhoven  100%

# TMC Embedded B.V. Eindhoven  100%

# TMC Engineering & Construction B.V. Eindhoven  100%

# TMC Entrepreneurial Lab B.V. Eindhoven  100%

# TMC Field Service Eindhoven B.V. Eindhoven  100%

# TMC Field Service Midden B.V. Eindhoven  100%

# TMC Manufacturing Support B.V.  Eindhoven  100%

# TMC Mechanical B.V. Eindhoven  100%

# TMC Mechatronics B.V. Eindhoven  100%

# TMC Physics B.V. Eindhoven  100%

# TMC Physics West B.V. Eindhoven  100%

# TMC Oil & Gas B.V. Eindhoven  100%

# TMC ERP Professionals B.V.  Eindhoven  100%
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(III) Eliminatie intercompany transacties

Intragroepsaldi en -transacties, alsmede eventuele 

niet-gerealiseerde winsten en verliezen op trans-

acties binnen de Groep of baten en lasten uit der-

gelijke transacties worden bij de opstelling van de 

geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Niet-

gerealiseerde winsten uit hoofde van transacties 

met investeringen verwerkt volgens de ‘equity’-

methode worden geëlimineerd naar rato van het 

belang dat de Groep in de investering heeft. Niet-

gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze 

geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar 

alleen voor zover er geen aanwijzing is voor een bij-

zondere waardevermindering.

(B) vreemde valuta

Transacties luidend in vreemde valuta worden in de 

betreffende functionele valuta van de groepsenti-

teiten omgerekend tegen de geldende wisselkoers 

op de transactiedatum. In vreemde valuta luidende 

monetaire activa en verplichtingen worden per  

balansdatum in de functionele valuta omgerekend 

tegen de op die datum geldende wisselkoers.  

De valutakoersverschillen met betrekking tot de 

monetaire posten omvatten het verschil tussen de 

geamortiseerde kostprijs in de functionele valuta 

aan het begin van het jaar, gecorrigeerd voor de  

effectieve rente en betalingen gedurende het boek-

jaar, en de geamortiseerde kostprijs in buitenlandse 

valuta omgerekend tegen de wisselkoers aan het 

einde van het jaar.

In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa 

en verplichtingen die tegen reële waarde worden 

opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen 

de wisselkoersen die golden op de data waarop de 

reële waarde werd bepaald. In vreemde valuta  

luidende niet-monetaire activa en verplichtingen 

die op basis van historische kosten worden gewaar-

deerd, worden omgerekend tegen de wisselkoers op 

de transactiedatum. 

De bij omrekening optredende valutakoersverschil-

len worden in de winst- en verliesrekening opge-

nomen, met uitzondering van de volgende in 

niet-gerealiseerde resultaten opgenomen verschil-

len als gevolg van de omrekening van:

# voor verkoop beschikbare eigen-vermogens-

instrumenten (behalve bij bijzondere waarde-

vermindering in welk geval de onder 

niet-gerealiseerde resultaten opgenomen 

valuta koersverschillen worden geherclassifi-

ceerd naar de winst- en verliesrekening);

# een financiële verplichting die wordt aange-

merkt als effectieve afdekking van de netto- 

investering in een buitenlandse activiteit; of

# in aanmerking komende kasstroomafdekkingen 

voor zover de afdekking effectief is. 

(c) Financiële instrumenten

(I) Niet-afgeleide financiële activa

Leningen, vorderingen en deposito’s worden door 

de Groep bij eerste opname verwerkt op de datum 

waarop deze ontstaan. Bij alle overige financiële  

activa (inclusief activa die zijn aangemerkt als ge-

waardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst- en verliesreke-

ning) vindt de eerste opname plaats op de trans-

actiedatum. De transactiedatum is de datum 

waarop de Groep zich verbindt aan de contractuele 

bepalingen van het instrument.

De Groep neemt een financieel actief niet langer op 

in de balans als de contractuele rechten op de kas-

stromen uit het actief aflopen, of als de Groep de 

contractuele rechten op de ontvangst van de kas-

stromen uit het financieel actief overdraagt door 

middel van een transactie waarbij nagenoeg alle 

aan het eigendom van dit actief verbonden risico’s 

en voordelen worden overgedragen. Indien de 
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Groep een belang behoudt of creëert in de over-

gedragen financiële activa, dan wordt dit belang af-

zonderlijk als actief of verplichting opgenomen.

Financiële activa en verplichtingen worden gesal-

deerd en het resulterende nettobedrag wordt uit-

sluitend in de balans gepresenteerd indien de Groep 

een wettelijk afdwingbaar recht heeft op deze sal-

dering en indien zij voornemens is om te salderen 

op nettobasis dan wel het actief en de verplichting 

gelijktijdig te realiseren.

De Groep bezit leningen en vorderingen als niet- 

afgeleide financiële activa.

Leningen en vorderingen

Leningen en vorderingen zijn financiële instrumen-

ten met vaste of bepaalbare betalingen, die niet op 

een actieve markt zijn genoteerd. Dergelijke activa 

worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële 

waarde plus eventuele direct toerekenbare trans-

actiekosten. Na eerste opname worden leningen 

en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs met behulp van de effectieve-rente-

methode verminderd met eventuele bijzondere 

waardeverminderingsverliezen.

Leningen en vorderingen bestaan uit geldmiddelen 

en kasequivalenten, handels- en overige vorderin-

gen.

Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit  

kas- en banksaldi en andere direct opvraagbare  

deposito’s met een oorspronkelijke looptijd van drie 

maanden of minder gerekend vanaf de verwer-

vingsdatum, waarmee een verwaarloosbaar risico 

van wijzigingen in de reële waarde gemoeid is en 

die door de Groep worden aangewend voor de vol-

doening aan de verplichtingen op de korte termijn. 

Rekening-courantkredieten die direct opeisbaar zijn 

en die een integraal deel van het middelenbeheer 

van de Groep vormen, maken in het kas-

stroomoverzicht deel uit van geldmiddelen en  

kasequivalenten. Geblokkeerde bankrekeningen  

zijn niet vrij opeisbaar en worden derhalve gepre-

senteerd onder de overige vlottende activa.

(II) Niet-afgeleide financiële verplichtingen

De eerste opname van leningen, vorderingen en  

deposito’s worden door de Groep bij eerste op-

name verwerkt op de datum waarop deze ontstaan. 

Bij alle overige financiële verplichtingen vindt de 

eerste opname plaats op de transactiedatum.  

De transactiedatum is de datum waarop de Groep 

zich verbindt aan de contractuele bepalingen van 

het instrument.

De Groep neemt een financiële verplichting niet 

langer op in de balans zodra aan de prestatie inge-

volge de verplichting is voldaan, deze is opgeheven 

of is verlopen.

Financiële activa en verplichtingen worden gesal-

deerd. Het resulterende nettobedrag wordt uit-

sluitend in de balans gepresenteerd indien de Groep 

een wettelijk afdwingbaar recht heeft op deze sal-

dering en indien zij voornemens is om te salderen 

op nettobasis dan wel het actief en de verplichting 

gelijktijdig te realiseren.

De Groep bezit de volgende niet-afgeleide finan-

ciële verplichtingen: leningen en overige financie-

ringsverplichtingen, handelsschulden en overige te 

betalen posten.

Dergelijke verplichtingen worden bij eerste opname 

gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele  

direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste  

opname worden deze financiële verplichtingen ge-

waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met 

behulp van de effectieve-rentemethode. Leningen 

waarbij de Groep een onvoorwaardelijk recht heeft 

om de afwikkeling van de verplichting uit te stellen 
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tot minimaal 12 maanden na balansdatum, worden 

geclassificeerd als langlopende verplichtingen.

(III) Aandelenkapitaal

Gewone aandelen

Gewone aandelen worden geclassificeerd als eigen 

vermogen. De marginale kosten die rechtstreeks 

toerekenbaar zijn aan de uitgifte van gewone aan-

delen worden verwerkt als aftrekpost op het eigen 

vermogen, na aftrek van eventuele fiscale effecten. 

Terugkoop van eigen aandelen (treasury shares)

Bij terugkoop van aandelenkapitaal dat als eigen 

vermogen in de balans wordt verwerkt, wordt het 

bedrag van de betaalde vergoeding, met inbegrip 

van de rechtstreeks toerekenbare kosten en na af-

trek van eventuele fiscale effecten, opgenomen ten 

laste van het eigen vermogen. Teruggekochte aan-

delen worden geclassificeerd als ingekochte eigen 

aandelen (treasury shares) en gepresenteerd in de 

reserve voor eigen aandelen. Wanneer ingekochte 

eigen aandelen vervolgens worden verkocht of op-

nieuw worden uitgegeven, wordt het ontvangen 

bedrag opgenomen ten gunste van het eigen ver-

mogen en wordt het eventuele overschot of tekort 

op de transactie overgeheveld naar/van de post in-

gehouden winsten.

Dividenden

Dividenden worden als verplichting opgenomen in 

de periode waarin zij worden vastgesteld.

(IV) Samengestelde financiële instrumenten

De Groep maakt geen gebruik van samengestelde 

financiële instrumenten (converteerbare obligaties).

(V) Afgeleide financiële instrumenten

De Groep maakt geen gebruik van afgeleide finan-

ciële instrumenten (derivaten) om de valuta- en 

renterisico’s af te dekken.

(d) materiële vaste activa

(I) Opname en waardering

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvin-

gen en cumulatieve bijzondere waardeverminde-

ringsverliezen.

In de kostprijs zijn de kosten begrepen die direct 

toerekenbaar zijn aan de verwerving van het actief. 

De kostprijs van zelf vervaardigde activa omvatten:

# materiaalkosten en directe arbeidskosten;

# eventuele andere kosten die rechtstreeks toe-

rekenbaar zijn aan het gebruiksklaar maken van 

het actief;

# als op de Groep een verplichting rust om het  

actief te verwijderen of terrein te herstellen, een 

schatting van de kosten van ontmanteling en 

verwijdering van het actief en het herstel van 

locatie waar het actief zich bevindt; en

# geactiveerde financieringskosten.

Eventuele van het eigen vermogen overgeboekte 

winsten of verliezen op in aanmerking komende kas-

stroomafdekkingen van aankopen van materiële 

vaste activa in buitenlandse activa worden eveneens 

tot de kosten worden gerekend. Aangeschafte soft-

ware die integraal is aan de functionaliteit van de 

daarmee samenhangende apparatuur wordt geacti-

veerd als onderdeel van de betreffende apparatuur.

Wanneer materiële vaste activa bestaan uit onder-

delen met een ongelijke gebruiksduur, worden deze 

als afzonderlijke posten (belangrijke componenten) 

onder de materiële vaste activa opgenomen.

Winst of verlies op de verkoop van een materieel 

vast actief wordt vastgesteld aan de hand van een 

vergelijking van de verkoopopbrengsten met de 

boekwaarde van de materiële vaste activa en wordt 

netto verantwoord in de winst- en verliesrekening. 
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Wanneer geherwaardeerde activa worden verkocht, 

wordt het gerelateerde bedrag uit de herwaarde-

ringsreserve overgeheveld naar de post ingehouden 

winsten.

(II) Kosten na eerste opname

De kosten na eerste opname worden uitsluitend  

geactiveerd indien het waarschijnlijk is dat de toe-

komstige economische voordelen met betrekking 

tot de component aan de Groep zullen toekomen. 

De kosten van lopende reparaties en onderhouden 

worden opgenomen wanneer zijn worden gemaakt.

(III) Afschrijvingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa worden ten 

laste van de winst- en verliesrekening gebracht vol-

gens de lineaire methode op basis van de geschatte 

gebruiksduur van iedere component van een  

materieel vast actief. Tenzij het redelijkerwijs zeker 

is dat de Groep geleasede activa aan het einde van 

de leasetermijn in eigendom zal nemen, worden 

deze afgeschreven over de termijn van de lease-

overeenkomst of de gebruiksduur, afhankelijk van 

welke korter is. Op grond wordt niet afgeschreven.

Op materiële vaste activa wordt afgeschreven 

vanaf de datum dat deze geïnstalleerd en klaar voor 

gebruik zijn, of bij intern ontwikkelde activa vanaf 

de datum dat het actief afgerond en klaar voor  

gebruik is. 

De geschatte gebruiksduur voor de huidige en ver-

gelijkbare periodes luidt als volgt voor de belang-

rijkste materiële vaste activa:

# Inventaris 5 jaar

# Vervoersmiddelen 5 jaar

# Hard- en software 5 jaar

Afschrijvingsmethoden, gebruiksduur en rest-

waarde worden op het einde van ieder boekjaar  

opnieuw geëvalueerd en, indien noodzakelijk,  

aangepast.

(e) immateriële activa

(I) Goodwill

Goodwill die voortvloeit uit de verwerving van 

dochterondernemingen wordt verantwoord onder 

immateriële activa. Zie voor de waardering van 

goodwill bij eerste opname noot 3(a)(i).

Waardering na eerste opname

Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs  

verminderd met cumulatieve bijzondere waarde-

verminderingsverliezen. De boekwaarde van de 

goodwill van investeringen verwerkt volgens de 

‘equity’-methode wordt opgenomen in de boek-

waarde van de betreffende investering. Een bijzon-

der waardeverminderingsverlies op een dergelijke 

investering wordt toegerekend aan de boekwaarde 

van de investering verwerkt volgens de ‘equity’-

methode als geheel.

(II) Merknaam

Door de acquisitie van Adapté is een strategische 

merknaam alsmede klantgerelateerde immateriële 

activa verkregen. Merknamen die afzonderlijk of  

als onderdeel van een bedrijfscombinatie zijn ver-

kregen, worden geactiveerd indien zij voldoen aan 

de definitie van immateriële activa en indien wordt 

voldaan aan de opnamecriteria. Merknamen  

worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en 

worden lineair geamortiseerd over de geschatte 

economische levensduur.
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(III) Klantcontacten

Klantcontacten die afzonderlijk of als onderdeel 

van een bedrijfscombinatie zijn verkregen, worden 

geactiveerd indien zij voldoen aan de definitie van 

immateriële activa en indien wordt voldaan aan de 

opnamecriteria. Klantcontacten worden gewaar-

deerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair 

geamortiseerd over de geschatte economische  

levensduur.

(IV) Kosten na eerste opname

Uitgaven na eerste opname worden uitsluitend  

geactiveerd wanneer hierdoor de toekomstige eco-

nomische voordelen toenemen die zijn besloten in 

het specifieke actief waarop zij betrekking hebben. 

Alle overige uitgaven, inclusief uitgaven voor intern 

gegenereerde goodwill en handelsmerken, worden 

als last in de winst- en verliesrekening opgenomen 

wanneer zij worden gedaan.

(V) Amortisatie

Amortisatie geschiedt lineair ten laste van de 

winst- en verliesrekening op basis van de geschatte 

gebruiksduur van de immateriële activa, behoudens 

goodwill, vanaf de datum dat deze beschikbaar zijn 

voor gebruik. 

De geschatte gebruiksduur voor de huidige en ver-

gelijkende periodes luidt als volgt:

# Merknaam 10 jaar

# Klantcontacten 10 jaar

Afschrijvingsmethoden, gebruiksduur en rest-

waarde worden op iedere verslagdatum opnieuw 

geëvalueerd en, indien noodzakelijk, aangepast.

(F) geleasede activa

Leaseovereenkomsten waarbij de Groep vrijwel alle 

aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen 

op zich neemt, worden geclassificeerd als financiële 

leases. Bij de eerste opname wordt het geleasede 

actief gewaardeerd op de reële waarde of de con-

tante waarde van de minimale leasebetalingen,  

afhankelijk van welke lager is. Na de eerste opname 

geschiedt de verwerking in overeenstemming met 

de van toepassing zijnde grondslag.

Overige leases betreft operationele leaseovereen-

komsten; deze worden niet in de balans van de 

Groep opgenomen.

(g) Bijzondere waardeverminderingen

(I) Niet-afgeleide financiële activa

Een financieel actief dat niet tegen reële waarde 

wordt verwerkt in de winst- en verliesrekening, 

wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te 

bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat 

het actief een bijzondere waardevermindering heeft 

ondergaan. Een financieel actief wordt geacht  

onderhevig te zijn aan een bijzondere waardever-

mindering indien er objectieve aanwijzingen zijn  

dat na de eerste opname van het actief zich een  

gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief  

effect heeft gehad op de verwachte toekomstige 

kasstromen van dat actief en waarvan een  

betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa  

onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermin-

dering omvatten het niet nakomen van betalings-

verplichtingen en achterstallige betalingen door 

een debiteur, herstructurering van een aan de 

Groep toekomend bedrag onder voorwaarden die 

de Groep anders niet zou hebben overwogen, aan-

wijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal 

gaan, nadelige veranderingen in de betalingsstatus 

van debiteuren of emittenten, economische om-
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standigheden die gepaard gaan met wanbetalingen 

en het verdwijnen van een actieve markt voor een 

bepaald effect. Daarnaast geldt voor een belegging 

in aandelen dat een significante of langdurige 

daling van de reële waarde ervan tot onder de kost-

prijs een objectieve aanwijzing is van een bijzondere 

waardevermindering.

Tegen geamortiseerde kosten gewaardeerde  

financiële activa

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderin-

gen van financiële activa die tegen geamortiseerde 

kosten worden gewaardeerd (leningen en vorderin-

gen en tot einde looptijd aangehouden effecten) 

worden door de Groep zowel op het niveau van 

specifieke activa als op collectief niveau in aan-

merking genomen. Van alle individueel significante 

activa wordt beoordeeld of deze specifiek onder-

hevig zijn aan bijzondere waardevermindering.  

Activa waarvan wordt bepaald dat deze niet speci-

fiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermin-

dering  worden vervolgens collectief beoordeeld op 

een eventuele waardevermindering door samen-

voeging van activa met vergelijkbare risicokenmer-

ken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardever-

mindering gebruikt de Groep historische trends 

met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het 

niet nakomen van betalingsverplichtingen, het 

tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en 

de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten 

worden bijgesteld als het management van oordeel 

is dat de huidige economische en kredietomstan-

digheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat 

de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager 

zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met be-

trekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs ge-

waardeerd financieel actief wordt berekend als het 

verschil tussen de boekwaarde en de contante 

waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, 

gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 

rente van het actief. Verliezen worden opgenomen 

in de winst- en verliesrekening en worden tot uit-

drukking gebracht in een voorzieningsrekening voor 

leningen en vorderingen of tot einde looptijd aan-

gehouden effecten. Rente op het aan een bijzon-

dere waardevermindering onderhevige actief blijft 

opgenomen. Wanneer een gebeurtenis na balans-

datum (bijvoorbeeld betaling door een debiteur) 

leidt tot een verlaging van de bijzondere waarde-

vermindering, wordt deze verlaging teruggenomen 

via de winst- en verliesrekening.

(II) Niet-financiële activa

De boekwaarde van de niet-financiële activa van de 

Groep, uitgezonderd biologische activa, vastgoed-

beleggingen, voorraden en uitgestelde belasting-

vorderingen, wordt op iedere verslagdatum 

opnieuw bezien om te bepalen of er aanwijzingen 

zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Indien 

dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schat-

ting gemaakt van de realiseerbare waarde van het 

actief. Van goodwill en immateriële activa met  

een onbepaalde gebruiksduur wordt ieder jaar op  

dezelfde datum een schatting gemaakt van de  

realiseerbare waarde. Een bijzonder waardevermin-

deringsverlies wordt opgenomen als de boek-

waarde van een actief of de kasstroomgenererende 

eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan 

de geschatte realiseerbare waarde.

Voor een actief of een kasstroomgenererende een-

heid is de realiseerbare waarde de hoogste van de 

gebruikswaarde of de reële waarde minus verkoop-

kosten. Bij het bepalen van de gebruikswaarde 

wordt de contante waarde van de geschatte toe-

komstige kasstromen berekend met behulp van een 

disconteringsvoet vóór belasting die een afspiege-

ling is van zowel de actuele markttaxaties van de 

tijdswaarde van geld als van de specifieke risico’s 

met betrekking tot het actief of de kasstroomgene-
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rerende eenheid. Voor de toetsing op bijzondere 

waardeverminderingen worden activa die niet indi-

vidueel getoetst kunnen worden samengevoegd in 

de kleinste te onderscheiden groep activa die uit 

voortgaand gebruik kasstromen genereert die in 

grote lijnen onafhankelijk zijn van de inkomende 

kasstromen van andere activa of kasstroomgenere-

rende eenheid. Met inachtneming van de maximale 

omvang ter grootte van een operationeel segment 

(‘operating segment ceiling test’) worden kas-

stroomgenererende eenheden waaraan goodwill 

is toegerekend voor de toetsing van goodwill op  

bijzondere waardevermindering dusdanig samen-

gevoegd dat het niveau waarop op bijzondere waar-

devermindering wordt getoetst een afspiegeling is 

van het laagste niveau waarop goodwill wordt be-

waakt uit hoofde van interne verslaggeving. De in 

een bedrijfscombinatie verworven goodwill wordt 

toegerekend aan groepen kasstroomgenererende 

eenheden die naar verwachting zullen profiteren 

van de synergievoordelen van de combinatie.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden 

in de winst- en verliesrekening opgenomen. Bijzon-

dere waardeverminderingsverliezen opgenomen 

met betrekking tot kasstroomgenererende een-

heden worden eerst in mindering gebracht op de 

boekwaarde van eventueel aan de (groep) een-

heden toegerekende goodwill en vervolgens naar 

rato in mindering gebracht op de boekwaarde van 

de overige activa van de eenheid (of groep een-

heden).

Met betrekking tot goodwill worden geen bijzondere 

waardeverminderingsverliezen teruggenomen. Voor 

andere activa wordt een bijzonder waardeverminde-

ringverlies uitsluitend teruggenomen voor zover de 

boekwaarde van het actief niet hoger is dan de 

boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amorti-

satie, die zou zijn vastgesteld als geen bijzonder 

waardeverminderingsverlies was opgenomen.

(h) personeelsbeloningen

(I) Toegezegde-bijdrageregeling

Bij TMC is er sprake van een toegezegde-bijdrage-

regeling in verband met pensioen. Een toegezegde-

bijdrageregeling is een regeling inzake vergoedingen 

na uitdiensttreding waarbij een entiteit vaste bij-

dragen afdraagt aan een aparte entiteit, en geen in 

rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft 

om verdere bijdragen te betalen. Verplichtingen in 

verband met bijdragen aan pensioenregelingen op 

basis van toegezegde bijdragen worden als perso-

neelsbeloningslast in de winst- en verliesrekening 

opgenomen gedurende de periode waarin de werk-

nemers de gerelateerde prestaties verrichten. Voor-

uitbetaalde bijdragen worden opgenomen als actief 

voor zover een terugbetaling in contanten of een 

verlaging van toekomstige betalingen beschikbaar 

is. Bijdragen aan een toegezegde-bijdrageregeling 

die meer dan twaalf maanden na afloop van de  

periode waarin de werknemers de gerelateerde 

prestaties verrichten betaalbaar zijn, worden gedis-

conteerd tot hun contante waarde.

(II) Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen worden uitgekeerd wanneer 

het dienstverband door de Groep wordt beëindigd 

vóór de normale pensioendatum of wanneer een 

werknemer vrijwillig ontslag aanvaardt in ruil voor 

een dergelijke vergoeding. Ontslagvergoedingen 

worden opgenomen als lasten indien TMC zich  

aantoonbaar heeft verplicht tot het beëindigen van 

het dienstverband van huidige werknemers.

(III) Kortetermijnpersoneelsbeloningen

Kortetermijnpersoneelsbeloningen worden zonder 

contantmaking gewaardeerd en opgenomen wan-

neer de daarmee verband houdende dienst wordt 

verricht. Er wordt een verplichting verantwoord 

voor het bedrag dat naar verwachting ten gevolge 

van een korte termijn bonus in contanten of een 

winstdelingsregeling zal worden uitbetaald indien 
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de Groep een in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting heeft als gevolg van verstreken dienst-

tijd van werknemers en indien deze verplichting  

betrouwbaar kan worden bepaald.

(IV) Op aandelen gebaseerde transacties

De reële waarde op de toekenningsdatum van op 

aandelen gebaseerde betalingen aan personeels-

leden wordt opgenomen als een personeelslast, 

met een overeenkomstige opboeking van het eigen 

vermogen, verdeeld over de periode waarin de 

werknemers onvoorwaardelijk recht krijgen op de 

betalingen. Het als last opgenomen bedrag wordt 

aangepast voor het aantal betalingen waarbij naar 

verwachting zal worden voldaan aan de betreffende 

dienstverleningsvoorwaarden en niet-marktgerela-

teerde voorwaarden van onvoorwaardelijk worden, 

zodat het uiteindelijk als last opgenomen bedrag is 

gebaseerd op het aantal betalingen waarbij op de 

toekenningsdatum daadwerkelijk is voldaan aan de 

betreffende voorwaarden. Bij op aandelen geba-

seerde betalingsovereenkomsten, die non-vesting 

conditions bevatten, vindt verdiscontering plaats 

op de reële waarde teneinde deze voorwaarde tot 

uitdrukking te brengen en er vindt nadien geen aan-

passing van de reële waarde plaats voor verschillen 

tussen verwachte en daadwerkelijke uitkomsten.

(i) opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst 

van de in het verslagjaar verleende diensten, onder 

aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting. 

De opbrengsten worden gegenereerd door het leve-

ren van gespecialiseerde hoogwaardige kennis aan 

ICT- en technologiegedreven industrieën enerzijds 

en de bouwkunde en civieltechnisch gedreven in-

dustrieën anderzijds. TMC zet technisch en ICT-

specialisten op projectmatige basis in, bij diverse 

stadia in de ontwikkeling van hightech en ICT-pro-

ducten dan wel bouw- en civieltechnische projec-

ten. In principe worden de diensten niet verleend 

op basis van vaste prijsafspraken of plafondcon-

tracten, maar op basis van factureerbare uren gere-

aliseerd bij de opdrachtgever. 

Er wordt in de contracten geen resultaatverplich-

ting overeengekomen, wel een inspanningsverplich-

ting. Opbrengsten, zoals beschreven, worden 

gerealiseerd, indien aan alle onderstaande criteria 

wordt voldaan: 

# Onomstotelijk bewijs van een bestaand  

contract.

# De dienst is verleend.

# Er is zekerheid ten aanzien van de vergoeding 

binnen de gestelde termijn.

Normaliter zijn deze criteria ingevuld op het  

moment dat de dienst is verleend en indien nood-

zakelijk acceptatie is ontvangen. In de opbrengsten, 

gepresenteerd in de geconsolideerde cijfers zijn, alle 

intercompany verhoudingen geëlimineerd.

(J) directe personeelskosten

De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop 

zij betrekking hebben. Directe personeelskosten  

bestaan uit kosten direct toewijsbaar aan de ver-

leende dienst, waarbij salariskosten het merendeel 

vormen. In deze definitie zijn de volgende kosten-

componenten met name van belang:

# Bruto salarissen (inclusief bonussen) van de 

Werkondernemers.

# Sociale lasten en pensioenkosten (toegezegde 

bijdrageregeling).

# Kosten van ingehuurde professionals (free-

lancers).

# Overige directe kosten, met name overige per-

soneelskosten zoals autoleasekosten, coaching 

en marketingkosten.
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(k) indirecte personeelskosten en overige 

bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop 

zij betrekking hebben.

(I) Indirecte personeelskosten

Deze bestaan uit bruto salariskosten, sociale lasten, 

pensioenkosten en overige personeelskosten van 

het management, accountmanagement, officema-

nagement en backoffice. 

(II) Overige bedrijfskosten

Deze bestaan uit marketingkosten, ICT- en tele-

foonkosten, advieskosten, huisvestingskosten,  

afschrijvingen,  amortisatie op immateriële activa 

en overige kosten.

(l) overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden opgenomen tegen reële 

waarde indien er een redelijke mate van zekerheid is 

dat TMC zal voldoen aan de voorwaarden die aan 

de subsidies zijn verbonden en dat de subsidies  

zullen worden ontvangen. Subsidies ter compensa-

tie van de door TMC gemaakte kosten, worden in 

de balans verantwoord als vooruitontvangen baten 

en vervolgens in de winst- en verliesrekening ver-

antwoord in de periode waarin ze kunnen worden 

toegerekend aan de kosten waarvoor deze subsidies 

als compensatie dienen. Zowel de KWR-subsidie als 

de WBSO-subsidie worden in mindering gebracht 

op de directe personeelskosten aangezien de subsi-

die daar betrekking op heeft.

(m) leaseovereenkomsten

(I)Leasebetalingen

Leasebetalingen uit hoofde van operationele 

leasing worden lineair over de leaseperiode in de 

winst- en verliesrekening opgenomen. Vergoedin-

gen ontvangen als stimulering voor het sluiten van 

leaseovereenkomsten worden als integraal deel  

van de totale leasekosten in de winst- en verlies-

rekening verwerkt over de leasetermijn.

De minimale leasebetalingen uit hoofde van een  

financiële lease worden deels als financierings-

kosten opgenomen en deels als aflossing van de 

uitstaande verplichting. De financieringskosten 

worden zodanig aan iedere periode van de totale 

leasetermijn toegerekend dat dit resulteert in een 

constante periodieke rentevoet over het resterende 

saldo van de verplichting.

(n) Bedrijfsresultaat (eBit)

De term EBIT wordt gehanteerd voor vergelijkings-

doeleinden. De inhoud is geheel in overeenstem-

ming met het begrip ‘Bedrijfsresultaat’ binnen IFRS.

(o) Financieringsbaten en -lasten

Financieringsbaten omvatten de rentebaten op ge-

investeerde gelden en positieve veranderingen in de 

reële waarde van op basis van de reële waarde in 

de winst- en verliesrekening opgenomen financiële  

activa. Rentebaten worden in de winst- en verlies-

rekening opgenomen naarmate deze opbouwen, 

door middel van de effectieve-rentemethode.

Financieringslasten omvatten de rentelasten op op-

genomen gelden, veranderingen in de reële waarde 

van financiële activa gewaardeerd op basis van de 

reële waarde met verwerking van waardeverande-

ringen in de winst- en verliesrekening en bijzondere 

waardeverminderingsverliezen op financiële activa. 

Financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te 

kennen aan de verwerving, bouw of productie van 
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een in aanmerking komend actief worden opgeno-

men in de winst- en verliesrekening met behulp van 

de effectieve-rentemethode.

(p) winstbelastingen

Winstbelasting omvat de over de verslagperiode 

verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en 

uitgestelde winstbelastingen. De verschuldigde en 

uitgestelde winstbelasting wordt in de winst- en 

verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover 

deze betrekking heeft op een bedrijfscombinatie of 

posten die rechtstreeks in het eigen vermogen of 

niet-gerealiseerde resultaten worden opgenomen.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 

belasting is de naar verwachting te betalen belas-

ting over de belastbare winst over het boekjaar, 

berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn 

vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe 

materieel al op verslagdatum is besloten en even-

tuele correcties op de over voorgaande jaren ver-

schuldigde belasting.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opge-

nomen voor tijdelijke verschillen tussen de boek-

waarde van activa en verplichtingen ten behoeve 

van de financiële verslaggeving en de fiscale boek-

waarde van die posten. Uitgestelde belastingver-

plichtingen worden niet opgenomen voor:

# tijdelijke verschillen die verband houden met  

de eerste opname van activa of verplichtingen 

bij een transactie die geen bedrijfscombinatie 

betreffen en noch de commerciële noch de  

fiscale winsten of verliezen beïnvloeden;

# tijdelijke verschillen die verband houden met  

investeringen in dochterondernemingen en enti-

teiten waarover gezamenlijk de zeggenschap 

wordt uitgeoefend voor zover het waarschijnlijk 

is dat deze in de voorzienbare toekomst niet  

zullen worden afgewikkeld; en

# belastbare tijdelijke verschillen die voortvloeien 

uit de eerste opname van goodwill.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden ge-

waardeerd met behulp van de belastingtarieven  

die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij  

terugname van de tijdelijke verschillen, op basis van 

de wetten die per verslagdatum zijn vastgesteld of 

materieel zijn vastgesteld.

Bij de bepaling van de over het boekjaar verschul-

digde en verrekenbare winstbelastingen en uitge-

stelde winstbelastingen houdt de Vennootschap 

rekening met het effect van onzekere belasting-

posities en de vraag of er nog verdere belastingen 

en rente verschuldigd zijn. De Vennootschap is van 

mening dat, op basis van de beoordeling van vele 

factoren waaronder de interpretatie van het belas-

tingrecht en ervaring, de voor belastingverplichtin-

gen gereserveerde post toereikend is voor alle 

openstaande fiscale jaren. Bij die beoordeling is  

gebruik gemaakt van schattingen en veronderstel-

lingen en zijn mogelijk een aantal aannames over 

toekomstige gebeurtenissen gedaan. Nieuwe infor-

matie kan voor de Vennootschap aanleiding zijn  

om de inschatting van de toereikendheid van  

bestaande belastingverplichtingen bij te stellen; 

een dergelijke wijziging van de belastingverplich-

ting beïnvloedt de winstbelasting in de periode 

waarin deze wordt bepaald.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtin-

gen worden gesaldeerd als er een wettelijk af-

dwingbaar recht bestaat om de verschuldigde 

belastingvorderingen en -verplichtingen te salderen 

en deze vorderingen en verplichtingen samen-

hangen met door dezelfde belastingautoriteit  

opgelegde winstbelasting aan dezelfde belasting 

verschuldigde entiteit, dan wel op verschillende  

belasting verschuldigde entiteiten die voornemens 

zijn de verschuldigde belastingvorderingen en 
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-verplichtingen te salderen of waarvan de belas-

tingvorderingen en -verplichtingen gelijktijdig  

worden gerealiseerd.

Er wordt een uitgestelde belastingvordering voor 

onbenutte fiscale verliezen, belastingbaten en  

aftrekbare tijdelijke verschillen opgenomen voor 

zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst  

belastbare winsten beschikbaar zullen zijn waar-

tegen deze kunnen worden afgezet. Uitgestelde  

belastingvorderingen worden per iedere verslag-

datum herzien en verlaagd voor zover het niet  

langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhan-

gende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.

(Q) winst per aandeel

De Groep presenteert gewone en verwaterde winst 

per aandeel (wpa) voor de gewone aandelen. Het 

nettoresultaat per gewoon aandeel wordt berekend 

aan de hand van de aan de aandeelhouders van de 

Groep toe te rekenen winst of het verlies gedeeld 

door het gewogen gemiddelde aantal gewone aan-

delen die gedurende de verslagperiode uitstaan 

(gecorrigeerd voor aangehouden eigen aandelen). 

Bij de berekening van de verwaterde winst per aan-

deel worden de aan de aandeelhouders van de 

Groep toe te rekenen winst of het verlies en het  

gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen die 

gedurende de verslagperiode uitstaan (gecorrigeerd 

voor aangehouden eigen aandelen) gecorrigeerd 

voor alle potentiële verwaterende effecten op de 

gewone aandelen, onder meer rechten op aandelen 

die aan werknemers zijn toegewezen en het verwa-

terende effect van uit te geven gewone aandelen A 

(converteerbare aandelen) als gevolg van de earn-

out 2007 (deel van de variabele koopprijs).

(r) kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens 

de indirecte methode. Mutaties in balansposten die 

niet hebben geleid tot kasstromen zijn geëlimineerd 

ten behoeve van het opstellen van dit overzicht. 

Activa en verplichtingen die als onderdeel van een 

bedrijfscombinatie zijn verkregen, worden opgeno-

men onder investeringsactiviteiten (na aftrek van 

verkregen geldmiddelen). De dividenden uitgekeerd 

aan gewone aandeelhouders worden opgenomen 

onder financieringsactiviteiten. Betaalde rente 

wordt geclassificeerd als bedrijfsactiviteiten.

(s) gesegmenteerde informatie

De aan de CEO gerapporteerde resultaten per  

operationeel segment omvatten posten die recht-

streeks, dan wel op basis van redelijkheid aan het 

segment kunnen worden toegerekend. Niet-toe-

gerekende posten bestaan voornamelijk uit  

bedrijfsactiva (met name het hoofdkantoor van  

de Vennootschap), kosten van het hoofdkantoor,  

belastingvorderingen en -verplichtingen.

4. nog niet toegepaste nieuwe  

standaarden en interpretaties

Een aantal nieuwe standaarden, wijzigingen op 

standaarden en interpretaties is pas na 1 januari 

2012 van kracht en is derhalve niet toegepast op 

deze geconsolideerde jaarrekening. Geen van deze 

standaarden heeft naar verwachting een effect van 

betekenis op de geconsolideerde jaarrekening van 

de Groep, met uitzondering van IFRS 9 Financiële 

instrumenten, die in 2013 verplicht van toepassing 

wordt op de geconsolideerde jaarrekening van de 

Groep en die aanleiding kan zijn voor wijzigingen in 

de classificatie en waardering van financiële activa. 

De Groep is niet van plan deze standaard vervroegd 

toe te passen en heeft de omvang van het te ver-

wachten effect nog niet bepaald.

5. Bepaling van de reËle waarde

Een aantal grondslagen en de informatieverschaf-

fing van de Groep vereisen de bepaling van de reële 

waarde van zowel financiële als niet-financiële ac-

tiva en verplichtingen. Voor waarderings- en/of in-

formatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde 

op basis van de volgende methoden bepaald. Indien 
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van toepassing wordt nadere informatie over de 

uitgangspunten voor de bepaling van de reële 

waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelich-

ting dat specifiek op het betreffende actief of de 

betreffende verplichting van toepassing is.

(I) Materiële vaste activa

De reële waarde van materiële vaste activa die ten 

gevolge van een bedrijfscombinatie zijn opgeno-

men, is het geschatte bedrag waarvoor een onroe-

rende zaak op de verwervingsdatum kan worden 

verhandeld tussen een tot een transactie bereid 

zijnde koper en verkoper in een zakelijke, objectieve 

transactie voorafgegaan door gedegen onder-

handeling waarbij de partijen goed geïnformeerd 

waren. De reële waarde van materiële vaste activa 

en inventaris is gebaseerd op marktprijzen en kost-

prijzen en bepaald met behulp van de genoteerde 

marktprijzen van vergelijkbare activa en artikelen 

voor zover deze beschikbaar zijn en, waar van toe-

passing, met behulp van vervangingskosten. In de 

schatting van de afschrijvingen op vervangings-

kosten wordt rekening gehouden met correcties 

voor zowel fysieke slijtage als functionele en eco-

nomische veroudering.

(II) Immateriële activa

De reële waarde van octrooien en handelsmerken 

die als onderdeel van een bedrijfscombinatie zijn 

verworven, wordt bepaald aan de hand van de  

gedisconteerde geschatte royalty’s die door het  

eigendom van het octrooi of het handelsmerk zijn 

vermeden. De reële waarde van in een bedrijfscom-

binatie verworven klantrelaties wordt bepaald aan 

de hand van de ‘excess earnings’-methode over 

meerdere perioden, waarbij het bewuste actief 

wordt gewaardeerd onder aftrek van een reëel ren-

dement op alle andere activa die gezamenlijk de 

daarmee samenhangende kasstromen creëren.

De reële waarde van overige immateriële activa is 

gebaseerd op de verwachte contante waarde van 

de kasstroom uit het gebruik en de uiteindelijke 

verkoop van de activa.

(III) Handels- en overige vorderingen

De reële waarde van handels- en overige vorderin-

gen wordt tegen de contante waarde van de toe-

komstige kasstromen geschat, die op hun beurt 

worden gedisconteerd tegen de marktrente per ver-

slagdatum. Deze reële waarde wordt bepaald ten 

behoeve van de informatieverschaffing dan wel als 

de handels- en overige vorderingen via een bedrijfs-

combinatie worden verworven.

(IV) Overige niet-afgeleide financiële verplichtin-

gen

De reële waarde van niet-afgeleide financiële ver-

plichtingen wordt bepaald ten behoeve van de  

informatieverschaffing en berekend op basis van  

de contante waarde van toekomstige aflossingen 

en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de markt-

rente per verslagdatum.

(V) Op aandelen gebaseerde transacties

De reële waarde van ‘Stock Appreciation Rights’ 

(SAR’s) wordt gewaardeerd met behulp van een  

binominaal model. Waarderingsfactoren zijn onder 

andere de aandelenkoers per waarderingsdatum, de 

uitoefenprijs van het instrument, de verwachte  

volatiliteit (gebaseerd op een evaluatie van de  

historische volatiliteit, met name gedurende een 

historische periode die overeenkomt met de ver-

wachte looptijd), de verwachte looptijd van de in-

strumenten (gebaseerd op ervaringen uit het 

verleden en het gedrag van de instrumenthouders), 

de verwachte dividenden en de risicovrije rentevoet 

(op basis van staatsobligaties). Dienstverlening en 

niet-marktgerelateerde voorwaarden worden niet 

meegewogen bij de bepaling van de reële waarde.
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6. Financieel risicoBeheer

TMC is uit hoofde van het gebruik van financiële  

instrumenten blootgesteld aan de volgende risico’s:

# Kredietrisico

# Liquiditeitsrisico

# Marktrisico

# Operationeel risico

In dit onderdeel van de toelichting wordt informa-

tie gegeven over de blootstelling van TMC aan elk 

van de hierboven genoemde risico’s, de doelstellin-

gen, grondslagen en procedures van TMC voor het 

beheren en meten van deze risico’s alsmede het  

kapitaalbeheer van TMC. 

Risicobeheerkader

De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoorde-

lijkheid voor de inrichting van en het toezicht op 

het risicobeheerkader van TMC. De Raad van 

Bestuur heeft hiertoe de afdeling Finance & Control 

de verantwoordelijkheid gegeven voor de ontwik-

keling en bewaking van het risicobeheerbeleid van 

TMC. Deze afdeling rapporteert regelmatig over 

haar activiteiten aan de Raad van Bestuur.

Het risicobeleid van TMC heeft als doel de risico’s 

waarmee TMC zich geconfronteerd ziet in kaart te 

brengen en te analyseren, passende risicolimieten 

en -controles te bepalen en de risico’s en naleving 

van de limieten te bewaken. Beleid en systemen 

voor risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd 

en waar nodig aangepast aan veranderingen in de 

marktomstandigheden en de activiteiten van TMC. 

TMC streeft ernaar om door middel van haar stan-

daarden en procedures met betrekking tot training 

en management een gedisciplineerde en construc-

tieve beheersomgeving te ontwikkelen waarin alle 

werknemers hun rol en verplichtingen begrijpen.

De afdeling Finance & Control van TMC ziet toe op 

de bewaking door het management van de naleving 

van het risicobeheerbeleid en de risicobeheerproce-

dures van TMC. Deze afdeling houdt zich daarnaast 

bezig met de toereikendheid van het risicobeheer-

kader in samenhang met de risico’s waarmee TMC 

te maken heeft.

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor 

TMC indien een afnemer of een tegenpartij van een 

financieel instrument de aangegane contractuele 

verplichtingen niet nakomt. Kredietrisico’s vloeien 

met name voort uit vorderingen op klanten.

De blootstelling aan kredietrisico van TMC wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmer-

ken van de afzonderlijke afnemers. Daarnaast 

houdt het management ook rekening met de  

demografische aspecten van het klantenbestand, 

waaronder het risico op wanbetaling in de sector en 

het land waarin de afnemers actief zijn, aangezien 

deze factoren van invloed op het kredietrisico  

kunnen zijn. 

Als onderdeel van het door de afdeling Finance & 

Control geformuleerde kredietbeleid wordt iedere 

nieuwe klant afzonderlijk op kredietwaardigheid 

beoordeeld voordat de standaardbetalings- en  

leveringsvoorwaarden van TMC worden aangebo-

den. In die beoordeling worden, indien voorhanden, 

externe kredietbeoordelingen meegenomen. Voor 

iedere afnemer wordt een kooplimiet bepaald, dat 

wil zeggen het maximale bedrag dat open mag 

staan zonder goedkeuring van de afdeling Finance 

& Control. Deze limieten worden periodiek  

opnieuw beoordeeld. 

Met het merendeel van de afnemers van TMC 

wordt al meerdere jaren zaken gedaan en er is voor 

die klanten geen bijzonder waardeverminderings-

verlies opgenomen. Bij de bewaking van het  
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kredietrisico worden klanten op basis van krediet-

kenmerken in groepen ingedeeld, onder andere 

naar geografische locatie, sector, ouderdomsprofiel, 

looptijd en eventuele eerdere financiële problemen. 

kredietrisico  2011 % 2010 %

Bedragen x Eur 1.000 

Nederland   11.661 92,8% 10.177 95,6%

Landen in eurozone   899 7,2% 473 4,4%

totaal   12.560 100,0% 10.650 100,0%

Profit sector   11.319 90,1% 9.326 87,6%

Semi-profit sector   887 7,1% 897 8,4%

Non-profit sector   354 2,8% 427 4,0%

totaal   12.560 100,0% 10.650 100,0%

Niet vervallen   9.198 73,2% 7.422 69,7%

0 t/m 30 dagen vervallen   2.147 17,1% 2.211 20,8%

31 t/m 60 dagen vervallen   674 5,4% 558 5,2%

61+ dagen vervallen   541 4,3% 459 4,3%

totaal   12.560 100,0% 10.650 100,0%

voorziening voor BiJzondere waardeverminderingen   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Stand per 1 januari     208 210

Opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies    393 46

Onttrekkingen     -140 -4

Vrijval     -167 -44 

stand per 31 december     294 208

Het kredietrisico van TMC is ultimo 2011 geconcen-

treerd bij twee klanten, waarvan één meer dan 10% 

omvat van de debiteurenpositie en de andere meer 

dan 30%.

 

De Groep vormt een voorziening voor bijzondere 

waardeverminderingen ter grootte van de  

geschatte verliezen uit hoofde van handels- en  

overige vorderingen. Mutaties in de voorziening 

voor bijzondere waardeverminderingen met betrek-

king tot handels- en overige vorderingen gedurende 

het jaar waren als volgt:
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Het bijzondere waardeverminderingsverlies per  

31 december 2011 houdt verband met diverse klan-

ten die hebben aangegeven te verwachten niet de 

uitstaande saldi te kunnen voldoen, hoofdzakelijk 

vanwege economische omstandigheden. Op basis 

van historisch betalingsgedrag en uitgebreide ana-

lyses van de beoordelingen van de onderliggende 

kredietwaardigheid van de klanten is TMC van 

mening dat de meer dan 30 dagen vervallen bedra-

gen die geen bijzondere waardevermindering heb-

ben ondergaan, nog altijd inbaar zijn.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat TMC problemen 

krijgt om te voldoen aan haar verplichtingen uit 

hoofde van in contanten of andere financiële activa 

af te wikkelen financiële verplichtingen. De uit-

gangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer zijn 

dat er voor zover mogelijk voldoende liquiditeiten 

worden aangehouden om te kunnen voldoen aan 

de huidige en toekomstige financiële verplichtin-

gen, in normale en moeilijke omstandigheden,  

en zonder dat daarbij onaanvaardbare verliezen  

worden gelopen of de reputatie van TMC in gevaar 

komt.

Hieronder volgen de contractuele looptijden van  

de financiële verplichtingen, inclusief de geschatte 

rentebetalingen en exclusief het effect van verreke-

ningsovereenkomsten:

 

 Boek- contractuele <6 6-12 1-2

 waarde kasstromen mnd mnd Jaar

Bedragen x Eur 1.000 

31 december 2011

Handelsschulden en overige te betalen posten 8.792 8.792 8.792 – –

 8.792 8.792 8.792 – –

31 december 2010

Leningen en overige financieringsverplichtingen 338 342 342 – –

Handelsschulden en overige te betalen posten 7.606 7.606 7.606 – –

 7.944 7.948 7.948 – –

Verwacht wordt niet dat in de looptijdenanalyse 

opgenomen kasstromen significant eerder kunnen 

optreden of tegen significant andere bedragen.
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De liquiditeitsrisico’s worden wekelijks gemonitord 

door TMC en bestaan voornamelijk uit het financie-

ren van debiteuren bij onder andere substantiële 

groei en betalingsachterstanden. TMC heeft alleen 

liquiditeiten in de vorm van banktegoeden. Daar-

naast is TMC om dit risico te beperken een krediet-

faciliteit overeengekomen met de bank.

Marktrisico 

Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van 

TMC of de waarde van de beleggingen in financiële 

instrumenten nadelig worden beïnvloed door ver-

anderingen in marktprijzen, zoals valutakoersen, 

rentetarieven en aandelenkoersen. Het beheer van 

het marktrisico heeft tot doel de marktrisicopositie 

binnen aanvaardbare grenzen te houden bij een op-

timaal rendement.

Het marktrisico binnen de industrieën waar TMC 

actief in is, bestaat voornamelijk uit prijsdruk en 

verlaging van productiviteit als gevolg van poten-

tieel periodieke leegloop. Hoewel de Werkonder-

nemers van TMC actief zijn binnen strategische 

projecten bij de opdrachtgever en hoogwaardige 

kennis leveren, kan de economische situatie een 

bedreiging vormen op voornoemde elementen. 

Het consequent vasthouden aan het cellenconcept 

waarborgt een hoge reactiesnelheid op markt-

ontwikkelingen. Dit omdat de celdirectie en het  

accountmanagement binnen de businesscel korte 

lijnen hebben met het lijnmanagement van op-

drachtgevers (intimiteit) en de wensen en compe-

tentieniveaus kennen van de Werkondernemers 

binnen de cel. Hierdoor kan er proactief en con-

structief gehandeld worden in wijzigende situaties.

Valutarisico

TMC is met name actief in Nederland, waardoor 

het valutarisico gelimiteerd is. De Vennootschap 

sluit primair contracten in euro’s af.

Renterisico

De activiteiten van TMC zijn gefinancierd met kort-

lopende schulden en met eigen vermogen. TMC 

heeft geen rentedragende leningen, waardoor het 

renterisico gelimiteerd is.

Gevoeligheidsanalyse

Een gevoeligheidsanalyse wordt periodiek uitge-

voerd, met name op het liquiditeits- en marktrisico. 

Het renterisico is hierbij relatief laag. Effecten zijn 

dan ook beperkt. 

Kapitaalbeheer 

Het beleid van de Raad van Bestuur is gericht op de 

handhaving van een sterke vermogenspositie waar-

mee het vertrouwen van beleggers, crediteuren en 

de markten kan worden behouden en de toekom-

stige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten kan 

worden zeker gesteld. Kapitaal bestaat uit aan-

delenkapitaal, niet aflosbare preferente aandelen 

en ingehouden winsten. De Raad van Bestuur  

bewaakt behalve het rendement op het eigen  

vermogen ook het niveau van het aan gewone  

aandeelhouders uit te keren dividend.

De Raad van Bestuur streeft naar een evenwicht 

tussen een hoger rendement, dat mogelijk zou zijn 

met een hoger niveau aan vreemd vermogen ener-

zijds en de voordelen en zekerheid van een solide 

vermogenspositie anderzijds. Bij potentiële over-

names worden bovenstaande elementen meege-

nomen in de afweging. TMC maakt gebruik van AEK 

N.V. en SNS Securities N.V. als liquidity provider. 

Van tijd tot tijd kopen zij aandelen in op de markt, 

met als doel de handel in het aandeel te stimuleren. 



TMC GROUP N.V.

87

De verhouding tussen vreemd vermogen en eigen 

vermogen aan het einde van de verslagperiode was 

als volgt:

 

kapitaalBeheer    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Totale verplichtingen     9.119 8.431

Af: geldmiddelen en kasequivalenten     7.684 3.407

netto schuld     1.435 5.024

Totaal eigen vermogen     22.858 18.607

netto schuld / eigen vermogen per 31 december    0,06 0,27

Reële waarde versus boekwaarde

De reële waarde van financiële activa en verplich-

tingen en de boekwaarde zoals die in balans is ver-

antwoord, zijn als volgt:

 

reËle waarde versus Boekwaarde 2011 2011 2010 2010

  Boek- reËle Boek- reËle

  waarde waarde waarde waarde

Bedragen x Eur 1.000 

Financiële vaste activa   47 47 649 649

Handels- en overige vorderingen   12.354 12.354 10.548 10.548

Overige vlottende activa   784 784 713 713

Geldmiddelen en kasequivalenten   7.684 7.684 3.407 3.407 

Leningen en overige financieringsverplichtingen   – – -338 -338

Handelsschulden en overige te betalen posten   -8.792 -8.792 -7.606 -7.606

   12.077 12.077 7.373 7.373
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Operationeel risico

Operationeel risico is het risico van direct of indi-

rect verlies als gevolg van een breed scala aan oor-

zaken die verband houden met de processen, 

werknemers en infrastructuur van TMC of externe 

factoren, anders dan krediet-, markt- en liquidi-

teitsrisico’s, die voortvloeien uit bijvoorbeeld wet- 

en regelgeving en algemeen aanvaarde zakelijke 

gedragsnormen. Operationele risico’s vloeien voort 

uit alle activiteiten van TMC.

De doelstelling van TMC is het operationele risico 

dusdanig te beheersen dat vermeden wordt dat 

TMC financiële verliezen of reputatieschade leidt, 

en hierbij tegelijkertijd te zorgen voor kostenbe-

heersing, waarbij echter beheersingsprocedures  

die eigen initiatief en creativiteit inperken worden 

vermeden.

De primaire verantwoordelijkheid voor de ontwik-

keling en implementatie van beheersmaatregelen 

ter ondervanging van het operationele risico ligt  

bij het senior management van de afzonderlijke  

bedrijfsonderdelen. De uitoefening van deze ver-

antwoordelijkheid wordt ondersteund door het 

voor de gehele Groep ontwikkelen van standaarden 

voor het beheersen van het operationele risico op 

de volgende terreinen:

# Vereisten van voldoende scheiding tussen  

functies met inbegrip van onafhankelijke goed-

keuring van transacties.

# Vereisten met betrekking tot de aansluiting en 

bewaking van transacties.

# Naleving van wet- en regelgeving.

# Documentatie van beheersingsmaatregelen en 

procedures.

# Vereisten met betrekking tot de periodieke  

evaluatie van de operationele risico’s waaraan 

TMC blootstaat en de toereikendheid van de  

beheersmaatregelen en procedures ter onder-

vanging van de geïdentificeerde risico’s.

# Vereisten met betrekking tot de informatie-

verschaffing over operationele verliezen en 

voorgestelde herstelmaatregelen.

# Het ontwikkelen van een calamiteitenplan.

# Opleiding en professionele ontwikkeling.

# Ethische en zakelijke normen.

# Risicobeperkende maatregelen, waaronder het 

afsluiten van verzekeringen voor zover dit effec-

tief is.

7. operationele segmenten

TMC heeft vier segmenten waarover gerapporteerd 

dient te worden (zie hieronder) die tezamen de 

strategische bedrijfsonderdelen van de Groep vor-

men. De strategische bedrijfsonderdelen bieden 

verschillende diensten aan en worden apart be-

heerd omdat zij verschillende competentie- en 

marketingstrategieën behoeven. Voor alle strategi-

sche bedrijfsonderdelen worden management-

rapportages opgesteld die maandelijks worden 

beoordeeld door de CEO. De onderstaande lijst  

beschrijft de afzonderlijk te rapporteren segmenten 

van de Groep, bestaande uit drie Member Compa-

nies en één overig segment.

# TMC Technology 

# TMC ICT

# TMC Construction

# Overig (Holding, N.V., TMC Engineering & 

Construction B.V.)
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gesegmenteerde inFormatie    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

TMC Technology     42.599 30.626

TMC ICT     4.033 3.781

TMC Construction     6.031 7.687

Overig     – –

opbrengsten     52.663 42.094

TMC Technology     8.024 4.723

TMC ICT     -65 140

TMC Construction     78 -138

Overig     – –

Bedrijfsresultaat (eBit)     8.037 4.725

Financieringsbaten en -lasten     20 -37

Winstbelastingen     -2.046 -1.231

winst over het boekjaar     6.011 3.457

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de 

resultaten van elk van de te rapporteren segmen-

ten. De performance wordt bepaald op basis van 

het bedrijfsresultaat (EBIT) zoals opgenomen in de 

interne managementrapportages die door de CEO 

worden beoordeeld. De winstbepaling per segment 

wordt uitgevoerd omdat het management dat het 

meest relevant acht voor de beoordeling van de re-

sultaten 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.
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gesegmenteerde inFormatie (vervolg)   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

TMC Technology     11.660 10.314

TMC ICT     1.026 1.060

TMC Construction     1.335 1.530

Overig     17.956 14.134

activa     31.977 27.038

TMC Technology     5.341 4.905

TMC ICT     503 637

TMC Construction     546 869

Overig     2.729 2.020

verplichtingen     9.119 8.431

TMC Technology     – –

TMC ICT     – –

TMC Construction     – –

Overig     261 43

investeringsuitgaven     261 43

TMC Technology     – –

TMC ICT     – –

TMC Construction     – 52

Overig     874 495

afschrijvingen & amortisatie immateriële activa    874 547

8. opBrengsten

De opbrengsten hebben volledig betrekking op  

verleende diensten. Deze diensten bestaan uit  

detachering van hoogwaardige medewerkers op 

het gebied van Technology, ICT en Construction.

Er zijn in 2011 diensten geleverd aan twee op-

drachtgevers, waarvan één meer dan 10% omvat 

van de totale opbrengsten en de andere meer dan 

20%.

 

9. directe en indirecte personeels-

kosten

De directe personeelskosten bestaan uit kosten,  

direct gerelateerd aan de Werkondernemers van 

TMC. Indirecte personeelskosten hebben betrek-

king op kosten van het management, account-

management, officemanagement en backoffice.  

De totale directe en indirecte personeelskosten 

zijn hieronder weergegeven:
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directe en indirecte personeelskosten   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Directe personeelskosten     33.664 26.820

Indirecte personeelskosten     6.670 6.868

totaal     40.334 33.688

totale personeelskosten

Bedragen x Eur 1.000

Lonen en salarissen     31.110 27.421

Sociale lasten     3.660 3.230

Pensioenlasten     1.102 771

Tijdelijk personeel     2.159 1.770

Autokosten     1.990 1.745

Opleidingskosten     813 570

Werving- en selectiekosten     235 273

Reis- en onkostenvergoedingen     1.060 919

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in  

eigen-vermogensinstrumenten worden afgewikkeld    83 82

Subsidies (KWR en WBSO)     -2.188 -3.434

Overige personeelskosten     310 341

totaal     40.334 33.688

aantal medewerkers    ultimo 2011 ultimo 2010

Management     14 13

Accountmanagement     26 22

Administratie en ondersteuning     21 23

Werkondernemers/Professionals     478 433

totaal     539 491

Ratio direct / indirect     7,8 7,5

Subsidies

De KWR subsidie heeft betrekking op de Kennis-

werkersregeling die per 31 december 2010 is beëin-

digd. De Werkondernemers die in deze regeling 

werkzaam waren, zijn vanaf 1 januari 2011 weer 

commercieel ingezet bij opdrachtgevers. Om deze 

reden is de subsidiebate uit hoofde van de Kennis-

werkersregeling gedaald tot nihil.
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10. overige BedriJFskosten

 

overige BedriJFskosten    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Afschrijvingen materiële vaste activa     273 253

Amortisatie immateriële activa     294 294

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa en goodwill  307 –

Advieskosten (inclusief accountantskosten)     843 917

Huisvestingskosten     520 591

ICT- en telefoonkosten     501 577

Marketingkosten     1.169 822

Overige kosten     385 227

totaal     4.292 3.681 

11. aFschriJvingen materiËle vaste  

activa & amortisatie immateriËle  

activa

Afschrijvingen van de materiële vaste activa  

bedragen Eur 273 duizend in 2011 (2010: Eur 253 

duizend). De beperkte stijging van de afschrijvingen 

is te verklaren doordat er geen significante investe-

ringen hebben plaatsgevonden in 2011. De amorti-

satie op de merknaam Adapté en klantcontacten 

FinancieringsBaten en -lasten    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Financieringsbaten (rente verbonden partijen)     8 27

Financieringsbaten (overig)     39 15

Financieringslasten (rente op leningen)     -4 -59

Financieringslasten (overig)     -23 -20

totaal     20 -37

bedraagt Eur 294 duizend in 2011 (2010: Eur 294 

duizend). In 2011 heeft er een bijzondere waarde-

vermindering op de merknaam plaatsgevonden 

voor een bedrag van Eur 307 duizend, tot een boek-

waarde van nihil, aangezien de merknaam Adapté is 

losgelaten en nu alle businesscellen naar buiten tre-

den met dezelfde merknaam TMC.

12. FinancieringsBaten en -lasten

De financieringsbaten en -lasten bedragen:
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13. winstBelastingen

 

winstBelastingen    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

in de winst- en verliesrekening opgenomen winstbelastingen

Verschuldigde winstbelastingen

Boekjaar     2.204 1.307

Correcties van voorgande jaren     2 -1

     2.206 1.306

Uitgestelde winstbelastingen

Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen     -150 -75

Verlaging van belastingtarief     -10 –

     -160 -75

totaal winstbelastingen     2.046 1.231

aansluiting met het eFFectieve 
BelastingtarieF  2011 2011 2010 2010
Bedragen x Eur 1.000 

Winst over het boekjaar    6.011  3.457

Totaal winstbelastingen    2.046  1.231

winst (exclusief winstbelastingen)    8.057  4.688

Winstbelastingen op basis van het lokale belastingtarief 25,0% 2.014 25,5% 1.196

Verlaging belastingtarief   -0,1% -10 0,0% –

Niet-aftrekbare kosten   0,6% 51 1,1% 50

Lager tarief eerste schijf   -0,1% -10 -0,2% -11

Investeringsaftrek   0,0% -1 -0,1% -3

Te weinig (te veel) voorzien in voorgaande jaren   0,0% 2 0,0% -1

   25,4% 2.046 26,3% 1.231
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In de balans opgenomen uitgestelde 

belastingverplichtingen

De uitgestelde belastingverplichtingen zijn als volgt 

toe te rekenen:

 

    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000

Immateriële activa     327 487

uitgestelde Belastingverplichtingen   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000

Saldo per 1 januari     487 562

Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen     -150 -75

Verlaging van belastingtarief     -10 –

saldo per 31 december     327 487

Mutaties in uitgestelde belastingsaldi  

gedurende het boekjaar

 

Ultimo 2011 zijn alle dochtervennootschappen  

opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennoot-

schapsbelasting. Bij een fiscale eenheid wordt  

belasting geheven alsof er sprake is van één  

vennootschap. Dit houdt tevens in dat alle  

vennootschappen waaruit de fiscale eenheid  

bestaat, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de belas-

tingschuld van de eenheid. De schulden ultimo 

boekjaar betreffen te betalen belasting over het 

boekjaar en voorgaande periodes. 
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14. materiËle vaste activa

Materiële vaste activa bestaan uit inventaris, ver-

voersmiddelen en hard- en software. Het volgende 

overzicht geeft het verloop weer van de materiële 

vaste activa. 

 

materiËle vaste activa   vervoers- hard- en 

  inventaris middelen soFtware totaal

Bedragen x Eur 1.000

kostpriJs  

stand per 31-12-2009   762 16 687 1.465

Investeringen   8 – 35 43

Desinvesteringen   – – – –

stand per 31-12-2010   770 16 722 1.508

Investeringen   7 – 254 261

Desinvesteringen   – -16 – -16

stand per 31-12-2011   777 – 976 1.753

aFschriJvingen en BiJzondere waardeverminderingsverliezen

stand per 31-12-2009   -228 -16 -294 -538

Afschrijvingen boekjaar   -122 – -131 -253

Desinvesteringen   – – – –

stand per 31-12-2010   -350 -16 -425 -791

Afschrijvingen boekjaar   -121 – -152 -273

Desinvesteringen   – 16 – 16

stand per 31-12-2011   -471 – -577 -1.048

Boekwaarde

Per 31-12-2009   534 – 393 927

Per 31-12-2010   420 – 297 717

per 31-12-2011   306 – 399 705
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15. immateriËle activa en  

goodwill

Het verloop van de immateriële activa en goodwill 

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 31-12-2009 15.262 558 2.382 18.202

Acquisities – – – –

stand per 31-12-2010 15.262 558 2.382 18.202

Acquisities – – – –

stand per 31-12-2011 15.262 558 2.382 18.202

amortisatie en BiJzondere waardeverminderingsverliezen 

Stand per 31-12-2009 -6.169 -140 -595 -6.904

Amortisatie boekjaar – -56 -238 -294

stand per 31-12-2010 -6.169 -196 -833 -7.198

Amortisatie boekjaar – -55 -239 -294

Bijzonder waardeverminderingsverlies – -307 – -307

stand per 31-12-2011 -6.169 -558 -1.072 -7.799

Boekwaarde

Per 31-12-2009 9.093 418 1.787 11.298

Per 31-12-2010 9.093 362 1.549 11.004

per 31-12-2011 9.093 – 1.310 10.403
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Toetsing op bijzondere waardeverminderingen voor 

kasstroomgenererende eenheden die goodwill  

bevatten

Voor de toets op bijzondere waardevermindering 

wordt goodwill toegerekend aan de diverse be-

drijfsdivisies. De totale boekwaarde van aan de  

verschillende eenheden toegerekende goodwill  

bedraagt:

 

goodwill    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000

TMC Construction     9.093 9.093

totaaal     9.093 9.093

 disconteringsvoet eindwaarde groei Begrote op-

   Brengstengroei

 2011 2010 2011 2010 2011 2010

TMC Construction 11,4% 11,9% 2,0% 2,0% 9,5% 7,3%

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. 

De realiseerbare waarde van de kasstroomgenere-

rende eenheid TMC Construction is gebaseerd op 

bedrijfswaardeberekeningen en wordt bepaald door 

het contant maken van de toekomstige kasstromen 

die worden gegenereerd met het voortgezette  

gebruik van de kasstroomgenererende eenheid.  

De bedrijfswaarde is in 2011 op dezelfde manier  

bepaald als in 2010. Bepaald werd dat de realiseer-

bare waarde hoger was dan de boekwaarde van de 

kasstroomgenererende eenheid en derhalve is er 

geen bijzonder waardeverminderingsverlies door-

gevoerd.

Belangrijke veronderstellingen bij de ramingen van 

de contante waarde van de kasstromen

De belangrijke veronderstellingen bij de berekening 

van de realiseerbare waarde betreffen disconte-

ringsvoeten, groeipercentages met betrekking tot 

de eindwaarde (‘terminal growth rate’) en omzet-

groei. Deze veronderstellingen kunnen als volgt 

worden weergegeven:
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Disconteringsvoet

De gehanteerde disconteringsvoet is een maatstaf 

vóór belastingen op basis van de risicovrije rente-

voet voor 10-jaar obligaties die in de relevante 

markt door de overheid worden uitgegeven, gecor-

rigeerd voor een risicopremie die recht doet aan 

zowel het hogere risico van effectenbeleggingen als 

het systeemrisico. De verlaging in de disconterings-

voet heeft volledig betrekking op de verlaging van 

de risicovrije rentevoet. Er zijn in 2011 geen wijzigin-

gen aangebracht in de risico opslagen ten opzichte 

van 2010.

Eindwaarde groei

Het contante waarde-model is gebaseerd op kas-

stromen over een periode van vijf jaar. Voor het 

groeicijfer op de lange termijn is gekozen voor een 

groei van 2,0% gebaseerd op een indexatie van de 

verkooptarieven.

Begrote opbrengstengroei

De begrote opbrengsten wordt uitgedrukt als de  

samengestelde jaarlijkse groei in de eerste vijf jaar 

van de gehanteerde plannen voor de toetsing op 

bijzondere waardevermindering en is gebaseerd op 

ervaring in het verleden, gecorrigeerd voor de vol-

gende factoren:

# De kortetermijnverwachting omtrent de op-

brengsten zijn naar beneden aangepast vanuit 

de veronderstelling dat de economische crisis 

binnen de Bouw en Civiele techniek langer zal 

aanhouden. De kortetermijnverwachting voor 

wat betreft TMC Oil & Gas blijft onveranderd 

positief.

# Conform de prognoses van het EIB zal 2012 naar 

verwachting een jaar zijn van stabilisatie of een 

hele lichte stijging van de productie. In de ver-

wachting voor de bepaling van de realiseerbare 

waarde is hiermee rekening gehouden.

# De verwachtingen voor de middellange termijn 

zijn gematigd positief. Het EIB verwacht dat de 

bouwproductie in zowel 2013 als 2014 verder 

zal toenemen, met respectievelijk 3,6% en 

4,4%. Hier is in de toetsing rekening mee ge-

houden waardoor de opbrengsten en dus ook de 

toekomstige kasstromen stijgen. TMC Oil & Gas 

heeft op de middellange termijn voldoende  

mogelijkheden en kansen om zich verder te  

ontwikkelen, gezien de omvang van en de be-

schikbare gelden in deze markt. 

Gevoeligheid voor veranderingen in veronder-

stellingen

De geschatte realiseerbare waarde van TMC  

Construction overschrijdt de boekwaarde met  

circa Eur 1,4 miljoen (2010: Eur 4,5 miljoen). Het 

management heeft twee belangrijke veronderstel-

lingen geïdentificeerd waarin een redelijkerwijs  

mogelijke verandering zou kunnen optreden waar-

door de boekwaarde de realiseerbare waarde zou 

kunnen overschrijden. In de onderstaande tabel 

wordt per veronderstelling aangegeven in welke 

mate die twee veronderstellingen zouden moeten 

veranderen zodat de geschatte realiseerbare 

waarde gelijk wordt aan de boekwaarde.
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Benodigde verandering voor een geliJke uitkomst  

van Boekwaarde en realiseerBare waarde   2011 2010

In procentpunten

Disconteringsvoet vóór belasting     1,2% 4,2%

Begrote opbrengstengroei     -1,7% -6,9%

16. handels- en overige vorderingen 

(opgenomen onder de vaste activa)

 

handels- en overige vorderingen   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Leningen aan (voormalig) bestuurders     – 603

Overige leningen     47 46

totaal     47 649

De leningen zijn verstrekt voor de aankoop van 

aandelen dan wel bedrijfsauto’s en hebben markt-

conforme voorwaarden. De rente varieert tussen 

de 2,5% en 3,5%. Als zekerheid zijn de aandelen 

respectievelijk de auto’s als onderpand gesteld. De 

leningen aan (voormalig) bestuurders worden nader 

toegelicht in toelichting 29 ‘Verbonden partijen’. 

De leningen die naar verwachting binnen een jaar 

zullen worden ontvangen zijn opgenomen onder de 

vlottende activa, waarvoor wordt verwezen naar 

toelichting 17 ‘Handels- en overige vorderingen 

(opgenomen onder de vlottende activa)’.

17. handels- en overige vorderingen 

(opgenomen onder de vlottende  

activa)

 

handels- en overige vorderingen   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Handelsvorderingen     12.266 10.442

Leningen aan (voormalig) bestuurders (aflossings verplichtingen)   74 67

Overige leningen (aflossingsverplichtingen)     14 39

totaal     12.354 10.548
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Handelsvorderingen worden weergegeven na waar-

deverminderingen van dubieuze debiteuren. De 

handelsvorderingenpositie eind 2011 bedraagt Eur 

12,3 miljoen (2010: Eur 10,4 miljoen). De toename 

is met name toe te wijzen aan de gestegen omzet in 

2011 in vergelijking met 2010. Ultimo 2011 is een 

voorziening dubieuze debiteuren verantwoord van 

Eur 294 duizend (2010: Eur 208 duizend). Voor de 

omschrijving van het kredietrisico verwijzen wij 

naar toelichting 6 ‘Financieel risicobeheer’.

18. overige Belastingen en premies

 

overige vlottende activa    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Nog te factureren opbrengsten     221 58

Geblokkeerde rekeningen (G-rekeningen)     126 246

Overige vorderingen en vooruitbetalingen     437 231

totaal     784 535

overige Belastingen en premies    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

BTW     – 178

totaal     – 178

19. overige vlottende activa

De overige vlottende activa zijn weergegeven in het 

volgende overzicht:
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Onder de overige vlottende activa is een bedrag 

begrepen van Eur 126 duizend (2010: Eur 246  

duizend) dat staat op geblokkeerde bankrekeningen 

en derhalve niet vrij opeisbaar is. 

TMC Group N.V. en haar dochters hebben de  

beschikking over een bancaire rekening-courant  

faciliteit van Eur 3,0 miljoen. Het gebruik is gerela-

teerd aan 60% van de geschoonde debiteuren.  

De zekerheden bestaan uit de verpanding van de 

huidige en toekomstige vorderingen op derden. 

Verder is er sprake van een ‘no further debt clause’ 

en een solvabiliteitsratio van 30%. De debetrente 

bestaat momenteel uit het 1-maands Euribor ver-

meerderd met 1,15% risico-opslag en vermeerderd 

met 0,55% liquiditeitsopslag. Op dit moment 

wordt de kredietfaciliteit voor een bedrag van 

Eur 334 duizend benut uit hoofde van afgegeven 

bankgaranties.

20. geldmiddelen en kaseQuivalenten

De geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit 

banktegoeden. Voor de financiering van de auto-

nome groei is TMC zelfvoorzienend geweest de 

laatste jaren. Voor de omschrijving van het liquidi-

teitsrisico verwijzen wij naar toelichting 6 ‘Finan-

cieel risicobeheer’.

21. 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 2010  315 14.439 -1.995 2.309 15.068

Winst over het boekjaar  – – – 3.457 3.457

Op aandelen gebaseerde transacties – – – 82 82

31 december 2010  315 14.439 -1.995 5.848 18.607

1 januari 2011  315 14.439 -1.995 5.848 18.607

Dividend  – – – -1.843 -1.843

Winst over het boekjaar  – – – 6.011 6.011

Op aandelen gebaseerde transacties – – – 83 83

31 december 2011  315 14.439 -1.995 10.099 22.858
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Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap 

bedraagt één-miljoen-honderd-twintig-duizend 

euro (Eur 1.120.000) en bestaat uit: 

# Zes miljoen (6.000.000) gewone aandelen, elk 

nominaal groot acht eurocent (Eur 0,08).

# Drie miljoen (3.000.000) gewone aandelen A, 

elk nominaal groot acht eurocent (Eur 0,08).

# Vijf miljoen (5.000.000) preferente aandelen, 

elk aandeel nominaal groot acht eurocent  

(Eur 0,08).

mutatieoverzicht aandelen   totaal

  aandelen aantal na

 aandelen verwatering verwatering

Bedragen x Eur 1.000 

1 januari 2010 3.687.766 – 3.687.766

Nog uit te geven aandelen uit hoofde van SAR’s – 37.895 37.895

31 december 2010 3.687.766 37.895 3.725.661

Gemiddeld aantal aandelen na verwatering 2010 3.687.766 37.895 3.725.661

1 januari 2011 3.687.766 37.895 3.725.661

Nog uit te geven aandelen uit hoofde van SAR’s – 3.141 3.141

31 december 2011 3.687.766 41.036 3.728.802

Gemiddeld aantal aandelen na verwatering 2011 3.687.766 41.036 3.728.802

De preferente aandelen luiden op naam. Vestiging 

of levering van een beperkt recht op een preferent 

aandeel geschiedt overeenkomstig artikel 2:86c 

van het Burgerlijk Wetboek. Gewone aandelen die 

behoren tot een verzameldepot of een girodepot 

zijn vrij verhandelbaar conform de Wet Giraal  

Effectenverkeer. Aan de Stichting Preferente Aan-

delen TMC is een call-optie toegekend, zoals be-

schreven op pagina 22. 

Conversie gewone aandelen A

In 2011 zijn de gewone aandelen A overeenkomstig 

artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek geconver-

teerd naar gewone aandelen. Het betrof 372.921 

geplaatste en tevens volgestorte gewone aandelen 

A (converteerbare aandelen) ter financiering van de 

vaste koopprijs van Adapté, de in 2007 overgeno-

men vennootschap.

Het aantal geplaatste en tevens volgestorte  

gewone aandelen bedroeg ultimo van het boekjaar 

3.687.766 met een nominale waarde van Eur 0,08, 

resulterend in een totale nominale waarde van  

Eur 295 duizend. 
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De aandeelhouders van gewone aandelen (en  

gewone aandelen A) hebben recht op dividend 

zoals periodiek vastgesteld en hebben één stem-

recht per aandeel in de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders.

aandeelhouders  2011  2010

  aantal Belang aantal Belang

  aandelen in % aandelen in %

Mobion Holding B.V.   840.000 22,8% 840.000 22,8%

TMB Holding B.V.   840.000 22,8% 840.000 22,8%

Just-2-Us B.V.   354.322 9,6% – 0%

Comnaar Investments B.V.   315.000 8,5% 315.000 8,5%

Todlin N.V.   243.000 6,6% 217.500 5,9%

S.P.Y.N. Holding B.V.   191.000 5,2% 191.000 5,2%

   2.783.322 75,5% 2.403.500 65,2%

Overige   904.444 24,5% 911.345 24,7%

totaal genoteerde gewone aandelen   3.687.766 100,0% 3.314.845 89,9%

Uitgegeven gewone aandelen A (converteerbare aandelen)  

Just-2-Us B.V. en voormalig directeur Adapté in privé  – 0,0% 372.921 10,1%

totaal uitgegeven aandelen   3.687.766 100,0% 3.687.766 100,0%

Nog uit te geven aandelen uit hoofde van SAR’s   41.036  37.895

totaal aantal aandelen na verwatering   3.728.802  3.725.661

ingekochte eigen aandelen   250.000  250.000

Agio

Het agio bestaat uit het verschil tussen de verkoop-

waarde van de aandelen en de nominale waarde 

ervan.

Reserves

De reserves hebben betrekking op een reserve voor 

eigen aandelen van de Vennootschap en omvat  

de kostprijs van de aandelen die door de Groep 

worden gehouden. Per 31 december 2011 hield de 

Groep 250.000 (2010: 250.000) aandelen in de 

Vennootschap.

Dividend

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

op 20 april 2011 is besloten over het boekjaar 2010 

een dividend uit te keren van Eur 0,50 per gewoon 

aandeel. De dividenduitkering van Eur 1.843 dui-

zend is in mindering gebracht op de ingehouden 

winsten.
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De Vennootschap heeft het volgende dividend 

vastgesteld en uitgekeerd.

vastgesteld en uitgekeerd dividend   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000

Eur 0,50 per in aanmerking komend gewoon aandeel en gewoon aandeel A  1.843 –

     1.843 –

 

De Raad van Bestuur van TMC stelt voor om over 

het boekjaar 2011 een dividend in cash uit te keren 

van Eur 1,00 per gewoon aandeel. De Raad van  

Bestuur is van mening dat de sterke liquiditeitsposi-

tie en solvabiliteitspositie van de Vennootschap de 

voorgestelde dividenduitkering mogelijk maken. 

Voor het dividend is geen voorziening getroffen en 

er zijn geen gevolgen voor de winstbelasting.

Na de respectievelijke verslagperioden is door de 

bestuurders het volgende dividendvoorstel gedaan.

voorgesteld dividend    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000

Eur 1,00 per in aanmerking komend gewoon aandeel en gewoon aandeel A (2010: Eur 0,50) 3.688 1.843

     3.688 1.843
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22. resultaat per aandeel

In het volgende overzicht worden de gegevens in-

zake winst en aandelen vermeld, die zijn gebruikt in 

de berekening van de gewone en verwaterde winst 

per aandeel. De verwatering wordt veroorzaakt 

door rechten op aandelen die aan werknemers zijn 

toegewezen in de vorm van ‘ Stock Appreciation 

Rights’ (zie toelichting 21) 

Bij de berekening van de gewone winst per aandeel 

per 31 december 2011 is uitgegaan van de aan  

houders van gewone aandelen toe te rekenen winst 

van Eur 6.011 duizend (2010: Eur 3.457) en een  

gewogen gemiddeld aantal uitgegeven aandelen 

dat gedurende 2011 heeft uitgestaan van 3.687.766 

(2010: 3.687.766).

winst per aandeel    2011 2010

Winst toe te rekenen aan de aandeelhouders (x Eur 1.000)   6.011 3.457

Aantal genoteerde aandelen ultimo     3.687.766 3.314.845

Uitgegeven gewone aandelen A (converteerbare aandelen) als gevolg van acquisitie  – 372.921

Gewone winst per aandeel (in Eur)*     1,63 0,94

Nog uit te geven gewone aandelen A (converteerbare aandelen) bij acquisitie  – –

Aantal aandelen uit hoofde van uitstaande optierechten   – –

Verwaterde winst per aandeel (in Eur)*     1,61 0,93

* Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.

23. leningen en overige Financie-

ringsverplichtingen

Deze noot bevat informatie over de contractuele 

bepalingen van de rentedragende leningen en ove-

rige financieringsverplichtingen van de Groep, die 

worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kost-

prijs. Voor meer informatie over het door de Groep 

gelopen rente-, valuta- en liquiditeitsrisico wordt 

verwezen naar toelichting 6 ‘Financieel risicobe-

heer’.

leningen en overige Financieringsverplichtingen  2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Stand van leningen aan het begin van de periode     338 3.182

Amortisatie     – 5

Aflossing in boekjaar     -338 -2.849

stand van leningen aan het einde van de periode    – 338

Kortlopende verplichting (aflossingsverplichtingen)    – 338

totaal     – 338
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Bij de acquisitie van Adapté B.V. in 2007 is 25% van 

de koopsom overeengekomen door middel van 

leningen. De leningen hebben een achtergesteld  

karakter. De verstrekkers van de leningen kunnen 

slechts aanspraak maken op betaling van rente en 

aflossing voor zover het eigen vermogen van TMC 

meer bedraagt dan 30% van het balanstotaal.  

Daling beneden de 30% van het balanstotaal als 

gevolg van onder andere een financiering van een 

acquisitie, genereert achterstelling. De achter-

gestelde leningen worden afgelost van 2007 tot en 

met 2011 en het nominale rentepercentage is 

3,75%. Ultimo december 2011 zijn deze leningen 

volledig afgelost. Voor nadere informatie zie toe-

lichting 29 ‘Verbonden partijen’.

Voor de omschrijving van het renterisico verwijzen 

wij naar toelichting 6 ‘Financieel risicobeheer’.

24. handelsschulden

Deze verplichtingen hebben betrekking op nog te 

betalen kosten aan leveranciers. Handelsschulden 

zijn niet-rentedragend en hebben een betalings-

termijn van 14 tot 60 dagen. De post handels-

schulden bedraagt eind 2011 Eur 743 duizend 

(2010: Eur 918 duizend).

25. overige Belastingen en premies

overige Belastingen en premies    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

BTW     2.193 2.191

Loonheffing en premies sociale verzekeringen     945 656

totaal      3.138 2.847

26. overige schulden en overlopende 

passiva

 

overige schulden en overlopende passiva   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Personeelskosten     3.272 2.877

Overig     925 768

totaal      4.197 3.645
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27. op aandelen geBaseerde  

Betalingen

Per 31 december 2011 kent de Groep de volgende 

op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten.

Stock Appreciation Rights (afgewikkeld in 

aandelen)

Per 1 januari 2010 heeft de Groep zogenoemde 

‘Stock Appreciation Rights’ (SAR’s) toegekend aan 

de leden van de Raad van Bestuur en managers op 

sleutelposities op grond waarvan zij recht hebben 

op aandelen uit hoofde van een vesting condition 

met een looptijd van 3,45 jaar. Op de datum van 

uitoefening wordt de totale waarde van de toe-

kenning bepaald door het (positieve) verschil  

tussen de uitoefenprijs en de waarde van een aan-

deel op de datum van uitoefening, vermenigvuldigd 

met het aantal toegekende Stock Appreciation 

Rights. De totale waarde van de toekenning zoals 

hierboven uiteengezet, wordt op de datum van uit-

oefening omgezet in aandelen, waarbij dezelfde 

waarde van een aandeel wordt gehanteerd om het 

aantal toe te kennen aandelen vast te stellen.

Voorwaarden van Stock Appreciation Rights

De voorwaarden en condities van de toegekende 

rechten volgens de op aandelen gebaseerde  

betalingsregeling worden hieronder weergegeven. 

Alle SAR’s worden afgewikkeld door fysieke levering 

van aandelen. Het reglement voorziet in de moge-

lijkheid tot vervroegd uitoefenen van de SAR’s in 

het geval van change of control of verkoop.

In 2011 heeft de Groep geen Share Appreciation 

Rights uitgegeven. Hierdoor blijft het aantal uit-

gegeven Share Appreciation Rights (die worden af-

gewikkeld in aandelen) onveranderd ten opzichte 

van ultimo 2010. Hieronder worden de actieve  

programma’s weergegeven.

aantal uitstaande sar’s aantal sar’s 2011 aantal sar’s 2010

Aantallen x 1.000 

Uitstaand per 1 januari 240 –

Toegekend gedurende het boekjaar – 240

uitstaand per 31 december 240 240 

Informatieverschaffing 

Het aantal uitstaande ‘Stock Appreciation Rights’ 

(SAR’s) luidt als volgt:

 

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
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Waarderingsfactoren van bepaling reële waarde op 

toekenningsdatum

De reële waarde van de diensten die in ruil van  

de toegekende SAR’s worden ontvangen, wordt  

bepaald aan de hand van de reële waarde van de 

toegekende SAR’s, die worden geschat met behulp 

van een binomiaal model. De verwachte volatiliteit 

reËle waarde van sar’s en veronderstellingen   sar’s 2010

Reële waarde op toekenningsdatum      € 1,03

Aandelenkoers op toekenningsdatum      € 7,50

Uitoefenprijs      € 8,00 

Verwachte volatiliteit (gewogen gemiddelde volatiliteit)    30,96%

Looptijd SAR      3,45 jaar

Verwacht dividend      5,00%

Risicovrije rentevoet      1,88%

wordt geschat op basis van de historisch gemid-

delde volatiliteit van de aandelenkoers. De reële 

waarde wordt eenmalig bepaald op de toeken-

ningsdatum. Bij de bepaling van de reële waarde op 

toekenningsdatum van de op aandelen gebaseerde 

betalingsregeling worden de volgende waarderings-

factoren toegepast:

 

personeelskosten    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Last uit hoofde van SAR’s toegekend in 2010     83 82

totaallast opgenomen onder personeelskosten    83 82

Uit hoofde van toegekende SAR’s zijn de volgende 

kosten opgenomen in de winst- en verliesrekening:

 

28. niet uit de Balans BliJkende 

verplichtingen

Bankgaranties

Er is ultimo 2011 voor een bedrag van Eur 334 dui-

zend (2010: Eur 390 duizend) bankgaranties afge-

geven.

Juridische procedures

TMC is betrokken bij een aantal juridische procedu-

res die samenhangen met de reguliere bedrijfsvoe-

ring. De financiële effecten worden als niet 

materieel ingeschat.
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Financiële langlopende verplichtingen

 

FinanciËle langlopende verplichtingen   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

operationele leaseverplichtingen – wagenpark

< 1 jaar     972 1.018

1-5 jaar     1.278 1.129

> 5 jaar     – –

operationele leaseverplichtingen – hard- en software

< 1 jaar     224 311

1-5 jaar     263 249

> 5 jaar     – –

huurverplichtingen eigen huisvesting

< 1 jaar     530 501

1-5 jaar     1.642 972

> 5 jaar     865 728

verplichtingen in zake salarisverwerking

< 1 jaar     45 45

1-5 jaar     – –

> 5 jaar     – –

 

29. verBonden partiJen

Vorderingen op (voormalig) bestuurders

De stand van de vorderingen op (voormalig)  

bestuurders ultimo boekjaar 2011 bedraagt Eur 74 

duizend (2010: Eur 670 duizend). De (voormalig) 

bestuurders zijn rente verschuldigd en voor de  

leningen is onderpand verstrekt in de vorm van  

bedrijfsauto’s en aandelen. Het uitstaande saldo is 

voor het langlopende deel verantwoord onder  

financiële vaste activa en het kortlopende deel 

onder handels- en overige vorderingen. 

Huurovereenkomst

Per 1 januari 2008 heeft TMC een nieuw pand be-

trokken. Het pand is eigendom van Mobion IV B.V. 

TMC heeft een marktconforme huurover eenkomst 

afgesloten. Enkele leden van de Raad van Bestuur 

van TMC hebben (gezamenlijk) een minderheids-

belang zonder zeggenschap in Mobion IV B.V.

Dienstverlening

TMC betrekt diverse diensten van Mobion Holding 

B.V. welke zich met name richten op strategisch en 

financieel advies. De kosten voor advisering in het 

boekjaar 2011 bedragen Eur 99 duizend (2010: 

Eur 98 duizend). TMC heeft een marktconforme 

overeenkomst afgesloten met Mobion Holding B.V.
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Daarnaast heeft TMC per 1 januari 2010 een markt-

conforme overeenkomst afgesloten met de heer 

Luud Engels voor het leveren van diensten in de 

functie van COO. Per 1 juli 2010 is de COO in loon-

dienst getreden van TMC Group N.V. De totale  

kosten voor het leveren van diensten in de functie 

van COO in het boekjaar 2010 bedragen Eur 310 

duizend. Verder zijn er net als aan de overige leden 

van de Raad van Bestuur 50.000 ‘ Stock Apprecia-

tion Rights’ (SAR’s) toegekend die zijn toegelicht 

onder toelichting 27 ‘Op aandelen gebaseerde  

betalingen’. In het boekjaar 2011 is de COO in de 

Bezoldiging raad van Bestuur    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Bezoldiging thijs manders    

# Periodiek betaalde beloningen     252 225

# Beloningen betaalbaar op termijn     12 15

# Uitkeringen bij beëindiging dienstverband     – –

# Winstdelingen en bonusbetalingen     141 81

totale bezoldiging     405 321

Bezoldiging rogier van Beek    

# Periodiek betaalde beloningen     224 170

# Beloningen betaalbaar op termijn     6 9

# Uitkeringen bij beëindiging dienstverband     – –

# Winstdelingen en bonusbetalingen     124 66

totale bezoldiging     354 245

Bezoldiging luud engels*    

# Periodiek betaalde beloningen     238 –

# Beloningen betaalbaar op termijn     17 –

# Uitkeringen bij beëindiging dienstverband     – –

# Winstdelingen en bonusbetalingen     167 –

totale bezoldiging     422 –

* Per 20 april 2011 is Luud Engels benoemd tot lid van de Raad van bestuur.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders be-

noemd tot lid van de Raad van Bestuur. Hierdoor is 

de beloning van 2011 opgenomen onder toelichting 

30 ‘Bezoldigingen’.

30. Bezoldigingen

Beloning Raad van Bestuur

Inzake de beloning van de leden van de Raad van 

Bestuur zijn de volgende bedragen opgenomen in 

het resultaat van 2011, respectievelijk 2010.
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Aan alle leden van de Raad van Bestuur zijn tevens 

50.000 ‘Stock Appreciation Rights’ (SAR’s) toe-

gekend die zijn toegelicht onder toelichting 27  

‘Op aandelen gebaseerde betalingen’. 

Beloning Raad van Commissarissen

Inzake de beloning van de leden van de Raad van 

Commissarissen zijn de volgende bedragen opge-

nomen in het resultaat van 2011, respectievelijk 

2010:

 

Bezoldiging raad van commissarissen   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Jan Lobbezoo (voorzitter)     28 28

Hans Wouters     24 23

Paul Schouwenaar     24 23

 

Effectenbezit

De Raad van Bestuur van TMC beheert 22,8% 

van de 3.687.766 uitgegeven gewone aandelen.  

Tezamen met de strategisch adviseurs, verbonden 

aan TMC is dat 45,6%. In combinatie met de com-

missaris is dat 55,0%. Via holding vennootschap-

pen of anderszins is dit belang beheerd. Zie tevens 

toelichting 21 ‘Totaal eigen vermogen toe te reke-

nen aan aandeelhouders van de Vennootschap’. 
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7.7 vennootschappeliJke Balans
 (vóór winstbestemming)

 

    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000     Toelichting*

activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen    (33) 13.629 7.633

Vorderingen op groepsmaatschappijen    (34) 4.331 10.194

Overige vorderingen     47 649

vaste activa     18.007 18.476

Vorderingen op groepsmaatschappijen    (34) 2 1

Belastingen en premies sociale verzekeringen     – 51

Overige vlottende activa     193 195

Geldmiddelen en kasequivalenten     6.239 1.065

vlottende activa     6.434 1.312

totaal activa     24.441 19.788

* De toelichting op pagina 114 t/m 117 is integraal onderdeel van deze vennootschappelijke jaarrekening.
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    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000     Toelichting*

eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal     315 315

Agio     14.439 14.439

Wettelijke reserves     62 607

Overige reserves     2.031 -211

Onverdeeld resultaat     6.011 3.457

eigen vermogen    (35) 22.858 18.607

verplichtingen

Leningen en overige financieringsverplichtingen     – 338

Schulden aan leveranciers     28 188

Vennootschapsbelasting     714 196

Belastingen en premies sociale verzekeringen     170 22

Overige schulden en overlopende passiva     671 437

kortlopende schulden     1.583 1.181

totaal eigen vermogen en verplichtingen   24.441 19.788

* De toelichting op pagina 114 t/m 117 is integraal onderdeel van deze vennootschappelijke jaarrekening.
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7.9 toelichting op de  
vennootschappeliJke 
Jaarrekening

31. algemeen

De vennootschappelijke jaarrekening maakt deel 

uit van de jaarrekening 2011 van TMC Group N.V. 

(‘de Vennootschap’). Ten aanzien van de vennoot-

schappelijke winst- en verliesrekening van de  

Vennootschap is gebruikgemaakt van de vrijstelling 

ingevolge artikel 2:402 Boek 2 BW.

32. grondslagen voor de waardering 

van activa en passiva en de resultaat-

Bepaling 

De Vennootschap maakt voor de bepaling van de 

grondslagen voor de waardering van activa en pas-

siva en resultaatbepaling van haar vennootschap-

pelijke jaarrekening gebruik van de optie die wordt 

geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat 

de grondslagen voor de waardering van activa en 

passiva en resultaatbepaling (hierna ‘waarderings-

grondslagen’) van de vennootschappelijke jaarreke-

ning van de Vennootschap gelijk zijn aan de 

grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS 

jaarrekening zijn toegepast. 

Hierbij worden deelnemingen, waarop invloed van 

betekenis wordt uitgeoefend, op basis van de ‘equi-

ty’-methode gewaardeerd. Deze geconsolideerde 

EU-IFRS jaarrekening is opgesteld volgens de door 

de International Accounting Standards Board vast-

gestelde en door de Europese Unie aanvaarde  

standaarden (hierna ‘EU-IFRS’). Verwezen wordt 

naar pagina 68 tot en met 81 voor een beschrijving 

van deze grondslagen.

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen 

waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van 

de Vennootschap in de resultaten van deze deel-

nemingen. Resultaten op transacties, waarbij  

overdracht van activa en passiva tussen de  

Vennootschap en haar deelnemingen en tussen 

deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn 

niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd 

kunnen worden beschouwd.

    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Resultaat deelnemingen na belasting     5.996 3.492

Overige resultaten na belasting     15 -35

winst over het boekjaar     6.011 3.457

 7.8 vennootschappeliJke  
 winst- en verlies-
 rekening
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deelnemingen in groepsmaatschappiJen   2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Stand per 1 januari     7.633 4.641

Aandeel in resultaten van deelnemingen     5.996 3.492

Ontvangen dividend van deelnemingen     – -500

stand per 31 december     13.629 7.633

33. deelnemingen in groeps-

maatschappiJen

De Vennootschap heeft een 100% kapitaalbelang 

in TMC Holding B.V. De deelneming wordt gewaar-

deerd volgens de vermogensmutatiemethode,  

berekend volgens de in de groep geldende waarde-

ringsgrondslagen. Het verloop van de netto  

vermogenswaarde is als volgt: 

34. vorderingen op groeps-

maatschappiJen 

De langlopende vorderingen op groepsmaatschap-

pijen zijn in de balans opgenomen in de vaste  

activa. De kortlopende vorderingen op groeps-

maatschappijen zijn in de balans opgenomen als 

vlottende activa. 
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Wettelijke reserves

In overeenstemming met artikel 98c lid 4 BW 2 

Titel 4 wordt een wettelijke reserve aangehouden 

ter hoogte van de aan de aandeelhouders ver-

strekte leningen ter verkrijging van aandelen in de 

Vennootschap.

36. voorwaardeliJke verplichtingen

De Vennootschap maakt deel uit van de fiscale 

eenheid TMC. Op grond daarvan is zij aansprakelijk 

voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als 

geheel inzake de vennootschapsbelasting.

37. honoraria van de accountant

Onder overige bedrijfskosten in de geconsolideerde 

jaarrekening is in 2011 een bedrag van Eur 121 dui-

zend (2010: Eur 136 duizend) opgenomen als hono-

raria voor diensten verleend door KPMG 

Accountants N.V. en hierbij aangesloten firma’s en/

of zustermaatschappijen. De honoraria voor onder-

zoek van de jaarrekening heeft betrekking op de  

accountantscontrole van de jaarrekening van TMC 

en haar dochterondernemingen.

35. eigen vermogen

 

mutatieoverzicht eigen vermogen

 

 gestort en    onver-

 opgevraagd  wetteliJke overige deeld

 kapitaal agio reserves reserves resultaat totaal

Bedragen x Eur 1.000 

1 januari 2010 315 14.439 627 4.427 -4.740 15.068

Resultaatverdeling – – – -4.740 4.740 –

Op aandelen gebaseerde betalingen – – – 82 – 82

Mutatie wettelijke reserve – – -20 20 – –

Winst over het boekjaar – – – – 3.457 3.457

31 december 2010 315 14.439 607 -211 3.457 18.607

1 januari 2011 315 14.439 607 -211 3.457 18.607

Resultaatverdeling – – – 3.457 -3.457 –

Dividenduitkering – – – -1.843 – -1.843

Op aandelen gebaseerde betalingen – – – 83 – 83

Mutatie wettelijke reserve – – -545 545 – –

Winst over het boekjaar – – – – 6.011 6.011

31 december 2011 315 14.439 62 2.031 6.011 22.858
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honoraria van de accountant    2011 2010

Bedragen x Eur 1.000 

Onderzoek van de jaarrekening     99 105

Andere controleopdrachten     5 –

Adviesdiensten op financieel terrein     – –

Andere niet controlediensten     17 31

totaal     121 136

38. overige toelichtingen

raad van commissarissen

Jan Lobbezoo, voorzitter

Hans Wouters

Paul Schouwenaar

(a) Bezoldiging

Voor informatie over bezoldiging en prestatiebelo-

ningen van de leden van de Raad van Bestuur en de 

Raad van Commissarissen wordt verwezen naar 

toelichting 30 van de geconsolideerde jaarrekening. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn de enige 

werknemers in dienst van de Vennootschap.

Eindhoven, 19 maart 2012

raad van Bestuur

Thijs Manders, voorzitter

Rogier van Beek

Luud Engels
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8.1 controleverklaring 
van de onaFhankeliJke 
accountant 

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van TMC Group N.V.

verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag, op pagina 62 tot en 

met 117, opgenomen jaarrekening 2011 van TMC 

Group N.V. te Eindhoven gecontroleerd. De jaar-

rekening omvat de geconsolideerde en de vennoot-

schappelijke jaarrekening. De geconsolideerde 

jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde winst- 

en verliesrekening en het geconsolideerd overzicht 

van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

over 2011, de geconsolideerde balans per 31 de-

cember 2011, geconsolideerd mutatieoverzicht  

van het eigen vermogen en geconsolideerd kas-

stroomoverzicht over 2011 en de toelichting waarin 

zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke 

grondslagen voor financiële verslaggeving en  

overige toelichtingen. De vennootschappelijke jaar-

rekening bestaat uit de vennootschappelijke balans 

per 31 december 2011 en de vennootschappelijke 

winst- en verliesrekening over 2011 met de toelich-

ting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslag-

geving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de Vennootschap is verantwoor-

delijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 

geven in overeenstemming met International  

Financial Reporting Standards zoals aanvaard  

binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2  

van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 

(BW), alsmede voor het opstellen van het Verslag 

van de Raad van Bestuur in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verant-

woordelijk voor een zodanige interne beheersing als 

het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaar-

rekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een 

oordeel over de jaarrekening op basis van onze  

controle. Wij hebben onze controle verricht in over-

eenstemming met Nederlands recht, waaronder  

de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig 

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening  

geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaam-

heden ter verkrijging van controle-informatie over 

de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 

van de door de accountant toegepaste oordeels-

vorming, met inbegrip van het inschatten van de  

risico’s dat de jaarrekening een afwijking van mate-

rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt 

de accountant de interne beheersing in aanmerking 

Overige
gegevens8
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die relevant is voor het opmaken van de jaarreke-

ning en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht 

op het opzetten van controlewerkzaamheden die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze risico- 

inschattingen hebben echter niet tot doel een oor-

deel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de Vennootschap. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de 

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor  

financiële verslaggeving en van de redelijkheid  

van de door het bestuur van de Vennootschap  

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van 

het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen  

controle-informatie voldoende en geschikt is om 

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de geconsolideerde 

jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarreke-

ning een getrouw beeld van de grootte en de samen-

stelling van het vermogen van TMC Group N.V. per 

31 december 2011 en van het resultaat en de kas-

stromen over 2011 in overeenstemming met Interna-

tional Financial Reporting Standards zoals aanvaard 

binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel betreffende de vennootschappelijke  

jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de vennootschappelijke 

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van TMC Group 

N.V. per 31 december 2011 en van het resultaat 

over 2011 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 

BW.

verklaring betreffende overige bij of 

krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW  

vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn ge-

bleken naar aanleiding van het onderzoek of het 

Verslag van de Raad van Bestuur, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 

BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder 

b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toege-

voegd. Tevens vermelden wij dat het Verslag van  

de Raad van Bestuur, voor zover wij dat kunnen be-

oordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 

vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Eindhoven, 19 maart 2012

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

M.J.A. Verhoeven RA
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8.2 statutaire regeling 
resultaatBestemming 

Artikel 24 van de statuten luidt: Uitkering van winst 

geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waar-

uit blijkt dat zij geoorloofd is. 

Uit de winst die in enig boekjaar is behaald, wordt 

allereerst, voor zo mogelijk, op de preferente aan-

delen uitgekeerd het hierna te noemen percentage 

van het verplicht op die aandelen, per de aanvang 

van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, 

gestorte bedrag. 

Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het 

gemiddelde van de Euribor-rente zoals toegepast 

door Rabobank of haar rechtsopvolger, gewogen 

naar het aantal dagen waarvoor dit percentage gold 

gedurende het boekjaar waarover de uitkering  

geschiedt, verhoogd met een bij de uitgifte van de 

preferente aandelen door de Raad van Bestuur 

onder goedkeuring van de Raad van Commissaris-

sen vast te stellen opslag van maximaal driehon-

derd (300) basispunten. Indien in het boekjaar, 

waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaats-

vindt, het verplicht op de preferente aandelen ge-

storte bedrag is verlaagd of, ingevolge een besluit 

tot verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering 

worden verlaagd respectievelijk, zo mogelijk,  

worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het 

hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van 

de verlaging respectievelijk vanaf het tijdstip 

waarop de verdere storting verplicht is geworden. 

Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van  

preferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal voor 

dat boekjaar het dividend op de preferente aande-

len naar rato tot de dag van uitgifte worden ver-

minderd, waarbij een gedeelte van een maand voor 

een volle maand zal worden gerekend. Indien over 

een vorig jaar of over vorige jaren op preferente 

aandelen minder dan gemeld jaarlijks dividend is 

uitgekeerd, wordt de beschikbare winst, voor zover 

deze strekt voorts gebezigd om hetgeen aan  

bedoeld dividend heeft ontbroken, aan te vullen.

De Raad van Bestuur bepaalt met goedkeuring van 

de Raad van Commissarissen welk gedeelte van de 

na toepassing van het bepaalde in het in lid 2 van 

dit artikel resterende winst wordt gereserveerd. 

Het gedeelte van de winst dat resteert na toepas-

sing van het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit  

artikel staat ter beschikking van de Algemene  

Vergadering van Aandeelhouders. De Vennoot-

schap kan aan aandeelhouders en andere gerech-

tigden tot de vooruitkering 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.  

Bij berekening van de winstverdeling tellen de aan-

delen die de Vennootschap in kapitaal houdt niet 

mede. De Raad van Bestuur is bevoegd tot uitkering 

van één of meer interim-dividenden te besluiten, 

mits aan het vereiste van lid 5 is voldaan blijkens 

een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld 

in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. 

De Raad van Bestuur is, met goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen, bevoegd om te bepalen 

dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in 

de vorm van aandelen zal worden gedaan of te be-

palen dat aandeelhouders de keuze wordt gelaten 

om een uitkering hetzij in geld, hetzij in de vorm 

van aandelen te ontvangen. De Raad van Bestuur 

stelt,met goedkeuring van de Raad van Commissa-

rissen, de voorwaarden vast waaronder een derge-

lijke keuze kan worden gedaan. 
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De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen, besluiten tot uitkering 

van aandeelhouders ten laste van één of meer 

reserves, hetzij in geld, hetzij in de vorm van aan-

delen, hetzij in een combinatie daarvan in verhou-

ding tot het normale bezit van ieders aandelen, één 

en andermits is voldaan aan het vereiste in lid 5 van 

dit artikel blijkens een tussentijdse vermogensop-

stelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het 

Burgerlijk Wetboek.

In geval van intrekking met terugbetaling van  

preferente aandelen, wordt op de dag van terug-

betaling een uitkering gedaan op de ingetrokken 

preferente aandelen, welke uitkering berekend 

wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met 

|het bepaalde in lid 2 van dit artikel en wel over de 

periode waarover nog niet eerder een uitkering als 

bedoeld in de eerste zin van lid 2 van dit artikel is 

gedaan tot aan de dag van terugbetaling, één en 

ander mits is voldaan aan het vereiste in lid 5 van 

dit artikel blijkens een tussentijdse vermogensop-

stelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

8.3 voorstel tot resultaat-
Bestemming 

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergade-

ring van Aandeelhouders voor om van de winst 

over het boekjaar een bedrag ad Eur 3.688 duizend 

(Eur 1,00 per gewoon aandeel) als dividend uit te 

keren in contanten en het resterende bedrag ad 

Eur 2.323 duizend toe te voegen aan de overige re-

serves. De winst over het boekjaar is opgenomen in 

de post onverdeelde winst in het eigen vermogen.

 



pag
122 Jaarverslag — 2011

Bijlagen
BiJlage i: meerJarenoverzicht

 2011 2010 2009 2008 2007* 2006 2005 2004 2003 

Bedragen x Eur 1.000 

opbrengsten 52.663 42.094 37.151 42.336 27.355 14.050 6.100 3.719 2.874

Groei 25,1% 13,3% -12,2% 54,8% 94,7% 130,3% 64,0% 29,4% -0,8%

Brutowinst 18.999 15.274 12.109 14.302 10.111 4.814 2.099 1.374 1.070

% van de opbrengsten 36,1% 36,3% 32,6% 33,8% 37,0% 34,3% 34,4% 36,9% 37,2%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

en bijzondere waardeverminderingen

(eBitda) 8.911 5.272 2.716 6.137 5.136 2.853 977 525 81

% van de opbrengsten 16,9% 12,5% 7,3% 14,5% 18,8% 20,3% 16,0% 14,1% 2,8%

Bedrijfsresultaat (eBit) 8.037 4.725 -4.010 5.612 4.877 2.827 970 520 79

% van de opbrengsten 15,3% 11,2% -10,8% 13,3% 17,8% 20,1% 15,9% 14,0% 2,7%

winst over het boekjaar 6.011 3.457 -4.740 4.040 3.561 1.913 637 300 34

% van de opbrengsten 11,4% 8,2% -12,8% 9,5% 13,0% 13,6% 10,4% 8,1% 1,2%

kasstroom 4.277 1.582 -298 -68 -2.808 4.717 1 230 193

Balansgegevens (x Eur 1.000)

Handels- en overige vorderingen 12.354 10.548 6.466 8.396 5.779 3.469 1.420 820 428

Eigen vermogen 22.858 18.607 15.068 23.378 19.511 6.804 490 73 -51

Vreemd vermogen 9.119 8.431 8.735      9.515 11.179 3.220 1.829 1.370 803

Totaal vermogen 31.977 27.038 23.803 32.893 30.690 10.024 2.319 1.443 752

medewerkers

Aantal Werkondernemers per 31 dec. 478 433 378 440 380 175 70 33 23

Aantal indirecte werknemers per 31 dec. 61 58 63 76 56 21 14 9 4

Ratio direct/indirect 7,8 7,5 6,0 5,8 6,8 8,3 5,0 3,7 5,8

* Inclusief overname Adapté per 1 juli 2007.
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 2011 2010 2009 2008 2007* 2006 2005 2004 2003 

Bedragen x Eur 1.000 

opbrengsten 52.663 42.094 37.151 42.336 27.355 14.050 6.100 3.719 2.874

Groei 25,1% 13,3% -12,2% 54,8% 94,7% 130,3% 64,0% 29,4% -0,8%

Brutowinst 18.999 15.274 12.109 14.302 10.111 4.814 2.099 1.374 1.070

% van de opbrengsten 36,1% 36,3% 32,6% 33,8% 37,0% 34,3% 34,4% 36,9% 37,2%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

en bijzondere waardeverminderingen

(eBitda) 8.911 5.272 2.716 6.137 5.136 2.853 977 525 81

% van de opbrengsten 16,9% 12,5% 7,3% 14,5% 18,8% 20,3% 16,0% 14,1% 2,8%

Bedrijfsresultaat (eBit) 8.037 4.725 -4.010 5.612 4.877 2.827 970 520 79

% van de opbrengsten 15,3% 11,2% -10,8% 13,3% 17,8% 20,1% 15,9% 14,0% 2,7%

winst over het boekjaar 6.011 3.457 -4.740 4.040 3.561 1.913 637 300 34

% van de opbrengsten 11,4% 8,2% -12,8% 9,5% 13,0% 13,6% 10,4% 8,1% 1,2%

kasstroom 4.277 1.582 -298 -68 -2.808 4.717 1 230 193

Balansgegevens (x Eur 1.000)

Handels- en overige vorderingen 12.354 10.548 6.466 8.396 5.779 3.469 1.420 820 428

Eigen vermogen 22.858 18.607 15.068 23.378 19.511 6.804 490 73 -51

Vreemd vermogen 9.119 8.431 8.735      9.515 11.179 3.220 1.829 1.370 803

Totaal vermogen 31.977 27.038 23.803 32.893 30.690 10.024 2.319 1.443 752

medewerkers

Aantal Werkondernemers per 31 dec. 478 433 378 440 380 175 70 33 23

Aantal indirecte werknemers per 31 dec. 61 58 63 76 56 21 14 9 4

Ratio direct/indirect 7,8 7,5 6,0 5,8 6,8 8,3 5,0 3,7 5,8

* Inclusief overname Adapté per 1 juli 2007.
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tmc oil & gas ondersteunt de 

productontwikkeling van (high tech) 

bedrijven in de olie- en gasindustrie. 

Dit gebeurt door de inhuur van hoog-

waardig gekwalificeerde technische 

professionals. Onze focus richt zich op 

het ontwikkelen en onderhouden  

van complexe systemen, waarin wij  

kritische functies invullen op de projec-

ten van onze klanten.

tmc chemical heeft opdrachten 

die uiteenlopen van research tot speci-

fieke toepassingen. De werkzaam heden 

variëren van services, consultancy en 

(inhoudelijk) management.  

TMC Chemical draagt bij aan een duur-

zamere, veiligere en gezondere wereld, 

met name in de markten: chemie, pro-

cesindustrie, ‘life science’ en energie.  

tmc civiele techniek ziet in 

toenemende mate een verschuiving 

naar Design en Construct opdrachten. 

TMC Civiele Techniek sluit hier met 

haar Werkondernemers naadloos op 

aan. 

tmc Bouwkunde werkt aan 

projecten in de engineeringsfase 

(constructies), uitvoeringsfase (nieuw-

bouw & renovatie) en onderhoudsfase 

(technisch vastgoedbeheer). Of het nu 

gaat om mensen op operationeel of 

tactisch niveau: TMC Bouwkunde  

ondersteunt en ontzorgt met onder-

nemende specialisten.

tmc physics heeft de ambitie 

oplossingen voor haar klanten te  

bedenken die competitief voordeel  

bieden. Fysica en natuurkundige  

vraagstukken zijn de passie, de oplos-

singen zijn de drijfveer.

tmc sap heeft een focus die ligt  

bij het probleem van de klant, de opti-

malisatie van het pakket helpt bij de 

oplossing. Dit bereiken we door zo 

dicht mogelijk bij de kern van SAP te 

blijven. Meer business consultancy dan 

programmeren dus.  

BiJlage ii: celomschriJving
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tmc electronics staat voor 

gedreven elektronica experts om de 

uitdagingen van onze klanten om te 

zetten in adequate oplossingen. Iedere 

Werkondernemer heeft daarvoor  

binnen de domeinen Elektronica en 

Elektrotechniek zijn eigen specialisatie 

ontwikkeld. 

tmc mechanical is de partner 

voor de innovatie van haar klanten. 

Door het aanbieden van unieke compe-

tenties geeft dit een impuls aan het 

project. De activiteiten zijn verdeeld 

over de branches: automotive, high 

tech en solar. TMC Mechanical maakt 

unieke werktuigbouwkundige kennis 

beschikbaar voor klanten.

tmc Field service is leveran-

cier van specialisten op het gebied van 

Field Service, maintenance engineering 

en commisioning engineering. Met 

onze opdrachtgevers en Werkonder-

nemers zorgen wij voor invulling van 

projecten in de hele wereld. 

tmc manuFacturing  
support levert hoogwaardige 

technici door focus, verdieping en pro-

fessionaliteit. Wij verdiepen ons in de 

problemen van de klant en vinden snel 

een passende invulling of oplossing. 

Wij voorzien prominente productie-

bedrijven van hoog opgeleide technici 

die een bijdrage leveren aan de ontwik-

keling en optimalisatie van kritische 

projecten in productieprocessen.

tmc emBedded ondersteunt 

hightech ondernemingen door soft-

ware voor producten zo efficiënt  

mogelijk te ontwikkelen. Deze ontwik-

keling wordt gerealiseerd door Werk-

ondernemers die een jarenlange kennis 

en ervaring hebben op het gebied van 

real-time embedded systemen, techni-

sche data systemen, ontwikkelmetho-

dieken, test & integratie strategieën, 

architectuur en ‘user interfaces’.

tmc mechatronics is vooral 

actief in de markt van Equipment Ma-

nufacturers. Het ontwikkelen van he-

dendaagse high tech en automotive 

systemen is een multidisciplinaire aan-

gelegenheid. De Werkondernemers van 

TMC Mechatronics werken dan ook in 

het hart van de Research & Develop-

ment en integratie-afdelingen van onze 

klanten en zijn daar de verbindende 

factor tussen de verschillende mono-

disciplines in deze innovatieve ontwik-

kelprojecten.
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BiJlage iii: Juridische structuur

TMC Group N.V.

TMC Holding B.V.

ICTTechnology Construction

TMC Entrepreneurial Lab  B.V.

TMC Engineering & Construction B.V.*

TMC Automotive B.V.*

TMC Chemical B.V.

TMC Electronics B.V.

TMC Bouwkunde B.V.

TMC Civiele Techniek  B.V.

TMC Oil & Gas B.V.

TMC Embedded B.V.

TMC Field Service Eindhoven B.V.

TMC Field Service Midden B.V.

TMC Manufacturing Support B.V.

TMC Mechanical B.V.

TMC Mechatronics B.V.

TMC Physics B.V.

TMC Physics West B.V.

TMC ERP Professionals B.V.

* Vennootschappen met gestaakte activiteiten.



TMC GROUP N.V.

127

BiJlage iv: 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

Tel: +31 (0)30 820 05 18

Fax: +31 (0)30 251 16 46

kantoor hoogvliet

Hoefsmidstraat 41

1e etage, ruimte D1.48

3194 AA Hoogvliet

Tel: +31 (0)10 231 07 63

coloFon

Voor eventuele fouten of onvolkomen heden in  

deze publicatie kan geen enkele aansprakelijkheid 

worden aanvaard.
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druk

Fennema Drukkers, Werkendam
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