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Aanhoudende autonome omzetgroei voor DPA Group in 2016 en krimp inzet zelfstandigen door 
wet DBA 
 
Amsterdam, 7 maart 2017 - DPA Group N.V. jaarcijfers 2016 
 
Hoofdpunten 2016 
• 8,0% omzetgroei tot 125,6 miljoen euro (2015: 116,3 miljoen) 
• Genormaliseerde brutowinst van 34,0 miljoen euro (2015: 29,8 miljoen) 
• Stijging genormaliseerde EBITDA met 19% tot 10,1 miljoen euro (2015: 8,5 miljoen) 
• Acquisitie en integratie van PeopleGroup 
• Sterke inzet op new business met start-ups en DPA Greenhouse 
• 11% minder facturabele uren zelfstandigen door wet DBA 
 
Overige hoofdpunten:  
• Overeenstemming bereikt over overname 61,1% belang in Your Professionals 
• Voorstel aan AVA om 3 miljoen in 2016 ingekochte DPA-aandelen in te trekken  
 

Quote Eric Winter, CEO 
“De positieve ontwikkeling van onze resultaten heeft zich in 2016 voortgezet. Het afgelopen jaar 
hebben we opnieuw veel aandacht besteed aan ontwikkeling van de specialistische kennis van onze 
professionals. Ook zijn verschillende young professional programs gestart en hebben we 
DPA Greenhouse opgezet. Een andere belangrijke stap was de krachtenbundeling met PeopleGroup, 
aanbieder van interim- en consultancydiensten op inkoopgebied. Wat we zien is dat onze op de lange 
termijn gestoelde strategie ons uitstekend in staat stelt om mee te bewegen met de dynamiek in onze 
markten. Hierin ligt de nadruk op autonome groei, het benutten van schaalvoordelen en investeringen in 
kennis en kunde. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe activiteiten in kansrijke groeimarkten, ook als de 
investeringen hierin op korte termijn mogelijk ten koste gaan van de winstgevendheid.” 

Toelichting op jaarresultaten 2016 

Resultaatontwikkeling 
In 2016 nam de omzet van DPA met 8,0% toe tot 125,6 miljoen euro (2015: 116,3 miljoen). Deze 
omzetgroei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het consolidatie-effect van overnames. Het 
aandeel in de omzet van professionals die in loondienst van DPA zijn nam toe: autonoom steeg deze 
omzet met 5% ten opzichte van 2015. De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten 
opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim), bedroeg 
over het gehele jaar 89%. De productiviteit bleef hiermee op hetzelfde niveau als in 2015. 
 
De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 34,0 miljoen euro (2015: 29,8 
miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 
27,1% (2015: 25,7%). PeopleGroup is geconsolideerd per 1 juli 2016 en droeg 1,2 miljoen euro bij 
aan de in 2016 gerealiseerde omzet en 0,2 miljoen aan de brutowinst. De in 2015 overgenomen 
bedrijven ConQuaestor Interim Professionals en SOZA XPERT droegen gedurende het gehele 
boekjaar bij aan de omzet en het resultaat. Het consolidatie-effect van deze overnames bedroeg 8,2 
miljoen euro op de omzet in 2016. 
 
De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten (exclusief afschrijvingen, amortisatie en eenmalige 
baten en lasten) bedroegen 23,9 miljoen euro (2015: 21,3 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het 
gevolg van de consolidatie van overnames en het opstarten van nieuwe business initiatieven. De 
genormaliseerde verkoop- en beheerskosten bedragen 19,1% van de omzet (2015: 18,4%). 
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De genormaliseerde EBITDA bedraagt 10,1 miljoen euro (2015: 8,5 miljoen). Over het boekjaar 2016 
rapporteert DPA een resultaat na belastingen van 6,9 miljoen euro (2015: 4,8 miljoen).  
 
 

Verkorte resultatenrekening in miljoenen euro’s of percentage 2016 2015 
Netto-omzet 125,6 116,3 
Kostprijs van de omzet1 91,6 86,5 
Brutowinst1 34,0 29,8 
Brutomarge1 27,1

% 
25,7% 

Verkoop- en beheerskosten exclusief afschrijvingen en amortisatie1 23,9 21,3 

EBITDA1 10,1 8,5 
EBITDA-marge1 8,1% 7,3% 
Afschrijvingen en amortisatie 2,7 2,4 
Bijzondere en eenmalige baten en lasten -2,5 0,9 
Bedrijfsresultaat (EBIT) 9,9 5,2 
EBIT-marge 7,9% 4,4% 
Resultaat na belastingen2 6,9 4,8 

1 Genormaliseerd voor eenmalige baten en lasten. 
2 In 2015 inclusief 2,3 miljoen euro boekwinst uit hoofde van verkoop aandelenbelang in ICT Automatisering. 

 
Business development 
In 2016 is naast het stimuleren van autonome groei ingezet op eigen initiatieven en ondersteuning 
van start-ups. In het boekjaar zijn de nieuwe business units Digital Marketing Professionals, 
REDFORCE, DPA Privacy, DPA Tax en DPA Woningcorporaties geïntroduceerd. Ook is 
innovatiecentrum DPA Greenhouse opgezet, dat jonge ondernemingen ondersteunt in de start- en 
eerste groeifase: van idee naar businessplan, eerste omzet en winst. De eerste onderneming die 
hier gebruik van maakt is Quantillion, een startup van experts in datagedreven methodieken. Verder 
is vanuit DPA Supply Chain People gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van de 
nieuwe activiteiten DPA Supply Chain Management en DPA Supply Chain Systems. 

 
De investeringen in business development en de opstartkosten voor nieuwe activiteiten 
bedroegen 0,8 miljoen euro en zijn geheel ten laste van het resultaat gebracht. 

 
Integratie overnames 
Sinds 4 juli 2016 maakt PeopleGroup deel uit van DPA. Dit is een professionele dienstverlener op 
het gebied van hoogwaardige inkoop. De activiteiten zijn gebundeld met die van DPA Procurement. 
De verkopende aandeelhouders van PeopleGroup zijn operationeel verantwoordelijk voor de 
gecombineerde activiteiten. Deze zijn gebundeld in de nieuw opgerichte vennootschap DPA 
PeopleGroup waarin zij een belang van 49% behouden. 

 
Resultaat per segment 
Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten: 
Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public. 

 
Omzet per segment 
In miljoenen euro's en % 

2016 2015 
 % totaal  % totaal 

Finance, Banking & Insurance 67,9 54,1 65,6 56,4 
Techniek & ICT 23,4 18,6 23,5 20,2 
Legal & Public 35,5 28,2 27,5 23,7 
Eliminatie tussen segmenten -1,2 -0,9 -0,3 -0,3 
Totaal 125,6 100 116,3 100 

 
Ook in 2016 heeft het segment Finance, Banking & Insurance het grootste aandeel in de omzet. De 
omzetgroei in dit segment is hoofdzakelijk veroorzaakt door het consolidatie-effect van ConQuaestor 
Interim Professionals. In het segment Techniek & ICT bleef de omzet stabiel. De in 2015 
doorgevoerde reorganisaties van DPA Cauberg-Huygen en DPA Engineering wierpen in 2016 hun 
vruchten af. De omzet in het segment Legal & Public is aanzienlijk gestegen: autonoom groeide de 
omzet in dit segment met 25%. PeopleGroup droeg 1,2 miljoen euro bij aan de omzet in 2016.  
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Brutowinst per segment 
In miljoenen euro's en % 

2016 2015 
 % van de omzet  % van de omzet 

Finance, Banking & Insurance 17,5 25,7 15,0 22,9 
Techniek & ICT 5,9 25,3 5,2 22,1 
Legal & Public 10,9 30,8 9,6 35,0 
Eliminatie tussen segmenten -0,3  -  
Totaal 34,0 27,1 29,8 25,7 
Eenmalige baten en lasten -0,6  -0,2  
Totaal 33,4 26,6 29,6 25,5 

 

Bijzondere en eenmalige baten en lasten 
In de resultaten van 2016 is per saldo voor 2,5 miljoen euro bijzondere en eenmalige baten 
opgenomen (2015: 0,9 miljoen lasten). Deze worden gevormd door 0,8 miljoen reorganisatielasten 
(2015: 0,7 miljoen) en een bijzondere bate van 3,3 miljoen euro in verband met de vrijval van earn-
out verplichtingen. 
 
Financiële positie 
 
Balans: 
Het eigen vermogen nam in 2016 toe tot 56,4 miljoen euro (2015: 53,5 miljoen). De solvabiliteit 
bedraagt ultimo 2016 54,9% (ultimo 2015: 50,0%). De kortlopende verplichtingen bedragen 
37,1 miljoen euro (2015: 37,0 miljoen). 

 
Nettokasstroom: 
De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 6,6 miljoen euro positief (2015: 1,1 miljoen 
negatief). Dit is met name het gevolg van het gerealiseerde operationele resultaat en stringent 
debiteurenbeheer. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 1,7 miljoen euro 
negatief (2015: 5,1 miljoen euro positief dankzij 10,3 miljoen euro verkoopopbrengst uit hoofde van 
een aandelenbelang in ICT Automatisering). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 
bedraagt 6,4 miljoen euro negatief (2015: 0,8 miljoen negatief). Per saldo zijn de rentedragende 
schulden met 2,2 miljoen euro toegenomen. 

 
Financiering: 
DPA beschikt over een kredietfaciliteit met een basislimiet van 3,0 miljoen euro en een 
debiteurenfinanciering van 70% van het totaal van de aan Rabobank verpande vorderingen tot een 
maximumbedrag van 17,0 miljoen euro. Per 31 december 2016 is van deze kredietfaciliteit 
10,0 miljoen euro opgenomen (ultimo 2015: 9,1 miljoen). Per ultimo 2016 bedroeg het saldo liquide 
middelen 0,2 miljoen euro (0,7 miljoen euro per ultimo 2015). 

 
Op 18 december 2014 is met Rabobank een leningsovereenkomst afgesloten voor maximaal 
18,0 miljoen euro voor de financiering van toekomstige acquisities. In 2016 heeft DPA 3,8 miljoen 
euro van deze faciliteit gebruikt voor financiering van acquisities. Ook is 1,6 miljoen euro afgelost 
op de acquisitiefaciliteit. Per saldo bedraagt de uitstaande schuldpositie uit hoofde van deze 
faciliteit per ultimo 2016 8,0 miljoen euro. 

 
De totale nettoschuldpositie bedraagt 17,8 miljoen euro per ultimo 2016 (ultimo 2015: 14,1 miljoen). 
 
Medewerkers 
In 2016 waren gemiddeld 1.085 fte professionals in loondienst bij DPA (2015: 959 fte) en 165 fte 
indirecte medewerkers (2015: 155 fte). De brutowinst per indirecte medewerker steeg naar 
203.000 euro (2015: 191.000 euro). DPA ziet investeren in continue kennisontwikkeling en 
coaching van haar medewerkers als een speerpunt van haar strategie en heeft haar programma’s 
op dit gebied in 2016 verder ontwikkeld en uitgebouwd.    
 
Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. Dit 
had gevolgen voor de positie van DPA als bemiddelaar van zelfstandige professionals. Hierdoor is 
het aantal facturabele uren van zelfstandige professionals - op autonome basis - in het tweede 
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halfjaar van 2016 met 11% gedaald ten opzichte van het tweede halfjaar van 2015. 
 
Gebeurtenis na balansdatum: overname activiteiten Your Professionals 
DPA heeft overeenstemming bereikt over de overname van 61,1% van de aandelen in Your 
Professionals. Deze onderneming bemiddelt professionals voor permanente en interim functies binnen 
de specialistische vakgebieden finance, IT, techniek, engineering en woningcorporaties. Your 
Professionals is in 2007 opgericht en gevestigd in Almere. Bij Your Professionals werken 125 mensen 
en de onderneming realiseert een jaaromzet van ruim 7 miljoen euro. Naar verwachting draagt deze 
nieuwe activiteit direct bij aan de winstgevendheid van DPA. 

 
Strategie 
DPA werkt continu aan het verbeteren van de prestaties. Uitgangspunt is het streven naar een 
gezonde balans in de belangen van de belangrijkste stakeholders: optimale dienstverlening aan de 
opdrachtgevers, zorg voor het welzijn van de medewerkers en de samenleving, en goed rendement 
voor de aandeelhouders. Een heldere organisatiestructuur en een efficiënt 
managementinformatiesysteem vormen hiervoor de basis. 

 
Strategische pijlers 
In 2015 zijn vier strategische pijlers geformuleerd als fundament onder de bedrijfsvoering:  

 
• Waarde toevoegen voor opdrachtgevers in de vorm van relevante specialistische 

kennis en kunde voor capaciteitsvragen, professionele dienstverlening en projecten. 
• Aantrekkelijk werkgeverschap door continu te investeren in persoonlijke begeleiding en 

coaching, en verdieping en verbreding van opleidings- en groeimogelijkheden voor 
professionals. 

• Autonome groei door de marktposities in geselecteerde markten te versterken, te investeren 
in de kwalitatieve groei van het bestand van professionals en de wervingsmethodieken en 
selectieprocedures voortdurend aan te scherpen. 

• Groeien door acquisities: creëren en benutten van schaalvoordelen door overnames van 
bedrijven die aansluiten bij de gevoerde strategie, en direct of binnen afzienbare termijn 
bijdragen aan de winst. Ook participeert de onderneming in jonge en innovatieve 
ondernemingen met kansrijke businessmodellen. 

 
Binnen deze pijlers focuste DPA in 2016 op resultaat gebaseerde verdienmodellen en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Verder is extra aandacht besteed aan op vernieuwing gerichte activiteiten, in 
de wetenschap dat de digitalisering steeds meer doordringt in de bedrijfsvoering van opdrachtgevers. 
 
Aandelen en dividend 
Het totale aantal uitstaande aandelen per 31 december 2016 is 46.968.196 (31 december 2015: 
50.020.693). In 2016 heeft DPA 5,0 miljoen aandelen ingekocht voor 7,6 miljoen euro: 9,99% van 
het uitstaande aandelenkapitaal. In 2016 is 1,0 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
voorstellen om van het nettoresultaat van 6,9 miljoen euro een bedrag van 3,0 miljoen euro als 
dividend uit te keren aan de aandeelhouders, ofwel 0,06 euro per aandeel. 
 
Vooruitzichten 
Het aanhoudende groeiherstel van de Nederlandse economie komt sterk tot uiting op de arbeidsmarkt. 
Ontwikkelingen zoals de digitalisering en veranderende wetgeving dragen verder bij aan een 
aanhoudende vraag naar hoogopgeleide professionals. DPA is goed gepositioneerd om hier op de juiste 
manier op in te spelen, onder meer door haar continue werving en selectie en de wijze waarop de 
business units gespecialiseerde professionals gericht inzetten, begeleiden en opleiden. Door verder te 
bouwen aan de toegevoegde waarde van de dienstverlening verwacht DPA de posities in het merendeel 
van haar markten in 2017 opnieuw te versterken. 
 
Jaarverslag 2016 en jaarvergadering 
De in dit persbericht en de bijlage gerapporteerde jaarcijfers zijn ontleend aan de managementinformatie 
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en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 20161. De jaarrekening over 2016 is 
beschikbaar op de website van DPA en wordt op 20 april 2017 ter vaststelling aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Deze vergadering vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor 
van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. Hierbij wordt onder andere een voorstel tot intrekking 
van de door DPA ingekochte aandelen aan de aandeelhouders voorgelegd. De oproeping voor de 
aandeelhoudersvergadering geschiedt via de website van DPA en wordt uiterlijk op 9 maart 2017 
gepubliceerd.  
 
Over DPA 
DPA Group richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische 
professionals en ontwikkeling van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en 
verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan de 
Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl. 
 
Voor meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met investor relations via investorrelations@dpa.nl of 
telefoonnummer 035 6250 505. 

 
 

Disclaimer 
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht 
geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en 
veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn 
onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal 
buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of 
ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of 
expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van 
veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. 
 
  

                                                
1 De	cijfers	in	de	bijlage	bij	dit	persbericht	op	pagina	7	t/m	11	zijn	afgeleid	uit	de	jaarrekening	waarbij	Deloitte	Accountants	op	7	maart	2017	
een	goedkeurende	controleverklaring	heeft	verstrekt. 
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Kerncijfers en kengetallen

In miljoenen euro's tenzij anders aangegeven 2016 2015

Resultaat
Netto-omzet 125,6 116,3																		
Brutowinst 33,4 29,6																				

Idem	in	%	van	de	netto-omzet 26,6% 25,5%

Genormaliseerde	EBITDA 10,1 8,5																							

Idem	in	%	van	de	netto-omzet 8,1% 7,3%

EBIT	(Bedrijfsresultaat) 9,9 5,2																							
Resultaat	voor	belastingen 8,5 3,7																							
Resultaat	na	belastingen 6,9 4,8																							
Resultaat	na	belastingen	per	aandeel	(in	euro's) 0,14 0,10																				

Vermogenspositie
Balanstotaal 102,8 107,0																		
Groepsvermogen 56,4 53,5																				
Solvabiliteit	(in	%	van	balanstotaal) 54,9 50,0																				
Liquiditeit	(in	%	vlottende	activa	ten	opzichte	van	kortlopende	
verplichtingen)

78,1 83,8																				

Netto	schuldpositie 17,8 14,1																				

Medewerkers
Gemiddeld	aantal	gedetacheerde	interim	professionals	in	
loondienst	(FTE) 1.085 959																						
Gemiddeld	aantal	indirecte	medewerkers	(FTE) 165 155																						
Toegevoegde	waarde	per	gemiddelde	indirecte	
medewerker	(x	1.000	euro) 203 191

Aandelen
Gemiddeld	aantal	uitstaande	aandelen	(x	1.000) 48.256 50.021
Aantal	uitstaande	aandelen	jaareinde	(x	1.000) 46.968 50.021
Hoogste	koers	(in	euro's) 1,76																				 1,94																				
Laagste	koers	(in	euro's) 1,47																				 1,52																				
Ultimo	koers	(in	euro's) 1,61																				 1,68																				
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x duizend euro

Netto-omzet 125.564 116.296

Kostprijs	van	de	omzet 92.146 86.694

Bruto winst 33.418 29.602

Verkoopkosten 14.369 12.401
Algemene	beheerskosten 9.132 12.034

23.501 24.435

Bedrijfsresultaat 9.917 5.167

Netto	financieringslasten -1.457 -1.515						

Resultaat voor belastingen 8.460 3.652

Belasting	over	het	resultaat -1.530 -1.124
Resultaat	deelnemingen -												 2.262

Resultaat na belastingen 6.930 4.790

Niet	gerealiseerde	resultaten	na	belastingen	(1) 724 75

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
7.654 4.865

Resultaat na belastingen toe te rekenen aan:
Aandeelhouders	van	de	vennootschap 6.945 4.815
Minderheidsbelang -15												 -25

Resultaat na belastingen 6.930 4.790

	 	

Resultaat na belastingen per aandeel toe te rekenen aan de  
aandeelhouders van de vennootschap (in euro per aandeel):

Resultaat	na	belastingen	per	gewogen	gemiddeld	aantal	aandelen 0,14 0,10
Verwaterd	resultaat	na	belastingen	per	gewogen	gemiddeld	aantal	
aandelen

0,14 0,09

(1)	Deze	post	komt	geheel	toe	aan	de	aandeelhouders	van	de	vennootschap	en	wordt	nooit	meer	begrepen	in	het	resultaat.

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

2016 2015
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (vóór resultaatbestemming)

x duizend euro 32	december	2016 32	december	2015

Immateriële	vaste	activa 70.650 72.089
Materiële	vaste	activa 1.127 1.217
Financiële	vaste	activa 1.921 979
Uitgestelde	belastingvorderingen 174 1.727

Vaste activa 73.872 76.012

Handels-	en	overige	vorderingen	 28.731 30.225
Liquide	middelen 212 748

Vlottende activa 28.943 30.973

Totaal activa 102.815 106.985

Groepsvermogen 56.395 53.475

Verplichtingen
Voorzieningen 1.811 2.600
Rentedragende	schulden 6.035 4.573
Overige	schulden 1.498 9.357

Langlopende verplichtingen 9.344 16.530

Voorzieningen 185 974
Rentedragende	schulden 11.949 10.273
Winstbelastingen 739 615
Overige	schulden 24.203 25.118

Kortlopende verplichtingen 37.076 36.980

Totaal verplichtingen 46.420 53.510

Totaal groepsvermogen en verplichtingen 102.815 106.985
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar 

x duizend euro

Kasstroom	uit	bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsresultaat 9.917 5.167

Aanpassingen	voor:
Amortisatie	immateriële	vaste	activa 2.379 2.106
Afschrijvingen	materiële	vaste	activa 344 310
Voorzieningen -915 -606
Nettofinancieringslast
Winstbelastingen
Resultaat	deelnemingen

1.808 1.810
Mutatie	in:
Handels-	en	overige	vorderingen 2.592 -8.326
Crediteuren	en	overige	schulden -6.936 1.308

-4.344 -7.018

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 7.381 -41

Betaalde	rente -672 -770
Betaalde	winstbelasting -95 -308

-767 -1.078

Nettokasstroom	uit	bedrijfssactiviteiten 6.614 -1.119

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten
Verwerving	van	een	onderneming	 -261 -3.747
Investeringen	in	immateriële	vaste	activa -95 -94
Investeringen	in	materiële	vaste	activa -359 -418
Mutatie	in	financiële	vaste	activa -942 -970
Verkoop	van	deelneming 															-			 10.348

Nettokasstroom	uit	investeringsactiviteiten -1.657 5.119

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten
Inkoop	eigen	aandelen -7.631 															-			
Uitkering	dividend -1.000 -2.604
Verkregen	leningen 3.800 5.998
Aflossing	leningen -1.578 -4.163

Nettokasstroom	uit	financieringsactiviteiten -6.409 -769

Nettotoename(/-afname)	in	geldmiddelen	en	kasequivalenten -1.452 3.231

Geldmiddelen	en	kasequivalenten	per	1	januari -8.325 -11.556

Nettotoename(/-afname)	in	geldmiddelen	en	kasequivalenten -1.452 3.231
Geldmiddelen	en	kasequivalenten	per	31	december -9.777 -8.325

2016 2015
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

                                                       Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap
x duizend euro Geplaatst 

aandelen 
kapitaal

Wettelijke 
reserve

Agio Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat

Ongereali-
seerde 

resultaten

Totaal Minderheids-
belang

Totaal

Stand	per	31	december	2014 5.002 41 79.593 -34.829 1.525 -117 51.215 -1 51.214

Resultaatbestemming	2014 																				-			 																-			 											-			 1.525 -1.525 												-			 																							-			 										-			
Vrijval	wettelijke	reserve 																				-																	-41	 											-			 41 																				-			 																					-			 												-			 																							-			 										-			

Overzicht	van	gerealiseerde	en	niet-gerealiseerde	resultaten
Resultaat	na	belastingen	2015 																				-			 																-			 											-			 																		-			 4.815 - 4.815 -25 4.790
Actuarieel	resultaat	na	belasting	netto	verplichtingen	
toegezegd-pensioenregeling

																				-			 																-			 											-			 																		-			 																				-			 75 75 																							-			 75

Totaal	van	gerealiseerde	en	niet	gerealiseerde	resultaten 																				-			 																-			 											-			 																		-			 4.815 75 4.890 -25 4.865

Transacties	met	aandeelhouders	van	de	vennootschap,	
rechtstreeks	verwerkt	in	het	eigen	vermogen
Uitgekeerd	dividend 																-			 -2.604 																		-			 																				-			 																					-			 -2.604 																							-			 -2.604
Transacties	met	aandeelhouders	van	de	vennootschap,	
rechtstreeks	verwerkt	in	het	eigen	vermogen

-																	 -												 -2.604 -															 -																	 -																		 -2.604 -																			 -2.604

Stand	per	31	december	2015 5.002 -												 76.989 -33.263 4.815 -42 53.501 -26 53.475

Resultaatbestemming	2015 																				-			 																-			 											-			 4.815 -4.815 												-			 																							-			 										-			
Dotatie	wettelijke	reserve 457 -457 												-			 										-			

Overzicht	van	gerealiseerde	en	niet-gerealiseerde	resultaten
Resultaat	na	belastingen	2016 																				-			 																-			 											-			 																		-			 6.945 - 6.945 -15 6.930
Actuarieel	resultaat	na	belasting	netto	verplichtingen	
toegezegd-pensioenregeling

																				-			 																-			 											-			 																		-			 																				-			 724 724 																							-			 724

Totaal	van	gerealiseerde	en	niet	gerealiseerde	resultaten 																				-			 																-			 											-			 																		-			 6.945 724 7.669 -15 7.654

Transacties	met	aandeelhouders	van	de	vennootschap,	
rechtstreeks	verwerkt	in	het	eigen	vermogen
Inkoop	aandelen 																				-			 																-			 -7.631 																		-			 																				-			 																					-			 -7.631 																							-			 -7.631
Uitgifte	aandelen 3.443 																		-			 																				-			 																					-			 3.443 454 3.897
Uitgekeerd	dividend 																				-			 																-			 -1.000 																		-			 																				-			 																					-			 -1.000 																							-			 -1.000
Verwerving	belang	minderheidsaandeelhouders 																				-			 																-			 											-			 																		-			 																				-			 																					-			 												-			 																							-			 -							
Transacties	met	aandeelhouders	van	de	vennootschap,	
rechtstreeks	verwerkt	in	het	eigen	vermogen

-																	 -												 -5.188 -															 -																	 -																		 -5.188 454 -4.734

Stand	per	31	december	2016 5.002 457 71.801 -28.905 6.945 682 55.982 413 56.395


