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Jaarverslag van de directie 

Service Centre Maastricht B.V. (SCM BV) is een onderdeel van Tata Steel Europe en het Indiase 

staalbedrijf Tata Steel. Het bestaat uit de handels- en bewerkingsactiviteiten van Feijen en 

Multisteel. Feijen maakt deel uit van de divisie Heavy Gauge Europe en Multisteel van Light Gauge 

Europe. 

 

In vergelijking tot vorig jaar is de vraag naar staalproducten van SCM BV in 2015-16 licht gestegen 

ondanks de moeilijkere marktsituatie. De verwachting voor het komende jaar 2016-17 is gematigd 

positief, zeker voor de eerstkomende maanden. 

 

In 2015-16 heeft Service Centre Maastricht B.V. een nettoresultaat na belastingen behaald van     € 

-2,7 mln.  hetgeen een verbetering is ten opzichte van het tegenvallende jaar 2014-15 (€ - 3,8 mln.). 

Het verlies komt ten laste van het eigen vermogen. 

 

Het afgelopen boekjaar heeft Service Centre Maastricht B.V. aan British Steel Nederland 

International B.V. (BSNI), gevestigd in IJmuiden, geen dividend uitgekeerd.  

 

  

Winst-en-verliesrekening  

 Jaar 2015-16 
 

Jaar 2014-15 Delta 

 Mln. € 
 

 %  
 

Mln. € 
 

 %  
 

Mln. € 

 

Som der bedrijfsopbrengsten    218,17  
 

     100,0  
 

   227,90  
 

     
100,0  

 
     -9,73  

Kosten van grond- en hulpstoffen    -187,84 
 

      -86,1  
 

   -200,56 
 
       -88,0  

 
12,72 

Kosten van uitbesteed werk en 
andere externe kosten      -10,96 

 
        -5,0  

 
     -11,33 

 
        -5,0  

 
    0,37 

Brutomarge      19,37  

 

        8,9  

 

     16,01  

 

        7,0  

 

      3,36  
Overige bedrijfslasten     - 21,54 

 

        -9,9  
 

    - 19,71 

 

        -8,6  
 

     -1,83  

Bedrijfsresultaat       -2,17 

 

       -1,0 

 

      -3,70 

 

       -1,6 

 

      1,53  
 

         Financiële baten en lasten       -1,44 
 

       -0,7 
 

      -1,36 
 

       -0,6 
 

     -0,08 

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor 

belastingen       -3,61 

 

       -1,7 

 

      -5,06 

 

       -2,2 

 

      1,45  
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening       0,82  

 
        0,4  

 
      1,27  

 
        0,6  

 
      0,45 

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening na belastingen       -2,79 

 

       -1,3 

 

      -3,79 

 

       -1,6 

 

      1,00  

 

 

De omzet is met € 10 mln. gedaald tot € 218,2 mln. door de dalende verkoopprijzen. Het verkochte 

volume is in 2015-16 positief beïnvloed door de groei van de afzet bij Feijen. De afzet steeg 

daardoor met 4% tot 545 kT over 2015-16. De prijzen daalden met 6% tot gemiddeld 404 €/ton. 

 

De operationele kosten zijn met circa 10% gestegen tot € 21,5 mln. Het aantal Fte’s per 31 maart 

2016 is 187 (31 maart 2015: 177). Het gemiddeld aantal ingehuurde Fte’s in 2015-16 is 30,2 

(gemiddeld in 2014-15: 27,4). 

 

Met betrekking tot de kredietfaciliteit is een maximaal krediet afgesproken dat bestaat uit 

verschillende kredieten met verschillende looptijden, waarbij kredietopnamen worden verleend voor 

een periode van maximaal 1 jaar. In 2015-16 is de kredietfaciliteit met 2014-15 gelijk gebleven. 

Naar verwachting zal de behoefte aan kredietfaciliteiten voor het komende jaar niet wijzigen. 
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De negatieve resultaten van de laatste jaren hebben de overige reserves verlaagd. Mede hierdoor 

bedraagt de solvabiliteit circa 1%. Om de continuïteit te kunnen waarborgen, heeft de 

kredietverstrekker BSNI een Letter of Comfort afgegeven. In deze Letter of Comfort wordt de 

continuïteit van Service Centre Maastricht B.V. onder normale omstandigheden gewaarborgd tot na 

de opstelling van de jaarrekening van het boekjaar 2016-17. 

 

 

Vooruitzichten 

 

De economische vooruitzichten zullen verbeteren ten opzichte van vorig jaar. De afzet maar vooral 

de prijzen zullen voor de komende maanden stijgen, hoewel de perspectieven op langere termijn 

onzeker blijven. BU Feijen voorziet een selectieve groei van de afzet tot 400 kT in met name 

“differentiated products”. Als groeimarkten zijn de Scandinavische landen, Duitsland en Frankrijk 

aangewezen. Service Centre Maastricht B.V. verwacht al met al een groei in de afzet van circa 8%. 

Gezien de goede start in het eerste kwartaal, verwachten wij dat over het gehele jaar bekeken, 

deze groei realiseerbaar zal zijn. 

 

De organisatie heeft zich het afgelopen jaar verder verbeterd, door versterking van een 

marktgerichte organisatie. Ook Supply Chain is verder versterkt waardoor er een goed uitgangspunt 

is voor verdere groei, verbetering van de efficiency, verlaging van de kosten, en uiteindelijk 

verhoging van de klanttevredenheid. Dit zal een positief effect hebben op de operationele 

resultaten.  

 

Voor het komende jaar zijn er geen grote strategische investeringen gepland, echter wel 

investeringen op gebied van veiligheid (brandveiligheid Feijen) en IT. 

 

Wat betreft research & development, strategie en marketing maken wij gebruik van de kennis die 

bij Tata Steel voorhanden is.  

 

Resumerend verwachten wij voor het komende jaar, onder normale omstandigheden, een beter 

resultaat te behalen dan in 2015-16 en selectief te kunnen groeien in winstgevende afzet. 

 

 

Personeelsaangelegenheden 

  

Veiligheid en gezondheid blijven primaire aandachtspunten in ons bedrijf. De 

veiligheidsinspanningen zullen erop gericht zijn om het veiligheidsbewustzijn te bevorderen. 

Tata Steel in Europa richt zich hiervoor op vijf aandachtsgebieden: 

 Geen dodelijke ongevallen. 

 Minder persoonlijk letsel. 

 Vermindering van ziekteverzuim en gezondheidsrisico’s. 

 Grotere procesveiligheid. 

 Managementsysteem voor arbeidsgezondheid en veiligheid. 

 

Tata Steel is voortdurend bezig om zijn organisatie te verbeteren. Om beter in te kunnen spelen op 

kostenvoordelen en schaalvoordelen, heeft Tata Steel Europe besloten om een deel van de 

financiële activiteiten te centraliseren bij het Accounting and Transactions Centrum of Excellence 

(ATCE) in Port Talbot en IJmuiden. De overdracht is eind 2015 afgerond. 
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Mogelijke risico’s 

 

1. Veiligheidsrisico voor personeel - is primair aandachtspunt in de onderneming: iedere 

maand worden er nieuwe initiatieven ontwikkeld die door alle bedrijven binnen Tata Steel 

Europe worden geïmplementeerd.  

2. Marktgerichtheid - ontbreken van klantgerichte houding/dienstgerichtheid. Onze 

medewerkers worden voortdurend hierin getraind.  

3. Strategisch risico - concurrentiepositie vs. lange termijn marktvraag. Diverse onderzoeken 

zijn de afgelopen jaren uitgevoerd en er staan diverse activiteiten gepland om dit risico te 

verkleinen.      

4. Risico nieuwe acquisities - mogelijkheden blijven bestuderen voor overnames en mogelijke 

greenfields. 

5. Risico van leverancierafhankelijkheid - ondanks de huidige economische situatie wordt er 

blijvend oriënterend onderzoek gedaan naar “nieuwe” leveranciers in de staalmarkt. 

6. IT/ERP-risico - de bouw/implementatie van nieuwe (standaard)systemen is afgelopen jaar 

onverminderd voortgezet. Wij hopen binnen een jaar een nieuw ERP-pakket te 

implementeren bij een deel van onze organisatie. 

7. Liquiditeits- en kasstroomrisico’s - liquiditeits- en kasstroomrisico’s worden beheerst door 

de plannings- en controlcyclus.  Zie verder de toelichting op de balans en winst- en 

verliesrekening paragraaf 13. 

8. Prijs- en kredietrisico’s - de bewaking en de contacten met de kredietverzekeraar zijn 

gecentraliseerd in IJmuiden/UK.   

9. Continuïteit - British Steel International B.V. heeft een Letter of Comfort afgegeven zodat de 

bedrijfscontinuïteit onder normale omstandigheden verzekerd is. 

 

 

Financiële instrumenten 

 

Service Centre Maastricht B.V. maakt geen gebruik van financiële instrumenten (bijv. ter verlaging 

van bepaalde risico’s).   

 

De directie van Service Centre Maastricht B.V. bestaat uit één persoon, waardoor niet wordt 

voldaan aan de evenwichtige verdeling over vrouwen en mannen als bedoeld in artikelen 166 en 

276 van Boek 2 BW. Door het eenkoppige bestuur kan Service Centre Maastricht B.V. per definitie 

niet voldoen aan de gewenste evenwichtigheid. 

 

 

 

Maastricht, 11 juli 2016 

 

De directie, 

 

 

 

 

B. Schoonbeek 

 

Service Centre Maastricht B.V. 
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Balans per 31 maart 2016 

(voor resultaatbestemming) 

 

  31 maart 2016 31 maart 2015 

  
  

 Ref. € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Activa      

      

Materiële vaste activa 4     

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  3.492  3.834  

Machines en installaties  3.569  4.716  

Andere vaste bedrijfsmiddelen  1.074  1  

Materiële vaste activa in 

uitvoering en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa 

  

 

4 

  

 

0 

 

Totaal materiële vaste activa   8.139  8.551 

      

      

Financiële vaste activa 5     

Actieve belastinglatentie  953  822  

Totaal financiële vaste activa    

953 

  

822 

      

      

Voorraden 6     

Grond- en hulpstoffen  14.753  16.597  

Gereed product en 

handelsgoederen 

  

9.192 

  

11.034 

 

Totaal voorraden   23.945  27.631 

      

      

Vorderingen en overlopende 

activa 

     

Handelsdebiteuren  24.632  26.788  

Vorderingen op 

groepsmaatschappijen 

  

4.010 

  

9.635 

 

Overige vorderingen en 

overlopende activa 

 

7 

 

4.134 

  

2.288 

 

Totaal vorderingen en 

overlopende activa 

   

32.776 

  

38.711 

      

      

Liquide middelen 8  4.856  119 

 

 

     

Totaal activa   70.669  75.834 
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Balans per 31 maart 2016 

(voor resultaatbestemming) 

 

  31 maart 2016 31 maart 2015 

  
  

  

 Ref. € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Passiva      

      

Eigen vermogen  9     

Geplaatst aandelenkapitaal  54  54  

Agioreserve  2.264  2.264  

Herwaarderingsreserve  681  681  

Overige reserves  253  4.047  

Resultaat boekjaar  -2.786  -3.794  

Totaal eigen vermogen                 466               3.252 

      

      

Voorzieningen 10     

Passieve belastinglatentie  214  307  

Totaal voorzieningen   214  307 

      

 

Langlopende schulden 

 

11 

 

 

  

 

 

Leningen van groeps- 

maatschappijen 
Financiële -leaseverplichtingen 

 

 

 

34.000 

44 

  

34.250 

0 

 

Totaal langlopende schulden 

 

  

 

34.044  

 

34.250 

 

Kortlopende schulden 

 

 

    

Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 

  

4.517 

  

1.432 

 

Schulden aan 

groepsmaatschappijen 

  

25.699 

  

29.861 

 

Omzetbelasting  951  1.321  

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

  

309 

  

255 

 

Overige schulden en 

overlopende passiva 

 

12 

 

4.469 

  

5.156 

 

Totaal kortlopende schulden   35.945  38.025 

 

 

     

Totaal passiva   70.669  75.834 
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Winst-en-verliesrekening over 2015-16 

 

  2015-16 2014-15 
  

  

      

 Ref. € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

      

Netto-omzet  14 220.013  225.801  

      

Wijzigingen voorraad gereed 

product 

  

-1.842 

  

2.103 

 

   

 

 

 

Som der bedrijfsopbrengsten   218.171  227.904 

      

Kosten van grond- en 

hulpstoffen 

  

-187.835 

  

-200.565 

 

Kosten van uitbesteed werk en 

andere externe kosten 

  

-10.962 

  

-11.332 

 

Lonen, salarissen en sociale 

lasten 

15  

-10.587 

  

-9.539 

 

Afschrijvingen 16 -1.593  -1.452  

Overige bedrijfskosten 17 -9.366  -8.714  

   

 

 

 

   220.343  231.602 
   

 

 

 

Bedrijfsresultaat   -2.172  -3.698 

      

Rentebaten  0  0  

Rentelasten  -1.442  -1.362  

   

 

 

 

Totaal financiële baten en 

lasten 

18   

-1.442 

  

-1.362 
   

 

 

 

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor 

belastingen 

 

 -3.614  -5.060 

Belastingen resultaat uit 

gewone bedrijfsuitoefening 20  828  1.266 
   

 

 

 

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening na 

belastingen 

 

 -2.786  -3.794 
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Kasstroomoverzicht over 2015-16 

 

  2015-16 2014-15 

    

      

  € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Kasstroom uit operationele 

activiteiten 

     

Netto-omzetresultaat   -2.172  -3.698 

      

Aanpassingen voor:  

 

    

Afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa  1.601  1.469  

      

Mutatie voorzieningen  0  0  

  

 

 

 

 

   1.601  1.469 

Verandering in werkkapitaal:      

Voorraden  3.686  641  

Vorderingen  3.944  -882  

      

Kortlopende schulden  -962  -2.153  

  

 

 

 

 

   6.668  -2.394 

   

 

 

 

Kasstroom uit 

bedrijfsoperaties 

   

6.097 

  

-4.623 

      

      

Ontvangen vennootschaps-

belasting 

 

1.992  0  

Betaalde rente  0  0  

Ontvangen rente  0  0  

  

 

 

 

 

   1.992  0 

   

 

 

 

Kasstroom uit operationele 

activiteiten 

 

 8.089  -4.623 
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  2015-16 2014-15 

    

      

  € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Kasstroom uit investerings-

activiteiten      

Investeringen materiële vaste 

activa  -1.189  -2.090  

Desinvesteringen materiële 

vaste activa  0  0  

  

 

 

 

 

Kasstroom uit investerings-

activiteiten 

 

 -1.189  -2.090 

   

 

 

 

Kasstroom uit financierings-

activiteiten 

     

      

Afname langlopende 

bankschulden  -250  6.000  

Betaalde rente  -1.913  -1.245  

Dividendbetaling  0  0  

  

 

 

 

 

Kasstroom uit financierings-

activiteiten 

 

 -2.163  4.755 

   

 

 

 

Nettokasstroom   4.737  -1.958 

      

   

 

 

 

Toename/(afname) 

geldmiddelen   4.737  -1.958 

   

 

 

 

      
 

 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

 

  2015-16 2014-15 

  

  

   € 1.000  € 1.000 

      

Stand per 31 maart 2015 c.q. 

2014 

   

119 
  

2.077 

Mutatie boekjaar   4.737  -1.958 

   

 

 

 

Stand per 31 maart 2016 c.q. 

2015   4.856  119 
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 

1 Algemene toelichting 

1.1 Activiteiten 

Service Centre Maastricht B.V. is statutair en feitelijk gevestigd aan de Fregatweg 42,  

6222 NZ te Maastricht. 

 

De activiteiten van Service Centre Maastricht B.V. bestaan uit: 

- Het exploiteren van een metaalverwerkende industrie annex machinefabriek en de handel in 

metaalproducten, met al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daartoe dienstig is, alles in de 

meest ruime betekenis. 

 

Verkoop vindt plaats zowel in het binnenland als in het buitenland, waarbij de landen van de 

Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt vormen. 

1.2 Groepsverhoudingen 

Service Centre Maastricht B.V. maakt deel uit van Tata Steel Europe (Verenigd Koninkrijk). Samen 

met Tata Steel Limited (India), Tata Steel Thailand en NatSteel (Zuid-Oost Azië) is Tata Steel 

Europe een onderdeel van de Tata Steel Group. De financiële gegevens van Service Centre 

Maastricht B.V. worden geconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van Tata Steel Europe 

LTD. Het aandelenkapitaal is in handen van British Steel Nederland International B.V. gevestigd in 

IJmuiden. 

1.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn 

omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden in het 

kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden 

worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde 

dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties 

waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

1.4 Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat de leiding van Service Centre Maastricht B.V. zich over verschillende zaken een oordeel 

vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

1.5 Continuïteit 

De resultaten van Service Centre Maastricht B.V. zijn vanaf 2011-12 tot en met 2015-16 negatief. 

Ondanks een negatief stand-alone resultaat, genereren de activiteiten van Service Centre 

Maastricht B.V., als downstream business van Tata Steel Europe, een positieve bijdrage aan het 

groepsresultaat. De continuïteit van Service Centre Maastricht B.V. is daarmee van belang voor de 
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groep, hetgeen wordt bevestigd door een verklaring van de aandeelhouder. In deze verklaring is 

aangegeven dat de aandeelhouder voldoende middelen ter beschikking zal stellen, zodat Service 

Centre Maastricht B.V. haar activiteiten onder normale bedrijfsomstandigheden voort kan zetten, 

ten minste voor de periode tot en met de datum waarop de jaarrekening 2016-17 door de 

aandeelhouder zal worden vastgesteld. De jaarrekening 2015-16 is derhalve opgemaakt volgens 

het continuïteitsprincipe. 

 

 

2. Waarderingsgrondslagen van activa en passiva 

2.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar. 

2.3 Vreemde valuta 

Functionele valuta 

De posten in de jaarrekening van Service Centre Maastricht B.V. worden gewaardeerd met 

inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin Service Centre Maastricht B.V. 

voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent, zijnde de euro.  

 

Transacties, vorderingen en schulden 

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers 

per balansdatum. Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de 

jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de 

omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-

verliesrekening. 

2.4 Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 

schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. De vennootschap maakt geen 

gebruik van financiële derivaten. 

 

Primaire financiële instrumenten 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 

 



  
Service Centre Maastricht B.V., Maastricht 12 
  
 

2.5 Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend 

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt 

niet afgeschreven.  

 

Overige vaste activa (onder andere machines en installaties) worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend 

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 

residuwaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten en kosten die rechtstreeks 

toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.  

 

Materiële vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien van 

toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Op materiële vaste activa in 

uitvoering wordt niet afgeschreven, eerst op moment van ingebruikneming (en overboeking naar de 

juiste activacategorie) vangt de afschrijving aan. 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment 

dat zij zich voordoen. 

2.6 Financiële vaste activa 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 

waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze 

actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (25%) en hebben overwegend een 

langlopend karakter en het betreft in beginsel latenties ten opzichte van de moeder van de fiscale 

eenheid. 

2.7 Voorraden  

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. De waardering van de voorraad grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis 

van fifo. Een lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 

voorraad. 

 

De voorraden onderhanden werk en gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs 

of lagere netto-opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met 

de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats 

en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten 

en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de 

kosten van het bedrijfsbureau, onderhoudsafdeling en interne logistiek. Betaalde rente over vreemd 

vermogen maakt geen deel uit van de voorraadwaardering. Ook hier wordt een lagere 

opbrengstwaarde bepaald door individuele beoordeling van de voorraad. 
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2.8 Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als 

gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

2.9 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

2.10 Voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële 

en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze 

verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in 

mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten 

beschikbaar zullen zijn voor verrekening. Het betreft in beginsel latenties ten opzichte van de 

moeder van de fiscale eenheid. De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

2.11 Langlopende en kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

2.12 Investeringssubsidies 

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de 

overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische 

levensduur van deze activa ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.  

 

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

3.1 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

3.2 Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
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Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 

alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn 

overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

3.3 Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening wanneer ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

 

Pensioenen 

Service Centre Maastricht B.V. heeft een pensioenregeling die wordt gefinancierd door afdrachten 

aan het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Techniek. 

Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve 

arbeidsovereenkomst waaronder Service Centre Maastricht B.V. valt. 

 

De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het desbetreffende kalenderjaar 

afgefinancierd door middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De 

pensioenregeling is een middelloonregeling met een – voor zowel actieve als inactieve deelnemers 

(slapers en gepensioneerden) – voorwaardelijke toeslagregeling. De toeslagregeling is afhankelijk 

van het beleggingsinstrument. 

 

Service Centre Maastricht B.V. heeft een gebroken boekjaar, waardoor je te maken hebt met 2 

verschillende pensioenregelingen die van toepassing zijn op ieder afzonderlijk kalenderjaar. 

 

De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt met ingang van 1 januari 2015, 1,875% 

van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise (ad € 

15.304). Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 70.000. De jaarlijkse premie bedraagt 

24,0% van het pensioengevend salaris waarvan 53,7% van het pensioengevend salaris voor 

rekening komt van de werkgever. Is het pensioengevend salaris hoger dan het gemaximeerde 

bedrag, dan bedraagt de jaarlijkse opbouw vanaf het gemaximeerde bedrag 1,55%. De jaarlijkse 

premie over het meerdere bedraagt dan 19,2%. De hoogte van de premie wordt jaarlijks 

vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en 

verwachte rendementen. 

 

De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt met ingang van 1 januari 2016, 1,875% 

van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise (ad € 

15.104). Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 70.416. De jaarlijkse premie bedraagt 

23,5% van het pensioengevend salaris waarvan 53,7% van het pensioengevend salaris voor 

rekening komt van de werkgever. Is het pensioengevend salaris hoger dan het gemaximeerde 

bedrag, dan bedraagt de jaarlijkse opbouw vanaf het gemaximeerde bedrag 1,52%. De jaarlijkse 

premie over het meerdere is gebaseerd op een overzicht dat leeftijdsgebonden is. De maximale 

premie bedraagt dan 27,0% indien men 60 jaar of ouder is. De hoogte van de premie wordt jaarlijks 

vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en 

verwachte rendementen. 

 

De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds bedraagt per eind maart 2016 91,8% (per eind 

april 2016 is dekkingsgraad 91,8%). 

 

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan het bedrijfstakpensioenfonds te 

betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 
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Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja welke, verplichtingen 

naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op 

balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit 

herstelplannen van het bedrijfstakpensioenfonds, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden 

in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste 

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen.  

Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen 

de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige 

ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste 

respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening.  

 
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de vennootschap 

beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de 

toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan 

de vennootschap, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Ultimo maart 2016 (en maart 2015) waren er voor de vennootschap geen pensioenvorderingen en 

geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan het bedrijfstakpensioenfonds 

verschuldigde premie. 

3.4 Belastingen 

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 

boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 

volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien 

van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 
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Toelichting op de balans 

 

4. Materiële vaste activa 

 

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden weergegeven: 

 

 
 

 

 

 

Bedrijfsge-

bouwen en  

-terreinen 

Machines en 

installaties 

Andere 

vaste 

bedrijfs-

middelen 

Vaste 

bedrijfs-

middelen 

in 

uitvoering 

Totaal 

 

     

 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Stand per 31 maart 2015      

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijzen 20.481 31.437 1.622 1.019 54.559 

Cumulatieve waarde-

verminderingen en afschrijvingen -16.647 -26.721 -1.621 -1.019 -46.008 
 

     

Boekwaarden 3.834 4.716 1 0 8.551 
 

     

      

Mutaties      

      

Overboekingen vanuit MVA in 

uitvoering 

 

0 

 

0 

 

1.097 

 

-1.097 

 

0 

Investeringen 0 88 0 1.101 1.189 

Desinvesteringen 0 0 -74 0 -74 

      

Afschrijvingen -342 -1.235 -24 0 -1.601 

Afschrijving desinvesteringen 0 0 74 0 74 
 

     

Saldo -342 -1.147 1.073 4 -412 
 

     

Stand per 31 maart 2016      

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijzen 20.481 31.525 2.645 1.023 55.674 

Cumulatieve waarde-

verminderingen en afschrijvingen -16.989 -27.956 -1.571 -1.019 -47.535 
 

     

Boekwaarden 3.492 3.569 1.074 4 8.139 
 

     

 

De afschrijvingspercentages zijn als volgt: 

- Bedrijfsgebouwen en -terreinen:    0% - 33,3% 

- Machines en installaties:  10% - 20% 

- Andere vaste bedrijfsmiddelen:  10% - 20% 

- Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering:   0% 
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De boekwaarden van de in de materiële vaste activa begrepen financiële leases zijn als volgt: 

 

Financiële lease 31-03-2016 31-03-2015 

   

 € € 

   

Machines en installaties 0 0 

Andere vaste bedrijfsmiddelen (netwerk hardware) 44 0 

   

 44 0 

 

 

 

  

5. Financiële vaste activa 

 

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt weergegeven worden: 

 

 

Actieve belastinglatentie 31-03-2016 31-03-2015 

 

  

 € 1.000 € 1.000 

Beginstand 822 646 

Toevoeging(+) 131 176 

 

  

Eindstand 953 822 

    

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een bedrag van € 0 binnen een jaar wordt 

gerealiseerd. 

 

 

6. Voorraden 

 

Per 31 maart 2016 (en maart 2015) zijn de  voorraden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs en indien van toepassing tegen de lagere opbrengstwaarde. Tevens zijn er geen 

voorraden die ter zekerheid van vreemdvermogenverschaffers gesteld zijn. Op de voorraden is een 

voorziening voor incourantheid van € 190.421 (maart 2015: € 189.924) in mindering gebracht. De 

kostprijs van voorraden die gedurende het boekjaar als last is verwerkt in de winst-en-

verliesrekening bedraagt € 190 miljoen (2014-15: € 194 miljoen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Service Centre Maastricht B.V., Maastricht 18 
  
 

7. Overige vorderingen en overlopende activa 

 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

Op de debiteuren is een voorziening van € 33.800 (2014-15: € 33.800) in mindering gebracht. 

De overige vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 

 31-03-2016 31-03-2015 

   

 € 1.000 € 1.000 

Waarborgsommen 1 1 

Te vorderen bonussen/nog te ontvangen creditnota’s 63 55 

Vooruitbetaalde bedragen 240 145 

Nog te ontvangen goederen 989 1.805 

Overige vorderingen 2.841 282 

   

 4.134 2.288 

 

 

 

  

8. Liquide middelen 

 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de vennootschap. 

 

 

9.  Eigen vermogen 

 

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedroeg per 31 maart 2015 en per 31 maart  

2016 € 270.000 verdeeld in 600 gewone aandelen van elk € 450. 

 

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal groot € 54.000 bestaande uit 120 gewone aandelen, 

alle van € 450 nominaal. 

 

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: 

 

 Geplaatst 

aandelen-

kapitaal 

Agio- 

reserve 

Herwaar-

derings-

reserve 

Overige 

reserves 

Resultaat 

boekjaar 

Totaal 

 

      

 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

       

Stand per 31 maart 2015 54 2.264 681 4.047 -3.794 3.252 

 

      

       

Resultaatbestemming vorig jaar 0 0 0 -3.794 3.794 0 

Dividenduitkering 0 0 0 0 0 0 

Resultaat lopend boekjaar 0 0 0 0 -2.786 -2.786 

 

      

Totaal mutaties 0 0 0 -3.794 1.008 -2.786 

 

      

 

      

Stand per 31 maart 2016 54 2.264 681 253 -2.786 466 
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De herwaarderingsreserve heeft betrekking op een doorgevoerde herwaardering in het verleden 

met betrekking tot terreinen. Er heeft geen mutatie in de herwaarderingsreserve plaatsgevonden 

aangezien er niet wordt afgeschreven op terreinen. 

Alle aandelen van Service Centre Maastricht B.V. worden gehouden door British Steel Nederland 

International B.V. 

 

De aandeelhouder heeft aan het management van Service Centre Maastricht B.V. bevestigd, dat 

het alle noodzakelijke middelen zal verstrekken om Service Centre Maastricht B.V. in staat te 

stellen haar activiteiten onder normale bedrijfsomstandigheden voort te zetten. Dit ten minste voor 

de periode tot en met de datum waarop de jaarrekening 2016-17 door de aandeelhouder zal 

worden vastgesteld. 

 

10. Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt gespecificeerd worden: 

 

Passieve belastinglatentie 31-03-2016 31-03-2015 

 

  

 € 1.000 € 1.000 

Beginstand 307 616 

 

  

Toevoeging(+) 0 0 

Onttrekking (-)                    -93                  -309 

 

  

Eindstand 214 307 

    

 

 

De voorziening passieve belastinglatentie is overwegend langlopend van aard. 

 

11. Langlopende schulden 

Leningen van groepsmaatschappijen: 

 

De vennootschap is een kredietfaciliteit met 2 groepsmaatschappijen overeengekomen die voorziet 

in een totaal maximaal krediet van € 34,25 miljoen voor de vennootschap (British Steel Nederland 

International B.V. voor € 20 miljoen en Tata Steel Nederland B.V. voor € 14 miljoen). Het zijn 

verschillende kredieten met verschillende looptijden, waarbij kredietopnamen worden verleend voor 

een periode van maximaal 1 jaar. Ter versteviging van het garantievermogen werd vorig jaar reeds 

een achtergestelde lening toegekend door directe aandeelhouder BSNI. Deze bedraagt thans  € 6 

miljoen. Aan de kredietfaciliteiten zijn geen vermogenstoetsen verbonden. 

 

Refererend naar de intenties van de groep, de continue verlengingen van de kredieten en de Letter 

of Comfort van BSNI worden deze leningen als langlopend gezien.  

 

De rente wordt vastgesteld op de dag van de kredietopname en is gebaseerd op de Euribor van de 

overeenkomstige periode verhoogd met een opslag (varieert van 1% - 4,5% per lening ). Er zijn 

geen zekerheden of garanties verstrekt.  
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12. Overige schulden en overlopende passiva 

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar met 

uitzondering van pensioenen (€ 2.990 heeft een looptijd tussen de 1 en 5 jaar). 

 

De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 31-03-2016 31-03-2015 
 

  

 € 1.000 € 1.000 

Reservering vakantiedagen en vakantiegeld 847 832 

Reservering bonussen en winstdeling 513 478 

Nog te ontvangen facturen 2.372 2.124 

Te betalen pensioenen 5 5 

Af te handelen klachten 471 609 

Overige schulden 261 1.108 
 

  

 4.469 5.156 
 

  

 

 

13. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

(Meerjarige) financiële verplichtingen 

 

Het totaalbedrag aan verplichtingen jegens derden bedraagt € 867.025 Het bedrag is als volgt te 

verdelen: 

 

 

Er zijn geen verplichtingen met een looptijd > 5 jaar. De weergegeven verplichtingen hebben 

betrekking op operational leases van auto’s en huurovereenkomsten van drankautomaten, printers, 

heftrucks, telefooncentrale en bedrijfsruimte.  

 

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 

 

Op grond van artikel 39 van de invorderingswet 1990 zijn de vennootschappen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting. Tata Steel 

Netherlands Holdings B.V. en de vennootschap is uit dien hoofde aansprakelijk voor de 

belastingschulden van de fiscale eenheid als geheel.  

 

Op grond van artikel 43 van de invorderingswet 1990 zijn de vennootschappen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde omzetbelasting. Tata Steel Netherlands 

Holdings B.V. is uit dien hoofde aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid als 

geheel. 

 

 

 

 

 

    Financiële 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

verplichting € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

       

Verplichting 

jegens derden 381 189      161 111 25 0 
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De volgende vennootschappen worden hier onder de fiscale eenheid verstaan: 

 

Moedermaatschappij 

 Tata Steel Netherlands Holdings B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

  Dochtermaatschappijen 

 British Steel Nederland International B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Service Centre Maastricht B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel International (Benelux) B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Nederland B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel IJmuiden B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Esmil B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Namascor B.V. (geliquideerd) 1/4/15 - 29/3/16 

Huizenbezit Breesaap B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Logistics and Shipping B.V. (juridisch gefuseerd) 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Nederland Technology B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Europe Distribution B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Nederland Services B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Hoogovens Finance B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Nederland Consulting & Technical Services B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Staalverwerking en Handel B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Nederland Tubes B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

SAB Profiel B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Nederland Star-Frame B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Corus Primary Aluminium B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Tata Steel Europe Metals Trading B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Beheermij Industriële Producten B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Demka B.V. 1/4/15 - 31/3/16 

Belfin Beheermaatschappij B.V. (geliquideerd) 1/4/15 - 25/1/16 

 

 

Financiële instrumenten 

 

Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke 

postgewijze toelichting. Hierna is het beleid van Service Centre Maastricht B.V. opgenomen ten 

aanzien van financiële risico’s.  

 

- Valutarisico 

Valutarisico’s die voortvloeien uit verkopen en inkopen zijn verwaarloosbaar en daardoor niet verder 

afgedekt.  

 

- Renterisico 

Aangezien m.b.t. de financiering vaste rentepercentages zijn overeengekomen, worden geen 

schommelingen verwacht die enig renterisico met zich mee kunnen brengen. Hierdoor worden  

geen financiële instrumenten noodzakelijk geacht. 

 

- Liquiditeitsrisico en kasstroomrisico  

Periodiek worden kasstroomoverzichten opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele 

bijsturing worden liquiditeitsrisico’s en kasstroomrisico’s beheerst.  
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- Kredietrisico 

Service Centre Maastricht BV  beperkt het kredietrisico door gebruik te maken van verzekerde 

kredietlimieten. Indien een debiteur geen kredietlimiet heeft, is ons beleid dat we zaken doen op 

basis van vooruitbetaling. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

 

14. Netto-omzet 

 2015-16 2014-15 

   

 € 1.000 € 1.000 

   

Nederland 69.481 68.877 

Overige landen EU 148.343 154.080 

Overige landen Europa 1.661 2.016 

Overig 528 828 

   

 220.013  225.801  

   

De netto-omzet is volledig afkomstig vanuit handelsactiviteiten.  

 2015-16 2014-15 

   

 € 1.000 € 1.000 

   

Eigen materiaal 213.570 220.167 

Loonwerk 6.443 5.634 

   

 220.013  225.801  

   

15. Lonen, salarissen en sociale lasten 

De lonen, salarissen en sociale lasten bestaan uit de navolgende componenten: 

 2015-16 2014-15 

   

 € 1.000 € 1.000 

   

Lonen en salarissen 8.452 7.486 

Sociale lasten 1.259 1.206 

Pensioenlasten 876 847 

   

 10.587 9.539 

   

Onder de lonen en salarissen is voor € 7.908.484 aan loon voor de loonheffing verwerkt. 

16. Afschrijvingen 
 

De afschrijvingskosten zijn als volgt samengesteld: 

 2015-16 2014-15 

   

 € 1.000 € 1.000 

   

Materiële vaste activa  

Vrijval IPR 

1.601 

-8 

1.469 

-17 

   

 1.593 1.452 
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17. Overige bedrijfskosten 

  

Leasebetalingen:  

Gedurende het boekjaar is een last van € 165.964 (2014-15: € 172.461) met betrekking tot 

leasebetalingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 

 

Honoraria accountantsorganisatie: 

De vermelding van de honoraria accountantsorganisatie is in overeenstemming met artikel 382a  
lid 3 van Titel 9 Boek 2 BW achterwege gebleven. 

 

 

18. Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten bestaan uit de volgende componenten: 

 2015-16 2014-15 

   

 € 1.000 € 1.000 

   

Rentelasten derden 1 2 

Rentelasten Tata-bedrijven 1.441 1.360 

   

 1.442 1.362 

   

19. Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2015-16 waren gemiddeld 187 werknemers in dienst (2014-15: 177). Gesplitst 

naar business unit is dit voor Feijen 113 (2014-15: 103), en Multisteel 74 (2014-15: 74). De 

verdeling white colour/ blue colour is 73/ 104. Er zijn geen werknemers in het buitenland werkzaam. 

Daarnaast zijn er medewerkers gedetacheerd bij Service Centre Maastricht B.V. en wordt er indien 

dit nodig is gebruikgemaakt van ingehuurde tijdelijke krachten. Het gemiddeld aantal werknemers 

volgens de headcount bedraagt eind 2015-16: 191 (2014-15:181). 

 

20. Belastingen 

 

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage van € -828.385 kan als 

volgt worden toegelicht: 

 

 2015-16 2014-15 

   

 € 1.000 € 1.000 

   

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -3.614 -5.060 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -828 -1.266 

   

Effectief belastingtarief 22,9% 25,0% 

Toepasselijk belastingtarief 25,0% 25,0% 
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De afwijking van het effectieve tarief ten opzichte van het toepasselijk tarief wordt veroorzaakt door 

correcties in de belastingdruk over voorafgaande jaren. De effectieve belastingdruk kan als volgt 

worden gespecificeerd: 

 

 2015-16 

   

 % € 1.000 

   

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  -3.614 

   

Belastinglast op basis van Nederlands toepasselijk belastingtarief 18,8 -679 

Effect mutatie actieve belastinglatentie 3,6 -131 

Effect mutatie passieve belastinglatentie 2,6 -93 

   

 25,0 -903 

Effect van nagekomen belastinglast uit voorgaande jaren 2,1 75 

   

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 22,9 -828 

   

 

 

21. Transacties met verbonden partijen 

 2015-16 2014-15 

   

 € 1.000 € 1.000 

  

Verkopen aan verbonden partijen 18.419 29.593 

Inkopen van verbonden partijen -174.777 -186.685 

Overig (management fee, inhuur diensten, rente lening etc.) -6.237 -6.532 

   
 

 

22. Bezoldiging bestuurders 

 

Aangezien de bezoldiging herleidbaar is tot één persoon, is de bezoldiging van de bestuurders niet 

opgenomen in overeenstemming met BW2 Titel 9, artikel 383. De eventuele last uit hoofde van de 

zogenaamde crisisheffing is hierin niet begrepen, omdat over de bezoldiging van bestuurders geen 

crisisheffing verschuldigd is.  
 

 

Maastricht,  11 juli 2016 

 

De directie,  

 

 

 

 

B. Schoonbeek  

 

Service Centre Maastricht B.V.  
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Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 

 

Statutaire regeling resultaatbestemming 

In artikel 16 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende de 

statutaire regeling resultaatbestemming: 

1) Het resultaat, zoals blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, staat ter beschikking van de 

Algemene Vergadering, met dien verstande dat dit resultaat slechts voor uitkering vatbaar 

is voor zover blijkens de vastgestelde jaarrekening het eigen vermogen groter is dan het 

gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens 

de wet of de statuten moeten worden aangehouden. 

2) Op door de vennootschap gehouden eigen aandelen wordt aan de vennootschap geen 

resultaat uitgekeerd. 

3) Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden 

gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 

 

Resultaat bestemming 2014-15 

Het gehele resultaat over 2014-15 ad € -3.794.260, is na accordering van de Algemene 

Vergadering conform het voorstel van de directie in mindering gebracht op de overige reserves.  

 

Voorstel resultaatbestemming 2015-16 

In afwachting van de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering is het verlies 

na belasting over 2015-16 ad € -2.785.547 als resultaat boekjaar opgenomen onder het eigen 

vermogen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Inmiddels werd besloten bedrag en looptijd van de achtergestelde lening door directe 

aandeelhouder BSNI  aan te passen naar € 10 miljoen. Deze verhoging gaat ten laste van de 

reguliere lening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


