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Geconsolideerde balans
per 31 december 2015

Activia in euro’s 2015 2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Goodwill  1.756.248  1.839.664 

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen  2.379.393  2.680.781 

Financiële vaste activa
Overige deelnemingen   13.351   52.542 
Latente belastingvorderingen   1.824.758   1.657.800 

Vlottende activa
Onderhanden projecten  9.423.171  9.860.426 

Vorderingen
Handelsdebiteuren  17.997.220  15.047.173 
Vorderingen op participanten en op   
maatschappijen waarin wordt deelgenomen 59.870 65.090
Overige vorderingen en overlopende activa  2.108.400  1.747.248 

 20.165.490  16.859.511 

Liquide middelen  611.396 1.157.298

Totaal activa  36.173.807  34.108.022 

2 Jaarcijfers



creators 
of value

Passiva in euro’s 2015 2014

Eigen vermogen  11.845.108  11.648.668

Voorzieningen  1.097.169  1.550.757 

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen  5.582.264  3.708.971 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten  5.331.940  5.672.354 
Schulden aan participanten en maatschappijen
waarin wordt deelgenomen  3.535.460  2.599.394 
Belastingen en premies sociale verzekering  3.603.926  3.055.574
Overige schulden en overlopende passiva  5.177.941  5.872.304 

 23.231.530  20.908.597 

Totaal passiva  36.173.807  34.108.022  
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Geconsolideerde winst- en 
verliesrekening over 2015

In euro’s 2015 2014

Netto-omzet  75.497.647  66.999.395 
Wijzigingen in onderhanden werk  - 485.176  3.023.835 
Opbrengsten  75.012.471  70.023.230 

Kosten uitbesteed werk  13.452.300  11.716.596 
Overige externe kosten  2.381.540  3.075.078 
Lonen en salarissen  33.434.771  31.239.317 
Sociale lasten  4.861.305  4.969.700 
Pensioenlasten  2.005.453  2.090.952 
Afschrijving op immateriële en materiële   
vaste activa 1.158.681 889.334
Overige bedrijfskosten  17.251.298  15.647.508 
Som der bedrijfslasten  74.545.348  69.628.485 

Bedrijfsresultaat  467.123  394.745 

Rentelasten en soortgelijke kosten  -321.983  -178.721 
Groepsresultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen  145.140  216.025 

Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsvoering  462.200  -96.865 
 607.340  119.159 

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen  -80.775  -7.193 

Groepsresultaat na belastingen  526.565  111.967  

In euro’s 2015 2014

Netto-resultaat voor het jaar 526.565 111.967

Niet-gerealiseerde resultaten

Valuta-omrekeningsverschillen  10.445  129.080

Totaal  537.010  241.047

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten
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Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over 2015

In euro’s 2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat  467.123  394.745 

Aanpassingen voor
Afschrijving op immateriële en   
materiële vaste activa 1.146.739 1.068.525
Mutaties in voorzieningen (exclusief belastingen)  10.089  -93.635 
Valutaomrekenverschillen  10.445  129.080 

 1.167.273  1.103.970 
Veranderingen in werkkapitaal
Onderhanden projecten  437.255  -3.099.159 
Vorderingen  -3.305.979  658.332 
Kortlopende schulden (exclusief banken)  455.614  2.949.925 

 -2.413.109  509.098 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -778.713  2.007.813 

Betaalde interest  -321.983  -178.721 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -174.409  -472.765 
Wijzigingen aandeel derden in groepsvermogen  −  -156.396 

 -496.393  -807.873 
Kasstroom uit operationele activiteiten  -1.275.106  1.199.940 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa  -784.417  -1.124.131 
Investeringen in financiële vaste activa −  -469.666 
Resultaat uit deelnemingen niet via deelneming -80.775 -7.192 
Desinvesteringen materiële vast activa  22.481  18.182 
Desinvesteringen financiële vaste activa  39.191  16.106 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -803.520  -1.566.702

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend -340.570 -392.125  
Schuld aan kredietinstellingen  1.873.293  343.240 

1.532.723 -48.885

Mutatie geldmiddelen  -545.902  -415.648 

Mutatie in liquide middelen

Stand per begin boekjaar  1.157.298  1.572.946 
Mutaties in boekjaar  -545.902  -415.648 

Stand per eind boekjaar  611.396  1.157.298
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Samengevatte grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling van 
het geconsolideerde jaarverslag

Uitgangspunten voor de beknopte jaarresultaten 
Dit jaarverslag bevat de primaire overzichten en toelich-
tingen bij de geconsolideerde jaarresultaten van Deerns 
Groep B.V. U vindt hier een beknopte versie van de alge-
mene beginselen die zijn gehanteerd bij de voorbereiding 
van de geconsolideerde jaarresultaten. Een volledige 
versie van de geconsolideerde jaarresultaten voor 2015 is 
gedeponeerd en beschikbaar bij het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van 
Titel 9 BW 2.

Grondslagen voor consolidatie
De consolidatie geschiedt volgens de grondslagen van 
balanswaardering en resultaatbepaling van de moeder-
maatschappij en op basis van de integrale methode, 
waarbij eventueel rekening wordt gehouden met een 
minderheidsaandeel van derden. Alle meer dan 50% 
deelnemingen zijn integraal geconsolideerd. De jaar-
rekening van de moedermaatschappij en de dochter-
ondernemingen zijn gecombineerd per regel, waarbij 
items als activa, passiva, aandelen, baten en lasten zijn 
samengevoegd. Aangezien er geen materieel belang en 
geen activiteiten zijn opgegeven in de jaarrekeningen 
van Schmidt Reuter Telematic Consult GmbH en M+I 
Raadgevend Ingenieursbureau voor Milieu en Innovatie 
B.V., is de jaarrekening niet geconsolideerd. Aandelen 
van derden in het geconsolideerde eigen vermogen 
worden apart weergegeven. In de geconsolideerde 
jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen 
van de volgende groepsmaatschappijen:

•	 	Deerns	America	LLC,	Denver,	100%
•	 Deerns	Nederland	B.V.,	Den	Haag,	100%
•	 Deerns	Holding	GmbH,	Berlijn,	100%
•	 Deerns	Deutschland	GmbH,	Berlijn,	100%
•	 Deerns	Italia	SPA,	Milaan,	100%
•	 Deerns	S.L.,	Barcelona,	100%
•	 Deerns	UK	Ltd,	Londen,	100%
•	 Deerns	France	SASU,	Parijs,	100%
•	 Deerns	België	BvbA,	Antwerpen,	100%
•	 	Deerns	Consulting	Engineers	Bina	Alt	Yapi	insaat 

ve teknik tasarim Limited Sirketi, Istanbul, 100%

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de onder-
nemingsleiding overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen bepaalde schattingen en veronder-
stellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen 
van deze schattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers
De cijfers zijn, waar nodig, geherrubriceerd, teneinde 
vergelijkbaarheid met de cijfers van dit jaar mogelijk te 
maken.

Grondslagen voor waardering van activa en 
passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de 
activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs  Voor zover niet anders vermeld, worden activa 
en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
De materiele en immateriële vaste activa worden 
gewaardeerd op aanschafwaarde dan wel het bedrag 
van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzon-
dere waardeverminderingen. De activa worden lineair 
afgeschreven op basis van de verwachte economische 
levensduur.
 
Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgings-
prijs van de deelnemingen en de nettovermogens-
waarde op het moment van verkrijging verminderd 
met de afschrijvingen. De geactiveerde goodwill wordt 
lineair afgeschreven in twintig jaren. Deerns voert 
projecten uit in opdracht van derden, op basis van 
aangegane overeenkomsten. Kosten uit hoofde van 
een project worden verantwoord wanneer deze worden 
gemaakt. Indien de resultaten van een project betrouw-
baar kunnen worden geschat, worden projectopbreng-
sten en projectwinsten verantwoord over de periode 
van het contract onder toepassing van de ‘percentage 
of completion’-methode. Als het waarschijnlijk is dat 
de totale projectkosten hoger uitvallen dan de totale 
projectopbrengsten, wordt het volledige verwachte 
verlies opgenomen als wijziging in onderhanden werk. 
Projecten worden in de balans op collectieve basis 
gepresenteerd als vordering op dan wel schuld aan 
de opdrachtgevers uit hoofde van de contracten. 
Er is sprake van een vordering indien het bedrag van 
de collectieve gerealiseerde opbrengst hoger is dan 
het bedrag van de gefactureerde termijnen. Indien het 
collectieve bedrag van de gerealiseerde opbrengst 
lager is dan de gefactureerde termijnen, is sprake van 
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een schuld. De vorderingen worden opgenomen tegen 
nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
De voorziening voor belastingverplichtingen betreft 
latent verschuldigde winstbelasting als gevolg van 
tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en 
fiscale waardering van de materiële vaste activa.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Gefactureerde omzet is het aan derden gefactureerde 
bedrag exclusief over de omzet geheven belastingen. 
De som der bedrijfsopbrengsten is de som van de 
netto-omzet en de mutatie in onderhanden werk. 
De winst wordt bepaald als de som der bedrijfs-
opbrengsten minus alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord 
in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben. De afschrijving op immateriële 
vaste activa wordt berekend op basis van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De in de winst- en 
verliesrekening verwerkte afschrijvingen op immateriële 
en materiële vaste activa zijn berekend op een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs. De percentages 
zijn afhankelijk van de economische levensduur. Als 
badwill op acquisities wordt verantwoord het verschil 
tussen de verkrijgingsprijs en nettovermogenswaarde 
ten tijde van overname van de onderneming, voor zover 
de verkrijgingsprijs lager is dan de nettovermogens-
waarde. De badwill wordt ten gunste van het resultaat 
gebracht na aftrek van verwachte verliezen en niet 
monetaire activa in de deelneming. De vrijval van 
badwill is als (negatieve) afschrijving op immateriële 
vaste activa verwerkt in het resultaat. De vennoot-
schapsbelasting wordt berekend over het resultaat 
volgens de winst- en verliesrekening tegen het geldend 
tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode.
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Samengevatte toelichting op de geconsoli- 
deerde balans per 31 december 2015

Activia in euro’s

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa Goodwill

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde  1.998.028 
Cumulatieve afschrijvingen  -158.364 

Boekwaarde per 1 januari 2015  1.839.664 

Mutaties
Investeringen  − 
Afschrijvingen  -83.416 

Saldo mutaties  -83.416 

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde  1.998.028 
Cumulatieve afschrijvingen  -241.780 

Boekwaarde per 31 december 2015  1.756.248 

2  Materiële vaste activa Overige vaste
activa

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde  9.824.144 
Cumulatieve afschrijvingen  -7.158.762 
Cumulatieve omrekeningverschillen  15.399 

Boekwaarde per 1 januari 2015  2.680.781 

Mutaties
Investeringen  730.810 
Afschrijvingen  -1.063.323 
Desinvesteringen aanschaffingswaarde  -60.393 
Desinvestering cumulatieve afschrijvingen  37.911 
Valutaomrekeningsverschillen  53.607 

Saldo mutaties  -301.388 

Stand per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde  10.494.561 
Cumulatieve afschrijvingen  -8.184.174 
Cumulatieve valutaomrekeningsverschillen  69.006 

Boekwaarde per 31 december 2015  2.379.393
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3  Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Stand per 1 januari 2015
Investeringen
Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen
Valutaomrekeningsverschillen

Stand per 1 januari 2015

Deerns Groep B.V. heeft directe belangen in de 
volgende associaties:

Deelneming Bouw Commissioning Nederland B.V., 
Bodegraven (Nederland)
Deelneming Marecon LLC, Moskou, 
(Russische	Federatie)
Deelneming Consorzio Red, Milaan (Italië)
Deerns DC Design Brasil S.A., Sao Paulo (Brazilië)

4  Latente belastingvordering

Verrekenbare verliezen
Verrekenbare tijdelijke verschillen

Latente belastingvordering

De latente belastingvordering is te wijten aan fiscale 
verliezen bij Deerns Deutschland GmbH en Deerns 
Italia Spa, die naar verwachting in de toekomst  
kunnen worden teruggevorderd. Deerns verwacht
in 2016 een bedrag van € 270.000 te kunnen
terugvorderen.

Financiële vaste activa in euro’s

Overige
schulden

−
−

-30.244
−

-30.244

Totaal
117.632
15.826
-79.212
-11.269

42.977

Geassocieerde 
deelnemingen

52.542
15.826

-43.748
-11.269

13.351

33,3%

50,0%

9,0%
50,0%

 
1.870.488

-45.730

1.824.758

Overige 
vorderingen

65.090
−

-5.220
−

59.870

 

 
1.657.800

−

1.657.800

2015 2014
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Samengevatte toelichting op de geconsoli-
deerde balans per 31 december 2015 (vervolg)

Activa in euro’s 2015 2014

Vlottende activa

5  Onderhanden werk

Onderhanden werk  9.423.171  9.860.426 

Onderhanden werk
Onderhanden werk met een positieve waarde  12.108.312  11.156.957
Onderhanden werk met een negatieve waarde  -2.685.141  -1.296.530

Onderhanden werk  9.423.171  9.860.426   

Vorderingen

6  Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren  19.880.601  16.313.919 
Voorzieningen dubieuze debiteuren  -1.883.381  -1.314.746 

 17.997.220  15.047.173 

7  Vorderingen op gelieerde ondernemingen

Vorderingen op  Bouw Commissioning 
Nederland B.V.  54.870  60.090 
Vorderingen op Deerns Marecon LLC  5.000  5.000 

 59.870  65.090 

8  Overige vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen  254.127  139.153 
Overige vorderingen en overlopende activa  1.854.273  1.608.095 

 2.108.400  1.747.248 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Buitenlandse vennootschapsbelasting 87.169 139.153

 87.169  139.153 

De reële waarde van de vorderingen benadert de 
boekwaarde vanwege het kortlopende karakter  
en het feit dat de voorzieningen voor dubieuze  
debiteuren waar nodig worden verrekend.

10 Jaarcijfers



creators 
of value

Financiële vaste activa in euro’s 2015 2014

9  Contant geld en banken

Kas  7.038  9.818 
TEB  105.938  162.425 
Kreissparkasse Köln  99.906  100.431 
Banque HBSC  65.300  27.771 
ABN AMRO Bank N.V.  64.257  218.675 
HypoVereinsbank AG  34.282  63.849 
Unicredit  29.741  116.705 
Bankia  24.069  167.488 
Wells	Fargo 21.115  23.991
ING Bank N.V.  20.713  2.189 
Rabobank  16.653  − 
Volksbank AG  13.739  63.304 
IKBC  931  42.059 
Banca Popolare di Milano  −  38.493 
Overige banken  107.714  120.100

 611.396  1.157.298 

Passiva in euro’s

10 Voorzieningen

Voor latente belastingen
Overige voorzieningen

De totale voorzieningen voor latente 
belastingen betreffen langlopende 
verplichtingen

1.087.016
10.153

1.097.169

1.550.693
64

1.550.757

11



Toelichting op de geconsolideerde 
balans per 31 december 2015 (vervolg)

Passiva in euro’s 2015 2014

12  Schulden aan aandeelhouders en
 aangesloten bedrijven.

Rekening-courant Douwe Aukes Beheer B.V.  1.776.048  1.303.137 
Rekening-courant Beheer- en Beleggingsmij 
Giulia Groenhoven B.V.  1.729.168  1.296.257 
Rekening-courant Deerns-Naco B.V.  30.244  − 

 3.535.460  2.599.394 

13  Belastingen en sociale premies

Omzetbelasting  1.456.870  875.457 
Loonbelasting en sociale lasten  1.297.276  1,035.641 
Vennootschapsbelasting  461.546  467.521
Pensioenpremies  369.270  507.226 
Overige belastingen  18.964  169.729 

 3.603.926  3.055.547 

14  Overige schulden en overlopende passina

Reservering vakantiegeld 1.179.872 1.271.777
Reservering vakantiedagen 739.644 660.278
Reorganisatiekosten 134.000 201.000
Reservering winstuitkering en bonussen 105.823 777.924
Overige schulden 3.018.602 2.961.325

5.177.941 5.872.304 

Op 31 december 2015 had Deerns een kredietfaciliteit tot 
haar beschikking tot een totaalbedrag van € 8.500.000 
bij de Coöperatieve Rabobank Regio Den Haag U.A. 
Deze kredietfaciliteit is gebaseerd op feitelijke debiteuren 
niet ouder dan drie maanden bij Deerns Nederland B.V., 
Deerns Deutschland GmbH en Deerns UK Ltd. Het maxi-
male debetsaldo dat de bank bij deze entiteiten toestaat 
zonder overschrijding van de kredietlimiet, is in totaal: 
Deerns Nederland B.V. € 8.500.000, Deerns Groep B.V. 
€ 1.000.000 en Deerns Deutschland GmbH € 250.000. 
Deerns Nederland B.V. is de hoofdgeldnemer voor beide 
faciliteiten. Het rentepercentage bedraagt 1-maands 
EURIBOR plus een opslag van 2,50 procentpunt.

De gehanteerde rentetarieven voor de schulden aan 
aandeelhouders en gelieerde ondernemingen is de 
1-maand EURIBOR plus een opslag van 2,00%. Met 
uitzondering van een lening van € 750.000 voor iedere 
achtergestelde lening van aandeelhouders (in totaal 
€ 1.500.000) die in 2014 en 2015 zijn verstrekt en 
waarvoor een rente-percentage van 8,00% geldt.

11  Verschuldigd bedrag aan kredietinstellingen

Kredietfaciliteit
5.582.264

5.582.264

3.708.971

3.708.971
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In euro’s 2015 2014

15 Inkomsten naar geografische segmentatie
 (per bestemming)

Nederland  40.249.005  34.444.890 
Duitsland  11.997.206  12.053.557 
Italië  3.085.180  2.811.590 
Midden-Oosten  6.160.027  4.144.195 
Frankrijk  1.684.921  1.577.532 
België  1.944.704  1.516.575 
Rusland  89.144  584.123 
Finland  4.029.705  9.240.118 
Verenigd Koninkrijk  432.019  180.685 
Spanje  1.939.881  827.104 
Turkije  1.207.430  1.223.054 
Rest van Europa  200.343  432 
Overig  1.992.906  1.419.375 

 75.012.471  70.023.230 

16  Andere externe kosten

Reis- en verblijfkosten  1.497.740  1.687.503 
Juridische en advieskosten 207.673 253.688
Huisvestingskosten 186.700 −
Octrooiprocedures 125.000 −
Marketingkosten 72.171 46.527
Verzekeringspremies 86.297 157.254
Kosten reproducties  35.177  49.737 
Overnamekosten 21.253 7.950
Andere externe kosten  149.529  872.419 

 2.381.540  3.075.078 

17  Loon en salarissen

Loon en salarissen  33.434.771  31.239.317 

Bezoldiging bestuurders  930.509  890.305 

Bezoldiging Raad van Commissarissen
Er is een bedrag van € 49.900 aan de
Raad van Commissarissen betaald.
(2014: € 49.900)

Gemiddeld aantal medewerkers
In 2015 waren er 569 medewerkers in dienst
op basis van een volledig dienstverband
(2014: 560).

In 2015 waren er 261 medewerkers in dienst 
buiten Nederland (2014: 260). 

Toelichting op de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening voor het jaar 2015
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Samenvattende toelichting op de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening voor het jaar 2015 (vervolg)

In euro’s 2015 2014

18  Afschrijving

Afschrijvingen op immateriële vaste activa  83.416  83.463 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  1.075.265  805.871 

 1.158.681  889.334 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijving op goodwill  83.416  83.463

 83.416  83.463

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige vaste activa  1.063.323  985.062 
Winst uit verkoop van materiële vaste activa  11.942  -179.191 

 1.075.265  805.871 
19  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten  5.573.130  5.860.465 
Huisvestingskosten  3.797.769  3.557.898 
Reis- en verblijfkosten  2.829.940  2.777.575 
Kantoorkosten  3.358.844  3.210.380 
Algemene kosten  1.691.615  241.190 

 17.251.298  15.647.508 

Overige personeelskosten
Ingeleende capaciteit  4.408.676  4.699.535 
Overige personeelskosten  1.164.454  1.160.930 

 5.573.130  5.860.465 

Accountantshonoraria
De Raad van Bestuur heeft in 2015 voorgesteld
bij toerbeurt een accountant aan te stellen. 
Op 3 september 2015 is PricewaterhouseCoopers
N.V. door de aandeelhouders aangesteld als
accountant voor de Groep.
Het honorarium van PricewaterhouseCoopers N.V.
(2014: BDO Audit & Assurance B.V.)
wordt als volgt gespecificeerd:
Controle van de jaarrekening  99.500  82.500
Overige controleopdrachten − 17.757

Totaal 99.500 100.257

20  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen aandeelhouders 88.082 107.944
Overige rentelasten 233.901 70.777

 321.983  178.721 
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21  Belastingen over resultaat uit gewone
      bedrijfsvoering

Acute vennootschapsbelasting  -230.739  -684.282 
Latente vennootschapsbelasting  535.745  758.385 
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren  419.273  − 
Winstbelasting buitenland  -262.079  -170.969 

462.200 -96.866

Effectief belastingtarief

Winst voor belasting  145.140  216.025

Gewogen nominale belastingtarief 24,3%  -35.267 24,3%  -52.492

IRAP (Italië)  -10.752  -45.551 

Vennootschapsbelasting voorgaande jaren 419.273 −
Vennootschapsbelasting verrekend met verliezen 31.751 −
van voorgaande jaren
Overig  57.195  1.177 

462.200  96.866 

Effectief belastingtarief -318,5% 44,8%

De volgende nominale tarieven op belastbare
winsten zijn van toepassing:

België 34,0% 34,0%
Finland 20,0% 20,0%
Frankrijk 33,3% 33,3%
Duitsland 29,6% 29,6%
Italië 31,4% 31,4%
Spanje 25,0% 25,0%
Nederland 24,8% 24,8%
Verenigd Koninkrijk 21,0% 21,0%
Turkije 20,0% 20,0%
Verenigde Arabische Emiraten 0,0% 0,0%
Verenigde Staten van Amerika 40,0% 40,0%

22 Resultaat deelnemingen

Deerns DC Design Brasil S.A.  -93.768  -5.153 
Raadgevend Ingenieursbureau Deerns-Naco B.V.  -1.168  -4.011 
Bouw Commissioning Nederland B.V.  14.161  1.971 

 -80.775  -7.193 
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Accountantsverklaring 

Aan: de Raad van Bestuur van Deerns Groep B.V.

De verkorte jaarrekening, zoals opgenomen op pagina 
40 tot en met 53 van dit jaarverslag, bestaande uit de 
verkorte geconsolideerde balans per 31 december 
2015, de verkorte geconsolideerde winst- en verlies-
rekening over 2015 en de toelichting, zijn ontleend aan 
de gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V. 
over het jaar 2015. Op 8 april 2016 hebben we een 
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inzake 
deze jaarrekening. Deze jaarrekening en de verkorte 
jaarrekening houden geen rekening met de gebeurte-
nissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze accountantsverklaring inzake deze jaarrekening.

De verkorte jaarrekening bevat niet alle in de toelichting 
op te nemen gegevens zoals voorgeschreven door Titel 
9, Boek 2 BW. Het kennisnemen van de verkorte jaar-
rekening kan derhalve niet in de plaats treden van het 
kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van 
Deerns Groep B.V.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen 
beschreven op pagina 44 van dit jaarverslag.

Verantwoordelijkheid controlerend accountant
Het is onze verantwoordelijkheid om een oordeel  
uit te spreken over de verkorte jaarrekening en de  
gerelateerde toelichting op basis van onze procedures, 
die wij hebben verricht in overeenstemming met  
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse  
Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren  
betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel
Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening, ontleend 
aan de gecontroleerde jaarrekening van Deerns Groep B.V. 
voor het jaar 2015 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten consistent met deze gecontroleerde jaar-
rekening en in overeenstemming met de grondslagen 
beschreven op pagina 44 van dit jaarverslag.

Utrecht, 13 April 2016

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Origineel getekend door 

T.G. Hamberg RA
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Deerns Groep

Fleminglaan	10
2289 CP Rijswijk
Postbus 1211
2280 CE Rijswijk
+31 88 374 0000
Nederland
contact@deerns.com
www.deerns.com
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