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voor
woord

groei	

‘Groei’ - in de brede zin van het woord - is essentieel voor alle 

drie de labels van Q24 Beheer. Niet alleen groei in het aantal 

medewerkers, maar ook groei in kwaliteit en professionaliteit 

staan bij alle labels hoog op de prioriteitenlijst van 2013 en 2014. 

Luisteren naar de klant en focus aanbrengen in de dienst  -

ver lening is key, evenals klanten binnenhalen en deze weten  

te behouden. 

Vooruitblik

Ondanks schommelingen in de markt beginnen we 2014 positief. 

We blijven voorzichtig in onze verwachtingen en willen in eerste 

instantie het resultaat van 2013 evenaren. Ook de markt, die nog 

steeds moeilijk en onzeker is, speelt ons parten. Maar we blijven 

ervan overtuigd dat de weg die we in 2012 zijn ingeslagen,  

de juiste is, inclusief de daarop afgestemde strategie. We zullen 

deze dus blijven perfectioneren en intern en extern communi-

ceren. Zo vinden we zeker de beste aansluiting op onze klanten 

en de markt.

Hen	snackers	(Ceo)

erwin	van	den	Bosch	(CFo)

Is 2012 nog het jaar waarin de groeps strategie wordt omgezet in 

een label strategie, 2013 is het jaar van de praktijk. Vanaf 1 januari 

2013 opereren de drie labels - QNH Consulting (IT-dienst ver-

lening), FastFlex (sourcing) en Young Colfield (talent develop-

ment) – als zelfstan dige bedrijven met een eigen strategie, een 

eigen management, een eigen sales afdeling, eigen doelen en 

een eigen go-to-marketstrategie. ‘QNH Group’ vaart dan verder 

onder de vlag van ‘Q24 Beheer’.

Dat betekent dat in 2013 een groot appèl wordt gedaan op de 

zelfstandigheid van de labels. En toch blijft in elk label het dna 

van Q24 Beheer herkenbaar. Pro fessionaliteit, bevlogenheid en 

de wens om te groeien zijn aanwezig bij elk label. Vandaar dat 

we dit jaarverslag over 2013 het thema ‘groei’ hebben meege-

geven. Als we kijken naar de plannen voor 2014 richten we ons 

op ‘samen’. Door elkaar op de hoogte te houden, ervaringen te 

delen en samenwerking te zoeken als dat van toegevoegde 

waarde is, groeien de labels samen. Elk in zijn eigen kracht en 

met een grote auto nomie. Maar binnen de afgesproken kaders. 

Zo kunnen de labels samen de hele markt bedienen op hun 

eigen competentiegebieden.

Q24 Beheer B.v.

QNH  
Consulting B.v.

FastFlex  
sourcing B.v.

Young  
Colfield B.v.

QNH  
euregio BvBa

FastFlex B.v.

FastFlex  
Payrolling B.v.

QNH Consulting 
Midden B.v.

QNH Consulting  
Noord B.v.

QNH Consulting  
Zuid B.v.

QNH Managed  
services B.v.

QNH Managed 
Infrastructure  
services B.v.

QNH 
research B.v.
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Qnh Consulting
Partnership	in	it

Van alle labels ondervindt QNH Consulting - kortweg ‘QNH’- de 

meeste gevolgen van de ingezette labelstrategie. QNH laat de 

positie van sourcing partner achter zich en werpt zich in de toe-

komst op als IT consulting partner. In de nieuwe strategie is QNH 

de partner bij wie klanten terecht kunnen met hun uitdagingen. 

Door vanaf het eerste moment mee te denken over business 

cases, zal QNH duurzame vertrouwensrelaties opbouwen met 

haar klanten, opschuiven in de toegevoegde-waardeketen en 

customer intimacy bereiken, de basis voor partnership. 

stap	voor	stap	

Het denkwerk voor deze stap is al begonnen in 2012; vanaf 2013 

krijgt de nieuwe strategie gestalte. Maar QNH realiseert zich dat 

dit tijd vraagt. Om die reden trekt zij er drie jaar voor uit. 

Gedurende deze periode zal zij duidelijk naar de markt positio-

neren dat zij een IT consultancy partij is. Zij stelt ook duidelijke 

doelen. In 2015 moet 50% van de omzet voortkomen uit consul-

ting activiteiten, 25% uit managed services en 25% uit sour-

cing. Om de vorderingen meetbaar te maken, introduceert zij de 

Q-factor (een meetinstrument om haar dienstverlening te waar-

deren en te classificeren). 

dichtbij	de	klant

Een externe partij ondersteunt QNH in een aantal sessies bij de 

uitwerking van de nieuwe positionering. Deze sessies met de  

directie wijzen uit hoe het nieuwe organisatiemodel moet wor-

den ingericht en hoe de verantwoordelijkheden moeten worden 

verdeeld. Zo wordt een overtuigde keuze gemaakt om de orga-

nisatie in te richten per regio. Als de klant centraal staat, is 

dichtbij-de-klant-staan belangrijker dan ooit. Op basis van dit 

uitgangspunt richt QNH zich duidelijk op value propositions. Zij 

analyseert de product-marktcombinaties die aansluiten op de 

specifieke wensen van haar klant. 

Daarnaast definieert QNH een aantal kennisgebieden, elk met 

zijn eigen thought leader. De thought leader onderhoudt het con-

tact met de unitmanagers over de regio’s heen en zorgt ervoor 

dat competenties en kennis worden geborgd én uitgewisseld, 

zodat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden. Ook 

zorgt hij ervoor dat er qua kennis en focus op het desbetref-

fende kennisgebied afstemming en eenduidigheid is.

Business	lines

Vanuit vijf duidelijke Business Lines speelt QNH in op de vraag-

stukken, wensen en prioriteiten van haar klanten (Lean IT; 

Predictive Analytics; Enterprise Mobility Management; Cloud 

Computing):

  Management Consulting

	  QNH verhoogt de business performance van haar klanten door 

business-IT alignment, project- en programmamanagement en  

service delivery oplossingen.

  Business Intelligence

  QNH vertaalt de strategieën van haar klanten in meetbare doel-

stellingen, waardoor zij hun prestaties kunnen volgen en verbeteren.

  Application Development

  QNH biedt mobiele oplossingen en portals die communiceren en 

samenwerken optimaliseren.

 Infrastructure Services

  QNH ontwerpt, realiseert en beheert infrastructuren, data center-

oplossingen en werkplekconcepten, die uitnodigen tot samenwerken 

en bijdragen aan een efficiënte en renderende bedrijfsvoering.

 Managed Services

  QNH beheert de infrastructuur, werkplekken en applicaties van 

klanten tegen een vastgesteld bedrag per jaar op 24/7-basis en  

op maat.

onze	mensen

QNH vraagt om doelgerichte mensen. Mensen die proactief zijn, 

met de klant meedenken en altijd meer bieden dan de klant had 

verwacht. Bevlogenheid en professionaliteit zijn daarbij belang-

rijke kernwaarden. Voor de mensen die in 2013 worden aange-

nomen, wegen deze kwaliteiten nadrukkelijk mee tijdens de se-

lectieprocedure. QNH ziet haar ‘medewerkers’ als ‘partners’. 

Vanuit dat gezichtsveld investeert zij ook graag in kennis en 

kunde en biedt zij opleidingsmogelijkheden. 

De QNH-business units zijn samengesteld op basis van compe-

tenties, verdeeld over drie regio’s. We bereiken customer inti-

macy door medewerkers en klanten regionaal te verbinden. In 

elke unit werken mensen met dezelfde achtergrond, kennis en 

ervaring. Zij weten dat je pas kunt groeien als je weet te delen. 

Daarom organiseert QNH regelmatig bijeenkomsten, waar in-

zichten en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Door elkaar 

te coachen groeien de medewerkers samen.

resultaat	in	Kwaliteit,	Financiën,	groei

De ontwikkelingen rondom de nieuwe strategie maken van 2013 

een turbulent, maar mooi en dynamisch jaar. De professionals 

moeten doordrongen raken van deze nieuw ingeslagen weg. 

Daarom grijpen de directieleden elke meeting aan om de nieuwe 

koers uit te dragen. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar. 

De Q-factor bewijst dat QNH haar gewenste, optimale mix van 

dienstverlening aan het realiseren is. Steeds vaker gaat QNH 

een langdurige relatie aan met haar klanten op basis van com-

petenties, vertrouwen en samenwerking. Een goede reden ook 

om de tevredenheid van de klanten regelmatig te toetsen. 

Hiervoor ontwikkelt QNH een solide klanttevredenheidssys-

teem, waardoor zij snel kan bijsturen als dit nodig is. De financi-

ele doelstellingen worden eveneens gehaald. 

samen

QNH wil haar ambities waarmaken met samenwerking. Zij reali-

seert zich dat de bijdrage van iedere medewerker hierin belang-

rijk is. Om het maximale uit de samenwerking te halen respec-

teert zij hun competenties en creëert zij ruimte om hiermee aan 

de slag te gaan. Datzelfde geldt voor de regio’s. Functioneerden 

de regio’s tot 2012 nog autonoom, nu werken de regio’s meer 

samen. De regiodirecteuren komen elkaar regelmatig tegen tij-

dens de directiemeetings. En nu meer bewust gewerkt wordt 

aan lange-termijnrelaties met onze klanten, is samenwerking 

ook hier belangrijker dan ooit.

FastFlex
Van	leverancier	naar	(kennis)partner

FastFlex is een kwaliteitsspeler in de Nederlandse markt voor 

sourcing van hoogopgeleide professionals. Duurzame partner-

ships staan hierbij centraal, met klanten, maar ook met 

Zelfstandige Professionals (ZP-ers) en leveranciers. Voor deze 

klanten zijn toegang tot de beste specialisten en operational  

excellence belangrijke waarden in de dienstverlening.

maatwerk

Partnership in sourcing gaat over maatwerk. Naast Recruitment 

en Contract Management ondersteunt FastFlex organisaties 

met Quality Sourcing. Zo realiseert zij voor haar klanten 

 Excellent Community Management

 Kostenefficiëntie 

 Compliance

 Mobiliteit en Kennisborging 

toenemende	concurrentie

In 2013 staat het businessmodel van resource management  

partijen onder druk. De toenemende digitalisering van de  

keten maakt dat de gepercipieerde toegevoegde waarde van 

direCtie 
verslag

De belangrijkste ontwikkelingen zetten we samen op een rijtje. Wat gaat  
goed en wat blijft nog wat achter? En belangrijker, waar gaat onze aandacht 
extra naartoe met als doel dat we kunnen blijven groeien? Onze labels geven 
antwoord op deze vragen.
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contractmanagement sterk daalt. Daarnaast neemt de concur-

rentie in de markt toe. Met de opkomst van het Managed Service 

Providermodel dienen steeds meer uitzendorganisaties zich 

aan. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden de marges dun-

ner en proberen inhurende organisaties en ZP’ers de resource 

management partijen buiten de deur te houden. FastFlex speelt 

hierop in door zich te ontwikkelen tot kwaliteits- en kennis-

partner. Zo doet zij een aantal gerichte marktonderzoeken, 

waarmee zij haar profiel en haar dienstverlening aanscherpt.

 Trendrapport ‘De toekomst aan de ZP’er’

  In samenwerking met ABN AMRO ontwikkelt FastFlex een trend-

rapport over de toekomst van de ZP’er. Hiervoor wordt de econo-

mische marktkennis van ABN AMRO gebundeld met de kennis van 

FastFlex over de flexibele arbeidsmarkt en in het bijzonder de  

zelfstandige professionals. Ruim 700 ZP’ers nemen deel aan het 

onderzoek. Een greep uit de onderzoeksresultaten? De gemiddelde 

ZP’er heeft moeite om zich te onderscheiden. Veel ZP’ers voelen 

zich uitgeknepen, nu de tariefverlagingen elkaar in ras tempo  

opvolgen. Nogal wat ZP’ers geven aan dat opdrachtgevers hen  

onvoldoende informeren om de opdracht succesvol te kunnen  

uitvoeren. En dan is er nog de behoefte om ergens bij te horen.  

De gemiddelde ZP’ers zou vaker andere ZP’ers willen ontmoeten. 

 Whitepaper Cloud Sourcing

  FastFlex publiceert een Whitepaper over de inzet van Cloud 

Sourcing. Met Cloud Sourcing kan het inhuurproces efficiënter  

worden ingericht. Toegang tot expertise en kennis wordt de komen-

de jaren voor veel organisaties cruciaal. Nu organisaties in toe-

nemende mate gebruikmaken van een interne en externe flexibele 

schil, zullen HR, business en inkoop nauwer moeten samenwerken. 

Dit vraagt om de juiste tooling. Hier biedt FastFlex innovatieve IT-

oplossingen. Het vernieuwde community model komt voort uit de 

gedachtegang van het Cloud Sourcing paper. 

 Benchmark onderzoek 

  Om inzicht te krijgen in de tarievenstructuren en salarisschalen die 

organisaties hanteren, nodigt FastFlex de Top 100 van bedrijven uit 

om deel te nemen aan een marktonderzoek. Van de honderd bedrij-

ven verlenen dertig bedrijven hun medewerking aan het markton-

derzoek. FastFlex krijgt hierdoor een helder beeld van de gehan-

teerde tarieven en daarmee een waardevolle informatiebron voor 

haar klanten. Zij kan deze nu als vergelijkingsmateriaal bieden dat 

tot dusver niet voorhanden was. Hiermee heeft zij een tweede tool 

in handen om haar positie van kennispartner en objectief adviseur 

te versterken. 

Vooruitzichten

De initiatieven zijn succesvol. De onderzoeken oogsten bij klan-

ten en prospects hoge rapportcijfers, waardoor de onderlinge 

band versterkt. Bij meerdere organisaties wordt de basis gelegd 

voor duurzaam partnership. De rapporten openen deuren naar 

webinars, nieuwe-klantgesprekken en hernieuwing van de 

dienstverlening 

FastFlex verwacht in 2014 en 2015 een voorzichtig herstel van 

de Nederlandse economie. De vraag naar flexibele resources zal 

dan zodanig toenemen, dat op diverse vakgebieden zelfs weer 

schaarste zal ontstaan. Dat maakt FastFlex positief over de toe-

komst. Ze heeft er vertrouwen in dat partnerships steeds na-

drukkelijker de boventoon zullen voeren in haar bedrijfsvoering. 

De overtuiging dat ‘SAMENwerken’ de sleutel is, levert een hoge 

klanttevredenheid. Het is dé weg naar een succesvolle toekomst. 

Verder zal FastFlex in 2014 haar profiel verder aanscherpen, 

met als belangrijke pijlers: 

-   Maatwerk voor klanten: van brokership naar Partner in 

Quality Sourcing

-  Maatwerk voor ZP-ers

Flex	regisseur

Binnen de partnerships in quality sourcing biedt FastFlex  

toegang tot de beste professionals en totale ontzorging. 

Strategische sourcingsmodellen en communities zijn centrale 

items in de nieuwe positionering. FastFlex zal de rol van Work-

force Manager meer en meer achter zich laten en uitgroeien tot 

Flex Regisseur. Hierbij zal zij de kracht van operational excel-

lence verder ontwikkelen. Daarnaast zal een nieuwe organisatie 

worden opgebouwd die zich volledig richt op de belangen  

van individuele ZP-ers. Deze organisatie helpt de ZP-er zich te  

onderscheiden, te verbinden met anderen en interessante 

opdrachten.

Communities

De communities kunnen op maat per klant/relatie worden op-

gezet. FastFlex gaat de communities ook managen. Vragen als 

‘Where are my workers?’ kan zij dan moeiteloos beantwoorden. 

Zo speelt zij enerzijds in op de behoefte van de ZP’er om ergens 

bij te horen. Anderzijds krijgen organisaties de mogelijkheid om 

ZP’ers die goed gepresteerd hebben, terug te vragen, waardoor 

zij blijven beschikken over de kennis die eerder binnen hun  

organisatie is opgebouwd. Uitgangspunten hierbij zijn: ‘toegang 

tot expertise’, ‘kennis en talentontwikkeling’, ‘veilige netwerken 

van gelijkgestemden’ en het ‘boeien van professionals’. 

Compliancy

Sleutelwoord bij de volledige dienstverlening van FastFlex is en 

blijft compliancy. Wie zakendoet met FastFlex weet dat de zaken 

zijn geregeld volgens de laatste wet- en regelgeving. Dit bete-

kent voor de klant van FastFlex 100% ontzorging, zeker omdat 

de regelgeving in deze branche voortdurend wordt aangepast. 

Young ColField
groeit	en	bruist

Voor Young Colfield is 2013 een turbulent jaar. Dat heeft weinig 

te maken met de plannen die het management heeft gemaakt. 

Die liggen eind 2012 klaar. Directiewisselingen zorgen ervoor 

dat de plannen gedurende enkele maanden on hold staan.  

Pas in december 2013 komt hier een einde aan. Dan neemt het 

management – bestaande uit Réal van Schie en Susanna Nell – 

de eindverantwoordelijkheid van Young Colfield op zich en is de 

tijd rijp om de koers in te zetten. 

De stip aan de horizon is duidelijk. Young Colfield richt zich op 

de verdere positionering van haar label. Zowel de medewerkers 

als opdrachtgevers weten dat Young Colfield…

  met verwondering en nieuwsgierigheid kijkt naar de wereld 

om zich heen. Een wereld van grote organisaties die te  

maken hebben met moderne uitdagingen. Een wereld die 

vraagt om een nieuwe aanpak.

  de behoefte en de toegevoegde waarde van jonge profes-

sionals erkent en ondersteunt. De trainees krijgen een  

intensieve begeleiding op inhoudelijk én persoonlijk vlak.

  een platform biedt waar medewerkers en klanten samen-

komen om kennis te delen en samen te brainstormen over 

een nieuwe aanpak van de sterk veranderende wereld.

Om deze positionering waar te maken heeft Young Colfield twee 

programma’s. 

 talent	Program

  Allereerst is daar het Talent Program. Met dit tweejarig talent  

development programma is de garantie ingebouwd dat nieuwe  

trainees in alle opzichten kunnen voldoen aan de kwaliteiten die 

Young Colfield haar opdrachtgevers wil bieden. Het universitair  

geschoolde talent werkt gedurende twee jaar aan twee tot vier  

projecten bij verschillende organisaties. Hierbij wordt hij aange-

moedigd om de opdrachten met een frisse blik en vanuit verschil-

lende invalshoeken te benaderen. Zo verbetert hij systematisch zijn 

klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden, procesoptimali-

satie en project management. Tijdens het gehele programma kan de 

trainee rekenen op begeleiding, coaching en trainingen, individueel 

en in teamverband.

 dedicated	Programs

  Binnen Dedicated Programs ontwikkelt Young Colfield een maat-

werk talent development programma, specifiek voor één opdracht-

gever. De talenten starten na een strenge selectieprocedure met 

een fulltime in house opleidings programma van één maand dat is 

samengesteld op basis van de wensen van de opdrachtgever. 

Vervolgens gaan ze twaalf maanden aan de slag bij de opdracht-

gever, waarna deze de mogelijkheid heeft om de talenten een vast 

‘Samenwerking  
levert hoge 
klanttevredenheid.’



8 Q24  Jaarverslag 2013 9Jaarverslag 2013  Q24

dienstverband aan te bieden. Hierdoor stelt Young Colfield  

haar opdrachtgevers in staat om op cruciale kennisgebieden de  

instroom van jonge talentvolle eigen medewerkers planmatig  

te versnellen.

Crisis	|	repeat	business

Door de crisis blijft het aantal aanvragen voor opdrachten in 

2013 beperkt. Anderzijds plukt Young Colfield de vruchten van 

de gedegen manier waarop zij haar trainees selecteert en voor-

bereidt op het werk in de praktijk. Dit zorgt voor opvallend veel 

repeat business. Opdrachtgevers die Young Colfield hebben  

leren kennen, vragen opnieuw om een ‘Young Colfielder’. En ook 

meldenswaardig: tot 2013 is het overgrote deel van de opdrach-

ten afkomstig uit de profit-sector. Deze disbalans weet Young 

Colfield met succes te buigen. Doordat het aantal opdrachten 

uit de non-profit sector is gestegen, kan zij haar trainees meer 

gevarieerde taken aanbieden.

Persoonlijk	

Young Colfield streeft naar sterke persoonlijke relaties met haar 

opdrachtgevers, zodat zij hen kan bedienen met gerichte maat-

werkoplossingen. De dienstverlening is primair gericht op het 

ontzorgen van opdrachtgevers bij hun werving & selectie, oplei-

dingen en begeleiding van jong talent. Ze zoekt voor iedere  

opdrachtgever de professional die past bij zijn cultuur en zijn 

specifieke vraag. Vanaf dat moment heeft de opdrachtgever 

binnen Young Colfield één aanspreekpunt, die het contact  

onderhoudt tussen opdrachtgever en het talent. 

extra	kansen

Young Colfield verwacht dat het herstel van de economische  

situatie voor haar extra positief zal uitpakken. Nu de aandacht 

voor de crisis langzaam maar zeker wegebt, komt er weer ruim-

te voor andere zaken, zoals het aanpakken van de vergrijzing. 

Het gesprek zal weer gaan over nieuwe instroom en de kracht 

van jongeren bij de ontwikkeling van bedrijven. Young Colfield 

ziet deze ontwikkeling graag op zich afkomen.

samen

Kortom, Young Colfield groeit en Young Colfield bruist. Maar het 

kan sneller, meent het jonge management. Daarom zal zij in het 

nieuwe jaar inzetten op de bundeling van krachten. Bijeen-

komsten en presentaties die tot nu toe voor de eigen mensen 

worden georganiseerd, zullen in de toekomst veel vaker plaats-

vinden met de deuren open. Klanten, trainees, studenten en 

alumni zullen vaker worden uitgenodigd om bij deze inspireren-

de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Want waar mensen samen-

komen en ideeën uitwisselen, gaat groeien vanzelf.

soCiaal 
jaarverslag

Als het gaat om Human Resource Management heeft ieder label binnen  
Q24 Beheer haar eigen strategie. Wel worden deze labels geadviseerd en 
ondersteund door de Q24 Beheer wat heeft geleid tot een belangrijke 
professionaliseringslag van alle labels.

‘Alles wat je 
aandacht geeft 
groeit.’
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Qnh Consulting
QNH is in 2013 met 29 medewerkers gegroeid. Hiermee verlo-

pen in-, door- en uitstroom naar verwachting. Eind 2013 telt 

QNH 390 medewerkers, te weten 43 vrouwen en 347 mannen. 

Op andere gebieden van het Human Resource beleid gebeurt er 

veel. Als gevolg van de verdere integratie maakt het HR-beleid 

van QNH een forse professionaliseringsslag. 

Het	functiegebouw

Als het medewerkertevredenheidsonderzoek van QNH over 

2012 opnieuw uitwijst dat de medewerkers onvoldoende inzicht 

hebben in hun functieomschrijving, salarisopbouw en groei-

mogelijkheden, gaat QNH hier in juli 2013 mee aan de slag. 

Uitgangspunt is een nieuw functiehuis. Hierop volgt een inten-

sieve periode van dataverzameling. Alle unitmanagers geven 

aan welke functies zij in huis hebben en welke resultaatverant-

woordelijkheden hierbij horen. Zo ontstaat een helder overzicht 

van functieprofielen. Een externe partij wordt ingehuurd om  

de functies te wegen en te benchmarken. Eind 2013 wordt  

de eerste fase afgerond. De implementatiefase volgt als de  

ondernemingsraad heeft ingestemd met het functiegebouw.

JOS STRIEKWOLD | OR

‘ Als OR-lid was ik nauw 
be trokken bij de harmo-
nisatie van de arbeids-
voor waarden. Het was een 
enorme klus, maar ik ben 
trots op het resultaat.’

Harmonisatie	arbeidsvoorwaarden

Een ander punt wat naar voren komt in het medewerker te vre-

denheidsonderzoek over 2012 is de vraag naar een eerlijke  

verdeling op arbeidsvoorwaardelijk gebied. QNH doet in 2013 

onderzoek naar de mogelijkheden en de financiële consequen-

ties van harmonisatie van haar drie arbeidsvoorwaarden-

pakketten. Samen met de ondernemingsraad brengt zij de  

verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen in kaart. Met be-

hulp van de onderzoeksresultaten en in samenspraak met de 

onder nemingsraad wordt een nieuw arbeids voorwaardenpakket 

opgesteld. Zo kunnen eind 2013 de arbeidsvoorwaarden worden 

geharmoniseerd. Uiteindelijk gaan alle medewerkers akkoord 

met de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

ri&e

In 2013 is er aandacht voor het welzijn en het gezondheidsbeleid 

binnen QNH. Volgens de Arbowet is QNH verplicht om een Risico 

Inventarisatie en Evaluatie – kortweg ‘RI&E’ – op te stellen. Tijd 

om de ergonomie van de werkplekken te inspecteren, risico’s  

te inventariseren, calamiteitenplan, psychosociale arbeids-

omstandigheden en meer te evalueren. QNH inspecteert alle 

vestigingen met ondersteuning van een lid van de onderne-

mingsraad en een ergonoom van de arbodienst. Vervolgens 

worden er actielijsten opgesteld en deze worden elk jaar nagelo-

pen. Hiermee voldoet QNH aan de verplichting vanuit de 

Arbowet. Voor het item ‘werkdruk en werkbelasting’ is in 2013 

nog niet de juiste onderzoeksmethode voorhanden. Dit zal wor-

den opgevolgd in 2014.

instroom

Met een instroom van 67 medewerkers is het totaal aantal me-

dewerkers over 2013 met 29 gestegen, een toename van 8%, 

hetgeen in deze markt een mooie prestatie is. Bij de algemene 

instroom van nieuwe medewerkers ligt de focus op ‘kwaliteit’. 

Nieuw aangetrokken professionals moeten een directe verster-

king zijn voor de organisatie. Daarnaast worden in verschillende 

units ‘young professionals’ aangetrokken. Dit zijn professionals 

met maximaal twee jaar werkervaring, die naar verwachting een 

hoge ontwikkelcurve zullen laten zien. 

doorstroom	|	werken	aan	ontwikkeling

Medewerkers van QNH volgen elk jaar een aantal verplichte 

softskilltrainingen. Daarnaast krijgen zij collectief kennis-

inhoudelijke opleidingen aangeboden. Hiervoor is een oplei-

dingsbudget beschikbaar, dat in 2013 geheel is gebruikt. 

Hierdoor hebben de professionals van QNH de vereiste certifice-

ringen gehaald. Elk eerste kwartaal wordt er met iedere mede-

werker een ‘ontwikkelingsgesprek’ gevoerd, waarin de oplei-

dingswensen van de medewerker en die van QNH worden 

doorgesproken en vastgelegd.

uitstroom

38 medewerkers hebben in 2013 de organisatie verlaten. Met al 

deze medewerkers worden exitgesprekken gevoerd. ‘Gebrek aan 

inhoudelijk interessante opdrachten en carrièreperspectief’ blijkt 

dan de belangrijkste reden voor vertrek. Nu is dit carrièreper-

spectief wel aanwezig, maar voor veel medewerkers onduidelijk. 

Met de implementatie van het functiegebouw zullen dit inzicht 

en perspectief sterk verbeteren. QNH wordt als werk gever het 

meest gewaardeerd om de sfeer, cultuur en collega’s. 

Ziekte	|	Verzuim	

Met een verzuimpercentage van 2,1% en een landelijk gemid-

delde van 4% heeft QNH in 2013 een opvallend laag verzuimper-

centage. QNH doet zelf de verzuimregistratie, begeleiding en 

het casemanagement van (langdurig) zieke medewerkers. Zij 

wordt hierbij ondersteund door een arbodienst. 

Communicatie

Met name de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en de 

herziening en invoering van het functiegebouw vragen veel 

energie. Gezien de gevoeligheid van de materie zet HR zich na-

drukkelijk in om transparant te zijn in haar communicatie en het 

besluitvormingstraject. Zo krijgen de medewerkers elke maand 

een nieuwsbrief die hen informeert over de stand van zaken. De 

ontwikkelingen worden consequent gepubliceerd op het intra-

net en via Yammer zijn er interactieve middagen, waarop de me-

dewerkers online vragen kunnen stellen. Deze transparante 

werkwijze wordt door de medewerkers zeer gewaardeerd.

Vertrouwenspersonen

Medewerkers die kampen met integriteitskwesties, bijvoorbeeld 

confrontatie met ongewenste omgangsvormen, zowel in- als  

extern, kunnen deze bespreekbaar maken bij een vertrouwens-

persoon. In overleg met de ondernemingsraad heeft QNH in elke 

regio een vertrouwenspersoon benoemd.

great	Place	to	work	

Trots is QNH op het feit dat zij door haar medewerkers wordt 

gezien als een Great Place To Work. In cijfers groeit de mede-

werker tevredenheid van 7,1 naar een 7,9 (begin 2014). Dit heeft 

onder meer te maken met het gevoel van trots, kameraadschap 

en onderling vertrouwen. Sinds de harmonisatie van de arbeids-

voorwaarden beschikken alle medewerkers over een persoonlijk 

opleidingsplan, in lijn met de gekozen strategie. Ook de transpa-

rantie in beloningsstructuren en salarissen is door de harmoni-

satie sterk verbeterd. Daarnaast heeft QNH duidelijke keuzes 

gemaakt in het dienstenportfolio. Deze zijn helder en overzich-

telijk, zodat iedere medewerker de werkplek kan vinden die het 

beste bij hem past. 

MAUK MEEWIS | QNH

‘We zitten op dit moment midden in de  
trans forma tie van detacheringsorgani sa tie 

naar project organisatie. Zo’n omslag 
realiseer je niet van vandaag op morgen, 

het is een groeiproces.’
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Young ColField
In de arbeidsvoorwaarden volgt Young Colfield de lijn van QNH. 

Begin 2013 telt Young Colfield 33 medewerkers. Gedurende het 

jaar zijn er 10 young professionals die de organisatie verlaten. 

Met een instroom van 11 nieuwe professionals groeit het totaal 

aantal medewerkers naar 34, waarbij er een vrijwel gelijke  

verdeling is tussen man en vrouw.

Verdeling	mannen|vrouwen	

ANNE SPAPENS | YOUNG COLFIELD

‘Young Colfield geeft je  
het vertrouwen om  
uit dagingen aan te gaan.’

great	Place	to	work	

Trots zijn management en team als zij – net als in 2012 – worden 

genomineerd als Great Place To Work. Na de nominatie behalen 

zij de derde plaats. Deze hoge waardering weerhoudt het  

management er echter niet van om de medewerkers te vragen 

waar zij nog verbeteringsmogelijkheden zien in hun werksitua-

tie. De medewerkers geven hierop een drietal zaken aan. Zij  

willen de primaire arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van het 

coachingsprogramma verbeterd zien. En behaalde successen 

willen ze nadrukkelijker vieren. Begin 2014 behaalt Young 

Colfield een score van 95, hoger dan de score 87 in 2013. 

Met het eerste verzoek van de medewerkers wordt direct ge-

start. Met behulp van een duidelijk functieprofiel worden taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzichtelijk gemaakt 

en gekoppeld aan een bijbehorend salaris. Om de kwaliteit van 

de coaching te verbeteren (het tweede verzoek van medewer-

kers) wordt begin 2014 een pilot gestart met een coaching strip-

penkaart voor de talenten. De kaart is goed voor twee bezoeken 

bij een interne en twee bezoeken bij een externe coach. 

Daarnaast maakt Young Colfield een selectie van talent ma-

nagement tools waarmee de leerpunten van de trainees kunnen 

worden vastgelegd. Dit geeft de trainee inzicht in zijn kwalita-

tieve groei en vereenvoudigt de communicatie met de opdracht-

gevers. Het derde verzoek wordt met onmiddellijke ingang inge-

willigd. De champagnefles komt nu namelijk wat vaker op tafel. 

FastFlex
Om alle doelstellingen te verwezenlijken, is het personeelsbeleid 

erop gericht om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen. 

Met alle medewerkers worden persoonlijke doelstellingen - ‘Key 

Performance Indicators (KPI’s) - afgesproken, die direct gerela-

teerd zijn aan de doelstellingen. De KPI’s worden besproken  

tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek in juni. Ze fungeren 

tevens als basis voor het toetsen en eventueel bijsturen van de 

resultaten. Over het algemeen zijn de KPI’s gericht op klant-

tevredenheid, accuratesse, snelheid in administratieve proces-

werkzaamheden en samenwerking. 

NIELS HUISMANS | FASTFLEx

‘ Ongeveer een jaar 
geleden besloten we om 
ons te ontwikkelen tot 
kennis partner en nu wordt 
onze inzet beloond.’

recruitment

De database met ZP’ers wordt uitgebreid en geoptimaliseerd. 

Na invoering van het impresario-model kunnen de beschikbare 

professionals nog pro-actiever worden ingezet bij klanten  

en prospects. 

nieuwe	medewerkers

Om nieuwe klanten binnen te halen, trekt FastFlex twee nieuwe 

salesmedewerkers aan. Deze richten zich vooral op de top 300 

van Chief Procurement Officers in Nederland en werken volgens 

strak geformuleerde targets. Ook op de afdeling Business 

Development gaat een nieuwe medewerker aan de slag. Deze 

legt de focus op de duidelijke profilering van FastFlex in de 

markt en ondersteunt de sales- en tenderprocessen. Een vierde 

nieuwe collega geeft vorm en richting aan “aanbestedingen”. In 

2013 neemt FastFlex deel aan meerdere aanbestedingen, waar-

door het met name is gelukt om Nationale Nederlanden als 

klant te behouden.

Functioneringsgesprekken	|	Beoordelingsgesprekken

Met iedere medewerker wordt ieder jaar een functionerings- en 

een beoordelingsgesprek gevoerd. Het functioneringsgesprek is 

gericht op wederzijdse wensen en verwachtingen; het beoorde-

lingsgesprek op de behaalde resultaten van het voorgaande 

jaar. Uitgangspunt bij beide gesprekken is de continue ontwikke-

ling van de medewerkers. In dit kader wordt ook gekeken of 

scholing wellicht gewenst is. In 2013 hebben deze gesprekken 

nog onvoldoende plaatsgevonden. In 2014 wordt er scherper op 

toegezien dat alle gesprekken worden gevoerd.

LIA BREEUWER | FASTFLEx

 ‘ We denken mee met de klant en 
leverancier en blijven er naar streven om 
de processen nog meer te verbeteren.’

REINDERT DE LEEUW | YOUNG COLFIELD

‘Ik heb in Zuid-Korea een bijdrage geleverd 
aan de opbouw en ontwikkeling van IKEA 

Korea. Een unieke kans met als resultaat een 
onvergetelijke ervaring.’
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Qnh Consulting
Kinderen hebben de toekomst. Vanuit deze gedachte zet QNH 

haar kennis en ervaring in om diverse kinderhulporganisaties te 

ondersteunen. De projecten variëren van gezondheidszorg in 

Afrika via Amref tot onderwijs- en huisvestingsprojecten via 

Net4kids in India en Nepal. Maar ook dichter bij huis bewijst 

QNH haar social responsibility. Zo helpt zij via JINC schoolgaan-

de kinderen in de achterstandswijken van Amsterdam bij het 

maken van de juiste loopbaankeuzes.

FastFlex 
FastFlex zet in 2013 belangrijke stappen op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat zorgt ervoor 

dat zij in het derde kwartaal wordt gecertificeerd op het gebied 

van MVO. Belangrijke speerpunten zijn het terugbrengen van  

de CO2-uitstoot en het welzijn en de veiligheid van de eigen  

medewerkers. Daarnaast is FastFlex een trouwe supporter van 

Cordaid Microkrediet. Hiermee helpt zij ondernemers in ont-

wikkelingslanden om hun eigen bedrijf op te zetten en zich te  

verzekeren van een betere toekomst. Ook stelt FastFlex elk jaar 

een budget beschikbaar voor sponsorprojecten op maatschap-

pelijk gebied. Deze worden aangedragen door de medewerkers 

van FastFlex. Zo blijven ook zij betrokken bij de projecten. 

Young ColField
Young Colfield richt zich in haar social responsibility op maat-

schappelijke doelen die te maken hebben met talent develop-

ment. Dit sluit immers naadloos aan op de visie van Young 

Colfield. Inmiddels kunnen drie maatschappelijke organisaties 

rekenen op haar steun. Sommige trainees geven gastcolleges 

Nederlands bij het Wibautcollege in Amsterdam. Andere mede-

werkers van Young Colfield doen vrijwilligerswerk bij Amsterdam 

Cares. En ten slotte krijgt de 1%CLUB regelmatig een helpende 

hand toegestoken bij haar activiteiten.

MaatsChappelijk 
verantwoord 
onderneMen

Q24 Beheer is zich bewust van de wereld om haar heen. Ze groeit en deelt  
dit graag met degenen die het minder goed hebben getroffen. Ze is er zelfs 
trots op dat ze haar kennis, kunde, ervaring en technologie kan inzetten voor 
een betere wereld en gezondere business. Elk label doet dit op zijn eigen 
manier, veelal passend bij haar dienstverlening en doelgroep. 

De cijfers laten zien waar we staan, waar we vandaan komen en geven ons  
een richtlijn voor waar we heen gaan. Welke ontwikkelingen spelen een  
rol in het eindresultaat over 2013? 

FinanCieel 
jaarverslag

15Jaarverslag 2013  Q24
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ontwikkelingen
omzetontwikkeling

Over 2013 daalt de bruto-omzet met E 3,0 miljoen naar E 177,7 

miljoen. De netto-omzet stijgt echter met E 2,0 miljoen naar  

E 56,7 miljoen. Deze stijging is gerealiseerd door een hogere 

bezettingsgraad van onze professionals (74,0% ten opzichte 

van 73,4% in 2012) en positievere resultaten op de projecten 

van QNH. 

Wel stijgen de kosten van door ons ingehuurde medewerkers 

met E 1,6 miljoen naar E 13,5 miljoen over 2013. Hierdoor groeit 

de toegevoegde waarde op de omzet tot E 43,2 miljoen oftewel 

met E 0,4 miljoen ten opzichte van begin 2012.

Kostenontwikkeling

De personeelskosten over 2013 nemen toe met E 0,9 miljoen tot 

E 28,9 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de hogere 

provisies en bonussen als gevolg van de verbeterde perfor-

mance over 2013 en de salarisstijging van 1,5% per 1 januari 

2013. Het gemiddelde personeelsbestand in 2013 is nagenoeg 

gelijk aan dat van 2012. Wel valt op dat er - na de personeels-

krimp in 2012 - in 2013 weer sprake is van een behoorlijke perso-

neelsgroei bij onze professionals. Het totaal aantal professio-

nals eind 2013 komt op 390 FTE’s, hetgeen hetzelfde aantal is 

als dat van begin 2012. Tevens zijn onder de personeelskosten 

de kosten van het vertrek van Simon de Koning, COO van QNH 

en lid van Raad van Bestuur van Q24 Beheer, opgenomen. Hij 

heeft in oktober afscheid genomen van de organisatie. 

De bedrijfslasten over 2013 dalen met E 1,0 miljoen naar E 12,8 

miljoen. Hiermee wordt de positieve trend, die in 2012 is ingezet, 

vervolgd. In deze daling zit een incidentele last van E 0,14 mil-

joen, te weten de afboeking van het restant van geactiveerde 

goodwill met betrekking tot de in 2012 verkochte activiteiten 

van QNH Research B.V. Verder worden de huisvestingskosten 

structureel verlaagd met E 0,2 miljoen op jaarbasis, omdat het 

huurcontract van het pand in Amsterdam wordt opengebroken. 

Ook de kosten van de leaseauto’s laten een structurele daling 

zien. Dit komt door een succesvolle tender die leidt tot een nieu-

we overeenkomst met Alphabet.

De impairment-analyse op de geactiveerde goodwill leidt voor 

2013 niet tot verdere afwaardering. Per 31 december 2013 be-

draagt de geactiveerde goodwill nog E 6,0 miljoen.

resultaat

Het bedrijfsresultaat over 2013 bedraagt E 1,6 miljoen. Dit is een 

verbetering ten opzichte van de E 1,1 miljoen over 2012. Deze 

resultaatverbetering is gerealiseerd door een verdere verbete-

ring van de bezettingsgraad van de professionals en de structu-

rele kostenverlagingen op huisvesting en autoleasing.

De belastingen over het resultaat in procenten zijn ten opzichte 

van 2013 behoorlijk toegenomen. Belangrijkste reden is de  

gedeeltelijke afboeking van de gevormde latentie op de in het 

verleden geleden verliezen voor zover de verwachting is dat 

deze niet gerealiseerd kan worden. 

Financiële	situatie

Door het positieve resultaat na belastingen van E 0,6 miljoen 

over 2013 is het eigen vermogen gegroeid tot E 3,1 miljoen. De 

solvabiliteit is daarmee - mede door het lagere balanstotaal - 

verbeterd van 7,3% naar 10,0%. Met deze positieve ontwikkeling 

in het resultaat zijn we binnen ons bankconvenant gebleven.  

De kredietfaciliteiten zijn dan ook voor 2014 gecontinueerd.

Hiermee is er voldoende financiële basis om verder te kunnen 

groeien. Ons streven voor 2014 is te groeien met 30 man. Het 

totaal aantal medewerkers van Q24 Beheer brengt ons dan op 

500 man (directe en indirecte medewerkers). Verwachting is dat 

de netto-omzet in dezelfde lijn zal groeien. Dit alles is afhanke-

lijk van de marktonwikkelingen, die nog steeds onzeker zijn.

investeringen 

Bij de uitbouw van onze activiteiten in 2014 zijn geen substanti-

ele investeringen te verwachten. Natuurlijk komen er reguliere 

investeringen – zoals laptops en meer – maar deze zijn niet 

substantieel.

risicomanagement 

strategie

De labelstrategie die in 2012 is ingezet, leidt vooral bij QNH tot 

een forse strategische koerswijziging. In de toekomst ligt de  

focus hier op projecten en oplossingen. Het risico bestaat dat 

Q24 Beheer - door de economische omstandigheden - onvol-

doende tijd krijgt om de koerswijziging te realiseren. Een  

behoorlijke winstgevendheid is een vereiste in deze tijd.

Tevens heeft QNH eind 2013 het risicomanagement opgepakt. In 

samenwerking met een externe partij zijn interviews afgenomen 

bij het management, waarna de risico’s in kaart zijn gebracht. 

Binnen deze risico’s is een top 10 opgesteld, waarop QNH zich in 

haar risicomanagement zal richten. Hiervoor heeft elk risico 

een ‘owner’ gekregen, die een werkgroep zal samenstellen om 

het risico nader te analyseren. Op basis hiervan kan dan per  

risico een risicokaart worden opgesteld met onder meer 

verbeterinitiatieven. 

Operationeel

Ook in operationeel opzicht vormen de economische omstandig-

heden een risico. De vooruitzichten van beperkte economische 

groei maken de klanten terughoudend in hun investeringen. 

Tevens zorgt de economische situatie voor een lage verande-

ringsgezindheid bij de medewerkers in de IT-markt. Dat maakt 

het voor QNH lastig om deze medewerkers naar zich toe te trek-

ken, terwijl medewerkers met het juiste profiel zo belangrijk zijn 

voor de strategische koerswijziging die QNH heeft ingezet.

Financieel

Het Q24 Beheer-beleid is erop gestoeld om risico’s ten aanzien 

van financiële instrumenten steeds met standaard markt-

producten af te dekken. Q24 Beheer ziet het gebruik van even-

tuele financiële instrumenten niet als key business en wil bij 

gebruik hiervan geen risico’s lopen.

Wet- en regelgeving

Veranderingen in de wetgeving kunnen aanzienlijke bedrijfs-

economische gevolgen hebben. Op dit moment zijn er geen 

wetswijzigingen bekend die voor onze bedrijfstak van belang 

zijn. Op dit gebied houden we dan ook geen rekening met grote 

risico’s. 

Dit jaarverslag is ondertekend op 16 april 2014

H.J.M. Snackers (CEO)

E.M. van den Bosch (CFO)
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raad van  
bestuur en  
raad van 
CoMMissarissen
Per 1 januari 2013 is een nieuwe wetgeving ingevoerd met betrekking tot  
een evenwichtige samenstelling van Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen. Deze wet bepaalt dat minstens 30% van de leden man en 
minstens 30% van de leden vrouw moet zijn. Bij Q24 Beheer functioneren 
zowel een Raad van Bestuur als een Raad van Commissarissen. Eind 2013  
heeft een van de drie leden van de Raad van Bestuur afscheid genomen. 

Het totale management team (waaronder de Raad van Bestuur) dat 
verantwoordelijk is voor alle bedrijven die vallen onder Q24 Beheer bestaat  
in 2013 uit negen personen, waarvan twee leden van het vrouwelijke  
geslacht zijn. Het percentage vrouwen in het management team komt  
daarmee op 22%. Voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van 
Commissarissen geldt dat bij toekomstige terugtredingen c.q. aftredingen  
een evenwichtige samenstelling zal worden nagestreefd. 

raad van  
bestuur
H.j.m.	snackers	(Ceo)

Als lid van de Raad van Bestuur (CEO) van Q24 Beheer is Hen 

Snackers eindverantwoordelijk voor QNH, als algemeen direc-

teur. In 2004 was hij een van de oprichters van QNH. Hen startte 

zijn carrière bij ELC, dat in 1998 door Ordina werd overgeno-

men. Binnen Ordina was hij, na diverse directie functies, het 

laatste jaar verantwoordelijk voor de integratie van de tot dan 

toe zelfstandige Belgische Ordina bedrijven. Hen heeft een af-

geronde IT opleiding aangevuld met NIMA en postdoctoraal 

Sales Management.

e.m.	van	den	Bosch	(CFo)	

Erwin van den Bosch vervult sinds 2007 de functie van CFO en 

is in deze hoedanigheid lid van de Raad van Bestuur van Q24 

Beheer. Hij begon zijn carrière als accountant bij Coopers & 

Lybrand. Daarna was hij jarenlang werkzaam in verschillende 

managementfuncties bij Ordina. Erwin studeerde Bedrijfs-

economie en Postdoctoraal Accountancy aan de Universiteit 

van Amsterdam. Naast de financiële eindverantwoordelijkheid is 

Erwin voor 2014 operationeel verantwoordelijk voor de labels 

FastFlex en Young Colfield. 

raad van  
CoMMissarissen
w.j.	van	dijk

Willem van Dijk studeerde Economie en Postdoctoraal 

Accountancy aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij 

startte zijn loopbaan als accountant bij de BDO/Dijker Groep 

(Pricewaterhouse Coopers) en was daarna - van 1988 tot 2002 

- als CFO en COO verbonden aan Ordina. Op dit moment is hij - 

naast zijn commissariaat bij Q24 Beheer - financieel directeur 

van Gestion N.V., Commissaris bij Intermax B.V. en Han!son B.V. 

en verricht hij advieswerkzaamheden voor diverse bedrijven.

B.H.m.	jansen	

Bob Jansen studeerde enkele jaren wis- en natuurkunde en be-

gon zijn carrière in de ICT bij IBM. In 1973 richtte hij samen met 

een collega het bedrijf Eniac op. Dit bedrijf is later opgegaan in 

Pink Roccade. In 1993 startte hij opnieuw een bedrijf, ‘ELC’. Een 

gedeelte van ELC verkocht hij in 1998 aan Ordina. Het overige 

deel deed hij enkele jaren later over aan Imtech ICT. Sindsdien 

investeert Bob in diverse ICT- en detacheringsbedrijven. Als ad-

viseur en aandeelhouder is hij betrokken bij klinkende namen, 

zoals Lodder Applicaties, Mivar, I4talent, Pragma en Q24 Beheer.

m.	Hopman

Maarten studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit 

van Amsterdam. In de financiële branche, via de Nederlandse 

Middenstandsbank, vervulde hij de functie van statutair direc-

teur bij ING Investment Banking en daarna bij ING Corporate 

Investments. Sinds 1 juli 2013 is Maarten als zelfstandig financi-

eel consultant werkzaam in de markt. Als lid van de Raad van 

Commissarissen adviseert en begeleidt hij de strategische koers 

van Q24 Beheer. 
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geConsolideerde

jaarrekening

• Geconsolideerde balans       
• Geconsolideerde winst- en verliesrekening
• Geconsolideerd kasstroomoverzicht
• Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
• Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon

kengetallen
Q24 labels & vestigingen

Man vs vrouw

bedrijFs
resultaat (ebit)

eigen verMogen
(x 1.000)

rendeMent in % 
eigen verMogen

solvabiliteit  
eigen verMogen

aantal Medewerkers

geMiddelde leeFtijd

83% 17%
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geConsolideerde balans 
per 31 deCeMber 2013
(na resultaatbestemming)      

 

	 	 	 	31	december	2013	 	 31	december	2012	
	 	 	 E	 E	 E	 E	 	

Activa     

Vaste	activa	 	 	 	 	

Immateriële vaste activa 1 5.973.058  6.988.287 

Materiële vaste activa 2 1.535.652  1.466.157 

Financiële vaste activa 3 1.797.467  1.861.255 

    9.306.177  10.315.699
     

Vlottende	activa	 	 	 	 	

Voorraad 4 35.477   0  

Vorderingen en overlopende activa 5 17.082.399  24.427.620 

Liquide middelen 6 4.094.839  462.497 

    21.212.715  24.890.117
     

	 	 	 	 30.518.892   35.205.816

     

Passiva     

groepsvermogen	 7    

Aandeel van rechtspersoon  

in het groepsvermogen   3.051.722   2.564.395
     

     

langlopende	schulden	 8    

Schulden aan kredietinstellingen  52.500   484.205  

Schulden aan participanten  877.002   2.074.884  

     929.502   2.559.089
     

Kortlopende	schulden		

en	overlopende	passiva	 9  26.537.668  30.082.332
   

	 	 		 	 30.518.892   35.205.816

   

        

geConsolideerde  
winst en verliesrekening over 2013  
 

	 	 	 		 2013	 	 2012	
	 	 	 E	 E	 E	 E	 	

Bruto-omzet 10 177.672.239   180.718.662   

Directe kosten contracthandling  121.001.766  126.061.390   

netto-omzet	 	 		 56.670.473   54.657.272
        

 

Kosten van uitbesteed werk en andere        

externe kosten  13.421.677  11.802.284
        

Lonen, salarissen en sociale lasten 11 28.859.690   27.987.908   

        

Afschrijvingen op immateriële en materiële       

vaste activa 12 1.521.130  1.594.566  

Overige waardeveranderingen immateriële        

    

en materiële vaste activa 13 5.370  141.978  

Overige bedrijfskosten 14 11.234.951  12.022.944  

som	der	bedrijfslasten	    55.042.818   53.549.680
 

Bedrijfsresultaat		 		 	 1.627.655   1.107.592
        

Financiële baten & lasten 15  -383.914   -427.212
           

resultaat	uit	gewone	bedrijfsuitoefening		 	 	 		 	 	

voor	belastingen	 	 	 1.243.741  680.380

Belastingen resultaat 16  -634.582   -284.628
           

resultaat	uit	gewone	bedrijfsuitoefening	na	belastingen		 	 609.159   395.752	 	
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geConsolideerde 
kasstrooMoverziCht over 2013
volgens de indirecte methode       

 

	 	 	 	 	2013	 	 2012	
	 	 	 E	 E	 E	 E	 	

Bedrijfsresultaat	 	 	 1.627.655   1.107.592
Aanpassingen voor:         

Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)  1.526.500  1.736.544
    3.154.155  2.844.136
Veranderingen in werkkapitaal:      

Mutatie operationele vorderingen  7.267.155  -1.598.236  

Mutatie voorraden en onderhanden projecten 397.183  283.400  

Mutatie operationele schulden  -4.293.410  -6.658.418  

      3.370.928   -7.973.254
Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties	 		 	 6.525.083   -5.129.118
        

 

Betaalde rentes  -292.669   -495.706   

Betaalde winstbelasting  -357.059   -213.905   

    -649.728   -709.611
Kasstroom	uit	operationele	activiteiten		 	 5.875.355   -5.838.729
            

  

(Des)investeringen in materiele vaste activa -575.403   -301.256   

(Des)investeringen in financiele vaste activa -121.662  0   

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	 	 -697.065   -301.256
        

 

Mutatie langlopende schulden  -1.545.948   -1.426.042   

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten		 	 -1.545.948   -1.426.042
           

netto	kasstroom   3.632.342  -7.566.027
           

 mutatie	geldmiddelen	 		 	 3.632.342   -7.566.027  

      

        

overziCht van het totaalresultaat  
van de reChtspersoon over 2013

 

	 	 	 	 	2013	 	 2012	

	 	 	 	 E	 	 E	 	

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen  609.159   395.752
toekomend aan de rechtspersoon       

  

totaal	resultaat	van	de	rechtspersoon	 	 609.159   395.752
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toeliChting op de 
geConsolideerde jaarrekening

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en 

de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en 

vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overname-

datum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schul-

den gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde good-

will wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische 

levens duur. De resultaten van afgestote deelnemingen worden 

in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop het groeps-

band wordt verbroken.

algemene	grondslagen	voor	de	opstelling	van	de	geconsoli-

deerde	jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepa-

lingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het  

resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 

bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost  

anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva gewaar-

deerd tegen kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze  

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 geconsolideerde jaarrekening bekend zijn  

geworden.

omrekening	van	vreemde	valuta’s

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s wor-

den omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties 

in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in 

de geconsolideerde jaarrekening verwerkt tegen de koers die 

geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per 

 balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgeno-

men in de winst-en-verliesrekening.

De buitenlandse groepsmaatschappijen en deelnemingen kwa-

lificeren als bedrijfsuitoefening in het buitenland met een an-

dere functionele valuta dan die van de vennootschap. Voor 

de omrekening van de geconsolideerde jaarrekening van deze 

bedrijfs uitoefening in het buitenland wordt de koers op balans-

datum gehanteerd voor balansposten en de gemiddelde koers 

voor de posten van de winst-en-verliesrekening.

De omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks 

ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Financiele	instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financi-

ele instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële 

 derivaten verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

wordt de reële waarde van het betreffende instrument toe-

gelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële 

instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie 

over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de 

balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 

wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva

immateriële	vaste	activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag 

van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve af-

schrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde-

verminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast 

percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting 

op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en 

de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar 

opnieuw beoordeeld.

materiële	vaste	activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings-

prijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 

van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De af-

schrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percen-

tage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een even-

tuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf ingebruik-

neming. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten 

laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voor doet.

Financiële	vaste	activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de 

overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de ge-

amortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 

Algemeen

activiteiten

De activiteiten van Q24 Beheer B.V., statutair gevestigd te 

Amsterdam bestaan voornamelijk uit het verlenen van diensten 

op het gebied van ICT, procesoptimalisatie, marketing en 

service-innovatie.

groepsverhoudingen

Q24 Beheer B.V. te Amsterdam staat aan het hoofd van een 

groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist  

op grond van de artikelen 2:379 en 2:14 BW is onderstaand 

opgenomen:

geconsolideerde	maatschappijen:

Naam Belang Statutaire Aandeel in

  zetel  het geplaatst 

   kapitaal

QNH Consulting B.V. Direct Amsterdam 100%

Fast Flex Sourcing B.V. Direct Amsterdam 100%

Young Colfield B.V. Direct Rotterdam 100%

QNH Euregio BVBA Direct Hasselt (Belgie) 100%

QNH Consulting Midden B.V. Indirect Amsterdam 100%

QNH Consulting Noord B.V. Indirect Groningen 100%

QNH Consulting Zuid B.V. Indirect Maastricht 100%

QNH Managed Services B.V. Indirect Zeist 100%

QNH Managed Infrastructure 

         Services B.V. Indirect Amsterdam 100%

QNH Research B.V. Indirect Rotterdam 100%

Collaboration Solutions B.V. Indirect Amsterdam 100%

Fast Flex B.V. Indirect Amsterdam 100%

Fast Flex Payrolling B.V. Indirect Amsterdam 100%

Fusies	en	overnames

Tevens heeft QNH Consulting B.V. per 1 januari 2014 de aan - 

delen van de vennootschappen QNH Managed Infrastructure  

Services B.V. en QNH Research B.V. verkocht aan QNH Managed  

Services B.V.

Daarnaast is per 1 januari 2014 de naam van QNH Research B.V. 

gewijzigd in QNH Managed Services Noord B.V. 

Beëindiging	van	bedrijfsactiviteiten

Zoals eerder vermeld zijn per 31 december 2011 al onze activi-

teiten die door onze Poolse vennootschap QNH Polska sp.z.o.o. 

werden uitgevoerd beeindigd. In het eerste kwartaal 2012 zijn 

de arbeidscontracten van de nog in dienst zijnde medewerkers 

opgezegd en afgerond. Tevens zijn alle doorlopende verplicht-

ingen zoals huur en leasetermijnen van auto’s afgekocht. Per 

eind 2013 is de poolse vennootschap uiteindelijk geliquideerd.

Grondslagen voor de consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Q24 Beheer B.V. zijn de 

financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende 

maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een over-

heersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover 

de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaar-

rekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor 

de waardering en de resultaatbepaling van Q24 Beheer B.V.

De financiële gegevens van Q24 Beheer B.V. zijn verwerkt in de 

geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 

2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening 

in de enkelvoudige jaarrekening.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de  

andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en ven-

nootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening 

opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen 

en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het 

resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de ge-

consolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
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pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2013 (en 2012) waren er voor de groep geen pensioen-

vorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de 

jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

langlopende	schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen 

met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte 

termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden op-

genomen onder de kortlopende schulden.

Grondslagen voor de bepaling  
van het resultaat

Bruto	omzet

Onder bruto omzet wordt verstaan de opbrengsten welke ver-

antwoord worden onder de netto omzet en de opbrengsten 

 welke in het verslagjaar gerealiseerd worden met verleende 

diensten onder het hoofd van contracthandling.

directe	kosten	contracthandling

Onder directe kosten contracthandling worden die kosten ver-

antwoord welke rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de gereali-

seerde opbrengsten met contracthandling.

netto	omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het 

verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder 

 aftrek van kortingen en bonussen en de over de omzet geheven 

belastingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar ratio van 

de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot 

 balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte 

kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te 

verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt 

aan dezelfde periode toegerekend. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen wor-

den 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. 

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het gelden-

de tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening 

wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstbe-

rekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, 

en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) 

slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan 

waarschijnlijk is.

Grondslagen voor de opstelling van het 
geconsolideerd kasstroom-overzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de li-

quide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 

tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake 

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 

getoond. 

Winstbelastingen, betaalde en ontvangen interest en betaalde 

en ontvangen dividenden worden eveneens opgenomen onder 

de kasstroom uit operationele activiteiten. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen 

wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactivitei-

ten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. 

Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaat-

schappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, 

waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroom-

overzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit 

hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 

dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit finan-

cieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat be-

trekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele 

activiteiten.

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties 

opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat reali-

satie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvin-

den. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale 

waarde en hebben overwegend een langlopend karakter.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengst-

waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door 

individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van 

de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis  

van fifo.

onderhanden	projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden ge-

waardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd 

met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verlie-

zen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een on-

derhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden inge-

schat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten 

de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten 

die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en  

toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contrac-

tueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onder-

handen projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in 

de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte presta-

ties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht 

is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte pro-

jectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.

Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debet-

stand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de 

vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projec-

ten een creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresen-

teerd onder de kortlopende schulden.

Vorderingen	en	overlopende	activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen te-

gen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de ge-

amortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 

kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk ge-

achte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van on-

inbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen.

liquide	middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waar-

de. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt 

hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Pensioenverplichtingen

Voorziening voor personeelsbeloningen

De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. De Neder -

landse regelingen worden gefinancierd door afdrachten  

aan pensioenuitvoerders, te weten verzekeringsmaatschappijen,  

bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfonsen. De 

buitenlandse pensioenregelingen zijn vergelijkbaar met de wijze 

waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functio-

neert. De pensioenverplichtingen uit zowel de Nederlandse als 

de buitenlandse regelingen worden gewaardeerd volgens de 

‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze 

 benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen pre-

mie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld 

of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijk-

se aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balans-

datum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder 

even tuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuit-

voerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden in de 

balans opgenomen in een voorziening. Bij eindloonregelingen 

wordt een verplichting (voorziening) voor (coming) backservice 

opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op balans-

datum reeds zijn toegezegd.

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 hoog-

waardige 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 pensioen-

vordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen die de pensioenvordering in zich 

bergt, zullen toekomen aan de vennootschap, en wanneer de 
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toeliChting op de ondersCheiden 
posten van de geConsolideerde  
balans per 31 deCeMber 2013

1. iMMateriële vaste aCtiva
Een overzicht van de immateriële vaste activa is onderstaand opgenomen:

	 	 	 goodwill	 	
	   E	 	

Aanschafwaarde  10.342.733
Cumulatieve afchrijvingen  3.354.455
Boekwaarde per 1 januari 2013  6.988.278

 

(Des)investeringen  0 

Afschrijvingen  -1.015.220
Mutaties  -1.015.220
 

Aanschafwaarde  10.342.733
Cumulatieve afchrijvingen  4.369.675
Boekwaarde per 31 december 2013  5.973.058
 

Afschrijvingspercentage  10%
 

De goodwill wordt afgeschreven op basis van de in de branche gebruikelijke verwachte levensduur van 10 jaar, 

dit reflecteert de verwachte economische levensduur. 

 

2. Materiële vaste aCtiva
Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen: 

	 	 	 andere	vaste	bedrijfsmiddelen

	   E

Aanschafwaarde  4.351.447
Cumulatieve afchrijvingen  2.885.290
Boekwaarde per 1 januari 2013  1.466.157
 

(Des)investeringen  575.403
Afschrijvingen  -505.910
Afboeken activa  -30.138
Afboeken afschrijvingen  30.138
Mutaties  69.493
 

Aanschafwaarde  4.896.712
Cumulatieve afchrijvingen  3.361.060
Boekwaarde per 31 december 2013  1.535.652
 

Afschrijvingspercentage  10%-20%
 

De andere vaste bedrijfsmiddelen worden afgeschreven op basis van de in de branche gebruikelijke verwachte levensduur van 

5 of 10 jaar, dit reflecteert de verwachte economische levensduur. 

3. FinanCiële vaste aCtiva 
Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen: 

 

	 	 	 overige	vorderingen

	   E

Boekwaarde per 1 januari 2013  1.273.144
Verstrekte leningen  182.456
Aflossing leningen  -57.244
Totaal mutaties  125.212
 

Boekwaarde per 31 december 2013  1.398.356
 

Op balansdatum zijn hieronder begrepen leningen aan aandeelhouders voor een bedrag van E 1.276.694 

(2012: E 1.273.144). De rentevoet van deze leningen bedroeg 5%. In 2013 is op deze leningen E 57.244 afgelost. 

De resterende looptijd is onbepaald. 
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6. liQuide Middelen
Voor een bedrag van E 430.961 (2012: E 794.179) staan de liquide middelen niet ter vrije beschikking.

7. groepsverMogen
Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen 

Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar  

de toeliching op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

8. langlopende sChulden
Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

	 	 	 	 31-12-2013	 	 	 31-12-2012

   Looptijd   Looptijd 

  Totaal > 5 jaar Rentevoet Totaal > 5 jaar Rentevoet

  E E  E E 

Schulden aan   Euribor +   Euribor +

kredietinstellingen 52.500  2% 484.205  2%
Schulden aan   5 - 6,5% en   5 - 6,5% en

participanten 877.002  Euribor + 10% 2.074.884  Euribor + 10%
	  929.502 0  2.559.089 0	

Onder de langlopende schulden zijn achtergestelde schulden begrepen van E 877.002. Deze leningen zijn achtergesteld  

bij de schulden aan kredietinstellingen van de vennootschap.

De bij de toelichting op de kortlopende schulden vermelde zekerheden voor de schulden aan kredietinstellingen (vestiging  

pandrecht op debiteuren, vorderingen en voorraden) zijn ook op de langlopende leningen verstrekt door kredietinstellingen  

van toepassing.

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van E 1.681.705 (2012: E 1.545.948)  

zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

overige	langlopende	vorderingen	

	 	 	 actieve	belasting-latenties

	   E	 	

Boekwaarde per 1 januari 2013  588.111
Mutatie  -189.000
Boekwaarde per 31 december 2013  399.111
 

Onder de overige langlopende vorderingen zijn actieve belastinglatenties opgenomen voor een bedrag  

van E 399.111 (2012: E 588.111). Tevens wordt op balansdatum een bedrag van E 115.250 (2012: E 173.300)  

opgenomen onder kortlopende vorderingen. 

totaal	financiële	vaste	activa	 	 1.797.467

4. voorraad

	 	 31-12-2013	 31-12-2012

	  E E	 	

    

Handelsgoederen 35.447 0
  

Van de voorraden is een oorspronkelijke boekwaarde van nihil afgewaardeerd op lagere marktwaarde.  

5. vorderingen en overlopende aCtiva    

	 	 31-12-2013	 31-12-2012

	  E E	 	

Debiteuren 9.456.243 23.149.995
Onderhanden projecten 0 20.016
Belastingvorderingen 115.250 173.300
Overlopende activa 7.510.906 1.084.309
  17.082.399 24.427.620
  

Op de debiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen van E 10.012 (2012:E 27.612).   

Op balansdatum zijn onder de overige vorderingen geen vorderingen op aandeelhouders (2012: E 0).   

Tevens zijn op balansdatum onder de overige vorderingen actieve belastinglatenties inbegrepen voor een bedrag   

van E 115.250 (2012: E 173.300). 

  

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
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9.  kortlopende sChulden en overlopende passiva

  31-12-2013	 31-12-2012

	  E E

Aflossingen komend jaar op langlopende leningen 1.681.705   1.545.948  
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 14.526.039   14.977.774 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.517.932   5.478.129 

Schulden terzake van pensioenen  -   18.962
Onderhanden projecten  412.614   - 
Uit te keren dividend  121.832   - 

Overige schulden  3.060.069   3.135.598 

Overlopende passiva  3.219.477   4.925.921 

  26.539.668 30.082.332
  

onderhanden	projecten	 	

Onderhanden projecten in opdracht van derden 2.578.169 2.447.361
Totaal gedeclareerde termijnen -2.165.555 -2.467.377
  412.614 -20.016
Gepresenteerd onder kortlopende vorderingen 0 20.016
  412.614 0
  

In de opbrengsten van het boekjaar is een bedrag van E 12.058.484 (2012: E 10.316.651) inzake opbrengsten  

uit onderhanden  projecten verantwoord.  

  

Door de opdrachtgevers is een bedrag van nihil (2012: nihil) ingehouden op de gedeclareerde termijnen, omdat  

Q24 Beheer B.V. formeel in gebreke is gesteld.  

  

In de onderhanden projecten is een bedrag van E 729.265 (2012: E 402.222) begrepen inzake geactiveerde uitgaven  

voor nog niet verrichte prestaties.  

  

Op balansdatum zijn onder de belastingen en premies sociale verzekeringen tevens begrepen passieve belastinglatenties  

voor een bedrag van E 140.256 (2012: E 203.214). Deze latenties zijn ontstaan door het gebruik maken van de fiscale  

faciliteit “versneld  afschrijven”.

Financiële	instrumenten		 	

Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt 

verwezen naar de specifieke postgewijze toelichting. Onderstaand 

is het beleid van de groep opgenomen ten aanzien van financi-

ele risico’s  

  

algemeen	 	

De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep onderhevig 

is zijn het renterisico, het liquiditeitsrisico en het kredietrisico. 

Het financiële beleid van de groep is erop gericht om op de korte 

termijn de effecten van renteschommelingen op het resultaat te 

beperken en om op lange termijn de marktrentes te volgen. De 

groep maakt geen gebruik van financiële derivaten om de finan-

ciële risico’s die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te 

beheersen.

renterisico  

Het renterisicobeleid heeft tot doel de renterisico’s die voortko-

men uit de financiering van de groep te beperken en daarmee 

tevens de netto-rentelasten te optimaliseren. Dit beleid vertaalt 

zich in een gewenst profiel van vastrentende en variabelrenten-

de posities inclusief liquide middelen, waarbij de variabelren-

tende positie in principe niet groter is dan 50% van de netto-

schuld.  

   

liquiditeitsrisico

Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tus-

sentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeits-

risico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening 

gehouden met beschikbaarheid van liquide middelen.  

De groep beschikt over een kredietfaciliteit van E 5.610.000 

(2012: eveneens een kredietfaciliteit van E 5.680.000). De 

overeen komsten voor de gecommitteerde kredietfaciliteiten 

omvatten noch financiële convenanten noch clausules waaraan 

per balansdatum niet wordt voldaan.   

  

Kredietrisico  

De groep beperkt het kredietrisico door gebruik te maken van 

kredietlimieten per financiële instelling en debiteuren door uit-

sluitend zaken te doen met financiële instellingen en debiteuren 

met een hoge kredietwaardigheid. Op balansdatum waren er 

geen significante concentraties van kredietrisico.



36 Q24  Jaarverslag 2013 37Jaarverslag 2013  Q24 37Jaarverslag 2013  Q2436 Q24  Jaarverslag 2013

toeliChting op de ondersCheiden 
posten van de geConsolideerde 
winst en verliesrekening

10. brutooMzet
 Dienstverlening Inhuur Software Eliminatie Geconsolideerd

	 2013	 2012	 2013	 2012	 2013	 2012	 2013	 2012	 2013	 2012

	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 E	 	E

Nederland 62.798.576  64.215.262 134.293.784 139.984.732 416.248 1.175.725 -24.342.811 -26.772.175 173.165.797 178.603.544

Belgie 1.684.059  1.658.457 2.749.365 402.907 354.323 295.002 -281.305 -265.434 4.506.442 2.090.932

Polen 0 24.186 0 0 0 0 0 0 0 24.186

totaal	 64.482.635  65.897.905  137.043.149  140.387.639  770.571  1.470.727  -24.624.116  -27.037.609  177.672.239  180.718.662	

11. lonen, salarissen en soCiale lasten
	 	 2013	 2012

	  E E

 

Lonen en salarissen 23.659.584 22.923.235
Sociale lasten 5.200.106 5.064.673
  28.859.690 27.987.908

In de sociale lasten zijn over 2013 pensioenlasten begrepen ten bedrage van E 1.315.215 (2012: E 1.336.442)

Het gemiddeld aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteit, bedroeg:

Direct 359 362
Indirect 82 83
  441 445

 

12.  aFsChrijvingen op iMMateriele  
en Materiele vaste aCtiva

	 	 2013	 2012

	  E E

Immateriele vaste activa 1.015.290 1.043.625 

Materiele vaste activa 505.840 550.941 

  1.521.130 1.594.566 

13.  overige waardeverMinderingen van iMMateriele  
en Materiele vaste aCtiva

	 	 2013	 2012

	  E E

waardeverminderingen:	

Immateriele vaste activa 0 141.978 

Materiele vaste activa 5.370 0 

  5.370 141.978

14. overige bedrijFskosten

	 	 2013	 2012

	  E E

Huisvestingskosten 1.034.324 1.215.458
Autokosten 4.313.440 4.583.916
Verkoopkosten 560.735 508.923
Overige personeelskosten 2.568.000 2.654.445
Overige algemene kosten 2.758.452 3.060.202
  11.234.951 12.022.944
 

Honoraria	accountantsorganisatie

	  Deloitte Accountants B.V. Overige Deloitte netwerk Totaal  

2013 E E E

Controle jaarrekening 55.000    55.000   

Andere controle opdrachten  25.000    25.000   

Adviesdiensten op fiscaal terrein     

en riskmanagement   28.968   28.968   

  80.000 28.968 108.968  

2012     

Controle jaarrekening  55.000    55.000   

Andere controle opdrachten  25.000    25.000   

Adviesdiensten op fiscaal terrein   44.441   44.441   

  80.000 44.441 124.441  
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Mutaties in niet-geactiveerde belastingposten inzake fiscaal compensabele 
verliezen gedurende het boekjaar zijn:

	 	 	 2013	 	 2012	

	 	  E  E

Stand per 1 januari  116.378   286.289 

Van geactiveerd naar niet-geactiveerd  82.200   - 

Van niet-geactiveerd naar geactiveerd     -169.911 

Stand per 31 december   198.578    116.378 

      

 

De niet-geactiveerde belastingpost betreft het verlies over de boekjaren 2009 en 2011 van QNH Colfield B.V.  

(tegenwoordig QNH Consulting Midden B.V.) 

Transacties met verbonden partijen

Transacties met verbonden partijen betreffen rentevergoedin-

gen uit opgenomen leningen.

niet	in	de	balans	opgenomen	rechten	en	verplichtingen

Per 31 december 2013 is door de rechtspersonen die deel uit-

maken van de Q24 Beheer B.V. een bedrag van E 389.737 aan 

garanties en borgstellingen verstrekt.

Op balansdatum is een voorwaardelijk recht op verliescompen-

satie voor een bedrag van E 794.312 (2012: E 465.513) niet 

opgenomen.

De vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn een vijf-

tal huurovereenkomsten aangegaan. De jaarlijkse verplichting 

bedraagt circa E 1.000.000. De resterende looptijd van de diver-

se huurovereenkomsten varieert van 1 jaar tot 9 jaar. Hiervan 

vervalt na 1 jaar E 1.007.751 en na 5 jaar E 2.542.871.

De vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn een 

tweetal verhuurovereenkomsten aangegaan. De jaarlijkse rech-

ten bedraagt circa E 98.000. De resterende looptijd van de di-

verse huurovereenkomsten varieert van 1 jaar tot 2 jaar.

De vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn lease-

verplichtingen aangegaan voor circa E 7.486.239. Hiervan heeft 

E 2.800.771 een looptijd van minder dan 1 jaar en is er geen ver-

plichting met een looptijd langer dan 5 jaar.

Tot de Fiscale Eenheid voor de vennootschapsbelasting van Q24 

Beheer B.V. behoren de vennootschappen Q24 Beheer B.V. en 

Young Colfield B.V.

Per 31 december 2012 zijn de activiteiten van QNH Research door 

een management buy-out verkocht aan Statisfact B.V. Tevens 

heeft Statisfact B.V. het personeel van QNH Research B.V. over-

genomen. De directe opbrengst voor deze transactie is nihil. 

Over de jaren 2013 t/m 2015 kan maximaal een verkoopsom wor-

den verdiend van E 45.000. Deze is afhankelijk van de gereali-

seerde omzet over deze jaren. Voor 2013 bedraagt deze extra 

opbrengst E nihil.

Per 31 december 2013 heeft Q24 Beheer B.V. een aandeel van 

1,4% (37.037 aandelen) in de Duitse onderneming GPxS Services 

AG. Gezien de resultaatontwikkeling en het niet-materiele belang 

hierin is deze deelneming op E nihil gewaardeerd.

15. FinanCiele baten en lasten

	 	 2013	 2012

	  E E

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 74.805 92.118
Rentelasten en soortgelijke kosten -458.719 -519.330
  -383.914 -427.212

16. belastingen resultaat uit gewone  
bedrijFsuitoeFeningen voor belasting

De verschuldigde belasting is als volgt te berekenen:
   2013

   E

50,1% van het belastbaar bedrag   622.989
Correcties voorgaande jaren   11.593
Belastingen volgens de winst- en verliesrekening   634.582
 

De effectieve belastingdruk kan als volgt worden gespecificeerd:

	 	 	 2013	 	 2012
  % E % E

Winst voor belastingen   1.243.741    680.380 

Belastinglast op basis van Nederlands nominaal tarief 25,0  310.935  25,0  170.095  
Toepassing lokale, nominale tarieven -2,4  -29.602  -1,9  -13.015 

Fiscaal niet-aftrekbare kosten 3,8  47.220  3,4  23.313 

Fiscaal niet-aftrekbare waardevermindering goodwill 20,2  251.749  43,2  293.728 

Belasting op niet-lokale activiteiten 2,7  33.662  5,3  35.971 

Effect van gecompenseerde fiscale verliezen en tijdelijke verliezen -5,5  -68.944  -20,3  -138.173 

Verrekening niet-geactiveerde fiscaal compensabele verliezen 6,6  82.200  -13,2  -89.968 

Nagekomen belastingbate/(last) uit voorgaande boekjaren 0,9  11.593  0,5  3.336 

Overig -0,3  -4.231  -0,1  -659 

  51,0 634.582 41,8 284.628
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toeliChting op de ondersCheiden 
posten van het geConsolideerd  
kasstrooMoverziCht

samenstelling	geldmiddelen

  E E

Liquide middelen per 31 december 2012 462.497
Rekening courant schuld aan kredietinstellingen

Geldmiddelen per 31 december 2012  462.497 

Balansmutatie geldmiddelen in 2013  3.632.342 

Liquide middelen per 31 december 2013 4.094.839
Rekening courant schuld aan kredietinstellingen 0

Geldmiddelen per 31 december 2013  4.094.839

enkelvoudige

jaarrekening

• Enkelvoudige balans
• Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
• Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
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enkelvoudige balans 
per 31 deCeMber 2013
(na resultaatbestemming)      

 

	 	 	 	 31-12-2013	 	 31-12-2012	

	 	 	 E	 E	 E	 E	 	

Activa     

Vaste	activa	 	 	 	 	

Immateriële vaste activa  5.950.145  6.954.68 

Materiële vaste activa  947.681  1.009.922 

Financiële vaste activa 1 12.039.877  10.524.557 

    18.937.703  18.489.160
     

Vlottende	activa	 	 	 	 	

Vorderingen en overlopende activa 2 2.490.311   929.940 

	 	 	 	 21.428.014  19.419.100

     

Passiva     

eigen	vermogen 3

Geplaatst aandelenkapitaal  917.956   917.956
Agioreserve   8.959.649   8.959.649
Dividendreserve  883.079  395.752
Algemene reserve   -7.708.962  -7.708.962
      3.051.722   2.564.395

Voorzieningen    0   132.802

langlopende	schulden 4

Schulden aan kredietinstellingen  52.500   432.500
Schulden aan participanten  877.002  2.074.884
     929.502   2.507.384

Kortlopende	schulden	

en	overlopende	passiva 5  17.446.790  14.214.519
	 		 		 	 21.428.014   19.419.100

enkelvoudige  
winst en verliesrekening over 2013 

	 	 	 		 2013	 	 2012	

	 	 	 	 E	 	 E

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen  1.538.718   1.342.276
Enkelvoudig resultaat na belastingen   -929.559  -946.524
resultaat	na	belastingen	 		 	 609.159   395.752
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toeliChting op de 
enkelvoudige jaarrekening

Algemene grondslagen voor de 
opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling 

van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van ac-

tiva en passiva en de bepaling van het resultaat, evenals voor de 

toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resulta-

ten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 

jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Financiële	vaste	activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke 

en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd  

op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze 

nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grond-

slagen van Q24 Beheer B.V.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde  

worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel 

of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deel-

neming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van 

de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder 

de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deel-

neming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalin-

gen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

toeliChting op de ondersCheiden 
posten van de balans  
per 31 deCeMber 2013

1. FinanCiële vaste aCtiva
Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

   Deelneming Vordering op Overige Totaal

   in groepsmaatschappij participanten vorderingen

   E E E E  

  

Boekwaarde begin  9.251.413 1.273.144 0 10.524.557

mutaties:

Verstrekte leningen   60.794 121.662 182.456
Aflossing leningen   -57.244  -57.244
Mutatie voorziening deelneming  -132.802   -132.802
Liquidatie deelneming Polen  -15.808   -15.808
Aandeel resultaat ondernemingen 

waarin wordt deelgenomen  1.538.718   1.538.718
Totaal mutaties  1.390.108 3.550 121.662 1.515.320
	

   10.641.521 1.276.694 121.662 12.039.877

2. vorderingen en overlopende aCtiva
	 	 31-12-2013	 31-12-2012

	  E E

Debiteuren 13.285 399.401
Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.918.052 0
Overige vorderingen 558.974 530.539
  2.490.311 929.940
  

Onder debiteuren is geen (2012: E 0) voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht.

Over de rekening courant verhoudingen is evenals in 2012 geen rente in rekening gebracht.

Op balansdatum zijn onder de overige vorderingen geen vorderingen op aandeelhouders.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
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5. kortlopende sChulden
	 	 	 	 	 	 31-12-2013	 	 31-12-2012

	 	 	 	 	  E  E 

Schulden aan kredietinstellingen     13.322.566  7.274.942
Aflossingverplichtingen     1.630.000  1.545.948
Schulden aan groepsmaatschappijen     76.571  2.475.454
Schulden aan leveranciers en handelskredieten    368.485  556.419
Belastingen en premies sociale verzekeringen    382.334  561.077
Uit te keren dividend     121.832  0
Overige schulden     359.648  504.767
Overlopende passiva     1.185.354  1.295.911
	 	 	 	 	 	 17.446.790  14.214.519

Als zekerheden voor de schulden aan kredietinstellingen zijn  

gesteld:   

•  verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen en 

de vorderingen op aandeelhouders  van zowel Q24 Beheer B.V. 

als haar dochtermaatschappijen.

•   achterstelling van de leningen van aandeelhouders aan de 

kredietnemer jegens de kredietgever;

•  een non-ontrekkingsverklaring door Q24 Beheer B.V. en haar 

aandeelhouders, zolang de solvabiliteitsratio geen 25% 

bedraagt;

•  compt joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst van 

QNH Research B.V., Young Colfield B.V., QNH Consulting 

Midden B.V., QNH Consulting Noord B.V., QNH Consulting Zuid 

B.V., Q24 Beheer B.V., Fast Flex Payrolling B.V., Fast Flex B.V., 

Managed Services B.V., Managed Infrastructure Services B.V.

•  Verpanding (vordering) rechten uit overeenkomst (eerste 

pandrecht) van Q24 Beheer B.V. op haar aandeelhouders in-

zake vordering uit hoofde van aankoop aandelen Q24 Beheer 

B.V. van J. Bijsterbosch.

•  Afgegeven borgstellingen door de diverse aandeelhouders.

Overige toelichtingen
Bezoldiging	van	bestuurders   

Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon 

kwam in 2013 een bedrag van E 986.826 (2012: E 1.051.450) ten 

laste van de rechtspersoon.

De betaling van bonus aan bestuurders is geheel afhankelijk van 

het bereiken van bepaalde prestatiedoelstellingen. Deze doel-

stellingen zijn gebaseerd op relevante groepsdoelstellingen die 

aan het begin van het boekjaar door de Raad van Commissarissen 

worden vastgesteld. Na vaststelling van het jaarresultaat vindt 

de vaststelling van de bonus per bestuurder plaats, indien de 

gestelde doelen zijn gerealiseerd. Over het boekjaar 2013 zijn  

de aan de bestuurders gestelde doelstellingen grotendeels 

gerealiseerd.

 

 

Bezoldiging	van	commissarissen   

Voor de bezoldiging van commissarissen van de rechtspersoon 

kwam in 2013 een bedrag van E 60.000 ten laste van de rechts-

persoon.   

 

leningen	 (alsmede	voorschotten	en	garanties)	ten	behoeve	

van	bestuurders

Het per 31 december 2013 uitstaande bedrag aan leningen ten 

behoeve van bestuurders bedroeg E 852.165 (2012: E 868.830).

De rentevoet van deze leningen bedroeg 5%. De resterende 

looptijd is onbeperkt.   

3. eigen verMogen
geplaatst	aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Q24 Beheer B.V. bedraagt E 3.750.000, verdeeld in 3.750.000 gewone aandelen.  

Het opgevraagde en gestort kapitaal bedraagt E 917.956. Dit betreft 734.366 gewone aandelen A van nominaal  

E 1 en 183.590 gewone aandelen B van nominaal E 1.

eigen	vermogen

  Geplaatst  Wettelijke en Dividend- Dividend- 

  aandelen  statutaire reserve reserve Overige

  kapitaal Agioreserve reserves aandelenA aandelen B reserves Totaal

  E E E E E E E

Boekwaarde begin 917.956 8.959.649 0 316.602 79.150 -7.708.962 2.564.395

Winst boekjaar    487.327 121.832  609.159 

Uit te keren dividend     -121.832  -121.832 

Totaal mutaties 0 0 0 487.327 0 0 487.327 

          

Boekwaarde	einde	 917.956 8.959.649 0 803.929 79.150 -7.708.962 3.051.722

4. langlopende sChulden
Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

    31-12-2013	 	 	 	 31-12-2012

   Looptijd    Looptijd  

  Totaal > 5 jaar Rentevoet  Totaal > 5 jaar Rentevoet

  E E   E E

Schulden aan   Euribor +    Euribor +

kredietinstellingen 52.500  2%  432.500  2%
Schulden aan   5 - 6,5% en    5 - 6,5% en

participanten 877.002  Euribor + 10%  2.074.884  Euribor + 10%
  929.502 0   2.507.384 0  
          

  

Onder de langlopende schulden zijn achtergestelde schulden begrepen van E 877.002. Deze leningen zijn achtergesteld  

bij de schulden aan kredietinstellingen van de vennootschap. 

De bij de toelichting op de kortlopende schulden vermelde zekerheden voor de schulden aan kredietinstellingen (vestiging  

pandrecht op debiteuren, vorderingen en voorraden) zijn ook op de langlopende leningen verstrekt door kredietinstellingen  

van toepassing.    

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van E 1.681.705 zijn niet begrepen in  

de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Overige gegevens

Controleverklaring	van	de	onafhankelijke	accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de op blz. 51 opgenomen 
verklaring.

statutaire	regeling	betreffende	de	bestemming	van		
het	resultaat

In artikel 29 van de statuten van de vennootschap staat het 
volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming: 
 

1.  De vennootschap kent naast eventuele andere reserves een 

dividendreserve A en een dividendreserve B. Indien het be-

paalde in lid 2 toepassing vindt, kent de vennootschap voorts 

een agioreserve A en/of een agioreserve B. De houders van 

aandelen met een bepaalde letteraanduiding zijn gerechtigd 

tot de reserve(s) met dezelfde letteraanduiding. 

2.  In geval van uitgifte van aandelen in het kapitaal van de ven-

nootschap, zal hetgeen de vennootschap ontvangt boven de 

nominale waarde worden geboekt op een agioreserve met 

dezelfde letteraanduiding als de uitgegeven aandelen. Het in 

de vorige zin bepaalde is van toepassing ongeacht of de in-

breng een bedrag in geld is of inbreng anders dan in geld.

3.  Uit de winst wordt allereerst een bedrag gelijk aan een door 

de algemene vergadering te bepalen percentage van maxi-

maal zes procent (6%) van twaalf miljoen vijhonderdduizend 

euro ( EUR 12.500.000,--) toegevoegd aan de dividendreser-

ves in verhouding van het aandelenbezit van de aandeelhou-

ders, met inachtneming van het bepaalde in lid 7. Indien ver-

volgens nog winst resteert, wordt hieruit aan elk van de 

dividendreserves een bedrag toegevoegd gelijk aan een door 

de algemene vergadering te bepalen percentage van maxi-

maal zes procent (6%) van het saldo van de betreffende divi-

dendreserve per het einde van het boekjaar voor de toevoe-

gingen als bedoeld in de vorige zin. Tenslotte zal de na de in 

dit lid gemelde toevoegingen overgebleven winst worden 

toegevoegd aan de algemene reserve. Indien in enig jaar de 

winst niet voldoende is om het dividend toe te voegen aan de 

dividendreserves, wordt de beschikbare winst toegevoegd 

aan de dividendreserves A en B in verhouding van het aande-

lenbezit van de aandeelhouders, met inachtneming van het 

bepaalde in lid 7. 

4.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere ge-

rechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitke-

ringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het 

gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd 

met de reserves die krachtens de wet moeten worden aange-

houden. De algemene vergadering zal met inachtneming van 

het bepaalde in dit lid op voorstel van de vergadering van 

houders van aandelen A, besluiten uitkeringen te doen ten 

laste van dividendreserve A ten behoeve van de houders van 

aandelen A, met dien verstande dat de vergadering van hou-

ders van aandelen A geen voorstel tot uitkering kan doen en 

de algemene vergadering van aandeelhouders geen besluit 

tot uitkering kan nemen totdat de aandelen in het kapitaal 

van de vennootschap zijn verkocht. In dat geval wordt het uit 

te keren bedrag uitgekeerd aan de houders van aandelen A 

in verhouding tot het gestorte nominale bedrag van hun aan-

delen A. 

  De algemene vergadering zal met inachtneming van het be-

paalde in dit lid op voorstel van de vergadering van houders 

van aandelen B, besluiten uitkeringen te doen ten laste van 

overige
gegevens

niet	in	de	balans	opgenomen	rechten	en	verplichtingen 

Per 31 december 2013 is door de rechtspersonen die deel uit-

maken van de Q24 Beheer B.V. een bedrag van E 389.737 aan  

garanties en borgstellingen verstrekt.

    

De vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn een  

vijftal huurovereenkomsten aangegaan. De jaarlijkse verplich-

ting bedraagt circa E 1.000.000. De resterende looptijd van  

de diverse huurovereenkomsten  varieert van 1 jaar tot 9 jaar. 

Hiervan vervalt na 1 jaar E 1.007.751 en na 5 jaar E 2.542.871. 

De vennootschap is een tweetal verhuurovereenkomsten aan-

gegaan. De jaarlijkse rechten bedraagt circa E 98.000. De reste-

rende looptijd van de diverse huurovereenkomsten  varieert van 

1 jaar tot 2 jaar.   

    

De vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn lease-

verplichtingen aangegaan voor circa E 7.486.239.   

Hiervan vervalt na 1 jaar E 2.800.771 en na 5 jaar nihil.  

Tot de Fiscale Eenheid voor de vennootschapsbelasting van Q24 

Beheer B.V. behoren de vennootschappen Q24 Beheer B.V. en 

Young Colfield B.V. 

ondertekening	van	de	jaarrekening

Amsterdam  16 april 2014   

Statutaire directie:   

Namens Maerfest B.V.   

drs. E.M. van den Bosch   

Namens Löss Consulting B.V.   

H.J.M. Snackers

Raad van commissarissen:

drs. W.J. van Dijk RA

drs. M. Hopman

B.H.M. Jansen  
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verklaring

Controleverklaring	van	de	onafhankelijke	accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Q24 Beheer B.V. te Amsterdam

Verklaring	betreffende	de	jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Q24 

Beheer B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit 

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de 

geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over boek-

jaar 2013 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

Verantwoordelijkheid	van	het	bestuur

Het bestuur van de besloten vennootschap is verantwoordelijk voor  

het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat  

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaar-

verslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in 

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens  

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het nood-

zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten.

Verantwoordelijkheid	van	de	accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaar-

rekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 

in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons gel-

dende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 

en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 

de jaar rekening geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 

van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaar-

rekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door 

de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het in-

schatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel 

belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 

deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 

voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle-

werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico- 

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking  

te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de beslo-

ten vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de  

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslag-

geving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de besloten 

vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het  

algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie  

voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te 

bieden.

oordeel	betreffende	de	jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de  

grootte en samenstelling van het vermogen van Q24 Beheer B.V. per  

31 december 2013 en van het resultaat over boekjaar 2013 in over-

eenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring	betreffende	overige	bij	of	krachtens	de	wet	gestelde	eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen 

tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 

jaarverslag (pagina 5 tot 22), voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 

lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens 

vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 16 april 2014

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. G. Frühling RA

dividendreserve B ten behoeve van de houders van aandelen 

B. In dat geval wordt het uit te keren bedrag uitgekeerd aan 

de houders van aandelen B in verhouding tot het gestorte 

nominale bedrag van hun aandelen B. 

5.  Vorderingen tot uitkering verjaren door verloop van vijf  

jaren na aanvang van de dag volgend op die waarop zij opeis-

baar zijn geworden. 

6.  Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaar-

rekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

7.  Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen 

kapitaal of certificaten daarvan, vindt geen uitkering ten be-

hoeve van de vennootschap plaats. Bij de berekening van de 

winstverdeling tellen de aandelen waarop ingevolge de vori-

ge zin geen uitkering plaatsvindt niet mee. 

8.  De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, 

indien aan het vereiste van lid 4 is voldaan. 

9.  De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen ge-

heel of gedeeltelijk in andere vorm dan in geld zullen worden 

uitgekeerd. 

10.  De algemene vergadering kan te allen tijde toevoegingen 

doen aan de dividendreserves ten laste van andere uitkeer-

bare reserves in verhouding van het aandelenbezit van de 

aandeelhouders en met inachtneming van het in dit artikel 

bepaalde en met dien verstande dat een uitkering ten laste 

van de agioreserves niet toegevoegd wordt aan de 

dividendreserves.

11.   De algemene vergadering kan verliezen slechts ten laste 

brengen van de algemene reserve. Ingeval van een negatief 

saldo van de algemene reserve zullen de winsten die in vol-

gende jaren worden behaald allereerst worden aangewend 

ter aanzuivering van dit negatieve saldo. 

12.   Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag 

een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat 

toestaat. 

13.  Indien de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal  

verkrijgt, zullen deze aandelen niet in de boeken van de  

vennootschap worden geactiveerd. Indien aandelen van een 

bepaalde soort door de vennootschap worden verkregen 

vindt allereerst van de desbetreffende dividendreserve een 

afboeking plaats, vervolgens van de algemene reserve(s) en 

daarna van de desbetreffende agioreserve, een en ander 

voor bedragen gelijk aan de bedragen waartoe de verkregen 

aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de verkrijging ge-

rechtigd waren tot die dividendreserve, algemene reserve(s) 

en agioreserve. 

  Indien de prijs waarvoor die aandelen zijn verkregen hoger is 

dan de in de vorige zin bedoelde bedragen van de 

afboekingen, wordt vervolgens in volgorde het verschil ten 

laste gebracht van (i) het restant van de desbetreffende  

dividendreserve, (ii) het restant van de desbetreffende agio-

reserve, (iii) het restant van de algemene reserves, (iv) de 

dividendreserve corresponderend met de aandelen van de 

andere soort en ten slotte (v) de agioreserve corresponde-

rend met de aandelen van de andere soort. Ingeval een  

verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap zal  

leiden tot toepassing van het bepaalde sub (i), (ii) of (iii) kan 

de verkrijging slechts plaatshebben met toestemming van de 

betrokken aandeelhouders van de te verwerven soort. 

Ingeval een verkrijging van eigen aandelen door de vennoot-

schap zal leiden tot toepassing van het bepaalde sub (iii), (iv) 

of (v) kan de verkrijging slecht plaatshebben met toestem-

ming van de betrokken aandeelhouders van de andere soort. 

14.  Bij vervreemding door de vennootschap van door haar ver-

worven aandelen, zal de door de vennootschap ontvangen 

tegenprestatie op omgekeerde wijze als omschreven in lid 13 

worden bijgeboekt bij de aldaar vermelde reserves. 

Bestemming	van	het	resultaat	over	het	boekjaar	2012	

De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de Algemene Vergadering 

gehouden op 21 mei 2013.  

De Algemene Vergadering heeft de bestemming van het resul-

taat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

Voorstel	tot	bestemming	van	het	resultaat	over	het	boekjaar	

2013 

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resul-

taat over het boekjaar 2013 ten bedrage van E 609.159 voor  

E 487.327 toe te voegen aan de dividendreserve aandelen A en 

voor E 121.832 uit te keren aan dividend op aandelen B. Dit  

voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 
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