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Inverko N.V.

Profiel van de onderneming
Inverko N.V. is een beursgenoteerde onderneming, waarvan de aandelen worden verhandeld
op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam. De vennootschap beheert de financiële
middelen, die zijn verkregen ter afwikkeling van de surseance van betaling, in welke toestand
Inverko N.V. verkeerde van 19 mei tot 23 november 2016. De voormalige recycling activiteiten
zijn verkocht of beëindigd.
De financiële middelen worden zodanig beheerd dat het fonds enige tijd heeft om uit te zien
naar het verwerven van nieuwe activiteiten. Ter verduidelijking dat het bedrijf geen recycling
activiteiten meer ontplooit beoogt het fonds op korte termijn haar naam te wijzigen in Phelix
N.V., met vestigingsplaats Amsterdam.
Voor nadere informatie over de onderneming verwijzen wij naar de website www.inverko.nl.
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Verslag van de Raad van Bestuur

Marktontwikkelingen
In het verslagjaar 2014 werd de verwachting uitgesproken dat recycling een steeds
belangrijkere plaats zou gaan innemen in de circulaire economie: enerzijds gestimuleerd door
de schaarste aan grondstoffen, anderzijds door de noodzaak om een duurzamere wereld te
creëren.
Daarnaast werd gerapporteerd dat zich in de markt voor hergebruik van kunststof afval, die
sterk gefragmenteerd is, een herschikking voordeed. Het management berichtte dat Inverko
N.V (“Inverko” of de “Vennootschap”) zich grotendeels afzijdig had gehouden bij de grotere
overnames en fusies; het management zag wel kansen om aansluiting te vinden bij bedrijven
die zich richten op meer gespecialiseerde afvalstromen zoals Inverko (huishoudelijk en
industrieel kunststof afval), met name combinaties die zich daarbij richten op de gehele keten
van afvalverwerking.
De marktontwikkelingen bleken een grotere uitdaging te bieden dan verwacht. De dalende
olieprijs had een belemmerend effect op recycling, omdat het produceren van nieuwe
grondstoffen uit olie goedkoper werd.

Gang van zaken in 2015
Bankfinanciering
Inverko had langer dan verwacht last van druk op de liquiditeit, omdat het losmaken van
Inverko Polymers B.V. (“Inverko Polymers”) uit een paraplu-financieringsovereenkomst met
ABN AMRO Bank N.V. veel tijd in beslag nam.
Pas in maart 2015 werd met ABN AMRO Bank N.V. overeenstemming bereikt over een
herstructurering van de financieringslijnen. Werkmaatschappij Inverko Polymers werd
definitief losgekoppeld uit de financieringsfaciliteit van haar vorige eigenaar, H.J. Alssema
Beheer B.V.
Met de bank werd overeengekomen dat Inverko Polymers een financiering van EUR 3,0
miljoen overnam van de vorige eigenaar ten behoeve waartegenover de bank een
financieringsfaciliteit van EUR 2,3 miljoen beschikbaar had gesteld. H.J. Alssema Beheer B.V.
heeft in dit verband 15 miljoen aandelen Inverko teruggegeven aan Inverko.
Daarnaast heeft ABN AMRO Bank aan Inverko Polymers een rekening courant faciliteit van
EUR 300.000 verstrekt. Vanaf 2016 dient dit krediet met een maandelijks bedrag van EUR
25.000 te worden afgelost.
Toegang tot de kapitaalmarkt
Met een externe investeerder werd een overeenkomst gesloten, inhoudende dat deze tot 31
december 2016 maximaal EUR 3,0 miljoen zou investeren in het aandelenkapitaal van Inverko.
Onder de aandelen die Inverko aan de investeerder leverde bevonden zich ook de 15 miljoen
terug ontvangen aandelen.
Omdat uitgifte van nieuwe aandelen onmogelijk werd omdat de koers beneden de nominale
waarde noteerde, werd tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 5
november 2015 aan de aandeelhouders voorgesteld, om de nominale waarde van het aandeel
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te verlagen van EUR 0,20 naar EUR 0,02 zonder terugbetaling van het verschil, gevolgd door
een samenvoeging van aandelen in de verhouding 100:1. De algemene vergadering stemde
hiermee in. Na de samenvoeging bedroeg de nieuwe nominale waarde van het aandeel EUR
2,00. Daardoor ontstond weer toegang tot de kapitaalmarkt.
Operationele ontwikkelingen
Ondanks de op zichzelf goede marktpositie van Inverko in de circulaire economie, bleef met
name de omzet in het eerste kwartaal sterk achter door de krappe liquiditeitspositie van de
onderneming. Het tweede en het derde kwartaal lieten een goed herstel zien van de
resultaten maar deze opgaande lijn kon helaas niet worden doorgetrokken naar het vierde
kwartaal. De lage olieprijs had een zeer nadelig effect op de omzet en resultaten.
Dat gold voor alle drie de ondernemingen van Inverko, Inverko Polymers, Synaplast GmbH en
Inverko Compounding B.V., een volledige dochtervennootschap van de 50% deelneming in
Equipe B.V. De activiteiten kunnen als volgt worden omschreven:
-

Inverko Polymers (Leek): wereldwijde distributie van gerecyclede grondstoffen en
eindproducten van gerecycled materiaal;

-

Inverko Compounding (Emmen): recycling van huishoudelijke en industriële kunststof
afvallen, door productie van hoogwaardige, op specificatie gemaakte grondstoffen
met afzetgebied Europa;

-

Synaplast (Niederlangen, Duitsland): opwerking van kunststof afvallen naar nieuw
inzetbare grondstoffen met afzetgebied Duitsland.

Ontwikkelingen na balansdatum
Vanuit het perspectief dat de werkmaatschappijen niet meer in staat zouden zijn voldoende
inkomsten te genereren voor de instandhouding van het fonds, heeft de Raad van Bestuur in
overleg met de Raad van Commissarissen begin 2016 besloten een uitgebreid onderzoek te
laten verrichten naar de toekomst van het fonds en die van de werkmaatschappijen. Hierbij is
eveneens gekeken naar toekomstmogelijkheden voor de werkmaatschappijen en het
beursfonds afzonderlijk.
Door de aanhoudende slechte marktomstandigheden en de moeilijke liquiditeitspositie werd
duidelijk dat doorgaan in de bestaande structuur niet langer verantwoord was.
Omdat gesprekken met potentiele investeerders niet tot het gewenste resultaat leidden en de
situatie in mei 2016 onhoudbaar was geworden, is op 19 mei door de Raad van Bestuur
surseance van betaling aangevraagd voor Inverko NV en het faillissement aangevraagd voor
Inverko Polymers BV. De Rechtbank Noord Nederland benoemde de heer H.J. Meijer tot
bewindvoerder van Inverko en tot curator van Inverko Polymers.
In de daarna gevoerde gesprekken werd spoedig duidelijk dat het maken van een doorstart in
combinatie met de bestaande activiteiten niet mogelijk was. Raad van Bestuur, de
bewindvoerder en de Raad van Commissarissen hebben zich steeds gericht op het behoud van
Inverko en het niet laten failleren van de overgebleven ondernemingen.
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et e uoia Infrastructure Investment o perative .A. (“ e uoia”), de andere 50 houder
van de aandelen in Equipe, werd eind juni 2016 overeenstemming bereikt over de verkoop
van het aandelenbelang voor een bedrag van € 53.200. In deze transactie is tevens
overeenstemming bereikt over de afkoop van een lening van Inverko aan Equipe ter hoogte
van € 1.3 miljoen; deze lening is afgekocht voor een bedrag van € 130.000. Beide bedragen
waren bestemd voor de crediteuren van Inverko NV.
Met de huidige directeur Synaplast in Duitsland, tevens voormalig eigenaar van de
onderneming werd overeenstemming bereikt over de verkoopvoorwaarden. Van de totale
koopsom van € 90.000 zou € 75.000 direct bij levering van de aandelen worden betaald. Dit
bedrag was tevens bestemd voor het bereiken van het crediteurenakkoord. De resterende
betaling van € 15.000 werd gezet op eind 2017. Daarnaast zou Inverko NV worden ontslagen
tot haar verplichten onder een afgegeven borgstelling van EUR 100.000.
Vanwege de vlot verlopende verkoopafspraken waren twee partijen bereid een
boedelbijdrage te betalen om dekking te verlenen voor de lopende verplichtingen van de
Vennootschap.
Op 19 augustus 2016 besloot de Rechtbank Noord Nederland tot definitieve surseance.
Met twee nieuwe investeerders werd overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen
van liquiditeit tegen het uitgeven van nieuwe aandelen. Voor het uitgeven van deze aandelen
moesten de statuten worden gewijzigd. Daartoe werd op 10 oktober 2016 een bijzondere
aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen.
De statutenwijzigingen betroffen o.a. een verlaging van de nominale waarde van het aandeel
Inverko van € 2,00 tot € 0,10, zonder terugbetaling van het verschil en de introductie van een
nieuwe soort (niet te noteren) aandelen A. Het ingaan van dit besluit werd afhankelijk gesteld
van het bereiken van een crediteurenakkoord.
Daarnaast hebben de aandeelhouders ingestemd met de verkoop van het 50%-belang in
Equipe en de 100% dochteronderneming Synaplast.
Op 27 oktober 2016 werd het akkoord met crediteuren bereikt, waarna de statuten werden
gewijzigd. Het akkoord heeft geleid tot een schuldvermindering van circa € 3.1 miljoen. Per 27
oktober jl. werden 3.500.000 aandelen A uitgegeven aan Kuikens B.V. Begin november 2016
volgde een uitgifte van 2.500.000 gewone aandelen aan MountainShield Capital Fund.
Daarmee kreeg de onderneming ongeveer € 500.000 in kas.
De heer Alssema had aangegeven, dat zijn taak erop zou zitten na zijn inspanningen met
betrekking tot de herstructurering van Inverko. Hij trad op 27 oktober af. De algemene
vergadering had de heer Selwyn Duijvestijn reeds tot zijn opvolger benoemd. Ook beide
commissarissen Zethoven en Lodewijkx traden af per 27 oktober. Alleen de heer Zethoven
werd opgevolgd: de algemene vergadering benoemde de heer Simon Jost in deze vacature.
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Tot slot
De huidige financiële positie van Inverko is belangrijk verbeterd ten opzichte van een jaar
geleden. Bij aanvang van het verslagjaar bedreigden schulden en vorderingen de continuïteit
van Inverko. De vorderingen van crediteuren zijn vastgesteld in het crediteurenakkoord en
betaald nadat het vonnis in kracht van gewijsde was gegaan. Mede dankzij de beschikbare
financiële middelen en de verlaagde kostenstructuur is de Raad van Bestuur er van overtuigd
dat er thans voldoende middelen beschikbaar zijn om binnen enige tijd nieuwe activiteiten te
vinden voor het fonds.
Amsterdam, 10 april 2017
was getekend

S.A.M Duijvestijn, CEO
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Ontwikkelingen na het verslagjaar
De moeilijke financiële omstandigheden van Inverko N.V. (“Inverko” of de
“Vennootschap”) leidden ertoe, dat op 19 mei 2016 aan Inverko voorlopige surseance van
betaling werd verleend. De werkmaatschappij Inverko Polymers B.V. (“Inverko Polymers”)
ging op 19 mei 2016 failliet. Op 19 augustus 2016 besloot de Rechtbank Noord Nederland
tot definitieve surseance.
amen met de Raad van Bestuur heeft de Raad van ommissarissen (“Rv ”) gezocht naar
mogelijkheden om het fonds niet verloren te laten gaan. Nadat deze mogelijkheden in
kaart waren gebracht werd een Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (“BAVA”) bijeen geroepen op 10 oktober 2016. Aan de BAVA werd een
serie voorstellen gedaan. Onder meer besloot de BAVA met onmiddellijke ingang tot
verkoop van het 50%-belang in Equipe B.V. en de 100% dochteronderneming Synaplast
GmbH.
Het ingaan van een aantal andere besluiten werd afhankelijk gesteld van het bereiken van
een crediteurenakkoord. Dit betrof onder meer een tweetal statutenwijzigingen, de
benoeming van een nieuwe CEO en een nieuwe commissaris. Het crediteurenakkoord
werd bereikt op 27 oktober 2016.
De statutenwijzigingen d.d. 27 oktober betroffen o.a. een verlaging van de nominale
waarde van het aandeel Inverko van € 2,00 tot € 0,10, zonder terugbetaling van het
verschil, de introductie van een nieuwe soort (niet te noteren) aandelen A en verlaging
van het minimum aantal commissarissen van drie naar één.
De zittende leden van de Raad van ommissarissen (“Rv ”), bestaande uit de heren D.
Zethoven (voorzitter) en T.A.F. Lodewijkx, hadden de neerlegging van hun functie
afhankelijk gesteld van bereiking van het crediteurenakkoord, evenals de CEO, de heer
Alssema. Zij zijn allen op 27 oktober 2016 afgetreden. De heer S.E. Jost is per dezelfde
datum de heer Zethoven opgevolgd; de heer S.A.M. Duijvestijn volgde de heer Alssema
op.
Per 27 oktober jl. werden 3.500.000 aandelen A uitgegeven aan Kuikens B.V. Begin
november 2016 volgde een uitgifte van 2.500.000 gewone aandelen aan MountainShield
apital Fund. Daarmee kreeg de onderneming ongeveer € 500.000 in kas.
Het crediteurenakkoord is op 14 november 2016 gehomologeerd door de Rechtbank
Noord Nederland. Op 23 november jl. ging de homologatie in kracht van gewijsde,
waarmee de surseance van Inverko eindigde.
Jaarrekening en decharge
De RvC is bij het opstellen van dit verslag te rade gegaan bij de afgetreden leden, die in
2015 in functie waren.
De Rv is van oordeel dat de jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur (“RvB”)
een goede basis vormen voor de verantwoording die de RvB aflegt over het gevoerde
beleid.
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De RvC heeft vastgesteld dat de externe accountant, Baker Tilly Berk N.V., de financiële
informatie heeft ontvangen die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarcijfers en ook
in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. De jaarrekening is door hen gecontroleerd
en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De goedkeurende controleverklaring
is in dit jaarrapport opgenomen op pagina 71.
Conform de statutaire bepalingen stemt de RvC in het met voorstel van de RvB om het verlies
over 2015 ad € 4,7 mio ten laste te brengen van het eigen vermogen van de Vennootschap.
Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2015 aldus vast te stellen.
Samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2015
De RvC bestond gedurende het boekjaar 2015 uit de heren Zethoven (voorzitter) en
Lodewijkx.
In 2015 bepaalden de statuten nog dat de RvC uit minimaal drie leden diende te bestaan. De
ontwikkelingen binnen Inverko maakten een uitbreiding van de RvC niet opportuun. Inmiddels
is het statutaire minimum aantal leden teruggebracht tot één.
Gezien de omvang van de RvC is geen selectie- en benoemingscommissie,
renumeratiecommissie of auditcommissie ingesteld.
Onafhankelijkheid
De leden van de RvC, die in 2015 in functie waren, zijn onafhankelijk is als bedoeld in de
Nederlandse Corporate Governance Code (principe III 2.2). Leden van de Raad ontvangen
rechtstreeks noch indirect persoonlijke financiële vergoedingen voor verrichte
werkzaamheden voor Inverko, anders dan de vaste vergoeding in hun rol van commissaris en
de aan die werkzaamheden verbonden reis- en verblijfskosten. De vergoeding is niet
afhankelijk van de behaalde resultaten.
Werkzaamheden in het verslagjaar
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang
van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarnaast wordt de
RvB met raad ter zijde gestaan. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang
van de Vennootschap en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de
Vennootschap betrokkenen af. De RvC betrekt daarbij ook de voor de onderneming relevante
maatschappelijke aspecten. Daarbij is de RvC is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren.
De RvC heeft in het verslagjaar 13 keer regulier vergaderd. De RvC heeft zich in 2015 deels
bezig gehouden met de vertraagde loskoppeling van Inverko Polymers uit een
financieringsfaciliteit. Ten tijde van de overname van Inverko Polymers maakte deze
vennootschap deel uit van een groepsfinanciering van verschillende vennootschappen van
verkoper. Vanwege het potentieel tegenstrijdige belang tussen de heer Alssema als CEO en als
verkoper van deze werkmaatschappij heeft de RvC in dit dossier de belangen van de
Vennootschap behartigd. Dit bracht voor de RvC aanzienlijke werkzaamheden met zich mee.
Daarnaast hebben de met deze situatie gepaard gaande financiële consequenties, zoals
beperking van werkkapitaal en een verminderde liquiditeitspositie, veel aandacht gevraagd.
Inverko’s situatie had ook een negatieve invloed op de koersontwikkeling. Daardoor was het
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niet mogelijk nieuw kapitaal aan te trekken door uitgifte van aandelen. Om het
aandelenkapitaal te kunnen herstructureren werd op 5 november 2015 een BAVA
bijeengeroepen. De vergadering stemde in met een verlaging van de nominale waarde van €
0,20 naar € 0,02 zonder terugbetaling van het verschil gevolgd door een samenvoeging van
100 aandelen tot een nieuw aandeel van € 2,00 nominaal. Onder een financieringsfaciliteit
konden vervolgens enige aandelen worden uitgegeven.
Naast bovenstaande niet reguliere werkzaamheden bestonden de reguliere activiteiten van de
RvC uit het houden van toezicht op, alsmede het met raad terzijde staan van de RvB in de
dialoog over en de uitvoering van de strategie, strategische samenwerkingsmogelijkheden, de
(algemene) ontwikkeling van de resultaten en de begroting, alsmede de (algemene)
financiering en de liquiditeit van de onderneming. In de loop van het jaar werd vergden de
toenemende problemen, waarmee de onderneming in brede zin van het woord mee werd
geconfronteerd, steeds meer de aandacht van de RvC.
Het functioneren van de commissarissen en de bestuurder is in de RvC aan de orde geweest.
Met de bestuurder is zijn functioneren individueel besproken.
Gezien de ontwikkelingsfase van de onderneming zijn de activiteiten en inspanningen van de
RvC grotendeels niet routinematig geweest en vergden zij een groter dan normale
betrokkenheid van de RvC.

Samenstelling Raad van Bestuur (RvB)
Het voornemen bestond om de RvB in 2015 uit te breiden met een CFO. Ter voorbereiding
hierop werd mevrouw drs. Y. Dijkshoorn RA in 2015 aangesteld als financieel directeur. Later
in het jaar besloot zij echter haar eigen bedrijf op te starten. Zij verliet de onderneming in
januari 2016.
Externe accountant
In 2014 werd Baker Tilly Berk N.V. op voordracht van de RvC door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders benoemd als accountant voor de controle van de jaarrekening 2015. De
RvC stelt vast dat de externe accountant ten opzichte van Inverko onafhankelijk is. De RvC
heeft in het kader van de behandeling van de jaarstukken 2015 en aan de hand van een
rapportage van de RvB de relatie met de externe accountant beoordeeld.
Remuneratiebeleid
Het remuneratiebeleid van Inverko dient ertoe te leiden dat het belang van de Vennootschap
en de met haar verbonden ondernemingen wordt gediend, dat wil zeggen gericht is op een
waarde creatie op lange termijn. Uitgangspunt is dat gekwalificeerde en deskundige
bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Het beloningsbeleid voor de RvB van
Inverko wordt vastgesteld door de AvA. De AvA stelde op 30 december 2013 het
remuneratiebeleid vast dat gold in 2015. De volledige tekst hiervan is opgenomen in de
notulen van deze vergadering.
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Het beloningsbeleid kent de volgende componenten:
•
Een vast salaris;
•
Een bonus in contanten, gekoppeld aan vooraf, beoordeelbare en beïnvloedbare
doelen (key performance indicators of KPI’s) op korte termijn;
•
Een bonus in contanten, gekoppeld aan KPI’s op de langere termijn (2-3 jaar).

Het tweede en derde onderdeel betreft een variabele beloning, die gekoppeld is aan tevoren
vastgestelde doelen. Het belang van het variabele deel van de beloning is om het commitment
van de leden van de RvB met betrekking tot de te behalen doelstellingen van Inverko te
versterken. Het beloningsbeleid dient nauw aan te sluiten bij de strategie en de daaraan
verbonden risico’s.
De RvC ziet erop toe dat een juist evenwicht wordt gevonden tussen het vaste en variabele
deel van de beloning en de korte en langere termijn van de beloning. De KPI’s kunnen de RvB
als collectief betreffen, en mogelijk individuele doelen.
Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de beloning worden onder meer in
overweging genomen de resultatenontwikkeling, de ontwikkeling van de beurskoers van de
aandelen en niet-financiële indicatoren die relevant zijn voor de lange termijn waarde creatie
van de Vennootschap.
Het aandelenbezit van een lid van de RvB is ter belegging op de lange termijn. De hoogte van
de ontslagvergoeding bedraagt niet meer dan eenmaal het jaarsalaris, tenzij dit in de
omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.
De RvC stelt de beloning van de individuele bestuurders vast, binnen de grenzen van het door
de AvA vastgestelde beloningsbeleid zoals hierboven beschreven.
Remuneratie in 2015
Raad van Bestuur
De heer Alssema was gedurende het gehele jaar 2015 het enige lid van de RvB. De heer
Alssema werd benoemd voor onbepaalde tijd. De heer Alssema ontving een vaste vergoeding
van € 12.500 per maand.
De RvC heeft in het verslagjaar, gezien de resultatenontwikkeling van de onderneming, geen
KPI’s vastgesteld voor een variabele beloning van de heer Alssema. Een variabele beloning is
in 2015 dan ook niet uitgekeerd.
Het lid van de RvB ontving de gebruikelijke vergoedingen voor gemaakte kosten,
ziektekostenverzekeringen en een bijdrage conform de geldende lease auto regeling.
In 2015 gold geen pensioenregeling voor de heer Alssema.
Inverko kent geen personeelsoptieplan.
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Raad van Commissarissen
De leden van de RvC ontvangen uitsluitend een vaste vergoeding. Deze vergoeding is op 22
februari 2013 vastgesteld door de AvA en bedraagt op jaarbasis EUR 12.500 voor de voorzitter
en EUR 10.000 voor een lid van de Raad.
De RvC had in 2015 de volgende samenstelling:
De heer D. Zethoven: 1 januari t/m 31 december 2015
De heer T.A.F. Lodewijkx: 1 januari t/m 31 december 2015.
Remuneratie in de komende jaren
Op 10 oktober 2016 heeft de AvA een nieuw beloningsbeleid vastgesteld. Binnen dat kader
stelt de RvC de beloning vast voor de leden van de RvB. Het nieuwe beloningsbeleid voorziet
niet in de mogelijkheid om een variabele beloning vast te stellen.

Amsterdam, 10 april 2017
was getekend
Raad van Commissarissen
S.E. Jost
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Corporate Governance

Inleiding
De Raad van Bestuur (“RvB”) en Raad van ommissarissen (“Rv ”) zijn verantwoordelijk voor
de Corporate Governance structuur van de Vennootschap en de naleving daarvan. De RvB en
de RvC zien erop toe dat iedere substantiële verandering in de corporate governance
structuur van de vennootschap en in de naleving door de vennootschap van de Nederlandse
orporate Governance ode (de “ ode”) onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) wordt voorgelegd.
De RvB en de RvC onderschrijven de principes en best practice bepalingen van de Code. Voor
zover Inverko afwijkt van de Code wordt daarop in dit hoofdstuk ingegaan.
De RvB en RvC zijn van mening, dat de principes en best practice bepalingen van de Code, die
de RvB en RvC regarderen, zijn geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de
Code.
Raad van Bestuur
De RvB is belast met het bestuur van de vennootschap en is als zodanig verantwoordelijk voor
de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderneming. De leden van
de RvB worden benoemd door de AvA op voordracht van de RvC.
Voor de samenstelling en werkwijze van de RvB is een door de RvC goedgekeurd reglement
RvB van toepassing, waarbij nadere regels zijn bepaald over de besluitvorming van de RvB. Dit
reglement RvB bevat onder meer bepalingen over het omgaan met en het melden van
mogelijke tegenstrijdige belangen. De RvB is van mening dat de vereisten met betrekking tot
het melden van en besluitvorming omtrent onderwerpen die een (potentieel) tegenstrijdig
belang kunnen opleveren, zoals bedoeld in best practice bepalingen II.3.2 t/m II.3.4 van de
Code, zijn nageleefd.
Ieder lid van de RvB kan te allen tijde door de AvA worden geschorst of ontslagen. Tot een
schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de RvC kan de AvA slechts besluiten met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Ieder lid van de RvB kan te allen tijde door de
RvC worden geschorst.
De AvA had de heer H.J. Alssema voor onbepaalde tijd benoemd als lid en voorzitter van de
RvB van Inverko. Daarmee week Inverko af van de gangbare benoemingstermijn van vier jaar
(bepaling II.1.1). Zijn opvolger, de heer S.A.M. Duijvestijn is wel voor een periode van vier jaar
benoemd.
Daarnaast zijn bepaalde besluiten van de RvB onderworpen aan de goedkeuring van de RvC.
Jaarlijks worden aan de RvC ter goedkeuring voorgelegd:
 het vaststellen van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 het bepalen van de strategie (het business plan) die moet leiden tot het realiseren van
de doelstellingen;
 het bepalen van de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, en
 de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
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Vanwege het feit dat alle aandacht in 2015 ging naar het voortbestaan van de Vennootschap
is het laatste punt niet aan de orde geweest.

Raad van Commissarissen
Volgens haar statuten heeft de vennootschap heeft een RvC, bestaande uit drie of meer
personen, waarvan de leden worden benoemd door de AvA op basis van een voordracht door
de RvC. Tot schorsing of ontslag, anders dan op voordracht van de RvC, kan de AvA slechts
besluiten met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen die
meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De RvC bestond in 2015 uit
twee leden; uitvoering van het voornemen om de Raad uit te breiden tot drie leden werd
gezien de ontwikkelingen binnen de Vennootschap niet opportuun geacht. Inmiddels is het
minimum aantal commissarissen teruggebracht tot één persoon
Commissarissen worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Commissarissen treden af
volgens een vast te stellen rooster. Elke aftredende commissaris kan tweemaal worden
herbenoemd. De bezoldiging van de RvC wordt vastgesteld door de AvA.
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de algemene gang
van zaken in de vennootschap en de daarmee verbonden ondernemingen. Bij de vervulling
van de taak staat de RvC de RvB met raad terzijde, zowel op verzoek van de RvB als op eigen
initiatief. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de vennootschap
en de met haar verbonden ondernemingen, met inachtneming van de belangen van de
stakeholders van de vennootschap. De RvC betrekt daarbij ook de voor de vennootschap
relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
De taakvervulling en werkwijze van de RvC zijn vastgelegd in een reglement. Voor de wijze,
waarop de RvC in het verslagjaar zijn taken heeft uitgeoefend wordt verwezen naar het
verslag van de RvC. In de RvC heeft iedere commissaris één stem.
De Raad heeft vanwege haar beperkte omvang geen aparte commissies ingesteld. Dat
betekent dat de Raad als geheel alle taken uitoefent.
Aandeelhouders
Voor de besluiten van de RvB die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter
van de vennootschap of de onderneming betekenen, is goedkeuring vereist door de AvA,
waaronder:
 overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een
derde;
 het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere
rechtspersonen;
 het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een
vennootschap ter waarde van tenminste 25% van het bedrag van de
geconsolideerde activa van de vennootschap.

Daarnaast neemt de AvA besluiten met betrekking tot het vaststellen van de jaarrekening en
het goedkeuren van wijzigingen van de statuten van de vennootschap. Inverko is geen
structuurvennootschap. Voor de schorsing en ontslag van commissarissen en bestuursleden is
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een gekwalificeerde meerderheid nodig, zoals beschreven onder het kopje Raad van Bestuur
en Raad van Commissarissen.
In art. 13.4 van het Reglement RvB is het agenderingsrecht van de AvA opgenomen. Een
aandeelhouder mag dit agenderingsrecht slechts uitoefenen nadat hij daaromtrent in overleg
is getreden met de RvB. Wanneer een of meerdere aandeelhouders het voornemen hebben te
verzoeken om agendering van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van
de vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van de RvC, worden de leden van de RvB in
de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (de
responstijd). Deze responstijd (art 13.5) is niet langer dan 180 dagen, gerekend vanaf het
moment waarop de RvB door een of meerdere aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld
van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de AvA waarop het onderwerp zou
moeten worden behandeld. De RvB gebruikt de responstijd voor nader beraad en constructief
overleg, in ieder geval met de desbetreffende aandeelhouder(s), en verkent de alternatieven.
De RvC ziet hierop toe.
De vennootschap heeft geen certificaten van aandelen uitgegeven en kent geen preferente
financieringsaandelen.
Gezien de omvang van de onderneming zijn in het verslagjaar geen presentaties gehouden
voor (institutionele) beleggers of analisten, via webcast of anderszins (bepaling IV.3.1).
Audit
Volgens de huidige code maakt de RvB tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige
beoordeling van het functioneren van de externe accountant binnen de vennootschap en haar
dochterondernemingen. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA meegedeeld
ten behoeve van de beoordeling van de verlenging dan wel beëindiging van de opdracht aan
de externe accountant. Deze bepaling komt in de aangepaste Corporate Governance Code van
2016 te vervallen. Volgens de nieuwe wettelijke regeling moet de externe accountant vanaf 1
april 2016 na uiterlijk 10 jaar verplicht rouleren, en moet de verantwoordelijke persoon van
de externe accountant na vijf jaar worden gewisseld. De huidige externe accountant trad in
maart 2013 aan. De RvB en de RvC, de pas sedert oktober 2016 in functie zijn, zullen niet dit
jaar de evaluatie maken.
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5

Juridische structuur en aandelenkapitaal

De aandelen van Inverko zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.
Dientengevolge valt Inverko onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten AFM.
Juridische structuur
Per 31 december 2015 was de juridische structuur als volgt:

Als gevolg van de ontwikkelingen in het voorjaar van 2016 wijzigt deze structuur. Voor de
werkmaatschappij Inverko Polymers wordt op 19 mei 2016 het faillissement uitgesproken, de
deelnemingen in Synaplast en in Equipe worden per 1-6-2016 verkocht. Nadien is de
juridische structuur zoals onderstaand weergegeven.

Inverko NV
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6

Risico’s en Onzekerheden

Deze paragraaf heeft betrekking op de risico’s waaraan Inverko wordt blootgesteld in de
huidige situatie, die is ontstaan na de verkoop en beëindiging van de kunststof recycling
activiteiten. De verkoop en beëindiging van de recycling activiteiten vonden plaats gedurende
de periode, dat Inverko in surseance van betaling verkeerde (van 19 mei tot 23 november
2016).
Na betaling van de schulden onder het crediteurenakkoord d.d. 27 oktober 2016 resteerde
van twee aandelenemissies nog ongeveer € 500.000 in contanten. Deze contanten staan op
een bankrekening.
Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s weergegeven, die van invloed kunnen zijn op de
resultaten van de onderneming. Het kan zijn dat er risicofactoren niet bekend waren bij de
Vennootschap of dat de Vennootschap die van minder belang achtte bij het opstellen van
deze paragraaf.
Continuïteit
De Vennootschap beoogt de continuïteit van de onderneming met de bestaande
geldmiddelen zo lang mogelijk te waarborgen, met als doel om binnen deze periode een
“match” tot stand te brengen tussen nieuwe activiteiten en de beursnotering van de
Vennootschap. De mogelijkheid bestaat dat binnen deze periode, die wordt geschat op ten
minste achttien maanden, geen match zal plaatsvinden bij gebreke van het aanbod geschikte
activiteiten.
Ook bestaat de mogelijkheid dat binnen deze periode geen match zal plaatsvinden omdat de
Vennootschap met één bestuurder en één commissaris over onvoldoende human resources
beschikt.
De Vennootschap beoogt de continuïteit van de onderneming met zo gering mogelijke kosten
te waarborgen. Er kunnen zich echter onverwachte omstandigheden voordoen, waardoor
onvoorziene kosten moeten worden gemaakt. Dat zou de periode om tijdig een match tot
stand te brengen verkorten.
Kapitaalmarkt
De geldelijke middelen van de Vennootschap staan op een bankrekening. (Geo)politieke
ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de financiële markten of binnen de bank zelf zouden
ertoe kunnen leiden dat het banksaldo geheel of deels niet meer ter beschikking van de
Vennootschap komt te staan.
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7

Bestuursverklaring

De jaarrekening, zoals opgenomen in dit verslag, geeft een getrouw beeld van de activa, de
passiva, de financiële positie en de winst over het boekjaar 2015 van Inverko en de
gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.
Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum, de gang
van zaken gedurende het boekjaar van Inverko en van de met haar verbonden
ondernemingen, waarvan de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. In het jaarverslag
zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee Inverko wordt geconfronteerd.
Amsterdam, 10 april 2017
S.A.M. Duijvestijn (CEO)
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JAARREKENING
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015
(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld, voor resultaat bestemming)
31 december 2015
EUR
EUR

31 december 2014
EUR
EUR

Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
Materiële vaste activa (2)
Financiële vaste activa (3)

-

223
1.150
2.267
-

3.640

Vlottende activa
Voorraden (4)
Vorderingen (5)
Liquide middelen (6)

21
-

1.031
4.475
556
21

Activa van voor verkoop beschikbare
groepsonderdelen (7)

6.062

2.801
2.822

9.702

Eigen vermogen
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap
Gewone aandelen (8)
Uit te geven aandelen (8)
Agioreserve
Overige reserve (9)
Converteerbare obligatielening
Resultaat boekjaar

1.941
17.669
-15.182
-4.696

16.980
720
-11.612
47
-343
-268

5.792

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen (10)

-

327
-

327

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting langlopende schulden(10)
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden (11)
Overige schulden (12)

180
113
9
259

91
2.160
354
978
561

Passiva van voor verkoop beschikbare
groepsonderdelen (13)

3.583

2.529
2.822

9.702

.
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015
(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld, voor resultaatsbestemming)
2015
EUR

2014
EUR

EUR

EUR

Omzet (14)
Kostprijs van de omzet (15)

168
-

14.658
-12.564

Bruto-omzetresultaat

168

2.094

Personeelskosten (16)
Afschrijvingen op vaste activa (1-3)
Overige waardeveranderingen vaste
activa (17)
Earn-out vergoeding (18)
Overige bedrijfskosten (19)

502
26
3.889
-1.800
736

Som der kosten

Financiële baten en lasten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen (21)

874
-1892
170
3.353

Netto-omzetresultaat
Financiële baten (20)
Financiële lasten (20)

1.177
277

1.806

-3.185
101
198

288
84
235

-97
-3.282
-34

-151
137
-23

Resultaat deelneming
Resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten

-1.380

457
-

Resultaat na belastingen

-4.696

-343

Resultaat per aandeel
970.279
(x € 1) (23)

-5,137

-0,469
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Geconsolideerd overzicht totaal resultaat
(Alle bedragen in duizenden euro’s)

2015
EUR

2014
EUR

Netto geconsolideerd verlies
Niet gerealiseerde resultaten verwerkt via het eigen vermogen

-4.696
-

-343
-

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de
verslagperiode

-4.696

-343

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap
Minderheidsbelang

-4.696
-

-343
-

Resultaat boekjaar

-4.696

-343
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(Alle bedragen in duizenden euro’s)
2015
EUR

2014
EUR

Bedrijfsresultaat

EUR

EUR

-3.185

288

Aanpassingen op het bedrijfsresultaat
Afschrijvingen vaste activa
Bijzondere waardevermindering activa
Vergoeding Earn-out regeling
Kosten verwerving beursnotering
Betaalde/ontvangen rente
Winstbelasting

26
3.762
-1.800
-97
-34

277
875
-1892
-40
-142

Veranderingen in werkkapitaal
Mutaties in vorderingen
Mutaties in voorraden
Mutaties in schulden

4.454
1.031
-3.288

134
305
-225

Kasstroom uit operationele activiteiten

4.054

-708

869

-420

Investeringen
* Overname Synaplast
* Immateriële vaste activa
* Materiële vaste activa
* Financiële vaste activa

-

-250
-6
-93
-

Desinvesteringen
* Materiële vaste activa
* Financiële vaste activa (aflossing)

-

29

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Uitgifte aandelen en inkoop aandelen
Nieuwe converteerbare obligatie
Nieuwe lening
Aflossing leningen
Emissiekosten

-1.360
-61
-4

-320
1.185
200
-90
0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.425

1.295

Netto kasstroom

-556

555

Liquide middelen 1 januari
Mutatie kasmiddelen

Liquide middelen 31 december

556
556

1
555
0

556
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Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)
Aantal
aandelen Aandelen
(x1.000) kapitaal

Per 1 januari 2014

Uit te Convergeven teerbare
aandelen lening

Agio
Reserve

Overige
reserves

Resultaat

Totaal

38.003

7.601

6.070

87

-

-10.374

-2896

488

Transacties met niet aandeelhouders
Resultaatbestemming 2013
Resultaat 2014
Oprenting obligatielening
Kosten m.b.t. uitgifte aandelen

-

-

-

10
-

-18

-2.896
-

2.896
-343
-

-343
10
-18

Transacties met aandeelhouders
Conversies van obligaties door uitgifte
van nieuwe gewone aandelen

250

50

-

-50

34

-

-

34

Uitgifte uit te geven aandelen ult. 2013
- Verwering beursnotering
- Uit te geven aandelen

27.350
1.500

5.470
300

-5.470
-300

-

-

-

-

-

Uitgifte nieuwe aandelen ult. 2014
Aankoop deelneming
Nieuwe aandelen

15.094
2.700

3.019
540

-

-

1.433
135

1.433
-

-

4.452
675

-

-

420

-

74

-

-

494

84.897

16.980

720

47

1.658

-13.269

-343

5.792

-

-

-

-

-

-343
-1.569

343
-

-1.569

3.450

690

-690

-

-

-

-

224

45

-

-

11

-

-

56

Voor afwaardering & rev. split

88.571

17.715

30

47

1.669

-15.182

-

4.279

Effecten afwaardering en Reverse Split

-87.685

-15.943

-27

-

15.970

-

-

-

886

1.772

3

47

17.639

-15.182

-

4.279

Uit te geven aandelen

Per 31 december 2014
Transacties met niet aandeelhouders
Resultaatbestemming 2014
Transacties eigen aandelen
Uitgifte uit te geven aandelen ult. 2014
- Uitgifte aandelen
Uitgifte nieuwe aandelen 2015
- Uitgifte aandelen

Na afwaardering & reverse split

.
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Na afwaardering & reverse split

886

1.772

3

47

Transacties met niet aandeelhouders
Oprenting Obligatielening
Kosten m.b.t. uitgifte aandelen
Resultaat 2015

-

-

-

Transacties met aandeelhouders
Conversies van obligaties door uitgifte
van nieuwe gewone aandelen

25

50

Uitgifte nieuwe aandelen 2015
- Uitgifte aandelen
- Uit te geven aandelen

60
970

Per 31 december 2015

17.639

-15.182

-

4.279

3
-

-4
-

-

-4.696

3
-4
-4.696

-

-50

-

-

-

-

119
-

-3

-

31
3

-

-

150
-

1.941

-

-

17.669

-15.182

-4.696

-268
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
1
Algemene gegevens
De onderneming, statutair gevestigd te Amsterdam, is een naamloze vennootschap waarvan de
aandelen worden verhandeld op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.
Na het afsluiten van het boekjaar 2015 en tot aan de publicatie van de jaarrekening is 2016 een
bewogen jaar. Het jaar kenmerkt zich door een reeks van gebeurtenissen met materiele financiële
gevolgen, die op 31 december 2015 niet voorzienbaar waren. Als gevolg daarvan heeft Inverko NV
op 18 mei 2016 surseance van betaling aangevraagd, alsmede moest het faillissement van Inverko
Polymers worden aangevraagd. Daarnaast moesten de belangen in Equipe BV en Synaplast GmbH
worden verkocht. Voor een meer uitgebreide toelichting op deze gebeurtenissen na balansdatum
wordt verwezen naar de pagina’s 30 en verder.
Op grond van het bepaalde in IAS-10 paragraaf 14 is deze jaarrekening opgesteld op basis van
liquidatiewaarde. Voor een overzicht van de effecten van deze wijziging op vermogen en resultaat
wordt verwezen naar de pagina’s 28 en verder.
Inverko in 2015
In 2015 was Inverko een groep van ondernemingen die zich via het concept ‘Van afval tot
eindproduct’ bezighield met de recycling van kunststof afval, zowel huishoudelijk als industrieel.
Daarbij werd uitgegaan van de volledige waardeketen, die begint bij de inzameling van afval en die
eindigt bij de levering van grondstoffen en eindproducten. De ondernemingen uit de groep
beheersten het grootste deel van deze keten en streefden ernaar deze te versterken en uit te
breiden door middel van voorwaartse en achterwaartse integratie.
Inverko Polymers (100 ) in Leek hield zich bezig met de inkoop van huishoudelijk en industrieel
kunststof afval, verwerking daarvan tot nieuwe grondstoffen, handel in gerecyclede grondstoffen
voor de kunststofindustrie en de productie van eindproducten op basis van gerecyclede
grondstoffen.
Het begin 2014 overgenomen Inverko ompounding (100 dochter van de 50 -deelneming
E uipe, niet geconsolideerd) produceerde in haar fabriek in Emmen op basis van huishoudelijk
kunststof afval hoogwaardige compounds, veelal op basis van specificatie van de afnemers. Deze
compounds werden vervolgens toegepast in diverse sectoren, zoals de tuinbouw, verpakking, bouw,
de auto-industrie en de productie van huishoudelijke apparaten.
ynaplast in Niederlangen (Duitsland, 100 ) werd in 2014 overgenomen en verwerkte kunststof
afval, voornamelijk uit Duitsland, tot nieuwe grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie.
Voor nadere informatie over de onderneming verwijzen wij naar de website http://www.inverko.eu.

.
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2

Algemene grondslagen voor opstellen jaarrekening

Verslagleggingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagleggingsperiode van een kalenderjaar.
Functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle
financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld.
Toegepaste standaarden
De geconsolideerde jaarrekening van Inverko is opgesteld in overeenstemming met International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard in de Europese Unie (IFRS) en titel 9 BW2.
Wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving
De jaarrekening 2014 is opgesteld op basis van continuïteit, zoals hierboven is weergegeven dient de
vennootschap op grond van het bepaald in IAS-10 paragraaf 14, in samenhang met de
gebeurtenissen na balansdatum, de jaarrekening van 2015 op te stellen op basis van
liquidatiewaarde. Omdat van de individuele activa en passiva geen liquidatiewaarde vastgesteld kan
worden zijn deze gehergroepeerd en het saldo is op liquidatiewaarde gebracht. Het wordt door de
onderneming niet doenlijk geacht om op diezelfde basis ook de vergelijkende cijfers aan te passen.
De aanpassing voor 2015 heeft een positief effect op resultaat en eigen vermogen van EUR 2,0 mio.
Dit effect kan als volgt worden weergegeven:
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015 voor waardering op
liquidatiewaarde
(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld, voor resultaat bestemming)
31 december 2015
EUR
EUR

31 december 2014
EUR
EUR

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

216
901
73

223
1.150
2.267
1.190

3.640

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

632
1.060
1

1.031
4.475
556
1.693

6.062

2.882

9.702

Eigen vermogen
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap
Gewone aandelen
Uit te geven aandelen
Agioreserve
Overige reserve
Converteerbare obligatielening
Resultaat boekjaar

1.941
100
17.619
-15.182
-6.739

16.980
720
-11.612
47
-343
-2.262

5.792

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

266

327
266

327

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Overige schulden

2.580
80
1.883
154
183

91
2.160
354
978
4.880

3.583

2.882

9.702
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Geconsolideerde winst & verliesrekening 2015 voor waardering op
liquidatiewaarde
(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld, voor resultaatsbestemming)
2015
EUR

Omzet
Kostprijs van de omzet

Bruto-omzetresultaat
Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Overige waardeveranderingen vaste
activa
Earn-out vergoeding
Overige bedrijfskosten

Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat deelneming

Resultaat na belastingen

Resultaat per aandeel
970.279
(x € 1) (23)

EUR

11.064
-8.702

14.658
-12.564

2.363

2.094
1.177
277

7.082
-1.800
1.541

874
-1892
170
8.451

Netto-omzetresultaat

Financiële baten en lasten

EUR

1.328
300

Som der kosten

Financiële baten
Financiële lasten

2014
EUR

1.806

-6.088
79
342

288
84
235

-263
-6.351

-151
137

-38

-23

-350

457

-6.739

-5,101

-343

-0,469
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Gebeurtenissen na Balansdatum
Na het afsluiten van het boekjaar 2015 en tot aan de publicatie van de jaarrekening is 2016 een
bewogen jaar. Het jaar kenmerkt zich door een reeks van gebeurtenissen met materiele financiële
gevolgen, die op 31 december 2015 niet voorzienbaar waren.

Heroverweging strategie
Op 31 maart informeert Inverko NV via een persbericht dat er een heroverweging zal plaatsvinden
inzake de toekomststrategie van het Beursfonds. Als gevolg van voortdurende tegenslagen en de
onvoldoende beschikbaarheid van werkkapitaal voldoen de operationele resultaten niet aan de in
november 2015 uitgesproken verwachtingen. Met hulp van externe adviseurs worden de mogelijke
opties voor continuïteit in een gewijzigde structuur geïnventariseerd. Als gevolg van de ontstane
situatie wordt het publiceren van de jaarrekening tot nader order uitgesteld.

Aanvraag faillissement Inverko Polymers BV
Op 18 mei 2016 wordt door de directie voor de werkmaatschappij Inverko Polymers het
faillissement aangevraagd, dat op 19 mei wordt uitgesproken. Als gevolg van in 2016 verder
verslechterde marktomstandigheden, onvoldoende werkkapitaal en het uitblijven van een geschikte
overnamekandidaat is het volgens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen niet langer
verantwoord de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. De aangestelde curator ziet geen mogelijkheden
tot een doorstart, als gevolg waarvan de activiteiten van Inverko Polymers definitief worden
gestaakt.

Aanvraag surseance van betaling Inverko NV
Op 18 mei 2016 wordt voor Inverko NV surseance van betaling aangevraagd, op 19 mei wordt
voorlopige surseance van betaling toegewezen. Als gevolg van het faillissement van Inverko
Polymers kan de continuïteit van de NV niet langer worden gegarandeerd, alleen door verkoop van
de overige werkmaatschappijen kan de NV nog aan haar financiële verplichtingen voldoen. Door
middel van de surseance wordt een situatie gecreëerd waarin deze verkoop kan worden
gerealiseerd.

Verkoop belang Equipe BV
Op 27 juni 2016 wordt met Sequoia Infrastructure Investments UA, de medeaandeelhouder in
Equipe, overeenstemming bereikt over de verkoop van het 50% belang van Inverko NV in Equipe BV
aan Sequoia voor EUR 53.200,-. Sequoia neemt tevens de nog uitstaande leningen aan Equipe en
Inverko Compounding over van Inverko NV voor een totaalbedrag van EUR 130.000,-. Voor de
verkoop is goedkeuring gevraagd aan de aandeelhouders en verkregen tijdens de buitengewone
aandeelhoudersvergadering op 10 oktober 2016.
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Verkoop belang Synaplast
Op 27 juni maakt Inverko NV tevens bekend dat met de directeur en voormalig eigenaar van
Synaplast GmbH overeenstemming is bereikt over de verkoop van Synaplast voor in totaal EUR
90.000,- . Voor de verkoop is goedkeuring gevraagd aan de aandeelhouders en verkregen tijdens de
buitengewone aandeelhoudersvergadering op 10 oktober 2016. Als gevolg van de verkoop is de
goodwill afgeboekt.

Herstructurering Inverko NV
Op 10 augustus 2016 wordt overeenstemming bereikt met Kuikens BV inzake de herstructurering
van Inverko NV. Hiertoe wordt door Kuikens BV een boedelkrediet beschikbaar gesteld voor in totaal
EUR 50.000,- en zullen, na goedkeuring op de BAVA van 10 oktober 2016 voor verlagen van de
nominale waarde van de aandelen van EUR 2,00 naar EUR 0,10, aanvullend 3.500.000 Aandelen A
worden uitgegeven tegen en koers van EUR 0,10. Kort daarna zullen nogmaals 2.500.000 gewone
aandelen worden uitgegeven tegen een koers van EUR 0,20. Na afronding van deze transacties en in
combinatie met het crediteurenakkoord zal hiermee de continuïteit van de Vennootschap zijn
gewaarborgd.

Crediteurenakkoord
Op 26 augustus wordt definitief een akkoord bereikt met de crediteuren voor de afwikkeling van de
openstaande facturen die vallen onder de Surseance van betaling. Het gesloten akkoord houdt een
verlaging van de crediteurenstand in van EUR 227K en afwaardering van een schuld van EUR 3 mio
naar EUR 180K.
Buitengewone aandeelhoudersvergadering
Op 10 oktober 2016 wordt op de buitengewone aandeelhoudersvergadering toestemming
verkregen voor:
De verkoop van de deelneming in Equipe BV voor EUR 53.200,De verkoop van de uitstaande leningen aan Equipe BV voor EUR 130.000,De verkoop van de deelneming in Synaplast GmbH voor EUR 90.000,Het verlagen van de nominale waarde van het aandeel van EUR 2,00 naar EUR 0,10.
De uitgifte van 3.500.000 aandelen A tegen een koers van EUR 0,10
De uitgifte van 2.500.000 aandelen B tegen een koers van EUR 0,20
De benoeming van Dhr. S.A.M. Duijvestijn tot CEO
De benoeming van Dhr. S.E. Jost tot commissaris van de vennootschap

Jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening is per 10 april 2017 door de Raad van Bestuur opgemaakt en per
dezelfde datum door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De jaarrekening zal voor
vaststelling worden voorgelegd aan de AvA.
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4

Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor waardering algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn:
- Alle activa worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde;
- Alle passiva gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende post af te wikkelen;
- In de balans worden overlopende posten opgenomen voor verwachte kosten en opbrengsten .

De opstelling van de jaarrekening conform IFRS vereist dat het bestuur oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen
en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Indien dergelijke oordelen
significant of complex zijn, of indien de invloed van schattingen of oordelen significant is voor de
jaarrekening, worden deze toegelicht. De schattingen en veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen en schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Grondslagen voor consolidatie
Er is sprake van zeggenschap als de groep de mogelijkheid heeft om het financiële en operationele
beleid van een entiteit te bepalen teneinde voordelen te verkrijgen uit de activiteiten van de
entiteit. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin Inverko een meerderheidsbelang heeft, of
waarin op een andere beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. De geconsolideerde
jaarrekening omvat de financiële gegevens van Inverko en haar groepsmaatschappijen.
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In de consolidatie zijn de volgende 100%-dochterondernemingen opgenomen:
Naam vennootschap

Statutaire zetel

Inverko Polymers B.V.

Leek

Synaplast GmbH

Niederlangen, Duitsland

Inverko NV is juridisch groepshoofd.
Ondernemingen (hierna “groepsmaatschappijen”) worden in de balans en de consolidatie
opgenomen vanaf het moment van verwerving, waarbij het resultaat van de groepsmaatschappij
vanaf het moment van verwerving in het resultaat van Inverko wordt opgenomen. Deconsolidatie
vindt plaats op het moment dat beslissende zeggenschap niet meer van toepassing is.
Indien de reële waarde van de groepsmaatschappij bij eerste waardering lager dan wel hoger is dan
de verkrijgingprijs vormt het verschil positieve dan wel negatieve goodwill.
Grondslagen voor omrekening van vreemde valuta
De posten in de jaarrekeningen worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
primaire economische omgeving waarin de entiteit actief is (de functionele valuta). Transacties,
vorderingen en schulden in vreemde valuta zijn niet van toepassing. Inverko streeft naar het
vermijden van het gebruik van vreemde valuta. De activiteiten en transacties van Inverko vinden alle
plaats in de Eurozone.

Winst per aandeel
De winst (of verlies) per aandeel wordt berekend door het netto resultaat te delen door het
rekenkundig gewogen gemiddelde van het aantal geplaatste aandelen gedurende het boekjaar. In
verband met de in november 2015 uitgevoerde Reverse Split is de bepaling uitgevoerd als ware dit
het gehele jaar van toepassing. Voor vergelijkingsdoeleinden is tevens het resultaat per aandeel over
het boekjaar 2014 herrekend.
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Mutaties welke niet hebben
geresulteerd in kasstromen, zoals koersverschillen, acquisities, financiële leaseverplichtingen, reële
waarde mutaties, verwerkte aandelen gerelateerde transacties en dergelijke, zijn in dit overzicht
geëlimineerd. Rekening-courantschulden welke direct opeisbaar zijn en onderdeel vormen van het
kasbeheer van Inverko zijn opgenomen in het saldo liquide middelen en rekening-courant banken
als onderdeel van het geconsolideerd kasstroomoverzicht.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
Vaste activa
1. Immateriële vaste activa
Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:
Goodwill

Software

Totaal

EUR

EUR

EUR

Boekwaarde per 1 januari 2014
Investeringen boekjaar
Nieuw in consolidatie
Desinvesteringen
Afschrijving
Afwaardering goodwill

208
-

16
6
2
-9
-

220
6
2
-9
-

Boekwaarde per 31 december 2014

208

15

223

-208
-

-7
-8
-

-216
-

Boekwaarde per 31 december 2015

-

-

-

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

Boekwaarde per 31 december 2015

-

-

-

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Gebeurtenissen na Balansdatum
Afwaardering goodwill

De goodwill van EUR 208.000 heeft betrekking op de aankoop van Synaplast GmbH. Als gevolg van
de gebeurtenissen na balansdatum zijn de immateriële vaste activa afgewaardeerd tot nihil.

- 34 -

Inverko N.V.

2. Materiële vaste activa
Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:
Bedrijfgebouwen en
terreinen
EUR

Machines en
installaties

Vervoersmiddelen

Overige vaste
bedrijfsactiva

Totaal

EUR

EUR

EUR

EUR

Boekwaarde per 1 januari 2014
Investeringen
Nieuw in consolidatie
Desinvesteringen
Afschrijvingen

9
6
-1

839
37
80
4
-146

223
17
15
-3
-82

134
30
27
-39

1.196
93
128
-1
-268

Boekwaarde per 31 december 2014

14

814

182

140

1.150

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Activa van voor verkoop beschikbare
groepsonderdelen

-2

59
-13
-168

-7
-83

111
-104
-42

168
-123
-295

-12

-692

-92

-105

-901

Boekwaarde per 31 december 2015

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

-

Boekwaarde per 31 december 2015

-

-

-

-

-

Afschrijvingspercentages
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Vervoersmiddelen
Machines
Overige vaste bedrijfsmiddelen

%
5% -10%
17% -20%
17% - 33%
10% - 33%

De vennootschap heeft voor een deel wel het economische maar niet het juridische eigendom van
de vervoersmiddelen. Op de inventaris en machines van Inverko Polymers rust een onderpand
richting de ABN AMRO bank voor de financiering van Inverko Polymers.
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3. Financiële vaste activa
Deze post is als volgt samengesteld:
2015
EUR
Deelnemingen
Leningen u/g aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Huurkoop
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Totaal financiële vaste activa

2014
EUR
73
-73

1.555
615
97
-

-

2.267

Deelnemingen
2015
EUR
Balans per 1 januari
Verkrijging
Resultaat deelneming
Waardevermindering
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Balans per 31 december

2014
EUR
1.555

-350
-1.152
-53
-

2.886
-457
-874
1.555

Met de ondertekening door Inverko en de verkoper (H.J. Alssema Beheer B.V.) van de definitieve
sales-purchase agreement (SPA), zonder ontbindende voorwaarden, is op 27 maart 2014 het 50%belang in de vennootschap Equipe BV, met terugwerkende kracht voor rekening en risico vanaf 1
februari 2014, verkregen. De nieuwe aandeelhouder Inverko en de bestaande aandeelhouder zijn op
die datum overeengekomen de bestaande aandeelhoudersovereenkomst voort te zetten. Op basis
van het 50-50 aandeelhouderschap en deze aandeelhoudersovereenkomst is overeenkomstig IFRS
11 sprake van een joint-venture. Equipe is 100% eigenaar van Inverko Compounding.
De waardering van de deelneming Equipe is gebaseerd op de verkoopprijs op 27 juni 2016.
Inverko heeft in 2015 geen dividend van Equipe ontvangen.
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Kengetallen Equipe
2015

2014

EUR
Activa
Vaste Activa
Latente belastingvordering
Vlottende Activa

Activa
3.044

961

782

2.218

Latente belastingschuld
Kortlopende verplichtingen
Groepsvermogen

Netto omzet

EUR
V&W

2.553

Langlopende verplichtingen

Totaal

Passiva

5.732

Passiva

V&W

1.643
4.389

2.520

388

443

2.653

3.504

-1.699

-998

5.732

5.469

5.469

5.850

5.629

-4.192

-4.390

1.658

1.237

Personeelskosten

875

820

Overige bedrijfskosten

919

1.135

-136

-718

462

379

Financiële baten & lasten

-337

-320

EBT

-935

-1.417

Vennootschapsbelasting

234

354

Resultaat na belastingen

- 701

-1.063

Resultaat voor belastingen

-935

-1.417

Aanpassingen voor non cash items en mutatie
werkkapitaal

-678

987

Kostprijs van de omzet
Bruto marge

EBITDA
Afschrijvingen

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.612

-430

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

110

-7

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.637

530

136

92

Liquide middelen 1 januari

120

28

Mutatie liquide middelen

136

92

Stand 31 december

256

120

Netto kasstroom
Samenstelling geldmiddelen
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Lening u/g aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Het verloop van de post was in het verslagjaar als volgt:
2015

2014

EUR

EUR

Balans per 1 januari

615

-

-

732

Verstrekte leningen

643

-

Oprenten leningen

151

53

Saldo Leningen

1.409

785

Bijzondere waardevermindering

1.279

170

130

-

-

615

Verkrijging

Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Balans per 31 december

2015

2014

EUR

EUR
-

Hoofdsom per 1 januari

821

Verstrekte leningen in boekjaar

743

Cumulatieve rente

204

53

Hoofdsom per 31 december

1.768

874

Correctie voor reële waarde

-189

-89

1.579

785

-1.449

-170

-130

-

-

615

Reële waarde eerste waardering
Bijzondere waardevermindering op basis van impairment analyse
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Balans per 31 december

821

Als onderdeel van een afspraak tussen de aandeelhouders van Equipe is door Inverko NV een lening
verstrekt aan Equipe van EUR 525.000. De voorwaarde voor de lening zijn u/g zijn: 7% rente, geen
zekerheden en een looptijd van 1,5 jaar.
De verstrekte leningen zijn gewaardeerd voor het bedrag waarvoor deze op 27 juni 2016 zijn
verkocht.
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Huurkoop
Het verloop van de post was in het verslagjaar als volgt:
2015
EUR
Boekwaarde per 1 januari
Verstrekte financiering
Aflossingen
Oprenten
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Boekwaarde per 31 december

2014
EUR
97
-29
5
-73

120

-

97

-29
6
-

De financiële vaste activa betreft een huurkoopovereenkomst van een machine met een totale
looptijd van 5 jaar en hiervan resteren op 31 december 2015 nog 26 termijnen en een slottermijn.
De huurkoopovereenkomst die is ingegaan op augustus 2012 is begin 2013 overgenomen van een
gerelateerde partij. Bij de overname van de machine resteerden nog 56 termijnen, echter doordat
het eerste halfjaar van 2013 de machine buiten gebruik was zijn er in 2013 slechts zes termijnen
betaald. De huur bedraagt EUR 2.400 per maand en de laatste termijn is EUR 17.500. De vordering is
gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige termijnen. Deze vordering is contant
gemaakt tegen een rente van 5%.
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Vlottende activa
4. Voorraden
Op de voorraden van Inverko Polymers rust een onderpand richting ABN AMRO voor de financiering
van Inverko Polymers. Eind 2015 heeft op de voorraadwaarde een afwaardering van EUR 189.930
ten laste van het resultaat (2014: EUR 66.413) plaatsgevonden.
5. Vorderingen
Deze post is als volgt samengesteld:
2015
EUR
Handelsdebiteuren
Vordering op Inverko Groep B.V.
Vordering op H.J. Alssema Beheer B.V.
Nog te factureren
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde kosten
Vorderingen op personeel
Netto loon
Belastingen en Premies
Vordering op Vero Holding B.V.
Overige vorderingen en overlopende activa
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

2014
EUR

929
1
39
27
8
28
-1.011

1.210
1.892
807
214
8
30
28
157
130
130

21

4.475

Handelsdebiteuren
Deze post is als volgt samengesteld:
2015
EUR
Uitstaande handelsdebiteuren
Voorziening voor oninbare vorderingen

2014
EUR

947
18

1.287
77

929

1.210

Van de vorderingen is 83% jonger dan 30 dagen vervallen.
Alle handels- en overige vorderingen zijn uitgedrukt in Euro en er is derhalve geen sprake van een
valutarisico. Op de vorderingen van Inverko Polymers rust een onderpand richting ABN AMRO voor
de financiering. Alle handels- en overige vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.
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Voorziening voor oninbare vorderingen:
Het verloop van de voorziening voor oninbare vorderingen is als volgt:
2015
EUR
Begin saldo 1 januari
Mutatie voorziening
Saldo per 31 december

2014
EUR
77
-55

77

18

77

Vordering op Inverko Groep B.V. (2014)
De vordering op Inverko Groep B.V., zijnde de verkoper van Inverko Polymers, is een vordering uit
hoofde van de bij de koop afgesproken earn-out regeling. Op basis van het contract dient de
vordering binnen 3 maanden na vaststelling van de jaarrekening te worden voldaan. In de
vaststellingsovereenkomst tussen Inverko en de verkoper van 27 maart 2015 is overeengekomen
dat de earn-out regeling, en daarmee de vordering is komen te vervallen. Resteert nog een Rekening
Courant vordering van EUR 1K.
Vordering op H.J. Alssema Beheer B.V.
De vordering op H.J. Alssema Beheer B.V., zijnde de verkoper van Equipe, is een vordering uit hoofde
van de bij de koop afgesproken earn-out regeling. Op basis van het contract dient de vordering
binnen 3 maanden na vaststelling van de jaarrekening te worden voldaan. In de
vaststellingsovereenkomst tussen Inverko en de verkoper van 27 maart 2015 is overeengekomen dat
de earn-out regeling wordt opgeschort. Echter is in de SPA overeengekomen dat de koopprijs is
gebaseerd op een EBITDA in 2015 van 1 mio en in 2015 is de EBITDA -0,14 mio, waardoor er een
vordering op verkoper ontstaat van 1,8 mio. Omdat de inbaarheid van deze vordering niet kan
worden vastgesteld is de vordering voorzien voor het volledige bedrag van de vordering
Vordering op Vero Holding B.V.(2014)
De rekening-courant vordering met Vero Holding B.V. is in 2014 toegenomen als gevolg van
betalingsverplichtingen inzake claims, die op Vero Holding B.V. kunnen worden verhaald. Vero
Holding B.V. is deze verplichtingen inmiddels nagekomen.
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6. Liquide middelen
2015
EUR
ABN AMRO
ING
Overige banken
Kas
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

2014
EUR
1
-1

521
21
13
1
-

-

556

7. Activa van voor verkoop beschikbare bedrijfsonderdelen

2015
EUR
Materiele Vaste Activa
Financiële Vaste Activa
Voorraden
Overige vorderingen
Liquide middelen

2014
EUR

901
256
632
1.011
1

-

2.801

-

Eigen vermogen
Voor toelichting op het eigen vermogen verwijzen wij naar het verloopoverzicht op het eigen
vermogen. Voorts hebben wij onderstaand nog nadere toelichting opgenomen.

8. Geplaatste aandelenkapitaal en nog te leveren aandelen
De aandelen van Inverko zijn genoteerd op de Euronext te Amsterdam. Dientengevolge valt Inverko
onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt op 5 november 2015 toestemming
verkregen van de aandeelhouders voor het verlagen van de nominale waarde van EUR 0,20 per
aandeel naar EUR 0,02 per aandeel. Na de verlaging wordt via een reverse split het aantal aandelen
teruggebracht naar 885.709 stuks met een nominale waarde van EUR 2,00.
Per 31 december 2015 bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal 970.279 stuks met een nominale
waarde van EUR 1,9 mio.
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Het verloop van de aandelen is als volgt:
Specificatie geplaatst aandelen kapitaal
Geplaatste aandelen 1 januari
Nieuwe aandelen
Verlaging nominale waarde

Aantal
aandelen
84.896.839

Nominaal
0,20

3.674.063

16.980
735

0,02

-15.943

885.709

2,00

1.772

Conversie van obligaties

25.000

2,00

50

Nieuwe aandelen

59.570

2,00

119

970.279

2,00

1.941

Aantal
aandelen
3.600.000

Nominaal
0,20

(EUR 1.000)

Reverse Split
Subtotaal na Reverse Split

Geplaatst aandelen 31 december

Specificatie nog uit te geven aandelen
Nog uit te geven aandelen 1 januari

-

(EUR 1.000)

-87.685.193

-

Uitgegeven aandelen risicovergoeding Vero Holding

-1.300.000

720
-260

Uitgegeven n.a.v. Private Placement 2014

-2.150.000

-430

150.000

30

-148.500

-27

Subtotaal nog uit te geven aandelen
Verlaging uit te geven aandelen als gevolg van de
Afwaardering nominale waarde en Reverse Split
Subtotaal na Reverse Split
Correctie Vero Holding
Nog uit te geven aandelen 31 december

1.500

2,00

3

-1.500

2,00

-3

-

2,00

-

In 2014 zijn 6,3 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven tegen EUR 0,25, waarvan EUR 2,15 miljoen nog
niet waren uitgekeerd aan het einde van het boekjaar, deze zijn in 2015 alsnog uitgekeerd.
Van het saldo nog uit te geven aandelen op 1 januari 2015 zijn op 31 december 2015 nog 1.500
aandelen, die deel uitmaken van de eenmalige bonus van de heer van Veldhoven, niet uitgekeerd.
De reductie van het aantal uit te geven aandelen is het verschil tussen het aantal geplaatste en
genoteerde aandelen bij de AFM en de geplaatste en nog uit te geven aandelen in de jaarrekening.
De agio reserve omvat de op uitgegeven aandelen gestorte bedragen, voor zover die stortingen de
nominale waarde van de betreffende aandelen overschrijden. Per 31-12-2013 is de bestaande
agioreserve toegevoegd aan de algemene reserves in verband met de Reverse Acquisition, het
huidige saldo wordt dan ook verantwoord door de transacties vanaf die datum. Als gevolg van de
verlaging van de nominale waarde van het aandeel van EUR 0,20 naar EUR 0,02 is het bestaande
aandelenkapitaal verlaagd op 6-11-2015 ten gunste van de Agioreserve voor een bedrag van EUR
15.972.462.
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9. Overige reserves
Dit betreft de cumulatieve resultaten van Inverko NV, Inverko Polymers BV en Synaplast GmbH.
Over 2015 en tot en met datum van vaststellen van de jaarrekening hebben geen
dividenduitkeringen plaatsgevonden.

Langlopende schulden
10. Schulden aan kredietinstellingen
2014
EUR

2013
EUR

Stand begin boekjaar
Nieuwe lening
Aflossing leningen

418
-82

Stand einde boekjaar
Kortlopend deel langlopende leningen

336
-70

418
-91

266
-266

327
-

-

327

Langlopend deel langlopende leningen
Passiva van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Balans per 31-12-2015

-

297
200
-79

Het deel van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 5 jaar is nihil. Het
rentepercentage op de leningen varieert van 4,25% tot 6,5%.
Inverko heeft rekening courant faciliteit bij de ABN AMRO bank met een kredietmaximum van EUR
2.610.000 op 31-12-2015. Met ingang van 1-1-2016 wordt de beschikbare kredietruimte ingeperkt
met een bedrag van EUR 25.000 per maand. Als zekerheden richting de ABN AMRO zijn de volgende
zekerheden verstrekt:
-

Inverko Polymers is richting de ABN AMRO hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de
vennootschappen uit Inverko Groep B.V.
Pandrecht bedrijfsinventaris
Pandrecht voorraden
Pandrecht vorderingen
Pandrecht rechten uit polis van kredietverzekering
Pandrecht op de goederen zoals genoemd in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden.
Pandrecht op de vorderingen uit hoofde van regres en subrogatie in het kader van de
hoofdelijkheid zoals beschreven onder I.4.3 van de Algemene Bepalingen voor Kredietverlening.

Inverko Polymers is per 31 december 2015 hoofdelijk verbonden aan de Raamovereenkomst
Financial Lease met ABN AMRO Lease. ABN AMRO Lease is juridisch eigenaar van de geleasede
objecten.
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Kortlopende schulden
11. Belastingschulden
Deze post is als volgt samengesteld:
2015
EUR
Omzetbelasting
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Overige fiscale schulden
Passiva van voor verkoop beschikbare onderdelen
Balans per 31-12-2015

2014
EUR

27
26
66
-111

94
158
98
4

9

354

Eind 2013 verkreeg Inverko 100% van de aandelen van de deelneming Inverko Polymers. De
overname betekende in fiscale zin dat het belang over de vennootschap wijzigde per het moment
dat de overname definitief was. Dit feit heeft mogelijk gevolgen voor de fiscale positie van
vennootschap voor de vennootschapsbelasting.
Inmiddels heeft Inverko de aangifte vennootschapsbelasting over 2013 en 2014 ingediend bij de
belastingdienst. In de aangifte heeft Inverko een standpunt ingenomen over de gevolgen van deze
overname voor haar vennootschapsbelastingpositie. Verkort houdt dit standpunt het volgende in:
Inverko N.V. verloor door de overname de voorwaarts verrekenbare verliezen uit het verleden onder
gelijktijdige opwaardering van de in Inverko op dat momen t aanwezige vermogensbestanddelen
waaronder goodwill. De aangifte en de daarin ingenomen standpunten zullen toegelicht worden aan
de belastingdienst.
Met ingang van 27 maart 2014 zijn Inverko en Inverko Polymers een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting, wat betekent dat de belastingdienst vanaf dat moment ook de onderlinge
posities met betrekking tot de BTW mag verrekenen, ondanks dat er geen sprake is van een fiscale
eenheid voor de BTW. Van de BTW-vordering van Inverko heeft EUR 147.000 betrekking op de
periode voor de totstandkoming van de fiscale eenheid. Inverko heeft ingestemd met verrekening
van deze vordering met de schuld van Inverko Polymers. De vordering is derhalve gesaldeerd met de
schuld van Inverko Polymers. Per saldo resteert een schuld aan de belastingdienst.
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12. Overige schulden
Deze post is als volgt samengesteld:
2015
EUR
Vakantiegelden
Nettoloon
Nabetaling koopsom Synaplast
Lening Inverko Groep B.V.
Lening HEJA Beheer B.V.
Accountantskosten
Nog te ontvangen facturen
Diversen
Passiva van voor verkoop beschikbare onderdelen
Balans per 31-12-2015

2014
EUR

34
21
45
154
316
-311

48
57
172
250
50
56
244
98
-

259

975

Lening Inverko Groep B.V.
H.J. Alssema Beheer B.V. heeft een renteloze financiering van EUR 250.000 verstrekt aan Inverko en
heeft daarvoor een borgstelling van Inverko verkregen. De lening is in 2015 verrekend.
Lening HEJA Beheer B.V.
HEJA Beheer B.V., onderdeel van de financieringskring van de verkoper van Inverko Polymers, heeft
een lening afgesloten bij de ABN AMRO ten behoeve van de aanschaf van een matrijs door Inverko
Polymers. Deze lening is in de overeenkomst met de ABN AMRO Bank van 27 maart 2015
overgenomen door Inverko Polymers, de schuld aan Heja Beheer BV is per einde 2015 volledig
afgelost.
13. Passiva van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
2015
EUR
Mutatie resultaat voor verkoop beschikbare groepsmaatschappijen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Te betalen loonheffing en premies
Rekening Courant Bank
Overige overlopende passiva

2014
EUR

-2.242
346
1.757
145
2.400
136

-

2.529

-
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Financiële instrumenten
Algemeen
Inverko maakt in de normale bedrijfsoefening gebruik van financiële instrumenten die in de balans
zijn opgenomen. Inverko handelt niet in deze financiële instrumenten en heeft procedures en
gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het
niet nakomen door een tegenpartij van aan Inverko verschuldigde betalingen blijven eventuele
daaruit voortvloeiende adviezen beperkt tot de waarde van de desbetreffende posten.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat de Groep problemen krijgt om te voldoen aan in contanten of in
andere financiële activa af te wikkelen financiële verplichtingen. Het uitgangspunt van het
liquiditeitsrisicobeheer is dat er voldoende liquiditeiten worden aangehouden om te kunnen
voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in normale en moeilijke
omstandigheden. Dit zonder dat onaanvaardbare verliezen worden geleden of de reputatie van de
groep in gevaar komt. Om de kasstroombehoefte te bepalen, maakt de groep gebruik van een
forecast-model om de belangrijkste verwachte instromen, uitstromen en de ontwikkeling van de
kredietfaciliteiten bij te houden. Daarmee ziet de groep erop toe dat voldoende liquiditeiten
voorhanden zullen zijn om gedurende twaalf maanden de verwachte operationele kosten te dekken
en te voldoen aan de financiële verplichtingen.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van de operatie zijn niet in overwegende mate geconcentreerd bij één of
enkele afnemers. Deze vorderingen hebben een korte looptijd. Teneinde het kredietrisico te
beperken is een kredietverzekering afgesloten.
Valuta en Interestrisico
De activiteiten van Inverko geschieden volledig in euro’s in de eurozone. De financiering van de
bedrijfsactiviteiten vindt plaats vanuit het werkkapitaal en financiering van de bank. Het renterisico
is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.
Inverko maakt voorts geen gebruik van financiële instrumenten teneinde valuta en interestrisico’s af
te dekken.
Marktwaarde
De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten waaronder leningen,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
Kapitaalbeheer
De belangrijkste doelstelling van het kapitaalmanagement van de vennootschap is het waarborgen
van gezonde financiële ratio’s om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en de
aandeelhouderswaarde te maximeren. De directie bewaakt de kapitaalstructuur en voert wijzigingen
door in reactie op veranderingen in de economische omstandigheden. Op de middellange termijn is
het kapitaalmanagement gericht op het realiseren van voldoende resultaat om de
bedrijfsactiviteiten te continueren en, als dat mogelijk is, dividend uit te keren aan de
aandeelhouders. Er zijn geen materiële wijzigingen doorgevoerd in de doelstellingen, richtlijnen en
procedures gedurende het boekjaar 2015.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
Op 1 november 2012 is door Inverko met een derde partij een huurovereenkomst gesloten voor de
duur van 5 jaar. Het betreft de huur van de kantoorpanden gelegen aan de Stevinstraat 8 en
Kamerlingh-Onnesstraat 10 te Leek. Het huurtarief bedraagt bij aanvang EUR 37.500 per jaar, dit
tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.
Afname verplichting kratten
Inverko Polymers is een verplichting aangegaan per 21 augustus 2012 en voor de duur van 5 jaar
waarin per jaar 200.000 kratten in loonwerk worden afgenomen.
Kredietovereenkomst
Bij de ABN AMRO is een kredietovereenkomst gesloten voor de financiering van het werkkapitaal.
Inverko Polymers is op 31 december 2015 hoofdelijk aansprakelijk voor leningen voor een
totaalbedrag van EUR 2.610.000.
Fiscale eenheid
Inverko vormt vanaf 27 maart 2014 een fiscale eenheid met Inverko Polymers voor de
vennootschapsbelasting. Binnen de fiscale eenheid nemen de groepsmaatschappijen de
belastinglasten respectievelijk -baten over hun resultaat voor eigen rekening. De
vennootschapsbelasting is berekend op basis van het resultaat volgens de resultatenrekening
rekening houdend met fiscale faciliteiten en tegen het geldende belastingtarief. Elk der
vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting
van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.
Claims
Tegen de onderneming is een vordering ingediend, die door de onderneming betwist. Hoewel de
afloop van beide geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt - mede op grond van
ingewonnen juridisch advies - aangenomen dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal
hebben op de geconsolideerde financiële positie. De Raad van Bestuur is derhalve van mening dat er
geen voorziening gevormd hoeft te worden.
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
14. Omzetverdeling
2015
EUR
Omzet Grondstoffen
Overige omzet
Omzet van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

10.716
394
-10.942

2014
EUR
14.115
543
-

168

14.698

Er is sprake van één segment. Alle omzet is in Europa gerealiseerd. Er zijn geen klanten met een
omzetaandeel van meer dan 10%.
15. Kostprijs van de omzet
Van de kostprijs van de omzet van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen heeft EUR 1.093.037
betrekking op kosten die niet via de voorraad worden geboekt.
16. Personeelskosten en beloningen management op sleutelposities
Deze post is als volgt samengesteld:
2015
EUR
Bruto loon
Ziekengeldverzekering
Sociale lasten
Pensioenlasten
Vermindering loonheffing/Teruggave basispremie
Bedrijfskleding
Management Fee
Personeelskosten van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

1.187
13
219
10
-47
3
40
-923
502

2014
EUR
1.019
148
10
1.177
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Werknemers
Aan het einde van het boekjaar bedroeg het aantal werknemers 27, omgerekend naar volledige
FTE’s. Deze personeelsomvang is als volgt onder te verdelen naar verschillende categorieën:

Direct productiepersoneel
Indirect productiepersoneel
Verkoop
Ondersteuning (Administratie en management)

2014
EUR

2013
EUR

8
4
5
10

8
4
2
10

27

24

Van bovenstaande werknemers is 17 FTE werkzaam in Nederland, de overige werknemers zijn
werkzaam in Duitsland.
De pensioenregeling voor de werknemers van Inverko Polymers betreft een beschikbare
premieregeling op basis van 50% werkgever en 50% werknemer. Inverko en Synaplast hebben geen
pensioenregeling.
Alle vergoedingen en beloningen zijn gebaseerd op korte termijn personeelsbeloningen. In
onderstaande tabel worden de beloningen van het management op sleutelposities weergegeven.
Beloningen management op sleutelposities

Aandelen
belang *

(EUR 1.000)
2015

2014

2015

2014

Bestuurders:
R.J.M. Van Veldhoven, m.i.v. 3 dec. 2010
tot 19 augustus 2014, onder verrekening claw back
H.J. Alssema, m.i.v. 1 januari 2014

-

22

-

2,9%

153

153

28,97%

47,7%

11

11

0,0%

0,0%

13

13

0,0%

0,0%

177

199

Commissarissen:
T.A.F. Lodewijkx , m.i.v. 22 februari 2013
D. Zethoven , m.i.v. 20 augustus 2013

* Het aandelenbelang is berekend door het aantal aandelen per bestuurder per 31 december, te delen door het
aantal geplaatste en uit te keren aandelen.

Met betrekking tot de directie en commissarissen is voor 2015 geen pensioenregeling van kracht,
noch is er sprake van een vergoeding van of bijdrage in een pensioenregeling. Vanaf 2016 zal de
directie volgens afspraak aanspraak maken op de afgesproken pensioenregeling in de vorm van een
pensioenbijdrage.

- 50 -

Inverko N.V.

17. Overige waardeveranderingen van vaste activa
Inverko heeft vastgesteld dat sprake is van objectief meetbare indicaties voor de waardering van de
joint venture Equipe. Op basis van een uitgevoerde impairment analyse is de reëele waarde opnieuw
vastgesteld en is een afwaardering geboekt.
Op 15 november 2013 heeft Inverko Polymers een beursnotering verworven. In deze overeenkomst
tussen Inverko en Inverko Polymers is met de verkoper (Inverko Groep B.V.) een earn-out regeling
afgesproken. Ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst waren er geen indicaties dat Inverko
Polymers niet aan de afgesproken criteria zou voldoen. Door de eerder besproken liquiditeitsdruk
heeft Inverko Polymers echter de criteria in 2014 niet gehaald en is in de jaarrekening een vordering
opgenomen op verkoper ter hoogte van EUR 1.892.000. In de vaststellingsovereenkomst tussen
Inverko en de verkoper van 27 maart 2015 is overeengekomen dat de earn-out regeling komt te
vervallen. Het vervallen van de earn-out regeling is in de jaarrekening 2015 verwerkt. Tevens is de
vordering op verkoper Equipe volledig voorzien.
Vanwege het niet behalen van de laagste staffel van de earn-out regeling voor de verkoop van
Synaplast over het jaar 2015 is de hiervoor eerder opgenomen reservering toegevoegd aan het
resultaat.

18. Earn out vergoeding
Op 27 maart is tevens overeengekomen dat de earn-out regeling die is afgesproken in de SPA voor
de verkoop van Equipe B.V. niet over de jaren 2014-2016 maar over de jaren 2016-2018 zal worden
toegepast. Op basis daarvan is de vordering op verkoper opnieuw bepaald en gecorrigeerd. Eind
2015 is de vordering op verkoper Equipe opnieuw bepaald. Omdat de inbaarheid van deze vordering
niet kan worden vastgesteld is de vordering voorzien voor het volledige bedrag van de vordering.

EUR
Beginsaldo vorderingen en verplichtingen per 1 januari 2014
Betaling earn-out Synaplast 2014
Opname earn-out Vordering verkoper Inverko Polymers
Opname earn-out Vordering verkoper Equipe *

Eindsaldo per 31 december 2014
Afboeking vordering verkoper Inverko Polymers
Afboeking vordering verkoper Equipe obv peiljaarverlegging
Vervallen earn-out verplichting Synaplast 2015
Hernieuwde vaststelling earn-out vordering op verkoper
Eindsaldo per 31 december 2015

-172
93
1.892
807

2.620
-1.892
-807
79
1.800
1.800
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19. Overige kosten
De overige kosten bestaan uit de volgende posten:
2015
EUR
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Overige kosten van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

2014
EUR

42
549
174
83
43
152
719
-1.026

74
299
107
107
67
148
568

736

1.370

20. Financiële baten en lasten
De financiële baten bestaan uit de volgende componenten:
2015
EUR
Rente leningen u/g
Rente Huurkoop
Financiële baten van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

2014
EUR
99
5
-3

77
7

101

84

De financiële lasten bestaan uit de volgende componenten:
2015
EUR
Bankrente en –kosten
Rente leningen o/g
Waardevermindering lening u/g
Rente en kosten Eigen Vermogen
Leasekosten
Overige financiële lasten
financiële lasten van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

2014
EUR

24
279
4
168
-277

35
122
170
9
9
-

198

235
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21. Belastingen
Eind 2013 verkreeg Inverko 100% van de aandelen van de deelneming Inverko Polymers. De
overname betekende in fiscale zin dat het belang in de vennootschap wijzigde per het moment dat
de overname definitief was. Dit feit heeft mogelijk gevolgen voor de fiscale positie van
vennootschap voor de vennootschapsbelasting.
Inmiddels heeft Inverko de aangifte vennootschapsbelasting over 2013 ingediend bij de
belastingdienst. In de aangifte heeft Inverko een standpunt ingenomen over de gevolgen van deze
overname voor haar vennootschapsbelastingpositie. Verkort houdt dit standpunt het volgende in:
Inverko verloor door de overname de voorwaarts verrekenbare verliezen uit het verleden onder
gelijktijdige opwaardering van de in Inverko op dat moment aanwezige vermogensbestanddelen
waaronder goodwill. De aangifte en de daarin ingenomen standpunten zullen toegelicht worden aan
de belastingdienst. Omdat het standpunt nog niet door de fiscus is geaccepteerd, is onvoldoende
grondslag om de latente belasting vorderingen in de balans op te nemen conform IAS 12.
De belastinglast die is opgenomen heeft betrekking op de vennootschapsbelasting over winsten van
voorgaande jaren waarvoor geen belastingverplichting meer was opgenomen.
In de winst-en-verliesrekening is geen latente belasting opgenomen.
22. Verlies per aandeel
Het verlies per aandeel wordt berekend door het totale verlies te delen door het gewogen
gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen gedurende het jaar. Vanwege het feit dat in de loop
van 2015 via een reverse split het aantal uitstaande aandelen is teruggebracht is de berekening voor
het gehele boekjaar daarop gebaseerd. De vergelijkende cijfers zijn hierop tevens gecorrigeerd.
Het verlies per aandeel bedraagt over 2015 EUR -5,137.
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Transacties met verbonden partijen
Als verbonden partijen zijn aan te wijzen:
- Alle met Inverko en Inverko Polymers verbonden vennootschappen;
- De leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- Partijen met een direct en indirect aandelenbelang van 5% of meer;
- Partijen met een potentieel aandelenbelang van 5% of meer uit hoofde van het houden van
obligaties in Inverko.
De volgende transacties zijn uitgevoerd met verbonden partijen:
Transacties verbonden partijen 2015 en 2014
2015

2014

EUR

EUR

Activa Passiva

V&W

Activa Passiva

V&W

Toelichting
Verkoop en doorbelastingen aan*

-

-

697

-

-

Inkoop en doorbelastingen van **

-

-

-1.223

-

- -1.591

Debiteuren/Crediteuren

1.205

193

166

883

118

-

Beloning management

15

-

-

153

-

24

175

Beloning RvC

15

-

-

24

-

-

24

Verstrekte aandelen H. Alssema

-

-

-

-

-

4.425

-

Vordering Inverko Groep B.V.

5

-

-

-1.892

1.892

-

1.892

Earn-out H.J. Alssema Beheer B.V

5

-

-

1.800

807

-

807

Afboeking earn-out H.J. Alssema Beheer
Overbruggingskrediet Inverko
Compounding B.V.

5

-

-

-2.607

-

-

-

5

-

-

-250

250

-

-

Vordering Equipe B.V.

3

-

-

-615

615

-

-

Verstrekte financiering Inverko Groep B.V.

13

-

-

-

-

250

-

Verstrekte financiering HEJA Beheer B.V.

13

-

-

-

-

50

-

RC vordering Vero Holding B.V.

5

-

-

-

157

-

-

Te betalen Fee aan Vero Holding B.V.

8

-

3

-

-

290

-

193

169

-2.299

4.554

5.157

1.705

* Dit betreft verkopen en doorbelastingen aan de volgende vennootschappen: Inverko Compounding B.V.,
Equipe B.V., Inverko Plastics B.V, Henk Alssema Beheer B.V. .
** Dit betreft inkopen en ontvangen doorbelastingen van de volgende vennootschappen: Inverko
Compounding B.V., Inverko Plastics B.V., Polymer Recycling B.V.

Gebeurtenissen na balansdatum
Voor een overzicht van de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de toelichting op
de geconsolideerde jaarrekening.
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2015
(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld, voor resultaat bestemming)
31 december 2015
EUR
EUR

31 december 2014
EUR
EUR

Vaste activa
Immateriële vaste activa (23)
Materiële vaste activa (24)
Financieel vaste activa (25)

273

221
137
3.289
273

3.647

Vlottende activa
Handels- en overige vorderingen (26)
Vordering op groepsmaatschappijen
Belastingvorderingen
Liquide middelen

13
8
-

2.952
189
230
21

3.371

294

7.018

Eigen vermogen
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap (27)
Gewone aandelen
Uit te geven aandelen
Agio reserve
Overige reserve
Converteerbare obligatielening
Resultaat boekjaar

1.941
17.669
-15.182
-4.696

16.980
720
1.658
-13.269
47
-343
-268

5.792

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Overige schulden

180
114
9
259

3
235
131
857
562

1.226

294

7.018
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Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2015
(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld, voor resultaatsbestemming)
2015
EUR

Opbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Overige waardeveranderingen van vaste activa
Earn-out vergoeding
Overige bedrijfskosten

2014
EUR

EUR

EUR

168

502
26
3.889
-1.800
736

-

332
8
875
-1.892
590

Som der kosten

-3.353

-87

Netto-omzetresultaat

-3.185

141

Financiële baten
Financiële lasten

Financiële baten en lasten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen

Resultaat na belastingen

101
198

83
193
-97

-110

-3.282

31

-34

-

-3.316
-

31

Resultaat deelneming
Resultaat van voor verkoop beschikbare
groepsonderdelen

-374

-1.380

-

Resultaat deelnemingen

-1.380

-374

Netto verlies

-4.696

-343
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Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
1

Algemeen

Toegepaste standaarden
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 van Inverko. Ten aanzien van
de enkelvoudige jaarrekening is gebruik gemaakt van de optie in Titel 9 Boek 2 BW om de
enkelvoudige jaarrekening op te stellen volgens de IFRS grondslagen die worden gehanteerd in de
geconsolideerde jaarrekening.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering, resultaatbepaling en van presentatie zijn gewijzigd ten
opzichte van vorig jaar, zoals opgenomen in de toelichting behorende tot de geconsolideerde
jaarrekening.
Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel
van de onderneming in de resultaten van deze deelneming.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015
23. Immateriële vaste activa
Het verloop van deze post was in het verslagjaar als volgt:
Goodwill
EUR
Boekwaarde per 31 december 2014

Software
EUR

Totaal
EUR

208

13

221

-208

8
5
-

-5
-208

208

-

-

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

14
14

14
14

Aanschafwaarde

-

-

-

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afwaardering goodwill
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Boekwaarde per 31 december 2015

De goodwill van EUR 208.000 heeft betrekking op de aankoop van Synaplast. Als gevolg van de
gebeurtenissen na balansdatum zijn de immateriële vaste activa afgewaardeerd tot nihil.
De software wordt in 2 tot 5 jaren afgeschreven. Deze is per 31-12-2015 tegen boekwaarde verkocht
aan Inverko Polymers BV.
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24. Materiële vaste activa
Verloopoverzicht van de andere vaste bedrijfsmiddelen:

2015
EUR
Boekwaarde per 31 december 2014

137

2014
EUR
-

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

116
21

144
7
-

-

137

144
144

144
7

-

137

Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015

De andere vaste bedrijfsmiddelen bestaan uit inventarissen en ICT-gerelateerde investeringen en
worden afgeschreven op basis van een gebruiksduur van 3 tot 5 jaren. Deze zijn per 30-6-2015 tegen
de boekwaarde overgedragen aan Inverko Polymers B.V.

25. Financiële vaste activa
Deze post is als volgt samengesteld:
2015
EUR
Deelnemingen
Lening groepsmaatschappij
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Totaal financiële vaste activa

2014
EUR

578
-305

2.674
615
-

273

3.289
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Deelnemingen
Mutatieoverzicht deelnemingen:
2015
EUR
Boekwaarde per 1 januari
Verworven kapitaalbelangen
Bijzondere waardevermindering
Resultaat deelnemingen
Resultaat van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

2014
EUR
2.674
-1.151
-1.380

Boekwaarde per 31 december

798
3.124
-874
-374
-

143

2.674

Inverko N.V. heeft per 31 december 2015 de volgende deelnemingen: Inverko Polymers B.V. (100%),
Synaplast GmbH (100%) en Equipe B.V. (50%). Per deelneming is het verloop als volgt:
Polymers Synaplast
Balans per 1 januari

Equipe

Totaal

EUR

EUR

EUR

EUR

858

262

1.554

2.674

Verkrijging

-

-

-

-

Resultaat deelneming

-

-

-350

-350

-858

-172

-

-1.030

Bijzondere waardevermindering

-

-

-1.151

-1.151

Balans per 31 december

-

90

53

143

Resultaat van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen

Lening aan deelneming
Verloopoverzicht leningen u/g:

Balans per 1 januari
Verkrijging
Verstrekte leningen
Correctie inzake reële waarde verstrekte lening
Niet betaalde rente lening
Waardevermindering op basis van impairment
Balans per 31 december

2015

2014

EUR

EUR

615

-

-

821

525

-

-100

-89

81

53

-991

-170

130

615

Als onderdeel van de koop van 50% van de totale geplaatste aandelen van Equipe B.V. heeft Inverko
N.V. van H.J. Alssema Beheer B.V. een lening uitgeleend (u/g) aan Equipe B.V. van EUR 821.000
verkregen. De voorwaarden van de lening u/g zijn: 7% rente, geen zekerheden en een looptijd van 5
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jaar. Bij verkrijging is deze lening u/g gewaardeerd op basis van IFRS 13 (Fair value measurement)
door middel van de income approach op basis van een marktrente van 10,5%, die bij vergelijkbare
voorwaarden en omstandigheden door financiers wordt berekend. In 2015 is aan Equipe B.V. een
aanvullende lening verstrekt van EUR 525.000. De voorwaarden van de lening u/g zijn: 7% rente,
tweede pandrecht op de debiteuren en inventaris, eerste pandrecht op de voorraad en een looptijd
van 2,5 jaar. Op de lening is bij de eerste waardering een voorziening van EUR 100.000 opgenomen.
In verband met de wijziging is de verstrekte lening opgenomen tegen de verkoopwaarde van EUR
130.000,-.
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26. Kortlopende vorderingen
2015
EUR
Debiteuren
Vordering op Inverko Groep B.V.
Vordering op H.J. Alssema Beheer B.V.
Vordering op Vero Holding B.V.
Waarborgsommen
Belastingvorderingen
Overige vorderingen

2014
EUR
5
8
8

1.891
807
230
24

21

2.592

27. Eigen vermogen
De aandelen van Inverko zijn genoteerd op de Euronext te Amsterdam. Dientengevolge valt Inverko
onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op 5 juli 2013 is het maatschappelijk
kapitaal gewijzigd naar EUR 14 miljoen bestaande uit 70 miljoen aandelen. Op
31 december 2015 is het aantal geplaatste en genoteerde aandelen 970.279 (31 december 2014:
88.846.839 van nominaal EUR 0,20) van nominaal EUR 2,00.
Van het saldo nog uit te geven aandelen op 1 januari 2015 zijn op 31 december 2015 nog 150.000
stuks oude aandelen, zijnde 1.500 nieuwe aandelen (een resterend deel van de eenmalige bonus
van de heer Van Veldhoven) niet uitgekeerd. Deze beloning was deels gebaseerd op de afkoop van
een variabele vergoeding over 2014 en 2015.
Voor het overzicht van mutaties in het eigen vermogen en de toelichting wordt verwezen naar
verloopoverzicht dat is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voor de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting
bij de geconsolideerde jaarrekening. De toelichting met betrekking tot de fiscale eenheid en de
claims is van toepassing op Inverko N.V.
Honoraria dienstverlening externe accountant
De kosten van externe accountants waren marktconform. De honoraria bedroegen EUR 65.000
(2014: EUR 53.500) inzake de controle van de jaarrekening.
Ondertekening van de jaarrekening
Amsterdam, 10 april 2017

Raad van Bestuur

S.A.M. Duijvestijn

Raad van commissarissen:
S.E. Jost
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8

Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
 Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen
vastgesteld welk deel van de winst – het positieve saldo van de winst-en-verliesrekening – wordt
gereserveerd;
 Het na reservering volgens artikel 38.1 van de statuten overblijvende deel van de winst wordt als
dividend uitgekeerd op de aandelen;
 Uitkeringen aan aandeelhouders kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van
het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen;
 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is;
 Indien enig jaar een verlies is geleden zal over dat jaar geen dividend worden uitgekeerd.
Geen dividend zal in latere jaren worden uitgekeerd tot dat het verliessaldo is gedelgd door
verrekening met behaalde winsten. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan echter
op voorstel van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,
besluiten een verliessaldo geheel of ten dele te delgen ten laste van het uitkeerbaar deel van het
eigen vermogen of ook dividend uit te keren ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen
vermogen;
 De Raad van Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. Het besluit is
onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:103, 2:104 en 2:105 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Gebeurtenissen na balansdatum
Voor een overzicht van de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar de toelichting op
de geconsolideerde jaarrekening.
Resultaatbestemming
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
het nettoverlies over 2015 van EUR 4.696 K wordt geheel ten laste van de overige reserves gebracht.
Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en
is daarom nog niet verwerkt in de jaarrekening 2015 van de vennootschap.
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9

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015
Onze oordeelonthouding
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2015 van Inverko N.V. te Amsterdam te
controleren. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde
en enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap. Vanwege het belang van
de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet
in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons
controleoordeel bij de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening
te kunnen baseren.
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2015;
2. de volgende overzichten over 2015:
de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerd overzicht totaal
resultaat,
het geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen en het geconsolideerd
kasstroomoverzicht; en
3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
1. de vennootschappelijke balans per 31 december 2015;
2. de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2015; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.
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De basis voor onze oordeelonthouding
Zoals is opgenomen in de paragraaf ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening heeft Inverko N.V. in haar persbericht van 31 maart 2015 haar
stakeholders geïnformeerd dat er een heroverweging zal plaatsvinden inzake de toekomststrategie
van het beursfonds. Naar aanleiding hiervan hebben wij onze werkzaamheden opgeschort tot het
moment waarop, door onder meer het uitgeven van nieuwe aandelen en het bereikte
crediteurenakkoord, de continuïteitsvooruitzichten weer positief zijn geworden.
Na hervatting van onze werkzaamheden is ons gebleken dat het management van de verkochte
deelneming Synaplast GmbH het management van Inverko N.V. geen gegevens voor onze controle
wilde verstrekken. Het is ons niet mogelijk gebleken om op andere wijze voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen omtrent de omzet over 2015 en de aanwezige voorraden en de
debiteuren per 31 december 2015 van Synaplast GmbH. In de geconsolideerde winst- en
verliesrekening is de door Synaplast gerealiseerde omzet opgenomen voor een bedrag van
€ 2.064.000. De voorraden en de debiteuren zijn in de balans opgenomen voor respectievelijk ad
€ 363.000 en
ad € 371.000 Als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden hebben wij niet kunnen
vaststellen of er eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de verantwoorde of nietverantwoorde omzet, voorraden en debiteurenvorderingen.
Als gevolg van het faillissement van Equipe B.V., waarin Inverko N.V. per 13 december 2015 een
belang houdt van 50%, is de opdracht tot controle van de jaarrekening van deze vennootschap
voortijdig beëindigt. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest voldoende en geschikte controle
informatie te verkrijgen omtrent het resultaat van Equipe B.V. Als gevolg van deze omstandigheid
hebben wij niet kunnen vaststellen of eventuele correcties nodig zouden zijn met betrekking tot de
jaarrekeningposten ‘resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten’ en ‘overige waardeveranderingen
vaste activa’.
Wij zijn onafhankelijk van Inverko N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening
als geheel bepaald op EUR 135.000. De materialiteit is gebaseerd op 1,5% van de omzet. Voor deze
materialiteit is gekozen vanwege de beursnotering van
Inverko N.V. en de daarbij behorende grotere groep van belanghebbenden. Wij houden ook
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven EUR 6.750 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar
onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
Reikwijdte van de groepscontrole
Inverko N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze
groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Inverko N.V.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend
hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond
hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de
volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
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De groepscontrole heeft zich met name gericht op de onderdelen Inverko Polymers B.V. en
Synaplast GmbH. Wij hebben alle controlewerkzaamheden zelf uitgevoerd (voor zover de
beschikbare informatie dit mogelijk maakte).
Paragraaf betreffende bepaalde aangelegenheden
Zoals is opgenomen in de paragraaf ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening heeft Inverko N.V. na balansdatum haar operationele activiteiten
beëindigd. Voor de impact van gebeurtenissen na balansdatum op de balans en de winst- en
verliesrekening verwijzen wij naar de in de toelichting opgenomen ‘projectie na verwerking
gebeurtenissen na balansdatum.’
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
- het verslag van de raad van bestuur;
- het verslag van de raad van commissarissen;
- het corporate governance verslag;
- de juridische structuur en aandelenkapitaal;
- de risico’s en onzekerheden;
- de overige gegevens.
Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze
oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW te
overwegen of de andere informatie al dan niet:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie te lezen en op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het Verslag
van de Raad van Bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Benoeming
Wij zijn door de raad van commissarissen op 26 maart 2013 benoemd als accountant van Inverko
N.V. vanaf de controle van het boekjaar 2012 en zijn sinds die datum tot op heden de externe
accountant.
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D. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de
Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening. Op pagina 30 en 31 is deze informatie opgenomen.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De
basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte
controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.
Amsterdam, 10 april 2017
Baker Tilly Berk N.V.
was getekend
J.H.J. Spiekker RA

- 68 -

Inverko N.V.

Bijlage 1: Profiel van de Raad van Commissarissen en de Raad
van Bestuur
Raad van Commissarissen
D. Zethoven (man, 1979, Nederlandse) tot 27-10-2016
Voorzitter, benoemd op 20 augustus 2013
Huidige zittingstermijn
: 2013 – 2016
Beroep/Hoofdfunctie
: Zelfstandig ondernemer in bouwmanagement, vastgoed en
planontwikkeling
Nevenfuncties
: Participerend ondernemer in bouw-, web-, horeca- en wellness
gerelateerde ondernemingen
Aandelen in de vennootschap : nee

Drs. ir. T.A.F. Lodewijkx (man, 1959, Nederlandse) tot 27-10-2016
Lid, benoemd op 22 februari 2013
Huidige zittingstermijn
: 2013 – 2017
Beroep/Hoofdfunctie
: Ondernemer in telecom en duurzame energie
Nevenfuncties
: Directieadviseur technologiebedrijven, bestuurslid zakenvrienden
Singer Laren
Aandelen in de vennootschap : nee
S.E. Jost (man, 1976, Zwitserse)
Voorzitter, benoemd op 27 oktober 2016
Huidige zittingstermijn
: 2016 – 2020
Beroep/Hoofdfunctie
: Sales Manager Medical Industry
Nevenfuncties
: CEO S.C.M. Jost AG
Aandelen in de vennootschap : Nee (stand per heden 4,8%)

Raad van Bestuur
H.J. Alssema (man, 1968, Nederlandse) tot 27-10-2016
Voorzitter, benoemd op 1 januari 2014
Huidige zittingstermijn
: onbepaald
Beroep/Hoofdfunctie
: CEO
Nevenfuncties
: Geen
Aandelen in de vennootschap : 28,97 % (stand 31-12-2015)
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S.A.M. Duijvestijn (man, 1989, Nederlandse)
Voorzitter, benoemd op 27 oktober 2016
Huidige zittingstermijn
: onbepaald
Beroep/Hoofdfunctie
: CEO
Nevenfuncties
: CEO Marktgevoel, CEO MountainShield Capital Management
Aandelen in de vennootschap : nee

- 70 -

Inverko N.V.

Colofon
Jaarverslag 2015 Inverko N.V.
Inverko N.V.
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
www.inverko.nl
info@inverko.nl

- 71 -

