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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. Devennootschap beheert de financiële
middelen, die zijn verkregen na afwikkeling van de surseancevan betaling, in welke toestand
Inverko N.V. verkeerde van 19 mei tot 23 november 2016. Devoormalige 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 heeft het fonds een voorstel tot statutenwijziging geagendeerd
voor de op 24 mei 2017 te houden aandeelhoudersvergadering. Het voorstel betreft onder
meer een wijziging van de naam in Phelix N.V. Devennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Voor nadere informatie over de onderneming verwijzen wij naar de website www.inverko.nl.

Saker Tilly Berk N.V.
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Inverko N. V.

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 : SalesManager Medical Industry
Nevenfuncties : CEOS.C.M.Jost AG
Aandelen in de vennootschap : 4,8%

Raad van Bestuur
H.J. Alsserna (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 : Nee

S.A.M. Duijvestijn (man, 1989, Nederlandse)

Voorzitter, benoemd op 27 oktober 2016
Huidige zittingstermijn : 4 jaar
Beroep/Hoofdfunctie : CEO
Nevenfuncties : CEOMarktgevoel, CEOMountainShield Capital Management
Aandelen in de vennootschap : nee

B;;;;kerTilly Berk N.V•
. ifants
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Inverko N. V.

Verslag van de Raad van Bestuur

Gang van zaken in 2016

Eerste maanden van 2016

AI vanaf begin 2016 was Inverko N.V ("Inverko" of de "Vennootschap") niet in staat om groei
te realiseren. De lageolieprijs had een nadelig effect op de omzet. Dit, in combinatie met de
lage koers van het aandeel maakte het onmogelijk om een autonome groei van de
werkmaatschappijen te financieren, of een groei door overnames.

Op 30 maart 2016 berichtte Inverko hierover in een persbericht, en over het feit dat
toekomstscenario's onderzocht zouden worden; daarbij werd ook gekeken naar een
afzonderlijke toekomst voor werkmaatschappijen en fonds. Naar aanleiding van dit
persbericht meldden zich derde partijen met wie gesprekken werden gevoerd.

Eenmaand later maakte Inverko bekend dat een publicatie van de jaarcijfers over 2015 zou
worden uitgesteld. Verkoop van de werkmaatschappijen was een reële optie geworden,
hetgeen een belangrijke invloed zou hebben op de jaarcijfers. Korte tijd later werd dit gevolgd
door het bericht dat ook de jaarvergadering tot nader orde werd uitgesteld.

Surseance van betaling

Degesprekken met potentiële kandidaten voor de werkmaatschappijen Inverko Polymers B.V.
("Inverko Polymers"), SynaplastGmbH en Inverko Compounding B.V. (een indirecte 50%
deelneming) leidden niet tot een overeenkomst. Omdat de Raadvan Bestuur het voortzetten
van de bedrijfsactiviteiten niet langer verantwoord achtte werd op 18 mei 2016 een verzoek
tot surseance van betaling ingediend bij de Rechtbank Groningen. Op dezelfde dag werd het
faillissement van Inverko Polymers aangevraagd. Op 19 mei verleende de Rechtbank
voorlopige surseancevan betaling aan Inverko en sprak het faillissement uit van Inverko
Polymers.

Op 27 juni 2016 kon worden bericht dat overeenstemming was bereikt over de verkoop van
Synaplast GmbH aan de voormalige eigenaar. Ook werd overeengekomen dat Inverko
Compounding B.V.,de dochtervennootschap van Inverko's 50%deelneming in Equipe B.V.,
zou worden verkocht aan de houder van de andere 50% in Equipe.

Op 5 augustus 2016 publiceerde Inverko onder meer dat twee investeerders, Kuikens B.V.en
MountainShield Capital Fund, bereid waren te investeren in het beursfonds.

De Rechtbank Noord Nederland besloot op 19 augustus 2016 tot definitieve surseance.

DeAlgemene Vergadering van Aandeelhouders stemden op 10 oktober 2016 voor de
geagendeerde herstructurering, waaronder verkoop van de werkmaatschappijen, een
statutenwijziging, uitgifte van aandelen aan de twee investeerders en de benoeming van een
nieuwe bestuurder en commissaris. Eenaantal besluiten werd voorwaardelijk gesteld aan het
bereiken van een crediteurenakkoord. Dat akkoord kwam er op 27 oktober 2016. Perdezelfde
datum trad de heer H.J.Alssemaaf als CEO,en de heren D.Zethoven en T.A.F.Lodewijkx als
commissarissen. De benoeming van de heer S.A.M. Duijvestijn tot CEOen van de heer S.E.Jast
tot commissaris ging per deze datum in.

Postbus 941 4 9 GC Amsterdam
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Inverko N. V.

Op 14 november 2016 werd het crediteurenakkoord door de rechtbank gehomologeerd.
Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld, zodat de surséancevan betaling met ingang
van woensdag 23 november 2016 eindigde.

Voor de nadere details over de surseanceperiode en het crediteurenakkoord wordt verwezen
naar het jaarverslag over 2015.

Financiële ontwikkelingen in het verslagjaar

Met het bereiken van het crediteurenakkoord op 27 oktober 2016, dat vervolgens werd
gehomologeerd, is de schuldenlast van de Vennootschap gesaneerd en de balans
opgeschoond.

Degebeurtenissen in het jaar 2016 tot aan de datum waarop het crediteurenakkoord werd
bereikt zijn reeds verwerkt in de jaarrekening van 2015. Resultaten, kasstroom en
balanspositie van de beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn gepresenteerd als separaat element in
de Balansper 31-12-2015 en in de resultatenrekening over 2015. Hierdoor beslaat de
jaarrekening 2016 inhoudelijk de periode van 28 oktober 2016 tot en met 31 december 2016.
Dejaarrekening 2016 kent daarom geen geconsolideerde jaarrekening, maar uitsluitend een
vennootschappelijke jaarrekening.

In de verslagperiode van 28 oktober tot 31 december 2016 is geen omzet geboekt.

Het netto resultaat over 2016 bedroeg - { 85.000.

Per ultimo 2016 had de Vennootschap { 460.000 in kas.

Door de sanering van de schulden en de opschoning van de balans, in combinatie met de
aandelenemissies in Q4 van 2016, is de solvabiliteit van de Vennootschap fors toegenomen
tot 92% per eind 2016.

Eenschone start; ontwikkelingen na balansdatum

De Raadvan Bestuur heeft zich tot taak gesteld om het fonds te geleiden tot nieuwe
activiteiten en om in deze tussenfase goed op de winkel te passen. Het bestuur heeft veel
aandacht besteed aan de verplichtingen die een beursnotering met zich meebrengt.
Eenbelangrijke opdracht was om te komen tot een afronding van het jaarverslag 2015. In het
kader daarvan werd uitgebreid overleg gevoerd met de externe accountant. Het proces heeft
veel inzicht geboden in de administraties van het fonds.
Daarnaast richt het bestuur zich op een sterke beheersing van de kosten.

De plastic recycling activiteiten, verbonden aan Inverko te Leek, behoren tot het verleden. Op
24 mei 2017 zal aan de algemene vergadering worden voorgesteld om de naam te wijzigen in
Phelix N.V. De zetel van Vennootschap is al verplaatst naar Amsterdam.

Mede dankzij de beschikbare financiële middelen van de investeerders heeft de
Vennootschap de nodige tijd om naar nieuwe activiteiten uit te kijken. De Raadvan Bestuur
voert deze taak actief uit.

Amsterdam, 24 april 2017

SAM Duijvestijn, CEO
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Het verslagjaar 2016
In het verslag van de Raadvan Commissarissen,dat is opgenomen in het jaarverslag 2015
van Inverko N.V. ("Inverko" of de "Vennootschap"), is uitgebreid gerapporteerd over de
ontwikkelingen in 2016. Dezeontwikkelingen worden in dit verslag niet opnieuw
genoemd.
Gememoreerd wordt, dat 2016 gekenmerkt werd door de situatie van surseancevan
betaling, waarin de Vennootschap verkeerde van 19 mei tot 23 november 2016.
Eenbelangrijk turning point was het crediteurenakkoord, dat op 27 oktober 2016 werd
bereikt. Op dat moment ging een aantal besluiten in, dat afhankelijk was gesteld van het
bereiken dit akkoord. Het betrof onder meer de benoeming van de heer S.A.M. Duijvestijn
tot nieuwe CEOen van ondergetekende tot commissaris. Tegelijkertijd traden het
voormalige bestuurslid en de voormalige twee commissarissen af.
Per 27 oktober jl. werden 3.500.000 aandelen A uitgegeven aan KuikensB.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.

Recente ontwikkelingen
De Raadheeft goedkeuring verleend aan het voorstel van de Raadvan Bestuur om de statuten
van de Vennootschap te wijzigen. Dit voorstel wordt behandeld in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders op 24 mei 2017. De statutenwijziging betreft onder meer een wijziging
van de naam in Phelix N.V. en een wijziging van de statutaire doelomschrijving. Hiermee wil
de Vennootschap een streep zetten onder de oude activiteiten en zich opmaken voor een
nieuwe toekomst.

Taken van de Raad van Commissarissen
De Raadheeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raadvan Bestuur en op de
algemene gangvan zaken in de Vennootschap alsmede de met haar verbonden onderneming.
Daarnaastwordt de Raadvan Bestuur met raad ter zijde gestaan. De Raadvan
Commissarissenricht 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.
DeVennootschap bevindt zich thans in een fase, waarbij wordt uitgezien naar nieuwe
activiteiten. De uit te oefenen taken zijn daarmee beperkter dan normaal gesproken. Als
voorbeeld valt te noemen, dat de maatschappelijke aspecten van verantwoord ondernemen
tijdelijk buiten beschouwing blijven.
De strategie van de Raadvan Bestuur isgericht op het entameren van nieuwe activiteiten en
het voeren van een strakke regie over de kosten van de Vennootschap. De Raadhoudt hierop
toezicht staat de Raadvan Bestuur terzijde bij het voeren van de dialoog over en de uitvoering
van de strategie.
Na 27 oktober 2016 heeft de Raadin het verslagjaar 2016 drie keer overleg gevoerd met de
Raadvan Bestuur.

Jaarrekening
De Raadvan Commissarissen is van oordeel dat de jaarrekening en het verslag van de
Raadvan Bestuur een goede basisvormen voor de verantwoording die het bestuur aflegt
over het gevoerde beleid.
De Raadvan Commissarissenheeft vastgesteld dat de externe account~n'l~~!{~~il ~1!r~.V.
N.V., de financiële informatie heeft ontvangen die ten grondslag ligt aan de '" I n sán
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Inverko N. V.

de jaarcijfers en ook in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. Dejaarrekening is door
hen gecontroleerd en van een controleverklaring voorzien. De controleverklaring is in dit
jaarrapport opgenomen vanaf pagina 42.

Conform de statutaire bepalingen stemt de Raadvan Commissarissen in het met voorstel van
de Raadvan Bestuur om het resultaat over 2016 ad { 85.000 negatief ten laste te brengen van
het eigen vermogen van de Vennootschap. De Raadadviseert de Algemene Vergadering de
jaarrekening van 2016 aldus vast te stellen.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2016
De Raadbestond van 1 januari tot 27 oktober 2016 uit de heren D.Zethoven (voorzitter) en
T.A.F.Lodewijkx, en van 27 oktober tot 31 december 2016 uit de heer S.E.Jost.

Geziende omvang van de Raadzijn geen aparte commissies ingesteld. Er bestaan geen
plannen om de Raadop korte termijn uit te breiden.

Onafhankelijkheid
De leden van de Raad,die in 2016 in functie waren, zijn onafhankelijk als bedoeld in de
Nederlandse Corporate Governance Code (principe 1112.2). Ledenvan de Raadontvangen
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. Devergoeding is niet
afhankelijk van de behaalde resultaten.

Samenstelling Raad van Bestuur
De Raadvan Bestuur bestond in 2016 uit één lid, de CEO.Tot 27 oktober was dat de heer H.J.
Alssema,vanaf deze datum tot 31 december 2016 was dat de heer S.A.M. Duijvestijn. Er
bestaan geen plannen om de Raadop korte termijn uit te breiden.

Externe accountant
Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 24 mei 2017,
staat de benoeming van BakerTilly Berk N.V. als accountant voor de controle van de
jaarrekening 2016.

REMUNERATIEBELEID

Het remuneratiebeleid van Inverko werd op 10 oktober 2016 opnieuw door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Daarbij werd in aanmerking genomen dat de
Vennootschap in een overgangsfase verkeert, totdat nieuwe activiteiten zullen worden
ondernomen. Het beloningsbeleid is navenant sober, en kent alleen een vaste vergoeding voor
de Raadvan Bestuur.

De Raadvan Commissarissenstelt de beloning van de individuele bestuurders vast, binnen de
grenzen van het door de Algemene Vergadering vastgestelde beloningsbeleid zoals hierboven
beschreven.

Baker Ti Iy Berk N.V.
, Ac ount ts
E.r 303
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Remuneratie in 2016

Raad van Bestuur
De heer Alssema, tot 27 oktober 2016 CEOen enig bestuurder, ontving een vaste vergoeding
van { 12.500 per maand. Erwas niet sprake van een variabele beloning, gebaseerd op KPI's.

De heer Duijvestijn, die op 27 oktober aantrad, ontving een vaste vergoeding van { 800 per
maand.

De Raadvan Bestuur ontvangt de gebruikelijke vergoedingen voor gemaakte kosten. Er geldt
geen pensioenregeling.

Raad van Commissarissen
Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen uitsluitend een vaste vergoeding. Deze
vergoeding isop 10oktober 2016 vastgesteld op {4.800 per jaar. Voorheen was dat op jaarbasis
{ 12.500 voor de voorzitter en { 10.000 voor een lid.

De Raadhad in 2016 de volgende samenstelling:
De heer D. Zethoven: 1 januari - 27 oktober 2016
De heer T.A.F.Lodewijkx: 1 januari - 27 oktober 2016
De heer S.E.Jost: 27 oktober - 31 december 2016.

Remuneratie in de komende jaren

Er bestaan momenteel geen plannen om het remuneratiebeleid te wijzigen.

Amsterdam, 24 april 2017

Raadvan Commissarissen

S.E.Jost

,_.. ,
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Corporate Governance

Inleiding

Op 8 december 2016 is de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 verschenen. Deze
Code treedt in werking vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2017; dat jaarverslag
zal behandeld worden in de reguliere aandeelhoudersvergadering van 2018.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de vigerende NederlandseCorporate Governance Code2008
(de "Cade").
De Raadvan Bestuur en Raadvan Commissarissenzijn verantwoordelijk voor de Corporate
Governance structuur van de Vennootschap en de naleving daarvan. De Raadvan Bestuur en
de Raadvan Commissarissenzien erop toe dat iedere substantiële verandering in de
corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving door de
Vennootschap van de Codeonder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd.

De Raadvan Bestuur en de Raadvan Commissarissenonderschrijven de principes en best
practice bepalingen van de Code.Voor zover Inverko afwijkt van de Codewordt daarop in dit
hoofdstuk ingegaan.

De Raadvan Bestuur en Raadvan Commissarissenzijn van mening, dat de principes en best
practice bepalingen van de Code, die de Raadvan Bestuur en Raadvan Commissarissen
regarderen, zijn geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Code.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene
Vergadering op voordracht van de Raadvan Commissarissen.

Voor de samenstelling en werkwijze van de Raad van Bestuur is een door de Raad van
Commissarissen goedgekeurd reglement Raad van Bestuur van toepassing, waarbij nadere
regels zijn bepaald over de besluitvorming van de Raadvan Bestuur. Dit reglement Raadvan
Bestuur bevat onder meer bepalingen over het omgaan met en het melden van mogelijke
tegenstrijdige belangen. De Raadvan Bestuur 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 11.3.2 tim 11.3.4 van de
Code, zijn nageleefd.

leder lid van de Raadvan Bestuur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden
geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de Raadvan
Commissarissen kan de Algemene Vergadering slechts besluiten met een meerderheid van
tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen. Ieder lid van de Raadvan Bestuur kan te allen tijde door de Raad
van Commissarissenworden geschorst.

n a 303
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Inverko N. V.

De Algemene Vergadering heeft de heer S.A.M. Duijvestijn benoemd tot lid van de Raadvan
Bestuur voor de gangbare benoemingstermijn van vier jaar (bepaling 11.1.1).Dezebenoeming is
ingegaanop 27 oktober 2016.

Destatuten van de Vennootschap bepalen dat bepaalde besluiten van de Raadvan Bestuur zijn
onderworpen aan de goedkeuring van de Raadvan Commissarissen.
Daarnaast bepaalt de Code in best practice bepaling 11.1.2welke strategische en operationele
zaken jaarlijks ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Hierbij wordt opgemerkt dat deze
beperkt zijn vanwege de overgangsfasevan de Vennootschap.

Raad van Commissarissen
Volgens haar statuten heeft de Vennootschap een Raadvan Commissarissen,bestaande uit een
of meer personen, waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering op basis
van een voordracht door de Raadvan Commissarissen.Tot schorsing of ontslag, anders dan op
voordracht van de Raadvan Commissarissen, kan de Algemene Vergadering slechts besluiten
met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan
de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Per 27 oktober 2016 bestaat de Raaduit de heer S.E.Jost, die voor vier jaar is benoemd. Elke
aftredende commissaris kan tweemaal worden herbenoemd. Debezoldiging van de heer Jost is
vastgesteld door de Algemene Vergadering.

De Raadvan Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raadvan
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de daarmee verbonden
ondernemingen. Bij de vervulling van de taak staat de Raadvan Commissarissen de Raadvan
Bestuur met raad terzijde, zowel op verzoek van de Raadvan Bestuur als op eigen initiatief. De
Raad van Commissarissen 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 taakvervulling en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een
reglement. Voor de wijze, waarop de Raadvan Commissarissen in het verslagjaar zijn taken
heeft uitgeoefend wordt verwezen naar het verslag van de Raadvan Commissarissen.Ook wat
betreft de Raad van Commissarissen geldt dat de uit te oefenen taken beperkter zijn dan
normaal gesproken vanwege de overgangsfasewaarin de vennootschap momenteel verkeerd.

DeRaadheeft vanwege haar beperkte omvang geen aparte commissies ingesteld. Dat betekent
dat de Raadals geheel alle taken uitoefent.

Postbus94
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Aandeelhouders
Voor de besluiten van de Raadvan Bestuur die een belangrijke verandering van de identiteit of
het karakter van de Vennootschap of de onderneming betekenen, is goedkeuring vereist door
de Algemene Vergadering, waaronder:

• overdracht van de onderneming afvrijwel de gehele onderneming aan een derde;
• het aangaanof 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 Algemene Vergadering 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 een gekwalificeerde meerderheid nodig, zoals beschreven onder het kopje
Raadvan Bestuur en Raadvan Commissarissen.

De Vennootschap heeft geen certificaten van aandelen uitgegeven en kent geen preferente
financieringsaandelen.

Geziende omvang van de onderneming zijn in het verslagjaar geen presentaties gehouden voor
(institutionele) beleggersof analisten, via webcast of anderszins (bepaling IV.3.1).

Audit

BakerTilly Berk NVving in maart 2013 aan met werkzaamheden voor het fonds. De
Vennootschap is zich bewust van de wetgeving, die een interne roulatie van de
verantwoordelijke externe accountant na vijf jaar voorschrijft. Voor de jaren 2012, 2013 en
2014 is de heer Dikkeboom extern accountant geweest. De heer Spiekker heeft zijn taak
overgenomen vanaf boekjaar 2015. Interne roulatie is derhalve weer aan de orde vanaf
boekjaar 2020.
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Juridische structuur en aandelenkapitaal

Deaandelen van Inverko zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.
Dientengevolge valt Inverko onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten AFM.

Juridische structuur
Per31 december 2016 was de juridische structuur alsvolgt:

ntants
,,,,,,-,-,..--_03
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Risico's en Onzekerheden

Dezeparagraaf 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. Deverkoop en beëindiging van de recycling activiteiten vonden plaats gedurende
de periode, dat Inverko in surseancevan betaling verkeerde (van 19 mei tot 23 november
2016).
De betalingen onder het crediteurenakkoord d.d. 27 oktober 2016, in combinatie met twee
aandelenemissies, brachten ongeveer € 500.000 in contanten op. De contanten van de
Vennootschap 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
DeVennootschap beoogt de continuïteit van de onderneming met de bestaande
geldmiddelen zo lang mogelijk te waarborgen, met als doelom binnen deze periode een
"match" tot stand te brengen tussen nieuwe activiteiten en de beursnotering van de
Vennootschap. Demogelijkheid bestaat dat binnen deze periode, die wordt geschat op
tenminste achttien maanden, geen match zal plaatsvinden bij gebreke van het aanbod aan
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.
DeVennootschap beoogt een zo gering mogelijk beroep te doen op de geldmiddelen van de
onderneming om de continuïteit niet in gevaar te brengen. 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
Degeldelijke 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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Bestuursverklaring

De jaarrekening, zoals opgenomen in dit verslag, geeft een getrouw beeld van de activa, de
passiva,de financiële positie en het resultaat over het boekjaar 2016 van Inverko.

Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum, de gangvan
zaken gedurende het boekjaar van Inverko. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico's
beschreven waarmee Inverko wordt geconfronteerd.

Amsterdam, 24 april2017

S.A.M. Duijvestijn (CEO)

Postbus 9

erk N.V.
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Balans per 31 december 2016

(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld, voor resultaat bestemming)

31 december 2016
EUR EUR

31 december 2015
EUR EUR

Vaste activa
Financiële vaste activa (1) 273

273

Vlottende activa
Handels- en overige vorderingen(2)
Belastingvorderingen
Liquide middelen (3)

39
SS

461

13
8

555 21

555 294

Eigen vermogen
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap
Aandelenkapitaal (4) 699 1.941

Agioreserve 17.869 17.669

Overige reserve (5) -13.290 -15.182

Onverdeeld resultaat -4.781 -4.696

497 -268

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 180

Handels- en overige verplichtingen 25 114

Belastingschulden (6) 2 9

Overige schulden (7) 31 259

58 562

555 294
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Winst-en-verliesrekening 2016

lnverko N.V.

(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld, voor resultaatsbestemming)

EUR

Opbrengsten

Personeelskosten (8)
Afschrijvingen op vaste activa
Overige waardeveranderingen vaste

activa
Earn-out vergoeding
Overige bedrijfskosten (9)

Sam der kosten

Netto-omzetresultaat

Financiële baten (10)
Financiële lasten (10)

Financiële baten en lasten

Resultaat vóór belastingen

Belastingen

Resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat na belastingen

Resultaat per aandeel (11)
6.995.515 (x € 1)

2016
EUR

12

71

83

-83

2

-85

-85

-0,057

2015
EUR EUR

168

502
26

3.889
-1.800

736

3.353

-3.185

101
198

-97

-3.282

-34

-1.380

-4.696

-5,1375
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Overzicht totaal resultaat

Inverko N.V.

(Alle bedragen in duizenden euro's)

Netto verlies
Niet gerealiseerde resultaten verwerkt via het eigen vermogen

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de
verslagperiode

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap
Minderheidsbelang

Resultaat boekjaar

2016

EUR
2015

EUR

-85 -4.696

-85 -4.696

-85 -4.696

- 85 -4.696

Postbus 94
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Kasstroomoverzicht

(Alle bedragen in duizenden euro's)

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

Veranderingen in werkkapitaal
Mutaties in vorderingen
Mutaties in schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen
* Immateriële vaste activa
* Materiële vaste activa
* Financiële vaste activa

Desinvesteringen
* Materiële vaste activa
* Verkoop Synaplast
* Verkoop Equipe

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Uitgifte aandelen
Nieuwe converteerbare obligatie
Nieuwe lening
Aflossing leningen
Emissiekosten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom

Liquide middelen 1 januari
Mutatie kasmiddelen

Liquide middelen 31 december

EUR

2

58
504

75

183

850

o
461

Inverko N.V.

2016 2015

EUR EUR EUR

-83 -3.285

26

3.889

-1.800

-97
-34

883
-664

564 -2.203

-647 -1.082

258

1.055

525

850 526

461 -556

556

-556
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Overzicht van mutaties in het eigen vermogen

(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld)
Aantal Uitte Conver-

aandelen Aandelen geven teerbare Agio Overige
(x1.000) kapitaal aandelen lening Reserve reserves Resultaat Totaal

Per 1 januari 2015 84.897 16.980 720 47 1.658 -13.269 -343 5.792

Transacties met niet aandeelhouders
Resultaatbestemming 2014 -343 343
Transacties eigen aandelen -1.569 -1.569

Uitgifte uit te geven aandelen ult. 2014
- Uitgifte aandelen 3.450 690 -690

Uitgifte nieuwe aandelen 2015
- Uitgifte aandelen 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

Na afwaardering & reverse split 886 1.772 3 47 17.639 -15.182 4.279

Transacties met niet aandeelhouders
Oprenting Obligatielening 3 3
Kosten m.b.t. uitgifte aandelen -4 -4
Resultaat 2015 -4.696 -4.696

Transacties met aandeelhouders
Conversies van obligaties door uitgifte
van nieuwe gewone aandelen 25 50 -50

Uitgifte nieuwe aandelen 2015
- Uitgifte aandelen 60 119 31 150
- Uit te geven aandelen -3 3

Per 31 december 2015 970 1.941 17.669 -15.182 -4.696 -268

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

Uitgifte nieuwe aandelen 2016
- Uitgifte aandelen voor beëindiging
surseance - zie toelichting balans 25 50 -50

Voor afwaardering 995 1.991 17.619 -15.182 -268

Effecten afwaardering nominale waarde -1.892 1.892

Na afwaardering 995 99 17.61t3akél8.nIJV Ber -268
Acco n
Ent ad

Postbus 94124 0 Amsterdam
tel.: +31 ( 206 i4 28 40

amsterdam robakertillyberk.nl
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Na afwaardering 995 99 17.619 -13.290 -268

Transacties met niet aandeelhouders
Resultaat 2016 -85 -85

Uitgifte nieuwe aandelen 2016
- Uitgifte aandelen A 3.500 350 350
- Uitgifte gewone aandelen 2.500 250 250 500

Per 31 december 2016 6.995 699 17.869 -13.290 -4.781 497

- 23 -
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Toelichting op de 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. Het nummer waaronder
de vennootschap is ingeschreven bij de Kamper van Koophandel is 34110628.

Inverko in 2016

Inverko begon 2016 als een groep van ondernemingen, die zich via het concept 'Van afval tot
eindproduct' bezighield met de recycling van kunststof afval, en eindigde 2016 als een leeg
beursfonds. Dewerkmaatschappij Synaplasten de deelneming in EquipeBVzijn in 2016verkocht, voor
Inverko Polymers is op 19 mei 2016 het faillissement uitgesproken. Per 31-12-2016 heeft Inverko NV
geen groepsmaatschappijen en deelnemingen meer in haar bezit.

Degebeurtenissen in het jaar 2016 tot aande datum waarop het crediteurenakkoord werd bereikt zijn
reedsverwerkt in de jaarrekening van 2015. Resultaten, kasstroom en balanspositie van de beëindigde
bedrijfsactiviteiten zijn gepresenteerd als separaat element in de Balans per 31-12-2015 en de
resultatenrekening over 2015. Hierdoor beslaat inhoudelijk de periode waarop het jaarverslag van
2016 betrekking heeft de periode van 28 oktober 2016 tot en met 31 december 2016. Daarom is deze
jaarrekening tevens de vennootschappelijke jaarrekening.

Na de afwaardering van de nominale waarde van het aandeel van EUR2,00 naar EUR0,10 en de
uitgifte van 3.500.000 aandelen A en 2.500.000 gewone aandelen neem het eigen vermogen van de
vennootschap toe tot ongeveer O,Smio.

Voor nadere informatie over de onderneming verwijzen wij naar de website http://www.inverko.eu.

2 Algemene grondslagen voor opstellen jaarrekening

Verslagleggingsperiode
Dezejaarrekening 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 jaarrekening van Inverko is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard in de EuropeseUnie (IFRS)en titel9 BW2.

- 24-



Inverko N. V.

Wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving
Dejaarrekening 2016 is opgesteld op basisvan continuïteit.

Eenaantal nieuwe standaarden, wijzigingen van standaarden en interpretaties geldt pas met ingang
van boekjaren na 1 januari 2017. Deze zijn daarom niet toegepast op deze jaarrekening. Geen van
deze standaarden heeft naar verwachting een effect van betekenis op de jaarrekening van de
vennootschap. Inverko beoordeelt op dit moment de mogelijke impact van de nieuwe standaarden,
wijzigingen van standaarden en interpretaties.

Jaarrekening
De jaarrekening is per 24-4-2017 door de Raadvan Bestuur opgemaakt en per dezelfde datum door
de Raadvan Commissarissengoedgekeurd. De jaarrekening zal voor vaststelling worden voorgelegd
aan de AvA.
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3 Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor waardering algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepalingen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passivaopgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Eenverplichting wordt op de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kanworden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of en vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kanworden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoegalle risico's met betrekking tot een actief ofverplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Deopbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Deopstelling van de jaarrekening conform IFRSvereist 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 waardering van Activa en Passiva

Handels- en overige vorderingen
Handelsvorderingen worden bij de eerste verwerking in de jaarrekening opgenomen tegen reële
waarde en daarna tegen de geamortiseerde kostprijs gebruikmakend van de effectieve rentemethode
en onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Dezevoorziening wordt gevormd indien er
indicaties zijn voor mogelijke oninbaarheid. Significante financiële moeilijkheden van de debiteur, de
waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet gaat of een financiële reorganisatiê~'ftW ~EM.,,~t
voldoen dan wel een achterstand in betalingen zijn indicaties dat de handelsvorder' 00'
bedrag van de voorziening bedraagt het verschil tussen de En ra d

Postbus 94124 0 Amster am
tel.: +31 0)2 2142840

amsterdam@bakertillyberk.nl
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boekwaarde van het actief en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, contant
gemaakt tegen de oorspronkelijke effectieve rente. De boekwaarde van het actief wordt verlaagd
door het vormen van een voorziening, het bedrag van het verlies wordt in dewinst- en verliesrekening
verwerkt in de verkoopkosten.

Wanneer een handelsvordering oninbaar is,wordt dezeafgeschreven ten laste van de voorziening op
handelsvorderingen. Latere ontvangsten uit eerder afgeschreven bedragen worden als bate
verantwoord onder de verkoopkosten in de winst-en-verliesrekening.

Liquide middelen
Geldmiddelen en kasequivalenten in de balans bestaan uit banktegoeden en kasgelden met een
looptijd van ten hoogste drie maanden of minder.

Crediteuren en overige te betalen posten
Crediteuren worden initieel op reële waarde verantwoord en vervolgens tegen de geamortiseerde
kostprijs, gebruikmakend van de effectieve rentemethode.

4 Grondslagen voor omrekening van vreemde valuta
Deposten 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.

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 kasstroomoverzicht.
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Toelichting op de balans

1. Financiële vaste activa

Dezepost is alsvolgt samengesteld:

2016
EUR

2015

EUR

Deelnemingen
Lening Equipe B.V.
Activa van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Verkoop deelneming / lening

578

-305

Totaal financiële vaste activa 273

Deelnemingen

Mutatieoverzicht deelnemingen:

Boekwaarde per 31 december

2016 2015

EUR EUR

143 2.674

-1.151

-1.380
-143

143

Boekwaarde per 1 januari
Verworven kapitaalbelangen
Bijzondere waardevermindering
Resultaat deelnemingen
Resultaat van voor verkoop beschikbare groepsonderdelen
Verkoop beschikbare groepsonderdelen

Inverko N.V. heeft per 31 december 2016 geen deelnemingen meer op de balans. Per deelneming is
het verloop als volgt:

Balans per 1 januari
Verkoop deelneming
Resultaat deelneming

Polymers Synaplast
EUR EUR

90

-90

Equipe
EUR

53

-53

Totaal
EUR

143
-143

Balans per 31 december
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Lening aan deelneming

Verloopoverzicht leningen ujg:

2016 2015

EUR EUR

Balans per 1 januari 130 615

Verkrijging
Verstrekte leningen 525

Correctie inzake reële waarde verstrekte lening -100

Niet betaalde rente lening 81

Waardevermindering op basisvan impairment -991

Verkoop leningen -130

Balans per 31 december 130

Vlottende activa

2. Handels-en overige vorderingen

2016

EUR

2015

EUR

Debiteuren
Belastingvorderingen
Overige vorderingen

55

39

5
8
8

94 21

3. Liquidemiddelen

2016

EUR

2015

EUR

ABN AMRO

ING

Overige banken
KASbank

458

3

461

Postbus 941
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4. Aandelenkapitaal

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 werd op 27 oktober 2016 toestemming
verkregen van de aandeelhouders voor het vertagen van de nominale waarde van EUR2,00 per
aandeel naar EUR0,10 per aandeel.

Per 31 december 2016 bedroeg het geplaatste aandelenkapitaal 6.995.515 stuks met een nominale
waarde van EUR0,7 mio.

Voor een overzicht van het eigen vermogen wordt verwezen naar het overzicht van mutaties in het
eigen vermogen.

Het verloop van de aandelen is als volgt:

Aantal
aandelen Nominaal (EUR 1.000)

970.279 2,00 1.941
25.236 50

0,10 -1.892

995.515 99

3.500.000 0,10 350

2.500.000 0,10 250

6.995.515 0,10 699

Specificatie geplaatst aandelen kapitaal

Geplaatste aandelen 1 januari

Nieuwe aandelen
Verlaging nominale waarde

Subtotaal na afwaardering nominale waarde

Nieuwe aandelen A
Nieuwe gewone aandelen

Geplaatst aandelen 31 december

De agio reserve omvat de op uitgegeven aandelen gestorte bedragen, voor zover die stortingen de
nominale waarde van de betreffende aandelen overschrijden.

Als gevolg van de verlaging van de nominale waarde van het aandeel van EUR2,00 naar EUR0,10 is
het bestaande aandelenkapitaal verlaagd op 27-10-2016 ten gunste van de Algemene Reservevoor
een bedrag van EUR1.892 K.
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5. Overige reserves

Dit betreft de cumulatieve resultaten van Inverko NV.Over 2016 en tot en met datum van vaststellen
van de jaarrekening hebben geen dividenduitkeringen plaatsgevonden.

Kortlopende schulden

6. Belastingschulden

Dezepost is als volgt samengesteld:
2016
EUR

2015
EUR

Omzetbelasting
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Overige fiscale schulden

2

9

Balans per 31-12-2015 2 9

Eind2013verkreeg Inverko 100%van de aandelen van de deelneming Inverko Polymers. Deovername
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 moment 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. Als gevolg van het faillissement van Inverko Polymers op 19 mei 2016 is de
fiscale eenheid beëindigd. Het bestuurvan de vennootschap is niet op de hoogte van bestaande claims
op Inverko NV.

7. Overige schulden

Dezepost is als volgt samengesteld:

2016
EUR

2015
EUR

Nettoloon
Lasten na balansdatum
Diversen

2 9
156
9429

Balans per 31-12-2016
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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 verliezen 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 vennootschap in
gevaar komt. Om de kasstroombehoefte te bepalen, maakt de vennootschap gebruik van een
forecast-model om de belangrijkste verwachte instromen, uitstromen en de ontwikkeling van de
kredietfaciliteiten bij te houden. Daarmee ziet de vennootschap 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 zijn niet in overwegende mate geconcentreerd bij één of enkele afnemers. Deze
vorderingen hebben een korte looptijd.

Marktwaarde
Demarktwaarde van de in de balansverantwoorde financiële instrumenten waaronder vorderingen,
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. Dedirectie 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 2016.

rk N.V.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Devennootschap is geen verplichtingen aangegaandie niet in de Balanszijn opgenomen of die een
langlopend karakter hebben.

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 isvolgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de te betalen belasting van
alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. Per 19 mei 2016 is als gevolg van het
faillissement de fiscale eenheid beëindigd.

Claims
Het bestuur van de vennootschap is niet op de hoogte van bestaande claims op Inverko NV.

303
1I1l1,LfRo,P"r'Amsterdam

6442840
ertillyberk.nl
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

8. Personeelskosten en beloningen management op sleutelposities

Dezepost is alsvolgt samengesteld:
2016

EUR

2015
EUR

Bruto loon
Ziekengeldverzekering
Sociale lasten
Pensioenlasten
Vermindering loonheffing/Teruggave basispremie
Bedrijfskleding
Management Fee

9

1

427
1

31

2

2 40

13 501

Werknemers
Aan het einde van het boekjaar bedroeg het aantal werknemers D,omgerekend naar volledige FTE's.
Dezepersoneelsomvang is als volgt onder te verdelen naar verschillende categorieën:

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

(EUR1.000)
Aandelen
belang *

2016 2015 2016 2015

Bestuurders:

H.J.Alsserna, tot 27-10-2-016 **
S.A.M. Duijvestijn, m.i.v. 27-10-2016

Commissarissen:

T.A.F. Lodewijkx, tot 27-10-2016 **
D. Zethoven, tot 27-10-2016 **
S.C.M.Jast, m.i.v. 27-10-2016

8
10

1

11
13

0,0% 28,97%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

4,8% 0,0%

62

2

153

83 199

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

** dezekosten zijn reeds in dejaarrekening van 2015 meegenomen als inschatting van de kosten
met betrekking tot de sureance van betaling.

[i,;:;lker~m Berk N.V.
Ii "'C'" n nts

Met betrekking tot de directie en commissarissen is voor 2016 geen pensiOenreg~.,'. '.~~'.".JFRf~t.
)()st~\US 941L f . J .., Amsterdam

tel.: +3 ' ~ 644 28 40
c,·'\"œrdiJm@lJakertillyberk.nl
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9. Overige kosten
Deoverige kosten bestaan uit de volgende posten:

2016

EUR

2015

EUR

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoo rkoste n
Vervoerskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

11

21

69

67

25

12

54260

71 736

10. Financiëlebaten en lasten
De financiële baten bestaan uit de volgende componenten:

2016

EUR

2015

EUR

Rente leningen u/g 101

101

De financiële lasten bestaan uit de volgende componenten:

2016

EUR

2015

EUR

Bankrente en -kosten
Rente leningen olg

2 92

106

2 198

In de winst-en-verliesrekening is geen latente belasting opgenomen met betrekking tot het (fiscale)
verlies omdat op dit moment niet duidelijk is of de fiscale verliezen in de toekomst kunnen worden
gecompenseerd.
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11. Resultaat per aandeel
Het resultaat per aandeel wordt berekend door het totale verlies te delen door het gewogen
gemiddelde aantal uitstaande aandelen gedurende het jaar. Het verlies per aandeel bedraagt over
2016 EUR-0,057.

ResuItaatbestemmi ng
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
het nettoverlies over 2016 van EUR85 Kwordt 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 2016 van de vennootschap.

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 Raadvan 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.

Devolgende transacties zijn uitgevoerd met verbonden partijen:

Transacties verbonden partijen 2016 en 2015
2016 2015

EUR EUR
Activa Passiva V&W Activa Passiva V&W

Verkoop en doorbelastingen aan*
management 697

Inkoop en doorbelastingen aan* -1.223

Debiteuren / Crediteuren 193 166

Beloning management 2 153

Beloning RvC 1 24

Vordering Inverko Groep B.V. -1.892

Earn-out H.J.Alssema Beheer B.V. 1.800

Afboeking earn-out H.J.Alssema Beheer -2.607
Overbruggingskrediet Inverko
Compounding BV -250

Vordering Equipe -615
Aandelenuitgifte Mountain Shield Capital
Fund 500 500

Aandelenuitgifte Kuikens BV 350 350

850 850 3 193 166 -3.913

* Dit betreft verkopen en doorbelastingen aan de volgende vennootschappen: Inv~4t.y18iegk!.N.,V.
Equipe B.V., Inverko Plastics B.V., Henk Alssema Beheer B.V. Aceo mtan
** Dit betreft inkopen en ontvangen doorbelastingen van de volgende vennootschappen:Ei~t Ra 3 sterdam

p thus 94124 ! 5Compounding B.V., Inverko Plastics B.V., Polymer Recycling B.V. os I' 31 ( 6 42840te .. + ~
ali1sterdam~ aR rtillyberk.nl
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Gebeurtenissen na balansdatum
Naafloop van het boekjaar 2016 tot aan het opmaken van de jaarrekening van 2016 hebben zichgeen
gebeurtenissen van materiele aard voorgedaan.

Honoraria dienstverlening externe accountant
De kosten van externe accountants waren marktconform. De honoraria bedroegen EUR25.000
(2015: EUR65.000) inzake de controle van de jaarrekening.

Ondertekening van de jaarrekening
Amsterdam, 24 april2017

Raad van Bestuur

SAM. Duijvestijn

Raad van commissarissen:

S.E.Jost
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inverko Divanafval tot eindproduct"
tlhe futufI'd' of wash~

OVERIGE GEGEVENS
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Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
• Jaarlijks wordt door de Raadvan Bestuur onder goedkeuring van de Raadvan 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 zalover dat jaar geen dividend worden uitgekeerd.
Geen dividend zal in latere jaren worden uitgekeerd tot dat het verliessaldo is gedelgd door
verrekening met behaaldewinsten. DeAlgemene Vergadering van Aandeelhouders kan echter op
voorstel van de Raadvan Bestuur dat isgoedgekeurd door de Raadvan 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;

• DeRaadvan Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. Het besluit is onderworpen
aan de goedkeuring van de Raadvan 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
jaarrekening.

- 39-



Inverko N. V.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Colofon
Jaarverslag2016 Inverko N.V.

Inverko N.V.
Beursplein 5
1012 JWAmsterdam
www.inverko.nl
info@inverko.nl

Kamer van Koophandel 34110628
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Aan de aandeelhouders en de Raad van
Commissarissen van
Inverko N.V.

Baker Tilly Berk N.V.
Entrada 303
Postbus 94124
1090 GCAmsterdam
T: +31 (0)20644 2840
F: +31 (0)20 646 35 07
E: amsterdam@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Verklaring over de in het jaarverslag 2016 opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Inverko N.V. (de vennootschap) te Amsterdam
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag 2016 opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Inverko N.V. op
31 december 2016 en van het resultaat en de kasstromen over 2016, in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard
binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 BW;

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de volgende overzichten over 2016: de winst-en-verliesrekening, het overzicht totaal

resultaat, het kasstroomoverzicht en het overzicht van mutaties in het eigen
vermogen; en

3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Inverko N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Via) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

An independentmemberof BakerTilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.
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Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op € 50.000. De materialiteit is gebaseerd op 1% van de
beurswaarde van Inverko N.V.. Voor deze materialiteit is gekozen vanwege de
beursnotering van Inverko N.V. en de daarbij behorende grotere groep van
belanghebbenden in combinatie met de afwezigheid van activiteiten in 2016. 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 de € 5.000 rapporteren alsmede
kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele
oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De
kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van commissarissen
gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in
het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de
individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke
oordelen over deze kernpunten.

Bestaan van, presentatie van en toelichting op de liquide middelen
Ongeveer 83% van de activa van de vennootschap bestaat uit liquide middelen zoals
nader toegelicht in punt 3 van de toelichting op de balans.

Onze controlewerkzaamheden bestonden onder meer uit het aansluiten van de
dagafschriften per 31 december 2016 met het grootboek. Daarnaast hebben wij
zogenoemde standaard bankverklaringen opgevraagd om vast te stellen dat alle
verstrekte zekerheden, bankgaranties en dergelijk juist en volledig in de toelichting op
de balans zijn opgenomen.

Volledigheid van de kortlopende schulden en juistheid van de kosten
Gegeven de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten kunnen kleine fouten in de
inschatting van de kosten een materiële impact hebben op de volledigheid van de
kortlopende schulden in de jaarrekening.

Onze controlewerkzaamheden bestonden onder meer uit het doornemen van alle
bankbetalingen in 2017 tot en met 10 april 2017 om de volledigheid van de kortlopende
schulden te bepalen. Daarnaast hebben wij kennis genomen van de gedurende en na het
einde van het boekjaar ontvangen facturen welke betrekking hebben op de over 2016
verantwoorde kosten.

An independentmemberof BakerTilly International 2/5
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Volledigheid van de toelichting met betrekking tot niet in de balans opgenomen
gebeurtenissen
Gedurende het onderhavige controlejaar is de vennootschap bij diverse juridische
procedures betrokken geweest en zijn activiteiten afgestoten. Hieruit kunnen zich nog
verplichtingen of risico's voordoen die, gegeven de beperkte verstreken tijd tussen de
afwikkeling van de surseance en jaareinde en de wisseling van de raad van bestuur en
de raad van commissaris, nog niet onderkend zijn.

Onze controlewerkzaamheden bestonden onder meer uit doornemen van de juridische
kosten en het vragen van inlichtingen bij de advocaten van de vennootschap.

Verklaring over de in het jaarverslag 2016 opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

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.

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 het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 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.

An independentmemberof BakerTilly International 3/5
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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.

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 zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doelom een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de
raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen
beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze
onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle
zaken die wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze
kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of
in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang
van het maatschappelijk verkeer is.

Amsterdam, 28 april 2017
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