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61 miljoen boeken vonden het afgelopen jaar  
hun weg van uitgever naar boekverkoper en  
consument via de dienstverlening van CB.  
Dit aantal exemplaren is vergelijkbaar met het 
door CB verwerkte volume in 2006, één van de 
topjaren in de geschiedenis van de Nederlandse 
boekenbranche. 5% van de 61 miljoen boeken 
betrof e-books en 400.000 exemplaren werden  
via Print on demand geproduceerd. Tellen we  
daar de retourenstroom bij op, dan zijn er in 2014 
ruim 65 miljoen boeken door CB verwerkt!

De Nederlandse boekenmarkt kent een marktdekkende, professionele infrastruc-
tuur en geldt als een van de meest georganiseerde ter wereld. Met nog relatief 
dicht netwerk van boekverkopers die de consument ruime keuze en optimaal 
gemak bieden bij zijn aankopen. En met online boekverkopers die de klant thuis 
uitstekend bedienen. Uitgevers die bij voortduring nieuw aanbod presenteren en 
tegelijkertijd het belang van het breed beschikbaar houden van titels niet uit  
het oog verliezen. Ontwikkeling in technologie speelt daarbij een belangrijke  
en ondersteunende rol. De boekenbranche maakte de afgelopen jaren één van  
de grootste veranderingen in haar geschiedenis mee. Krimp van de markt,  
toenemende mogelijkheden in de verspreiding van het geschreven woord en 
concurrentie voor het lezen in het algemeen vragen van alle spelers in de sector 
creativiteit en onder nemerschap. 

De Wet op de vaste boekenprijs maakt het representatieve organisaties van  
uitgevers en boekverkopers mogelijk afspraken te maken voor de instandhouding 
van een distributie-infrastructuur. Het Centraal Depot bij CB stelt het Nederlandse 
boekenvak in staat een zo breed mogelijke beschikbaarheid van boeken te garan-
deren bij een goede geografische spreiding in het belang van de consument.  
Deze faciliteit bewijst al decennia lang haar grote waarde en staat bij alle belang-
hebbende partijen hoog in het vaandel.

Voorwoord
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2014 is voor CB een belangrijk jaar geweest in het licht van zijn diversificatie  - 
strategie. Een belangrijke stap is de verwerving van een belang in de onderneming 
die vandaag opereert onder de naam CB Fashion. De integratie van de activiteiten 
en de realisatie van de verwachtingen uit de krachtenbundeling vragen een grote 
inspanning van beide ondernemingen en zijn volop in gang.
De ontwikkeling van CB in de distributie van zorghulpmiddelen in de Healthcare 
markt verloopt conform verwachting. De nieuwe dienstverleningsconcepten voor 
deze markt kunnen rekenen op groot enthousiasme van de deelnemende partijen.

Het financiële resultaat sluit aan bij de door CB gekozen strategie. Toename en 
verandering van de bedrijfsactiviteiten moeten leiden tot een hogere efficiency en 
daarmee tot reductie van kosten. Het realiseren van een goede balans tussen het 
bedrijfsresultaat en het rendement op het vermogen is een uitdagende exercitie in 
markten in beweging. De continuïteit van de onderneming staat hierbij centraal. 
Honderden medewerkers zetten zich daarvoor dagelijks met veel enthousiasme in, 
met als doel: de realisatie van een zo goed mogelijke dienstverlening voor onze 
klanten. 

De 61 miljoen boeken die het afgelopen jaar hun weg vonden naar boekverkoper  
en consument vormen de basis van en geven ons het vertrouwen in de toekomst 
van de boekensector. Die zal dynamisch zijn, dat is zeker, echter in goede samen-
werking met alle partijen in de keten kunnen we succes blijven boeken.

Wij danken al onze klanten en andere relaties voor het in CB gestelde vertrouwen 
en alle medewerkers van CB voor hun inzet, toewijding en initiatief.

Hans Willem Cortenraad
Algemeen directeur
April 2015



ahead with smart logistics / 7

Historie
De naamloze vennootschap Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel werd 
op 15 april 1871 opgericht door de Vereeniging ter bevordering van de belangen 
des Boekhandels (VBBB). In februari 1926 veranderde de naam in Centraal  
Boekhuis; de activiteiten waren op dat moment al flink uitgebreid door diverse 
overnames. In 1973 werd de besloten vennootschap Centraal Boekhuis opgericht 
door de VBBB, de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) en de Koninklijke 
Boekverkopersbond (KBb). (De VBBB werd later hernoemd tot de Koninklijke 
Vereniging van het Boekenvak; de KNUB ging op in het Nederlands Uitgevers-
verbond). Centraal Boekhuis, toen nog gelegen aan de Raadhuisstraat in 
Amsterdam, koos in die periode voor nieuwbouw van het Centrale Magazijn  
in Culemborg, vanwege de centrale ligging en de goede verbindingen.  
Daarvandaan bedienen we sinds die tijd de Nederlandse en Belgische markt.

Het beheer van de aandelen van Centraal Boekhuis is ondergebracht in de  
Stichting tot beheer Aandelen van Centraal Boekhuis B.V.. De certificaten van  
de aandelen zijn in handen van de Coöperatie Boekenvak. De coöperatie kent  
twee leden: de Coöperatie Boeken Uitgevers Groepen en de Koninklijke Boek-
verkopersbond. Op basis van de ontwikkelde diversificatiestrategie, onder meer 
met betrekking tot Fashion en Healthcare, voert Centraal Boekhuis B.V. vanaf 
oktober 2012 de handelsnaam CB.

Missie
Bijdragen aan het duurzaam succes van onze klanten door onze integrale logistieke 
oplossingen: dat is waar CB voor staat. Met slimme ketenlogistiek realiseren  
we duurzame voordelen voor onze aandeelhouders, klanten, medewerkers en 
omgeving. Dit doen we dankzij 1.000 professionals: initiatiefrijk, toegewijd en  
klantgericht.

CB is actief in de sectoren Media, Fashion en Healthcare. Of het nu gaat om boek-
handels, modewereld of zorginstellingen, we bieden altijd passende oplossingen  
in de vorm van logistieke diensten, e-commerce logistiek, digitale distributie of 
informatie- en communicatiediensten. Met ons fijnmazig distributienetwerk 
bedienen we de hele Nederlandse en Belgische markt. Ons motto is daarbij:  
Ahead with smart logistics.

Ahead with smart  
logistics



8 / CB jaarverslag 2014

Centraal Boekhuis B.V. heeft de volgende dochtermaatschappijen: 

 - eBoekhuis B.V.
 - CB Facturatie B.V.
 - CB Vlaanderen N.V.
 - CB Holding Vastgoed B.V.

CB is medeaandeelhouder van CB Fashion B.V. en Joint Book Services B.V.

Organisatie
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Geconsolideerde  
kerncijfers

2014 2013

Totaal netto omzet (x € 1.000) 105.308 86.712

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (x € 1.000) 14.420 10.123
Bedrijfsresultaat (x € 1.000) 6.740 2.585
Resultaat voor belastingen (x € 1.000) 7.579 3.315
Geconsolideerd resultaat toekomend aan de  
rechtspersoon (x € 1.000) 5.737 2.523

Rendement op geïnvesteerd vermogen [ROAI] 6,0% 2,4%
Rendement op eigen vermogen [ROE] 8,8% 3,8%
Rendement op netto omzet [ROS] 6,4% 3,0%

Kasstroom uit operationele activiteiten (x € 1.000) 21.260 14.461
Investeringen in vaste activa (x € 1.000) 13.560 3.142

Groepsvermogen (x € 1.000) 65.551 64.115

Gemiddelde solvabiliteit 41,5% 42,5%

Personeelsleden in vaste dienst 773 603
Personeelsleden inclusief uitzendkrachten 
(gemiddeld aantal Full Time Equivalents) 990 758

De kerncijfers 2014 betreffen de integraal  
geconsolideerde cijfers van Centraal Boekhuis B.V.  
en CB Fashion B.V.
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Netto-omzet verdeling
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Raad van  
Commissarissen 
boekjaar
Bernard Al (1945)
Voorzitter 
Lid van de Raad sinds 2007
Lid RHR-commissie 

Belangrijkste nevenfuncties: 
 - Advisor Infinitas Learning BV 
 - Non executive board member Sopheon plc

Miriam van Dongen (1969)
Lid van de Raad sinds 2010
Lid Auditcommissie (voorzitter)

Belangrijkste nevenfuncties:
 - Lid RvC PGGM en voorzitter auditcommissie
 - Lid RvT EP Nuffic en voorzitter auditcommissie
 - Lid RvT Nierstichting Nederland en voorzitter auditcommissie

 
Peter Dirks (1948)
Vicevoorzitter 
Lid van de Raad sinds 2014
Lid Auditcommissie

Belangrijkste nevenfuncties:
 - Lid RvC De Persgroep Nederland
 - Voorzitter RvT Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer
 - Voorzitter RvT Stichting Emergo
 - Bestuurslid Stichting Sezen
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Kitty Koelemeijer (1963)
Lid van de Raad sinds 2014
Lid Auditcommissie

Belangrijkste nevenfuncties:
 - Lid RvC Intergamma
 - Lid RvT Equipe Zorgbedrijven
 - Lid RvT Omroep Powned
 - Lid bestuur Fonds Gehandicaptensport
 - Lid bestuur Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (NVPF)

 

Geert Noorman (1949)
Lid van de Raad sinds 2014
Lid RHR-commissie

Belangrijkste nevenfuncties:
 - Lid RvC Koninklijke Boom Uitgevers
 - Voorzitter NVPI, branchevereniging voor de entertainmentindustrie
 - Lid bestuur Stichting Brein
 - Chairman and Treasurer IPRO, International Publishers Rights Organization
 - Lid bestuur Lucas-Ooms fonds
 - Voorzitter Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld
 - Lid bestuur (secretaris) MOA, Museum Oud-Amelisweerd /Armandomuseum

 

Mark Twaalfhoven (1960)
Lid van de Raad sinds 2011
Lid RHR-commissie (voorzitter) 

Belangrijkste nevenfuncties:
 - CEO & member of the board Pulse Electronics Corporation
 - Board member NedInvest
 - Limited board member Villa888
 - Limited board member Valuec B.V.
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Directie
Van links naar rechts:

Hans Willem Cortenraad (1961)
Algemeen Directeur

Jaco Gulmans (1970)
Directeur P&O

Marinus Ploos van Amstel (1968)
Financieel Directeur

Ronald Janssen (1963)
Directeur IT

Melbert Visscher (1974)
Commercieel Directeur 

Cees Pronk (1970)
Directeur Operations



ahead with smart logistics / 15



16 / CB jaarverslag 2014

Bericht Raad  
van Commissarissen 
Het boekenvak in beweging 
2014 was voor onze klanten wederom een uitdagend jaar. Zowel uitgevers als 
boekverkopers en andere retailers ondervonden de voortdurende effecten van een 
economie die nog altijd niet op orde is. Het boekenvak ervoer daarbij voor het vijfde 
jaar op rij een krimp van de markt. De gevolgen van deze ontwikkeling hebben 
vanzelfsprekend ook effect op de exploitatie van CB. Door het verwerven van 
nieuwe opdrachten in het boekenvak, de Fashion en de Healthcare en door het 
structureel verbeteren van de efficiency heeft CB in 2014 evenwel een goed  
resultaat kunnen boeken

De organisatie heeft in het afgelopen jaar de infrastructuur verder aangepast om te 
anticiperen op de steeds veranderende marktontwikkelingen. De hogere eisen die 
worden gesteld aan servicekaders en de te realiseren rendementen staan daarbij 
soms op gespannen voet. CB blijft zich daarbij onverminderd richten op het door 
klanten gewenste kwaliteitsniveau van de dienstverlening en wil hen daarmee 
maximaal ondersteunen in hun toekomstige ontwikkeling. 

De Raad wenst de medewerkers en directie te danken voor de door hen getoonde 
inzet en te complimenteren met het behaalde resultaat in het licht van de 2014 
verder gekrompen boekenmarkt.
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RvC-vergaderingen
In 2014 vergaderde de Raad van Commissarissen zeven keer, uit te splitsen in zes 
reguliere vergaderingen en een telefonische vergadering. Al deze vergaderingen 
werden bijgewoond door de algemeen directeur en de financieel directeur.  
Bij enkele vergaderingen werden overige directieleden of managers uitgenodigd 
om toelichting te geven op te behandelen onderwerpen.

De volgende onderwerpen zijn tijdens deze vergaderingen onder andere aan  
de orde geweest:
 - De maand- en kwartaalrapportages in vergelijking met het jaarplan 2014 

en de cijfers van het voorafgaande jaar, evenals de daaraan verbonden 
voortschrijdende prognoses voor het lopende jaar.

 - De jaarstukken betreffende 2013 en het jaarplan 2015.
 - De fysieke afzetanalyses in relatie tot de marktontwikkelingen op relatieniveau.
 - De bewaking van de debiteurenpositie in samenhang met het 

voorzieningenbeleid. In dit verband hebben enkele debiteuren systematisch onze 
specifieke aandacht gehad. 

 - De werking van de kredietverzekering, meer in het bijzonder de problematiek 
aangaande kredietlimieten in relatie tot het aangaan van eventuele risico’s. 

 - De voortgang van verschillende ICT projecten op het gebied van onder andere 
de internetdienstverlening, de upgrade van de sortersoftware en bakkenbanen, 
de implementatie van een nieuw Warehouse Management Systeem (WMS) en 
een Customer Relationship Management systeem (CRM).

 - Investeringsaanvragen betreffende de vervanging van de productieservers, 
het ‘internet meerdere’ project en het WMS en de mogelijke aankoop van een 
bedrijfspand in verband met het verwerven van een opdracht.

 - De introductie van een nieuwe vervoersaanpak. 
 - De evaluatie van de voortgang van de digitale activiteiten en Print on demand, 

inclusief de daartoe opgerichte samenwerkingsverbanden met derden.
 - De juridische en bestuurlijke vormgeving en de nadere uitwerking van de 

diversificatiestrategie, waaronder de financiële consequenties ervan. 
 - De werving, selectie en voordracht van kandidaat commissarissen aan de 

aandeelhouder ter benoeming.
 - De door de onderneming opgestelde risicoanalyse en de vaststelling van de top 

10 risico’s.

Gedurende 2014 heeft, conform afspraak, geregeld informeel overleg plaats-
gevonden tussen voorzitter en vicevoorzitter van de Stichting tot beheer Aandelen 
van Centraal Boekhuis B.V. en een afvaardiging van de RvC en het bestuur van CB. 
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Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen
De samenstelling van de Raad is in 2014 gewijzigd. Drie commissarissen hebben 
de Raad verlaten, te weten Yvonne van Oort, Jan Kessels en Hans Gelauff. Wij zijn 
hen bijzonder erkentelijk voor de bijdrage die zij hebben geleverd. Kitty Koelemeijer, 
Peter Dirks en Geert Noorman zijn in september aangetreden. Ten aanzien van de 
werkwijze van de Raad van Commissarissen is schriftelijk bepaald dat de leden ten 
opzichte van elkaar en ten opzichte van de directie onafhankelijk en kritisch dienen 
te opereren.

RHR-commissie
De in 2011 ingestelde commissie voor remuneratie en personele aangelegen-
heden (RHR-commissie) heeft in 2014 tweemaal vergaderd. Zij heeft een groot 
aantal aspecten van het HR-beleid binnen CB behandeld. Zo is er uitvoerig 
aandacht geschonken aan het talentbeleid binnen CB en hoe talenten worden 
geïdentificeerd en begeleid in hun ontwikkeling. 

Ook is het onderwerp verzuimpreventie besproken. De binnen CB ingestelde  
interventiecirkel voert een actief beleid om dit percentage verder naar beneden te 
brengen. Er is gekozen voor een strak en vooral preventief beleid bij ziekmeldingen. 
Hierbij is een nauwe samenwerking met de bedrijfsarts, psycholoog en fysio-
therapeut van groot belang. CB heeft door dit actieve beleid in 2014 een verzuim-
percentage van nog geen 3% dat gekwalificeerd kan worden als laag.

De RHR-commissie heeft uitgebreid stilgestaan bij de inhoud van en onderhande-
lingen voor een nieuwe cao. In april is er met de vakorganisatie overeenstemming 
bereikt voor een cao met een looptijd tot 2017. Ook heeft de commissie de werking 
van het loongebouw en het beloningsbeleid geëvalueerd.

In relatie tot de gewijzigde wet- en regelgeving pensioenen heeft de RHR-
commissie gesproken over de effecten daarvan op de bij CB aanwezige pensioen-
regeling. Deze regeling expireert ultimo 2015 en de voorbereiding ten aanzien van 
vernieuwing is in 2014 in gang gezet. 

Tot slot zijn de introductie van een nieuw HR informatiesysteem en de kengetallen 
2014 in vergelijking met die van voorgaande jaren besproken. Er is een goed beeld 
verkregen van de ontwikkeling in het medewerkersbestand, waaronder de beperkte 
mutatie in verzuim, diversiteit en door- en uitstroom van medewerkers. 
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Auditcommissie
De RvC heeft specifieke taken op het gebied van verslaglegging en financieel 
beleid gedelegeerd aan de Auditcommissie (AC). De AC rapporteert over haar 
bevindingen aan de voltallige RvC. De RvC als geheel is verantwoordelijk voor  
de in dit kader door de AC uitgevoerde werkzaamheden.

Er waren in 2014 drie bijeenkomsten van de AC. In de eerste werden de manage-
mentletter 2013 en de ISAE 3402 verklaring besproken in aanwezigheid van de 
accountant. De conclusie van de managementletter was dat de administratieve 
organisatie goed op orde is. Er werden enkele suggesties ter verbetering gedaan 
op specifieke onderdelen in het kader van de administratieve organisatie en interne 
controle. Deze werden door de directie opgevolgd. Ook werd stilgestaan bij de 
status van debiteuren en het overzicht van de zich in 2013 voorgedane veiligheids-
incidenten

In een volgende vergadering werd de jaarrekening inclusief het verslag van  
de accountant besproken, eveneens in aanwezigheid van de accountant.  
De verwerking in de jaarrekening van het faillissement van een klant en de  
participatie in Fashionwheels die per 1 januari 2014 is geëffectueerd is daarbij 
uitgebreid besproken. 

In de laatste vergadering van het jaar stonden onder meer risicomanagement, 
rolling forecast 2014, concept jaarplan 2015 en een analyse van investeringen  
op de agenda. In alle vergaderingen kwamen aan de orde de financiële resultaten, 
de voortgang in relatie tot het jaarplan en het debiteurenbeheer.

Jaarrekening
De Auditcommissie heeft medio maart 2014 de jaarrekening 2013 besproken met 
de directie en met de accountant. Op grond daarvan heeft zij verslag uitgebracht 
aan de voltallige RvC en voorgesteld de jaarrekening, met de verklaring van de 
accountant, ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen heeft met dit voorstel ingestemd. 

Namens de Raad van Commissarissen
Bernard Al, voorzitter
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CB kijkt terug op een jaar waarin we onze diversificatiestrategie verder vorm 
hebben gegeven. Dit had belangrijke ontwikkelingen in de sectoren Media, Fashion 
en Healthcare als resultaat. Sinds 1 januari 2014 heeft CB ook een belang van 50% 
in Fashionwheels. Inmiddels handelt Fashionwheels onder de naam CB Fashion. 
Relevante data van CB Fashion zijn meegenomen in dit jaarverslag.

Media 

Fysieke distributie 
Voor het vijfde jaar op rij is de markt van het fysieke boek gekrompen. Na omzet-
dalingen van 3,5% in 2010, 4,4% in 2011, 7,6% in 2012 en 6,4% in 2013 bedroeg de 
krimp in 2014 7,9%. In volume was de krimp in 2014 zelfs 10% (bron: GfK). Ook de 
boekverkoop in Vlaanderen liet een omzetdaling zien: 1,9% ten opzichte van 2013 
(bron: GfK). 

CB verwerkte 3,4% minder exemplaren in 2014 dan in 2013. Het volume dat we 
verwerkten, daalde wel minder dan de markt, mede doordat enkele uitgevers in 
2014 hun logistiek (in toenemende mate) aan CB uitbesteedden. Dit heeft ook  
een positieve invloed op de te verwerken aantallen voor 2015.

In februari 2014 zijn de activiteiten van boekhandelsketen Polare stil gevallen. 
Twaalf vestigingen van het voormalige Polare zijn onder lokaal ondernemerschap 
vanaf maart 2014 succesvol doorgestart. Ook boekenclub ECI heeft na een  
faillissement begin 2014 een succesvolle doorstart kunnen maken onder nieuw 
ondernemerschap.

Het aantal e-commerceleveringen steeg in 2014 met 16%. Deze groei wordt onder 
meer veroorzaakt door nieuwe afnemers die in 2014 gebruik gingen maken van 
onze e-commerce diensten.

Print on demand 
Uitgeven en verkopen zonder voorraad is mogelijk dankzij CB’s Print on demand. 
Pas wanneer een boek niet meer in voorraad is, wordt een nieuw exemplaar  
geproduceerd. De productie van boeken vindt plaats op basis van de dagelijkse, 
werkelijke vraag. Het Print on demand-proces gaat zo snel dat het voor de levertijd 
niet uitmaakt of het boek op voorraad ligt of niet. Dit zorgt voor minder opslag-
kosten en restvoorraden. 

Verslag van de directie
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Al vanaf de start in 2011 zet de positieve ontwikkeling van Print on demand door, 
met in 2014 een groei van 21% ten opzichte van 2013. Ook het aantal uitgevers  
dat Print on demand inzet blijft toenemen, evenals het aantal beschikbare titels. 
Inmiddels is 18% van de titels die CB uit voorraad levert, verkrijgbaar via Print on 
demand. 

Groothandel 
We zijn een belangrijke speler in de markt van het buitenlandse boek. CB’s  
Groothandel biedt een breed assortiment aan dat direct aansluit bij de wensen  
van de boekverkoper. De boekverkoper kan daarbij aangeven welke nadruk hij  
op bepaalde genres wil leggen en hoe breed het aanbod in zijn winkel moet zijn.  
Daarnaast kunnen boekverkopers putten uit bijna 2 miljoen buitenlandstalige  
titels in de bestelservice. Het aantal boeken dat Groothandel heeft afgezet, is  
wel gedaald. Dat ligt mede aan de krimpende markt van het fysieke, buitenlands-
talige boek.

Digitale distributie 
CB heeft een centrale positie als de leverancier van e-books. We bieden het  
digitale aanbod van 95% van alle Nederlandse uitgeverijen en breiden dit  
assortiment maandelijks uit met circa 600 titels. Via CB kunnen uitgevers hun 
e-books inmiddels aanbieden aan meer dan 175 nationale en internationale 
e-bookverkopers.  In 2014 distribueerde CB 3,1 miljoen e-books. Dat is een groei 
van 60% ten opzichte van 2013. 

Een fors deel van deze groei realiseerden we door de levering van e-books aan 
openbare bibliotheken (Bibliotheek.nl): 830.000 uitleningen. CB is sinds 2014 
e-bookleverancier voor bibliotheken in opdracht van uitgevers. Het aanbod van 
bibliotheektitels verschilt sterk met de titels die verkocht worden. Uitgevers stellen 
minder titels ter uitleen beschikbaar; deze titels zijn over het algemeen ook ouder. 

Het aandeel verkochte e-books van de totale boekenmarkt groeide naar 5%;  
dit was 4,5% in 2013. Het percentage verkochte e-books binnen de afzet van 
e-commerce bedraagt inmiddels 26,4%. 
Naast reguliere e-booktitels beheren we voor de educatieve uitgevers sinds het 
najaar van 2013 een specifiek platform voor studieboeken in het hoger onderwijs: 
Bookshelf.nl. Educatieve uitgevers zetten Bookshelf steeds vaker in als alternatief 
voor het fysieke studieboek. Wereldwijd is Bookshelf marktleider op het gebied  
van digitale studieboeken. Het is een platform van Ingram VitalSource; CB is 
verantwoordelijk voor Bookshelf in Nederland. 
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naar alle e-book verkopers. 
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1.  Uitleningen zijn uitgeleende e-books via Bibliotheek.nl.
2.  Dit zijn verkopen gemeten over de laatste 12 maanden.
3.  Betre�  alleen verkopen, geen uitleningen.
4.  Bron: GfK (december 2014) 

Groei- en/of krimpingspercentages zijn gebaseerd op cijfers 
uit de vorige infographic (oktober 2014), tenzij anders is 
aangegeven.
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CB hee�  in Nederland en Vlaanderen een centrale positie in de distributie van e-books. CB verzorgt voor uitgevers de distributie en 
facturatie van e-books naar alle e-book verkopers. 

Boek.be is de koepelvereniging van het Vlaamse boekenvak. Samen met hun leden - uitgevers en boekhandelaren - doen zij er alles 
aan om boeken zo breed mogelijk te promoten en te ondersteunen.

januari 2015

1.  Dit zijn verkopen gemeten over de laatste 12 maanden, specifi ek voor Vlaanderen.
2.  Dit zijn verkopen gemeten over de laatste 12 maanden, voor het gehele Nederlandse taalgebied.
3.  Betre�  alleen verkopen via webwinkels, geen ecosystemen, over de laatste 12 maanden, voor het gehele Nederlandse taalgebied.
4.  Specifi ek voor Vlaanderen. Bron: GfK (december 2014).

Groei- en krimppercentages zijn gebaseerd op cijfers uit de vorige infographic (oktober 2014), tenzij anders aangegeven.
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Innovatie
CB werkt continu aan nieuwe diensten en producten voor de markt. Zo realiseerden 
we in 2014 de volgende innovaties voor de sector Media: 
 - In september is Coming Soon gelanceerd: een website voor boekverkopers 

(en uitgevers) met dagelijkse updates van uitgevers over nieuwe titels, 
promotieacties, actualiteiten, recensies en boektrailers. De bestelfunctie van 
Coming Soon is direct gekoppeld aan CB Online. Uitgevers kunnen via CB 
Online ook eenvoudig Coming Soon updaten en onderhouden. Eind 2014 waren 
al 1400 titels aangemeld.

 - We ontwikkelden samen met een IT-partner diverse functies van het 
e-bookplatform verder uit, waaronder een nieuwe oplossing voor 
watermerkbeveiliging. Hiermee kunnen we de kosten van watermerkbeveiliging 
voor de uitgever fors verlagen.

 - Sinds 2014 maakt CB ieder kwartaal met een infographic inzichtelijk hoe 
de e-bookmarkt zich ontwikkelt. Die e-bookinfographics genieten grote 
belangstelling van onze klanten en de media. Samen met Boek.be ontwikkelden 
we ook een versie met informatie over de Vlaamse markt.
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 - Voor managementinformatie ontwikkelt CB een nieuwe online applicatie: 
Analytics. Analytics is gebaseerd op Oracle Business Intelligence en biedt onze 
klanten nog meer inzicht in hun afzet- en omzetontwikkeling. Een eerste, volledig 
werkende beta-omgeving is beschikbaar voor uitgevers met e-bookafzet. In de 
komende jaren ontwikkelen we het online platform verder voor alle facetten van 
de CB-dienstverlening. Uitgevers kunnen zo sneller en eenvoudiger inzoomen 
op ontwikkelingen van specifieke titels en afnemers. 

 - In 2014 creëerden we samen met Boek.be de NSTC. Dit staat voor 
Nederlandstalige Standaard Tekst Code en is ook wel bekend als het super-
ISBN. Via de NSTC kan een retailer eenvoudig bij elkaar paperback, hardcover, 
e-book en audioboek van een titel tonen aan de consument. De consument 
kan zo gemakkelijker de verschijningsvorm kiezen die het beste aansluit bij zijn 
behoeften. Boekverkopers hebben in hun artikelinformatie sinds november 2014 
de beschikking over de NTSC-informatie.

 - Print on demand wordt ook ingezet voor de distributie van buitenlandse boeken. 
Samen met partner Ingram Global Connect breiden we in 2015 het assortiment 
uit met titels die CB via Print on demand produceert en direct distribueert.  
Dit levert een nog breder assortiment op met een zeer snelle levertijd.

 - CB begon in 2014 met het uitleveren van abonnementen voor boeken en 
tijdschriften. De abonnementen verzenden we periodiek naar vele eindafnemers 
in binnen- en buitenland, en we verzorgen de facturatie.

Fashion
Passend binnen onze diversificatiestrategie heeft CB een belang van 50% van de 
aandelen verworven in logistiek dienstverlener Fashionwheels. De combinatie  
CB/Fashionwheels is door de krachtenbundeling één van de leidende spelers 
in West-Europa. Zo’n vergaande samenwerking past bij de ambitie van beide 
bedrijven: verder groeien in fashionlogistiek. In januari integreerden CB en Fashion-
wheels hun salesteams. Daarnaast werkte in 2014 een gedeeld projectteam aan de 
samenwerking en de realisatie van synergie tussen beide bedrijven. Per 22 april 
was de rebranding van Fashionwheels naar de nieuwe merknaam CB Fashion een 
feit. CB Fashion biedt internationaal een integrale propositie die klanten volledig 
ontzorgt: van inbound en douanediensten, warehouse en e-commerce tot  
reconditionering en transport.

De fashionretail in de Benelux bleef in 2014 onder druk staan. Internationaal  
zagen we een sterk wisselend beeld. E-commerce in de fashion blijft zich sterk 
ontwikkelen en is een belangrijk groeisegment. Ook CB Fashion groeide sterk  
op het gebied van e-commerce, zowel in omzet en aantal klanten als in dienst-
verlening. Daarnaast realiseerde CB Fashion een verdere verbreding van dienst-
verlening, onder meer met inhouse reconditionering.
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Healthcare
De zorgmarkt is voor ons een strategische groeimarkt. Die markt ontwikkelen we 
aan de hand van een langetermijnvisie. In een omgeving waar veel leveranciers en 
afnemers met elkaar zijn verbonden, is ruimte voor een slimmere inrichting en 
bundeling van logistieke activiteiten. Dit wordt versterkt door diverse, ingrijpende 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg die moeten bijdragen aan het leveren van 
betere zorg tegen minder kosten. In 2014 heeft CB al laten zien dat het waarde 
toevoegt aan deze sector in beweging. Inmiddels zijn we in alle segmenten van de 
gezondheidszorg actief en realiseren we verschillende vormen van dienstverlening. 

De pilot ‘logistieke bundeling’ (die we in 2013 hebben opgestart met een  
aantal ziekenhuizen en leveranciers) werd in het voorjaar van 2014 structurele 
dienstverlening. Het aantal ziekenhuizen en leveranciers dat hierbij betrokken  
is, steeg fors. 

CB heeft zijn dienstverlening voor de zorg flink uitgebreid. Zo zijn we gestart  
met integrale dienstverlening waarbij we artikelorders ontvangen, zendingen uit 
consignatievoorraad samenstellen en artikelfacturen versturen. Daarnaast hebben 
we een RFID-bestelbord ontwikkeld in samenwerking met een academisch zieken-
huis. Op deze manier kan het ziekenhuis gemakkelijker en efficiënter bestellen,  
plus beter invulling geven aan het voorraadbeheer. In de tweede helft van 2014 
begonnen we met het aanbieden en uitvoeren van logistieke scans aan zieken-
huizen: deze scans brengen het verbeterpotentieel van de logistiek in kaart. 

Vanuit de markt is veel interesse in de rol, de logistieke visie en de mogelijkheden 
van CB. Zo organiseerden we in 2014 zes bijeenkomsten en verzorgden we 
lezingen op diverse zorgcongressen. 

In 2014 behaalde CB voor de healthcareprocessen het ISO9001-certificaat.

Operationele ontwikkelingen

Toekomstbestendig vervoer
In 2014 is gestart met de uitwerking en voorbereiding van een nieuw vervoers-
model. Dat deden we omdat het rendement op vervoer in toenemende mate onder 
druk staat in de veranderende markt van winkeldistributie. De integratie van het 
vervoersnetwerk van CB Fashion biedt bovendien kansen voor optimalisatie. 

Het vervoersvolume en de bijbehorende ontwikkelingen zijn in 2014 uitgebreid 
geanalyseerd. Op basis daarvan bepaalden we welk gedeelte van het volume past 
in het vervoersnetwerk van CB en welk deel beter past in het netwerk van CB 
Fashion of vervoerspartners. De informatievoorziening en de kwaliteit van de 
dienstverlening zijn daarbij de belangrijkste randvoorwaarden. 
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In 2015 gaat CB gefaseerd de nieuwe vervoersoplossingen implementeren.  
Eind januari starten we met flexibele levertijden op basis van een prognose van  
het verwachte vervoersvolume per dag. Vanaf het tweede kwartaal werken we 
intensiever samen met vervoerspartners. Met dit nieuwe vervoersmodel bereidt  
CB zich voor op een gezond, toekomstbestendig vervoer.

Automatisering internetbestellingen
Online worden steeds vaker meerdere artikelen tegelijk besteld. CB heeft in  
2014 de afhandeling van deze bestellingen verder geautomatiseerd. Een nieuwe 
productielijn vergroot de verwerkingscapaciteit en versnelt de doorstroom van  
kleinere zendingen tegen lagere kosten. Naast internetbestellingen verwerken we 
met de nieuwe productielijn ook kleinere bestellingen en klantbestellingen via de 
boekhandel. De productie is begin januari 2015 opgestart.

Warehousemanagementsysteem
We hebben een nieuw Warehousemanagementsysteem (WMS) geselecteerd dat 
de bestaande WMS-pakketten en het eigen ontwikkelde WMS (CB2000) kan 
vervangen. Met dit WMS heeft CB toekomstbestendige software om de logistieke 
processen, systemen en magazijnen aan te sturen. Ook kunnen we artikelen  
uit de drie strategische markten van CB naast elkaar en door elkaar verwerken.  
Zo waarborgen we de dekking op onze infrastructuur.

Customer Relationship Management
Begin 2014 is CB begonnen met het verder professionaliseren van het  
Customer Relationship Management (CRM). We hebben onze visie op CRM  
als volgt gedefinieerd: “CB is sterk verbonden met zijn klanten en hun markten  
door proactieve en relevante interactie gericht op het ontzorgen van de klant,  
met als resultaat duurzame voordelen voor klanten en overige stakeholders”. 

Deze visie geven we concreet vorm met twintig initiatieven op het gebied van 
marketing, sales en service. De initiatieven werken we in fases uit onder de noemer 
CB Connect. CB Connect staat enerzijds voor de verbinding tussen CB en de klant, 
en anderzijds voor de verbinding tussen de verschillende afdelingen binnen CB.  
Zo kunnen we samen onze klant goed bedienen.

De sales- en serviceprocessen richten we effectiever in. Bovendien selecteerden 
we het CRM-systeem Salesforce om deze processen goed te ondersteunen.  
De Sales-afdelingen werkten al met Salesforce. In februari 2015 volgen alle  
afdelingen die bij service betrokken zijn. 

Binnen CB Connect leggen we ook de nadruk op de menselijke factor: betrokken-
heid, gedrag en acceptatie. Daarbij sluit onze CRM-visie aan op onze kernwaarden: 
klantgericht, initiatiefrijk en toegewijd.  
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Ten slotte is in 2014 ook een klanttevredenheidsonderzoek opgestart, waarbij de 
uitkomsten dienen voor verbetering van onze dienstverlening.

Informatietechnologie
Informatietechnologie speelt een grote rol in de hierboven beschreven ontwikkeling 
van CB’s diensten, markten en operatie. Ook belangrijk is dat voor een nog grotere 
betrouwbaarheid van de IT-infrastructuur AIX is gemigreerd naar Linux, als operating 
systeem voor bedrijfskritische toepassingen. Verder is de besturingssoftware van 
de (boeken)sorteermachine, bakkenbuffer en bakkenbanen volledig gemoderniseerd 
zodat we de continuïteit ervan kunnen waarborgen. In het kader van de diversificatie-
strategie van CB is bovendien een nieuwe blauwdruk ontwikkeld voor de applicatie-
architectuur. Dankzij deze architectuur kunnen we alle opdrachten, ongeacht markt 
en type, door een centraal ordermanagement laten behandelen. 

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid is belangrijk in onze bedrijfsvoering. Daarbij leggen we de focus op 
continuïteit, maatschappelijke betrokkenheid, veiligheid en milieu. 

Maatschappij
CB is jaarlijks betrokken bij belangrijke culturele activiteiten binnen de boeken-
branche. In 2014 droegen we bij aan de Gouden Ganzenveer en waren we hoofd-
sponsor van museum Meermanno, ‘huis van het boek’, in Den Haag. Op regionaal 
niveau stimuleren we regelmatig lokale activiteiten, zoals het tweejaarlijks cultuur-
evenement LekArt in Culemborg. Daarnaast zijn we betrokken bij Simon & Odil, 
een interactieve website en ziekenhuisextranet voor langdurig of chronisch zieke 
kinderen in België. Verder levert CB al jaren een bijdrage aan Plan Nederland en 
War Child.

Veiligheid & Milieu
CB garandeert een veilige werkomgeving en hanteert daarom strakke normen.  
Op jaarbasis bekijken we hoe we dit verder kunnen verbeteren. Dit doen we bijvoor-
beeld met risico-inventarisaties, periodieke medische onderzoeken en ongevallen-
registratie, plus een calamiteiten- en herstelplan. 

Omdat we onze logistieke en vervoersstromen continu optimaliseren, levert CB een 
concrete bijdrage aan het milieu. Op dit moment werken we aan een CO2 -reductie 
van meer dan 20% in 2014 in het wagenpark, en zijn alle nieuw aangeschafte 
vrachtwagens uitgerust met Euro6-motoren. Dit zorgt voor een emissiereductie van 
fijnstof en stikstofoxiden. 
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Human Resources

Aantal medewerkers
Het aantal FTE werkzaam bij CB in Nederland en België steeg licht ten opzichte  
van 2013, met 0,2% (van 758 naar 759 FTE). Bij CB Fashion werkten daarnaast  
in 2014 231 FTE.

Cao
In april is voor de medewerkers van CB in Nederland een nieuwe bedrijfs-cao 
gesloten, die met terugwerkende kracht is ingegaan op 1 januari 2014. De cao 
heeft een looptijd van 3 jaar en kent een totale loonsverhoging gedurende deze 
periode van 5,25%.

Er zijn afspraken gemaakt over de vakantietoeslag, doorbetaling bij arbeids-
ongeschiktheid en een betere aansluiting van de startsalarissen op het  
minimumloon. Verder zijn er aanpassingen afgesproken in het beloningsgebouw 
van de chauffeurs groep, zodat hiermee meer aansluiting komt op de betalingen  
binnen het beroepsgoederenvervoer.

Ziekteverzuim
Ook in 2014 was er veel aandacht voor het voorkomen en beperken van ziekte-
verzuim. Hierdoor daalde het kortverzuim opnieuw en zagen we ook fysieke, 
arbeidsgerelateerde klachten steeds verder afnemen. Daartegenover staat dat het 
psychisch verzuim licht steeg en dat door de duur hiervan het langdurig verzuim 
licht omhoog ging. Het totale verzuimpercentage van CB is uitgekomen op 2,97%. 
Het totale verzuimpercentage van CB Fashion over 2014 is 5,25% en krijgt in 2015 
alle aandacht om het omlaag te brengen.

Personeelsontwikkeling
CB heeft in 2014 1,2% van de loonsom besteed aan opleidingen en groeps-
trainingen. Om zoveel mogelijk medewerkers te ontwikkelen op belangrijke  
competenties, organiseerden we vijftien interne workshops waar iedereen zich  
voor kon inschrijven. Deelnemers verdiepten zich onder meer in Excel, Powerpoint, 
‘spreken in het openbaar’ en ‘effectief vergaderen’. Het animo voor de workshops 
was zeer groot. Daarnaast volgden 66 medewerkers individuele opleidingen.
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De verzuim- en kort verzuimcijfers in bovenstaande grafiek gelden voor CB.  
Voor CB Fashion gold voor 2014 een totaalverzuimpercentage van 5,25%.
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CB Fashion

CB



Dagelijks  
nieuwe  
updates
In september is Coming Soon gelanceerd: een 
website voor  boekverkopers met dagelijks 
nieuwe updates van  uitgevers over nieuwe titels, 
promotieacties, actualiteiten,  recensies en boek-
trailers. Met een directe bestelfunctie  gekoppeld 
aan CB Online. Coming Soon is door uitgevers 
 eenvoudig te onderhouden via CB Online.  
Eind 2014 zijn reeds 1400 titels aangemeld.

Media
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Strategie en vooruitblik
CB zal de komende jaren onveranderd blijven inzetten op innovatie in de boeken-
sector en op zijn diversificatiestrategie. Zo waarborgen we de continuïteit van de 
onderneming op de (middel)lange termijn.

Media
We streven naar groei van activiteiten in de Mediasector, ook in een verder  
krimpende boekenmarkt. Daarbij willen we onze activiteiten in Nederland en België 
uitbreiden met de distributie van algemene, educatieve en wetenschappelijke 
boeken die nu nog door marktpartijen zelf worden gedistribueerd. Daarnaast willen 
we groeien in diensten rondom het fysieke en digitale boek in nauwe afstemming 
met klanten. Dit betreft onder meer dienstverlening op het gebied van Management-
informatie (Analytics), Print on demand en Coming Soon (het online platform 
waarmee boekverkopers op één plek beter zicht krijgen op alle nieuwe titels). 

Samen met uitgevers en boekverkopers zullen we levering op basis van consignatie 
verder ontwikkelen, zodat boekverkopers en uitgevers meer titels en exemplaren in 
de winkelvoorraad op kunnen nemen. CB zet daarnaast in op verdere groei van 
e-bookdistributie naar ruim 5 miljoen exemplaren.

Tevens zullen we in samenwerking met brancheorganisaties een innovatiekalender 
opstellen, zodat we meer gecoördineerd met vernieuwing aan de slag kunnen 
gaan.

Fashion 
In 2015 zet CB Fashion verder in op de ontwikkeling en versterking van  
e-commercediensten, plus op de groei in warehousing. Daarnaast zal veel 
aandacht uitgaan naar operational excellence en de versteviging van samen-
werkingsverbanden op onder meer het gebied van transport in de Benelux,  
warehousing en inkoop.
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Healthcare
In 2015 verwachten we een verdere toename van het aantal klanten in Healthcare 
en gaan we van start met oriëntatie op de Belgische zorgmarkt. CB breidt zijn  
diensten uit met onder meer:
 - Een logistieke propositie voor leveringen rechtstreeks aan de consument, die 

past bij de beweging naar steeds meer geïndividualiseerde zorg.
 - Verdere ontwikkeling van dienstverleningsconcepten op basis van eerdere 

succesvolle pilots.
 - Het gezamenlijk met klanten ontwikkelen van diensten op het gebied van 

informatievoorziening en financiële afwikkeling. 

CB wil bovendien in 2015 het GDP-certificaat behalen. GDP (Good Distribution 
Practice) omvat richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en medische 
producten voor gebruik door de mens.

Informatietechnologie
In 2015 zal CB ook verder invulling geven aan de IT-strategie. Deze is erop gericht 
om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te verbeteren. Transparantie en  
inzichtelijkheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. De migratie van CB2000 
(ERP) naar de Exadata-databaseservers, de vernieuwing van CB Online, de imple-
mentatie van healthcare- en fashionoperaties in opdrachtmanagement en het 
warehousemanagementsysteem zijn daarbij belangrijke projecten. Ook zullen we 
werken aan initiatieven voor informatiedienstverlening in de healthcaremarkt, en 
gaan we onderzoek doen naar de toepassing van augmented reality in logistieke 
processen. 
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Financiële gang  
van zaken
Het jaar 2014 stond vanuit financieel oogpunt voor CB in het teken van haar  
deelneming in CB Fashion en verbetering van het resultaat ten opzichte van 2013. 

We verwierven in januari 2014 een belang van 50% van de aandelen in Fashion-
wheels. Fashionwheels is een belangrijke speler in de fashionlogistiek. Nadat de 
aandelen waren verkregen, kreeg ons nieuwe samenwerkingsverband de naam  
CB Fashion. De balans en winst-en-verliesrekening van CB Fashion worden  
integraal geconsolideerd in de cijfers van Centraal Boekhuis B.V.

Netto resultaat € 5,7 miljoen (2013: € 2,5 miljoen)
De netto-omzet van CB steeg met € 18,6: van € 86,7 miljoen in 2013 naar  
€ 105,3 miljoen in 2014. Die toename danken we vooral aan het samenvoegen  
van de omzet van de fashionlogistieke activiteiten. Het bruto bedrijfsresultaat 
(netto-omzet minus kostprijs handelsgoederen) steeg met € 19,6 miljoen.  
De totale bedrijfslasten gingen in deze periode omhoog met € 15,5 miljoen, naar  
€ 91,4 miljoen totaal (2013: € 75,9 miljoen). Daardoor steeg het bedrijfsresultaat 
ten opzichte van 2013 met € 4,1 miljoen naar € 6,7 miljoen. De financiële baten en 
lasten stegen ook in 2014, van € 0,7 miljoen in 2013 naar € 0,8 miljoen (stijging:  
€ 0,1 miljoen). Het netto resultaat na aandeel derden over 2014 ging ook omhoog, 
en bedraagt € 5,7 miljoen. Dat is € 3,2 miljoen meer ten opzichte van 2013.

Netto omzet € 105,3 miljoen (2013: € 86,7 miljoen)
CB richt zich vooral op het realiseren van omzet in de markten van Media, Fashion 
en Healthcare. In deze markten verzorgen we de integrale distributie voor onze 
klanten, met daarbij onder meer inslag, opslag, samenstellen leveringen aan retail 
en consumenten, value added diensten zoals het samenstellen van displays en  
het reconditioneren van kledingstukken, retourlogistiek en vervoersdiensten.  
Daarnaast vervult CB een belangrijke rol in de distributie van digitale content,  
Print on demand-productie en verkoop van Engelstalige boeken. Kenmerkend  
voor de dienstverlening in de markt van fashionlogistiek is dat de zendingen die  
we samenstellen en vervoeren de hele wereld over gaan. Dit verklaart ook de 
aanzienlijke groei van de omzet in vervoersdiensten. De netto omzet die CB met 
deze activiteiten realiseerde, is in 2014 met € 18,6 miljoen toegenomen ten 
opzichte van het jaar daarvoor.
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De omzet die CB haalt met haar distributieactiviteiten in de markt van logistieke 
diensten op het gebied van media kent in 2014 een groei van € 0,3 miljoen. Deze 
groei danken we aan het toegenomen aantal klanten dat haar volledige distributie 
door ons laat verzorgen en aan de groei van de distributie van digitale content. 

De voor uitgevers gefactureerde omzet inclusief e-books naar boekverkopers in 
Nederland en België daalde van € 408 miljoen in 2013 naar € 395 miljoen in 2014. 

De consolidatie van CB Fashion betekent dat CB een groei van € 6,5 miljoen laat 
zien in de omzet van de logistieke dienstverlening. Deze consolidatie is tevens onze 
voornaamste reden van de groei aan omzet in de vervoersactiviteiten. CB Fashion 
onderhoudt een Benelux-netwerk voor retailvervoer en is aangesloten bij een  
internationaal netwerk voor vervoer van en naar landen als Duitsland, Frankrijk  
en Spanje. De toename van de omzet bij Vervoer bedraagt € 12,5 miljoen.

Voor de groothandelsactiviteiten was het jaar 2014 minder positief dan bij de  
logistieke activiteiten. Het wegvallen van belangrijke klanten begin 2014 is in dat 
jaar qua omzet en marge niet meer ingehaald. Daardoor daalde de marge op deze 
activiteiten in 2014 met bijna € 0,5 miljoen. 

Bedrijfslasten € 91,4 miljoen (2013: € 75,9 miljoen)
Zoals onze omzet in 2014 vooral een stijging kende dankzij de consolidatie van 
onze deelneming in CB Fashion, geldt dat ook voor onze bedrijfslasten. CB Fashion 
maakt in haar internationale vervoersnetwerk gebruik van de inhuur van transport-
bedrijven. In de weergave van de cijfers van CB over 2014 vinden we dit terug  
in de stijging van de post ‘uitbesteed werk’. De bedrijfslasten stegen in 2014 met  
€ 15,5 miljoen ten opzichte van 2013. Het faillissement van Polare is in de bedrijfs-
lasten over 2013 verwerkt (effect: € 6,4 miljoen).

Investeringen en afschrijvingen
De in 2014 verantwoorde investeringsuitgaven bedragen € 13,5 miljoen  
(2013: € 3,1 miljoen). Dit betreft de gezamenlijke investeringen die door CB en  
CB Fashion in 2014 zijn gedaan op het gebied van zelfvervaardigde en gekochte 
software, goodwill en magazijninstallaties en -inventaris. 
De desinvesteringen in 2014 hebben betrekking op het buitengebruik stellen van 
software en hardware; deze bedragen € 1,4 miljoen. De afschrijvingskosten stegen 
in 2014 ten opzichte van 2013 per saldo met € 0,1 miljoen. 
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Solvabiliteit en liquiditeit
Omwille van de vergelijkbaarheid van de jaarresultaten laten we in het solvabiliteits-
percentage van 2013 de impact van de afwaardering als gevolg van het faillisse-
ment van Polare buiten beschouwing.

Solvabiliteit
De gemiddelde solvabiliteit daalde van 43,6% in 2013 naar 41,5% in 2014. Deze 
daling wordt veroorzaakt door een toename van het balanstotaal.

Met de Rabobank is afgesproken dat de solvabiliteit minimaal 30% moet bedragen. 
Deze ratio bepalen we door het geconsolideerde balanstotaal te vermeerderen met 
de contante waarde van de operationele leaseverplichtingen, en te verminderen 
met de geactiveerde immateriële vaste activa en leningen. Op basis van deze bere-
kening komt deze solvabiliteit uit op 34,1% (2013: 38,7%). Hiermee voldoen we 
ruimschoots aan de eis van de bank.

Liquiditeit
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 21,2 miljoen positief en is 
hiermee € 6,7 miljoen hoger dan in 2013. De toename van deze kasstroom komt 
door de verbetering van het bedrijfsresultaat. De positieve operationele kasstroom 
van € 21,2 miljoen, de negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 24,8 
miljoen en de negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 5,1 miljoen 
vormen samen de mutatie in geldmiddelen ultimo 2014: per saldo € 8,8 miljoen 
negatief (2013: € 1,5 miljoen negatief). 
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Risicomanagement
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het beheersingskader van CB. 
Een goede risico-inventarisatie en risicobeoordeling vormen hiervoor de basis.  
We maken bij de beoordeling van risico’s en beheersmaatregelen gebruik van het 
COSO-referentiemodel, dat een onderscheid kent in strategische, operationele, 
financiële en compliance risico’s. 
Binnen CB is risicomanagement integraal onderdeel van de organisatie en de 
processen. Risicobeoordeling vindt onder andere plaats in de planning- en control-
cyclus, die onder meer bestaat uit het strategisch plan, jaarplan, rolling forecast en 
maandelijkse financiële rapportages. Risicobeoordeling is ook de basis voor de 
jaarlijkse ISAE 3402 rapportage die CB voor de uitgevers uitbrengt over de geld-
goederenbeweging. 
CB heeft een risicoregister waarin de bedrijfsbrede risico’s zijn vastgelegd en 
beoordeeld. Voor elk risico zijn kans van optreden en mogelijke impact ingeschat. 
Per risico zijn maatregelen en waar nodig aanvullende acties benoemd. De actuele 
toprisico’s worden periodiek besproken in de directie.

Belangrijkste geïdentificeerde risico’s

CB heeft onder meer de volgende risico’s geïdentificeerd:
 - Daling van het fysiek gedistribueerde volume in het boekenvak.
 - Onvoldoende snelheid in de realisatie van een voldoende grote positie in de 

markt van de logistiek van fashion en healthcare producten.
 - Ontwikkeling kwaliteit debiteurenportefeuille.

De directie van CB heeft in 2014 een belangrijk aantal activiteiten bepaald en uitge-
voerd om de risico’s op de verschillende terreinen te verkleinen. Zo heeft zij in de 
sector Media het effect van de krimp van de markt op de omvang van de logistieke 
activiteiten weten te beperken door nieuwe klanten en stromen te verwerven. In de 
markt van fashion logistiek heeft CB een deelneming verworven in CB Fashion.

Operationeel
Voor de continuïteit en betrouwbaarheid van het operationele proces heeft CB vele 
maatregelen getroffen waaronder veiligheids- en continuïteitsplannen en fysieke 
beheersmaatregelen als een dubbel rekencentrum en sprinklerinstallaties. Om het 
risico van ongeoorloofde toegang tot informatie, fysieke locaties of goederen te 
reduceren, voeren we informatiebeveiligingsbeleid en hebben we geïnvesteerd in 
de fysieke toegangsbeveiliging van de locaties en vrachtauto’s.
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De operationele integratie met CB Fashion is in 2014 gestart en zal ook in 2015 de 
nodige aandacht vragen. Het slagen hiervan is van belang om onze klanten blijvend 
optimaal te kunnen bedienen en de verwachte synergie te realiseren. Op verschil-
lende niveaus in de organisatie lopen daarom initiatieven om maximaal voordeel uit 
de samenwerking te halen. Zo is bijvoorbeeld overslagpunt Weert per oktober naar 
Helmond verhuisd, wat heeft geleid tot een kostenreductie. 

CB houdt rekening met de daling van het fysiek gedistribueerde volume door de 
efficiency van het distributiecentrum te vergroten. In 2014 is daarom het concept 
voor een efficiënte verwerking van internetbestellingen verder verfijnd. De resul-
taten hiervan zullen in 2015 merkbaar zijn. Ook binnen het vervoersbedrijf wordt 
gewerkt aan het optimaliseren van het netwerk. Met de introductie van een nieuw 
vervoersmodel staan integratie van vervoerstromen en modaliteiten centraal,  
waardoor een hogere efficiency kan worden bereikt.

Compliance
CB hecht veel belang aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-
omstandigheden, werktijden, materiaal en milieu. Dit komt tot uiting in specifieke 
risico-inventarisaties, veiligheidsbeleid, training en inspecties. Samen met  
gerenommeerde belastingadviseurs zorgen we voor compliance met fiscale  
wet- en regelgeving.
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E-commerce 
logistiek & 
 reconditionering
Op het gebied van Fashion logistiek verstevigt CB Fashion continu  
zijn e-commercepropositie. Zo kunnen we door het efficiënter picken  
van orders tot een later tijdstip bestellingen van webwinkels verwerken  
voor levering aan de consument de volgende dag. Met onze e-commerce-
oplossingen sluiten we aan bij verkoop via een groeiende  diversiteit aan 
online en offline kanalen en realiseren we verschillende afleveropties 
binnen en buiten de Benelux. Waarbij we een zeer hoog kwaliteitsniveau 
aan onze klanten kunnen garanderen.
 
Daarnaast ontwikkelde CB Fashion in 2014 volledig  geïntegreerde 
reconditioneringsfaciliteiten waardoor  kleding altijd in topconditie bij 
onze klanten aankomt.

Fashion



fashion
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Geconsolideerde balans
(voor resultaatverwerking)  
(bedragen x € 1.000)

Activa Toelichting 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1 10.271 4.647
Materiële vaste activa 2 35.391 34.048
Financiële vaste activa 3 - -

  
Totaal vaste activa 45.662 38.695

Vlottende activa
Voorraden 4 508 409

Vorderingen 5

Debiteuren 88.949 84.257
Overige vorderingen en overlopende activa 6.513 6.069

  
Totaal vorderingen 95.462 90.326

Effecten 6 11.012 48

Liquide middelen 7 10.573 19.385

Totaal vlottende activa 117.555 110.168

Totaal 163.217 148.863

Jaarrekening
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Passiva Toelichting 31-12-2014 31-12-2013

Groepsvermogen 8

Aandeel van de rechtspersoon in het  
groepsvermogen 64.793 64.079
Aandeel van derden in het groepsvermogen 758 36

  
Totaal groepsvermogen 65.551 64.115

Voorzieningen 9

Latente belastingverplichting 3.260 2.648
Overige voorzieningen 751 689

  
Totaal voorzieningen 4.011 3.337

Langlopende schulden 10

Langlopende schulden 4.922 3.325

Kortlopende schulden 11

Kredietinstellingen 6.817 3.745
Crediteuren 68.408 63.546
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.663 4.655
Overige schulden en overlopende passiva 7.845 6.140

  
Totaal kortlopende schulden 88.733 78.086

Totaal 163.217 148.863
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Geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening
(bedragen x € 1.000)

Toelichting 2014 2013

Netto-omzet 14 105.308 86.712
Kosten van handelsgoederen 15 7.190 8.166

Bruto bedrijfsresultaat 98.118 78.546

Bedrijfslasten
Kosten uitbesteed werk 16 10.897 3.026
Arbeidskosten 17 48.767 40.442
Afschrijvingen 18 7.680 7.538
Overige bedrijfskosten 19 24.034 24.955

  
Totaal bedrijfslasten 91.378 75.961

Bedrijfsresultaat 6.740 2.585

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste  
activa behoren en van effecten 38
Waardeveranderingen van vorderingen die tot  
de vaste activa behoren en van effecten 547
Rente 20 254 730

  
Resultaat vóór belastingen 7.579 3.315

Belastingen 21 -2.277 -752

Aandeel in resultaat van ondernemingen  
waarin wordt deelgenomen 25 -40

Geconsolideerd resultaat na belastingen 5.327 2.523

Waarvan aandeel derden -410  - 

Geconsolideerd resultaat toekomend  
aan de rechtspersoon 5.737 2.523
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Geconsolideerd 
kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000)

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 6.740 2.585

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 7.633 7.501
Mutaties in voorzieningen 637 -218
Mutaties in werkkapitaal:
- voorraden -35 25
- debiteuren -1.107 11.524
- overige vorderingen en overlopende activa 448 -2.948
- kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen 8.249 -2.585

 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 22.565 15.884

Ontvangen interest 2.154 2.098
Betaalde interest -1.284 -1.369
Betaalde winstbelasting -2.175 -2.152

 
Kasstroom uit operationele activiteiten 21.260 14.461
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2014 2013

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Beleggingen in effecten -10.964 10
Investeringen in deelnemingen -7.642 -
Verkoop aandelen in deelnemingen - -
Investering in immateriële vaste activa -1.773 -1.363
Investering in materiële vaste activa -4.497 -1.779
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa 63 37

  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -24.813 -3.095

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Dividenduitkeringen -5.023 -7.116
Mutaties c.q. verstrekkingen langlopende schulden 1.597 -700
Mutaties c.q. verstrekkingen kredietinstellingen -1.718 -5.130

 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -5.144 -12.946

Nettokasstroom -8.697 -1.580
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen -115 74
Toename geldmiddelen -8.812 -1.506

Saldo geldmiddelen 1 januari 19.385 20.891
Toename geldmiddelen -8.812 -1.506
Saldo geldmiddelen 31 december 10.573 19.385

In 2013 is onder de kasstroom uit bedrijfsoperaties  
bij de mutatie debiteuren de afwaardering van de  
achtergestelde lening verwerkt.
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Algemeen 

Activiteiten 
CB, gevestigd te Culemborg, levert diensten aan uitgevers, boekverkopers en 
derden op het gebied van distributie, facturatie, vervoer en informatievoorziening. 

Overnames 
Op 7 januari 2014 is de deelname van Centraal Boekhuis B.V. in Fashionwheels B.V. 
voor 50% van de aandelen formeel een feit.
In de overeenkomst met Fashionwheels B.V. is een call optie opgenomen, die CB 
een onvoorwaardelijk en onherroepelijk recht geeft om de resterende aandelen te 
verwerven tot uiterlijk 31 mei 2019.
Fashionwheels B.V. is een onderneming die zich toelegt op logistieke dienst-
verlening aan de fashion- en kledingindustrie.
Vanaf 22 april 2014 gaat Fashionwheels B.V. verder onder de naam CB Fashion B.V..

Voor de jaarrekening 2014 van Centraal Boekhuis B.V. wordt de balans en  
winst-en- verliesrekening van CB Fashion B.V. vanaf 1 januari 2014 integraal  
opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Centraal Boekhuis B.V.
De koopsom van deze deelneming bedraagt € 6,0 miljoen.

Per 31 december 2014 heeft CB Fashion B.V. de bedrijfsactiviteiten overgenomen 
van Veldhoven Distributie International B.V. (VDI) voor een bedrag van € 1,6 miljoen. 

Toegepaste standaarden 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in  
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
voldoet aan wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in  
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva  
en de resultaatbepaling zijn, voor zover niet anders is vermeld, gebaseerd op  
historische kosten. 

Voor de presentatie van de winst-en-verliesrekening wordt de categoriale  
opstelling als uitgangspunt genomen. 

Grondslagen voor de  
waardering van activa en passiva 
en de resultaatbepaling
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Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling 

Voor de fiscale waardering van de investeringen is gebruik gemaakt van de in 2009 
door de overheid geïntroduceerde mogelijkheden ter bestrijding van de kredietcrisis. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gereali-
seerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken  
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

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. 

Gebruik van schattingen 
Het opstellen van de jaarrekening vereist dat het management schattingen doet en 
aannames hanteert die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa 
en passiva en de gerapporteerde bedragen van opbrengsten en kosten gedurende 
de verslagperiode. Hoewel deze schattingen worden gedaan op basis van de meest 
zorgvuldige beoordeling door het management van actuele gebeurtenissen en 
acties, kunnen de daadwerkelijke resultaten afwijken van deze schattingen. 

Grondslagen voor consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onder-
neming en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop  
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale 
leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming 
een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend. 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijd-
stip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Op die datum 
worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. 
De betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische 
levensduur. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het 
tijdstip van beëindiging van deze invloed. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn onderlinge schulden, vorderingen en  
transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten.  
De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. 
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Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen 
naar de toelichting op de enkelvoudige balans onder de post financiële vaste activa. 

De financiële gegevens van Centraal Boekhuis B.V. zijn verwerkt in de geconsoli-
deerde jaarrekening en op grond van artikel 2:402 BW wordt in de enkelvoudige 
jaarrekening slechts het resultaat uit deelnemingen na aftrek van de belastingen  
als afzonderlijke post vermeld. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
CB verantwoordt immateriële, materiële en financiële vaste activa in overeen-
stemming met in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
Voor deze grondslagen dienen activa met een lange levensduur te worden  
beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen per balansdatum. Is er sprake 
van dergelijke aanwijzingen, dan wordt een analyse uitgevoerd om te beoordelen  
of de boekwaarde van goodwill en andere vaste activa volledig realiseerbaar is. 
Afwaardering vindt plaats wanneer de boekwaarde hoger is dan het realiseerbare 
bedrag. Duurzame waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat 
gebracht. 

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta 
De bedragen die luiden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valuta-
koersen per balansdatum. Daaruit resulterende koersverschillen worden in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt. Transacties, die luiden in een buitenlandse 
valuta, worden verwerkt tegen de koers die geldt op transactiedatum. 

Immateriële vaste activa 

Ontwikkelingskosten van software 
Kosten in verband met de ontwikkeling of instandhouding van computer software-
programma’s worden verantwoord als kosten wanneer zij worden gemaakt. Kosten 
die direct worden gemaakt in verband met identificeerbare en unieke software-
producten waarover CB de zeggenschap heeft en die waarschijnlijk gedurende een 
periode langer dan een jaar economische voordelen zullen opleveren die de kosten 
te boven gaan, worden verantwoord als immateriële vaste activa. Directe kosten 
omvatten personeelskosten van het software ontwikkelingsteam exclusief over-
head. Uitgaven die de prestaties van computer softwareprogramma’s verbeteren 
ten opzichte van hun oorspronkelijke specificaties worden aan de oorspronkelijke 
kostprijs van de software toegevoegd. Computersoftware-ontwikkelingskosten  
en van derden gekochte computer softwareprogramma’s worden verantwoord  
als activa en worden lineair afgeschreven over hun gebruiksduur variërend van  
3 tot 5 jaar. 
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Voor de software en het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde  
ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd. 

Goodwill 
Onder de immateriële vaste activa is opgenomen de in de verwerving van distribu-
tieactiviteiten en deelnemingen begrepen goodwill. 
Deze goodwill van distributieactiviteiten wordt gedurende de contractsduur lineair 
ten laste van het resultaat afgeschreven. De goodwill van deelnemingen wordt 
afgeschreven in vijf tot tien jaar. 

Materiële vaste activa 

Algemeen 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afge-
schreven op het moment van ingebruikneming. De afschrijvingen worden berekend 
als een percentage over de aanschafprijs verminderd met de geschatte restwaarde 
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
Op terreinen en materiële vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven. 
Materiële vaste activa bij eerste verwerking wordt gewaardeerd tegen de kostprijs. 

Componentenbenadering 
Voor gebouwen is met ingang van 2006 de componentenbenadering ingevoerd 
voor groot onderhoud. De aanschafprijs van gebouwen wordt op het moment  
van eerste verwerking in de balans opgesplitst in twee of meer componenten,  
ieder met een eigen afschrijvingstermijn gebaseerd op de verwachte economische 
gebruiksduur. Bij groot onderhoud op een van de samenstellende componenten van 
een gebouw wordt de oorspronkelijke separaat afgeschreven component vervangen. 

De geschatte economische levensduur is voor: 

- Gebouwen en onderhoud 10-35 jaar
- Hardware 3-5 jaar
- Inventaris 5-10 jaar
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Financiële vaste activa 

Deelnemingen 
De hieronder opgenomen deelnemingen, waarin met betrekking tot het zakelijk en 
financiële beleid effectief invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaar-
deerd tegen de vermogensmutatiemethode op basis van het aandeel van CB in de 
netto vermogenswaarde van de deelneming. De netto vermogenswaarde wordt 
berekend op basis van de door CB gehanteerde waarderingsgrondslagen en is  
niet lager dan nihil. 
Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden van de 
desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van 
de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter 
grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, 
dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze 
deelnemingen. 

Overige vorderingen 
De leningen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervol-
gens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Deze kan gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid. 

Voorraden 

Grond- en hulpstoffen 
De voorraad grond-en hulpstoffen, onder andere verpakkingsmaterialen,  
is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 
De waardering van de voorraden komt tot stand op basis van het fifo-systeem. 

Handelsgoederen 
De voorraad handelsgoederen is gewaardeerd tegen inkoopwaarde, onder  
aftrek van een voorziening voor incourantheid. 
De voorraad handelsgoederen, boeken en kantoorartikelen, waarvan het  
economisch eigendom niet bij CB ligt, is niet in de balans opgenomen. 

Debiteuren 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde  
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn 
aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden 
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bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Hieronder zijn 
ook begrepen vorderingen op afnemers in het kader van geleverde handels-
goederen waarvan het incassorisico is overgenomen door CB Facturatie B.V.. 

Effecten 

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren tot de handels-
portefeuille en worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum. 
De financiële instrumenten hebben betrekking op derivaten en worden  
gewaardeerd tegen de reële waarde. Gerealiseerde en ongerealiseerde  
resultaten worden verantwoord in de resultatenrekening. 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Aandeel van derden in het groepsvermogen

Het aandeel van derden in het groepsvermogen betreft het minderheidsbelang van 
derden in het eigen vermogen van geconsolideerde maatschappijen. Het aandeel 
van derden in het resultaat van geconsolideerde maatschappijen wordt in de winst-
en-verliesrekening in mindering gebracht op het groepsresultaat.

Latente belastingverplichtingen 

De voorziening voor latente belastingverplichtingen houdt verband met  
fiscale waarderingen die afwijken van de in deze jaarrekening vermelde  
waarderingsgrondslagen en heeft met name betrekking op materiële  
vaste activa.  
Het gehanteerde belastingtarief bedraagt per 31 december 2014 25%. 

Overige voorzieningen 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van: 
 - een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een 

gebeurtenis in het verleden; en 
 - waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
 - het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom  

van middelen nodig is. 
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De voorziening voorraden houdt verband met mogelijke verliezen in het kader van 
voorraadverschillen op de voorraad handelsgoederen waarvan het economisch 
eigendom niet bij CB ligt. 

De onder claims opgenomen voorziening heeft betrekking op in de toekomst te 
verwachten uitgaven voortvloeiende uit hoofde van geschillen met werknemers en 
uit hoofde van belastingrisico’s. 

De voorziening deelnemingen betreft de voorziening voor de negatieve netto-
vermogenswaarde van deelnemingen, alsmede voor mogelijke risico’s vanwege 
een verstrekte aansprakelijkheidsstelling. 

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitgestelde beloningen voor mede-
werkers in het kader van jubileumbetalingen bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar dienst-
verband. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde. 

Langlopende schulden 

De opgenomen en rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Pensioenverplichtingen 

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘ verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 
wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord en eventueel op balans-
datum nog te betalen premie wordt als verplichting op de balans opgenomen. 
Daarnaast heeft de onderneming op balansdatum aan de hand van de uitvoerings-
overeenkomst beoordeeld dat er geen additionele verplichtingen ten opzichte van 
de pensioenuitvoerder bestaan. 
De pensioenregeling is een middelloonregeling, met een gegarandeerde indexatie 
voor de actieve deelnemers en een voorwaardelijke indexatie voor de inactieve 
deelnemers. De pensioenregeling is door middel van een garantiecontract onder-
gebracht bij een verzekeraar. 

Netto omzet 

Dit betreft aan derden in rekening gebrachte bedragen voor direct geleverde  
diensten en goederen onder aftrek van kortingen en over opbrengsten geheven 
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belastingen. De opbrengst wordt verantwoord op het moment dat de diensten 
worden verricht of de goederen zijn geleverd. 

Kosten van handelsgoederen 

De kosten van de handelsgoederen omvatten de kostprijs van de verkochte en 
geleverde goederen en diensten. 

Bedrijfslasten 

Onder de arbeidskosten zijn mede inbegrepen de mutaties op de voorzieningen 
jubileum en deels claims. 
Onder de overige bedrijfskosten zijn mede inbegrepen de mutaties op de  
voorzieningen voorraden, debiteuren en deelnemingen. 

Belastingen 
De belastinglast wordt berekend op basis van het resultaat vóór belastingen  
gecorrigeerd voor permanente verschillen. Deze zijn berekend aan de hand van 
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum. 

Centraal Boekhuis B.V. vormt samen met CB Holding Vastgoed B.V. (en haar  
dochterondernemingen), en eBoekhuis B.V. een fiscale eenheid voor de vennoot-
schapsbelasting, waarvan Centraal Boekhuis B.V. aan het hoofd staat en is uit dien 
hoofde aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte  
gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk  
in het kasstroomoverzicht getoond. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen 
onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld-
middelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in  
deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de verkrijgingsprijs.



Nooit te veel 
of te weinig 
 voorraad
CB realiseert in de Healthcare markt belangrijke verbeteringen in  
goederenlogistiek. Snelle distributie, goed voorraadbeheer, actuele 
managementinformatie en de afhandeling van financiële stromen; 
zo ontzorgt CB ziekenhuizen, zorginstellingen en leveranciers.  
Innovatieve technieken helpen ons hierbij. Zo ontwikkelden we een 
elektronisch bestelbord waarmee  zieken huizen gemakkelijk en per 
afdeling invulling kunnen geven aan het voorraadbeheer.

Healthcare
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Toelichting  
op de geconsolideerde balans

Vaste activa

1 Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Software Goodwill Activa in 
uitvoering

Totaal

Stand per 31 december 2013
Aanschaffingskosten 18.466 2.247 436 21.149
Cumulatieve afschrijvingen -14.675 -1.827 - -16.502

Boekwaarde 3.791 420 436 4.647

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 662 6.213 1.111 7.986
Herrubricering 437 - -437 -
Desinvesteringen -275 - - -275
Afschrijvingen -1.539 -823 - -2.362
Afschrijvingen over desinvesteringen 275 - - 275

    
Totaal mutaties -440 5.390 674 5.624

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingskosten 19.290 8.460 1.110 28.860
Cumulatieve afschrijvingen -15.939 -2.650 - -18.589

    
Boekwaarde 3.351 5.810 1.110 10.271

De desinvesteringen waren reeds volledig afgeschreven, derhalve is geen  
boekresultaat behaald (2013: verlies € 2, verwerkt onder de afschrijvingslasten 
immateriële vaste activa).

CB hanteert voor de goodwill van CB Fashion B.V. een afschrijvingstermijn van  
7 tot 10 jaar. Deze afschrijvingstermijn is gebaseerd op een aantal factoren die 
bepalend zijn voor de economische levensduur van de betaalde goodwill.
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2 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Terreinen Gebouwen Hardware Inventaris Vervoer-

middelen

Activa in 

uitvoering

Totaal

Stand per 31 december 2013
Aanschaffingskosten 7.777 35.602 8.670 59.602 460 676 112.787
Cumulatieve afschrijvingen - -24.638 -6.060 -48.041 - - -78.739

Boekwaarde 7.777 10.964 2.610 11.561 460 676 34.048

Effect aankoop deelneming
Aanschaffingskosten - - - 4.039 310 - 4.349
Cumulatieve afschrijvingen - - - -3.119 -127 - -3.246

Boekwaarde - - - 920 183 - 1.103

Stand per 1 januari 2014  
na aanpassing effect aan-
koop deelneming
Aanschaffingskosten 7.777 35.602 8.670 63.641 770 676 117.136
Cumulatieve afschrijvingen - -24.638 -6.060 -51.160 -127 - -81.985

       
Boekwaarde 7.777 10.964 2.610 12.481 643 676 35.151

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen - 630 1.052 2.507 178 1.207 5.574
Herrubricering - 315 42 319 - -676 -
Desinvesteringen - -193 -758 -187 - - -1.138
Afschrijvingen - -885 -899 -3.386 -101 - -5.271
Afschrijvingen over 
desinvesteringen - 137 751 187 - - 1.075

       
Totaal mutaties - 4 188 -560 77 531 240

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingskosten 7.777 36.354 9.006 66.280 948 1.207 121.572
Cumulatieve afschrijvingen - -25.386 -6.208 -54.359 -228 - -86.181

       
Boekwaarde 7.777 10.968 2.798 11.921 720 1.207 35.391
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De desinvesteringen hadden een resterende boekwaarde van € 62. Dit bedrag is  
in zijn geheel als verlies genomen (2013: € 35) en verwerkt onder de afschrijvings-
lasten materiële vaste activa. 

De actuele waarde van de terreinen en gebouwen bedraagt ca. € 42.000  
(gebaseerd op de waardebepaling in 2013 door een extern taxateur) en wordt  
om de vijf jaar vastgesteld.

3 Financiële vaste activa

Deel- 
nemingen

Overige  
vorderingen

Totaal

Stand per 31 december 2013 - - -
Mutatie boekjaar 25 - 25
Verwerking waardering deelneming -25 - -25

Stand per 31 december 2014 - - -

Deelnemingen
In deze post is begrepen de 45% deelneming Joint Book Services B.V. 
gevestigd te Culemborg. 

Het resultaat van de deelneming Joint Book Services B.V. over het verslagjaar was 
een winst van € 25 (2013: € 40). Dit is verwerkt ten laste van de vordering op  
Joint Book Services B.V. De waarde van de deelneming op 31-12-2014 is nihil 
(2013: nihil).
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Vlottende activa

De onder vlottende activa opgenomen vorderingen vervallen binnen 1 jaar.

4 Voorraden
De specificatie is als volgt:

2014 2013

Voorraad handelsgoederen 302 250
Voorraad verbruiksgoederen 206 159

  

508 409

Rekening is gehouden met risico’s in de voorraden, waarvoor een voorziening is 
getroffen van € 294 (2013: € 254).

5 Vorderingen
De specificatie is als volgt:

2014 2013

Debiteuren
Debiteuren uit hoofde van artikelleveranties 68.145 66.670
Debiteuren uit hoofde van dienstverlening 20.804 17.587

  

88.949 84.257

Rekening is gehouden met mogelijke verliezen in de debiteuren, waarvoor een 
voorziening is getroffen van € 999 (2013: € 3.502).

Sinds 1 april 2012 is een gedeelte van de debiteurenportefeuille bij een externe 
kredietverzekeraar ondergebracht.
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Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 3.292 aan belastingen opge-
nomen, waarvan € 1.801 in verband met latente belastingvorderingen als gevolg 
van tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde volgens de jaarrekening en de 
fiscale boekwaarde.

Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 149 (2013: € 124) opgenomen  
in verband met een vordering op de deelneming Joint Book Services B.V.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is een bedrag opgenomen  
van € 21 (2013: € 484) uit hoofde van pensioenen.

6 Effecten
De specificatie van de effecten is als volgt:

2014 2013

Beleggingen 11.005 -
Overige financiële instrumenten 7 48

11.012 48

Het gehele bedrag van de effecten is ter vrije beschikking van de groep

7 Liquide middelen
Het gehele bedrag van de liquide middelen onder aftrek van verstrekte bank-
garanties is ter vrije beschikking van de groep. Voor de verstrekte bankgaranties 
wordt verwezen naar het onderdeel ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’. 
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Groepsvermogen

8 Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen
Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen 
wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige  
jaarrekening. 

Aandeel van derden in het groepsvermogen 
Het verloop van het aandeel van derden in het groepsvermogen gedurende het 
boekjaar is als volgt:

Stand per 1 januari 2014 36

Effect aankoop deelneming 1.139
 

Stand per 1 januari 2014 na effect aankoop deelneming 1.175

Aandeel derden in het resultaat -410
Dividenduitkeringen -7

 
Stand per 31 december 2014 758

9 Voorzieningen
De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar is als volgt:

Latente  

belasting  

verplichting

Overige voorzieningen Totaal
overige

voorzieningen

Totaal
voor- 

zieningenVoorraad Claims Jubileum

Stand per 31 december 2013 2.648 200 180 309 689 3.337

Mutaties boekjaar
Dotaties 612 120 - 108 228 840
Vrijval - -99 - - -99 -99
Onttrekkingen - -45 -22 - -67 -67

Stand per 31 december 2014 3.260 176 158 417 751 4.011
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Overige voorzieningen
Onder deze post zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

Voorraad
De voorziening is gevormd voor bijzondere mogelijke verliezen in het kader van 
voorraadverschillen en voor schades aan specifieke voorraden. Voor 2014 is de 
voorziening vastgesteld op een bedrag van € 176 (2013: € 200).

Claims
De onder dit hoofd opgenomen voorzieningen hebben betrekking op in de  
toekomst te verwachten uitgaven, voortvloeiende uit hoofde van geschillen  
met werknemers en relaties en uit hoofde van belastingrisico’s.
De voorziening bedraagt € 158 (2013: € 180).

Jubileum
Deze voorziening heeft betrekking op lange termijnvergoedingen voor  
medewerkers zoals jubileumbetalingen.
De voorziening bedraagt € 417 (2013: € 309).

10 Langlopende schulden
De onder deze post opgenomen schulden hebben een resterende looptijd langer 
dan 1 jaar. De aflossingsverplichtingen voor het komend boekjaar zijn opgenomen 
onder de kortlopende schulden. Het gedeelte met een looptijd langer dan 5 jaar 
bedraagt € 41.000.

De post bestaat uit een lening welke op 23 juni 2014 is verstrekt door de Coöpera-
tieve Rabobank West Betuwe U.A.. Deze lening is groot € 6 miljoen, waarvan het 
verschuldigde bedrag vanaf 30 september 2014 in 20 kwartaaltermijnen van ieder 
€ 300.000 wordt afgelost.
Rentecondities bestaan uit een 3-maands Euribor rente welke wordt verhoogd met 
1,65% punt op jaarbasis. Deze opslag staat voor drie jaar vast.
De lening is verleend op het registergoed staande en gelegen:
 - Erasmusweg 10, Culemborg

Daarnaast bestaat deze post uit 2 onderhandse leningen o/g.
Deze leningen zijn per 31 december 2014 verstrekt ter overname van de bedrijfs-
inventaris van de locatie Alphen aan de Rijn.
Lening 1 betreft een lening van € 1 miljoen, die per 1 januari 2015 in 10 kwartaal-
termijnen van ieder € 100.000 wordt afgelost. De rente bedraagt 3% per jaar.
Lening 2 betreft een lening van € 142.000, die per 1 januari 2015 in 28 kwartaal-
termijnen van ieder € 5.071 wordt afgelost. De rente bedraagt 0% per jaar.
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11 Kortlopende schulden
De onder deze post opgenomen schulden vervallen binnen 1 jaar.

Kredietinstellingen
De onder deze post opgenomen bedragen hebben betrekking op de factoring-
overeenkomst tussen CB Facturatie B.V. en De Lage Landen Factoring. 
De factoringlimiet is vastgesteld op maximaal € 40 miljoen. Per kwartaal wordt  
deze factoringlimiet opnieuw vastgesteld aan de hand van liquiditeitsprognoses. 
De factoring wordt beschikbaar gesteld door bevoorschotting, waarbij een  
bevoorschottingspercentage wordt gehanteerd van 70%.
Tot zekerheid voor de betaling worden pandrechten gevestigd op alle bestaande 
rechten en overige vorderingen.
De verschuldigde rente is gelijk aan de 1 maands Euribor rente vermeerderd met 
een opslag van 0,75% en indien van toepassing een liquiditeitstoeslag.
De factoringovereenkomst is ingegaan op 20 februari 2014 voor een periode  
van 3 jaar met stilzwijgende verlenging van telkens 3 maanden.

Onder deze post is tevens opgenomen de aflossingsverplichting van leningen  
ad € 5.490 (2013: € 700).

Crediteuren
De specificatie is als volgt:

2014 2013

Crediteuren uit hoofde van artikelleveranties 62.026 59.196
Handelscrediteuren 6.382 4.350
 

68.408 63.546

Onder belastingen en premies sociale verzekeringen is een bedrag van € 399 
(2013: nihil) opgenomen in verband met nog te betalen vennootschapsbelasting.

12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Aan het einde van het verslagjaar bedragen de totale resterende verplichtingen  
uit hoofde van de huur van opslagruimte en overslagpunten € 14.579 tegen  
€ 1.839 in 2013. Van deze verplichting heeft € 2.806 een looptijd langer dan  
5 jaar (2013: nihil).
De in het komende jaar vervallende huurtermijnen bedragen € 2.929 tegen  
€ 498 in 2013.
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Voor het wagenpark zijn operational leaseverplichtingen aangegaan. De totale 
resterende leaseverplichtingen bedragen € 9.064 tegen € 12.196 in 2013. 
Van deze verplichting heeft € 870 een looptijd langer dan 5 jaar tegen € 1.921 in 
2013. De in het komende jaar vervallende leaseverplichtingen bedragen € 2.263 
tegen € 2.894 in 2013. 

Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 483 (2013:  
€ 1.820) die betrekking hebben op aanschaf van activa en onderhoud gebouwen.

En zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 50 (2013: € 100)  
die betrekking hebben op de ontwikkeling en beheer van het Studiecentrum voor 
Hedendaagse Boekproductie.

Garantie
De vennootschap heeft schriftelijk verklaard dat de verplichtingen van Joint Book 
Services B.V. uit hoofde van een lease-overeenkomst in alle gevallen worden  
nagekomen. De garantie bedraagt maximaal € 268 exclusief bijkomende kosten. 
CB Fashion B.V. heeft een douanegarantie voor een bedrag van € 600 en een  
huurgarantie voor een tweetal panden voor een totaalbedrag van € 404.  

Bankgaranties
De vennootschap heeft per ultimo 2014 bankgaranties voor een bedrag
van € 25 (2013: € 25) afgegeven. 

WAO-differentiatie
Als gevolg van het feit dat (ex-)medewerkers in het verleden (gedeeltelijk) in de 
WAO terecht zijn gekomen, zal de komende jaren een hogere WAO premie betaald 
dienen te worden. Voor deze extra kosten is geen voorziening opgenomen en deze 
zullen worden verantwoord in de komende jaren.

13 Financiële instrumenten

Algemeen
De vennootschap maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteen-
lopende financiële instrumenten die haar blootstellen aan markt- en/of krediet-
risico’s. Het betreft slechts financiële instrumenten die in de balans zijn 
opgenomen. 
De vennootschap handelt niet in deze financiële derivaten 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 de vennootschap 
verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt 
tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.
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Kredietrisico
Met ingang van 1 november 2008 is het debiteurenrisico deels verzekerd.

Renterisico
Het renterisico uit hoofde van de factoringovereenkomst tussen CB Facturatie B.V. 
en De Lage Landen wordt afgedekt door middel van rentecaps. Hiervoor zijn een 
tweetal caps afgesloten voor een bedrag van ieder € 5 miljoen op een renteniveau 
van 3% en een einddatum van resp. 1 juli 2016 en 1 juli 2018.

Marktwaarde
De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten,  
waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de 
boekwaarde ervan.

Toelichting op de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening
14 Netto omzet
De vrijwel volledig in Nederland gerealiseerde netto-omzet is als volgt te  
specificeren:

2014 2013

Distributie boeken 51.225 50.920
Vervoer 36.379 23.926
Logistieke dienstverlening 8.176 1.713
Groothandel / CB Print on Demand 8.446 9.908
Huuropbrengsten en overige 1.082 245

Totaal netto-omzet 105.308 86.712

Distributie boeken
Distributie boeken omvat Distributie in Opdracht (DIO) en Distributie uit  
Centraal Depot (DUD), inclusief financiële en informatie dienstverlening.
De Distributie in Opdracht activiteiten bestaan uit het in voorraad houden en het 
distribueren van boeken in opdracht van uitgevers. Met deze uitgevers zijn separate 
contracten afgesloten.
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De Distributie uit Centraal Depot activiteiten bestaan uit het ten behoeve van de 
boekverkopers en de uitgevers ter beschikking stellen van een breed aanbod van 
titels, waarvan de distributie plaatsvindt op basis van een uniform stelsel van 
tarieven en voorwaarden.

De financiële dienstverlening betreffen de activiteiten die bestaan uit het factureren 
en incasseren in opdracht van uitgevers aan boekverkopers. Tevens koopt CB de 
artikelvorderingen van de uitgevers zodat het incassorisico op de artikelvorderingen 
gebaseerd op een akte van cessie grotendeels voor rekening van CB komt.  
De informatie dienstverlening betreffen activiteiten die bestaan uit het ten behoeve 
van de boekverkopers en uitgevers ontwikkelen, ter beschikking stellen en onder-
houden van bestel- en assortimentsinformatiesystemen, alsmede het op verzoek 
van klanten en brancheorganisaties verstrekken van informatie over het titel-
bestand, de omzetten naar genres en soortgelijke managementinformatie.

Specificatie van de netto omzet:

2014 2013

Fysieke distributie boeken 42.765 41.925
Financiële dienstverlening 5.408 5.717
Informatie dienstverlening 3.052 3.278

  
Totaal 51.225 50.920

Vervoer 
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het verzorgen van de groepage en het 
vervoer van binnen- en buitenlandse boeken, tijdschriften, fashion en healthcare 
tussen de leveranciers, CB en de afnemers.

Specificatie van de netto omzet:

2014 2013

Aansluitkosten 1.771 2.249
Vervoer boeken binnen- en buitenland 10.977 10.874
Contractvervoer 23.631 10.803

  
Totaal 36.379 23.926
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Logistieke dienstverlening
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het verzorgen van logistieke distributie  
van fashion, healthcare en andersoortige artikelen tussen de leveranciers, CB en  
de afnemers.

Specificatie van de netto omzet:

2014 2013

Logistieke dienstverlening 8.176 1.713

Groothandel/CB Print on Demand
De activiteiten bestaan uit de in-en verkoop van buitenlandstalige boeken alsmede 
het printen van boeken in het kader van CB Print on Demand.
Specificatie van de netto omzet:

2014 2013

Groothandel 6.350 8.150
CB Print on Demand 2.096 1.758

8.446 9.908

15 Kosten van handelsgoederen
De kostprijs van de omzet is als volgt te specificeren:

2014 2013

Inkoopwaarde boeken
Groothandel 5.202 6.490
CB Print on Demand 1.988 1.676

7.190 8.166

Onder deze kosten zijn uitsluitend opgenomen de kosten van handelsgoederen.
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Bedrijfslasten

16 Kosten uitbesteed werk
De specificatie luidt als volgt:

2014 2013

Transport binnenland 8.519 2.614
Transport buitenland 2.378 412

  
Totaal 10.897 3.026

17 Arbeidskosten
De specificatie luidt als volgt:

2014 2013

Salarissen 32.216 23.983
Sociale lasten 4.521 4.149
Pensioenlasten 2.546 2.851
Extern personeel 7.366 7.601
Overige 2.118 1.858

  
Totaal 48.767 40.442

De personeelskosten, uitgezonderd de kosten van extern personeel, hebben voor 
2014 betrekking op gemiddeld 773 medewerkers (2013: 603 medewerkers), 
gemeten in FTE’s. De externe personeelskosten hebben betrekking op 217 FTE’s 
(2013: 155 FTE’s).
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De indeling van het totaal aantal medewerkers (FTE’s) over de functionele gebieden 
is als volgt:

2014 2013

Logistiek 731 523
Commercie 57 62
ICT 70 63
Overige 132 110

  
Totaal 990 758

Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland en België. Het aantal medewerkers 
werkzaam in België is gemeten in FTE’s 82 (2013: 66).

18 Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn als volgt samengesteld:

2014 2013

Afschrijvingen immateriële vaste activa 2.362 1.980
Afschrijvingen materiële vaste activa 5.271 5.521

  

7.633 7.501
Resultaat verkoop (im)materiële vaste activa 47 37

  
Totaal 7.680 7.538
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19 Overige bedrijfskosten
De specificatie luidt als volgt:

2014 2013

Wagenpark 5.504 5.533
Huisvesting 5.677 2.769
Onderhoud inventaris 1.471 1.248
Automatisering 2.012 1.829
Verpakkingsmateriaal 2.947 2.159
Diensten door derden 1.535 1.504
Verzekeringen 1.329 1.335
Kantoor 858 780
Dotatie / vrijval voorzieningen 752 2.364
Overige 1.949 5.434

  
Totaal 24.034 24.955

Onder overige is een negatief resultaat op koersverschillen opgenomen van  
€ 115 (2013: positief € 74).

Directie en commissarissen
Op grond van artikel 383 Titel 9 Boek 2 BW is de bezoldiging van de enige  
statutaire directeur niet opgenomen. De commissarissen ontvingen in 2014  
een vergoeding van € 106 (2013: € 143) voor hun werkzaamheden.

20 Rente
De specificatie luidt als volgt:

2014 2013

Rentelasten -458 -308
Rentebaten 712 1.038

  
Totaal 254 730

In de rentelasten is opgenomen de afwaardering van de rentecaps € 41  
(2013: € 10).
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21 Belastingen
De onderneming vormt samen met CB Holding Vastgoed B.V. (en haar dochter-
ondernemingen) en eBoekhuis B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschaps-
belasting, waarvan Centraal Boekhuis B.V. aan het hoofd staat en is uit dien hoofde 
aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting 
is in elk van de vennootschappen binnen de hiervoor genoemde fiscale eenheid 
opgenomen tegen het tarief van 25%.
CB Facturatie B.V., CB Vlaanderen N.V. en CB Fashion B.V. zijn zelfstandig belasting-
plichtig. Bij de berekening van de geconsolideerde vennootschapsbelasting is 
rekening gehouden met de fiscale faciliteiten die voor de verschillende groeps-
ondernemingen gelden.

De geconsolideerd verschuldigde belasting is als volgt te berekenen:

2014 2013

25% (2013: 25%) van het belastbaar bedrag 2.650 1.159

Correcties voorgaande jaren 229 -193
Mutatie voorziening voor latente belastingen -602 -214

2.277 752
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22 Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de onder-
neming, en haar dochtermaatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals 
bedoeld in artikel 2:382a BW.

2014 Deloitte
Financial
Advisory
Services 

 B.V.

Deloitte
Belasting-
adviseurs 

B.V.

Deloitte
Accountants

B.V.

Deloitte
Risk 

 Services
B.V.

Deloitte
Consulting 

B.V.

Totaal
Deloitte
netwerk

Onderzoek van de jaarrekening - - 111 - - 111
ISAE 3402 onderzoek - - - 80 - 80
Adviesdiensten op fiscaal terrein - 42 - - - 42
Andere niet controle diensten - - 3 8 164 175

     
- 42 114 88 164 408

2013 Deloitte
Financial
Advisory
Services 

 B.V.

Deloitte
Belasting-
adviseurs 

B.V.

Deloitte
Accountants

B.V.

Deloitte
Risk 

 Services
B.V.

Deloitte
Consulting 

B.V.

Totaal
Deloitte
netwerk

Onderzoek van de jaarrekening - - 110 - - 110
ISAE 3402 onderzoek - - - 101 - 101
Adviesdiensten op fiscaal terrein - 79 - - - 79
Andere niet controle diensten 52 - - - - 52

     
52 79 110 101 - 342
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Overzicht van het totaalresultaat

Overzicht totaalresultaat van de onderneming

2014 2013

Geconsolideerd resultaat na belastingen 5.327 2.523
Aandeel derden -410 -

  
Geconsolideerd resultaat toekomend aan de rechtspersoon 5.737 2.523
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Enkelvoudige balans
(voor resultaatverwerking)  
(bedragen x € 1.000)

Activa Toelichting 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa
Immateriële vaste activa 23 9.152 4.160
Materiële vaste activa 24 10.814 11.360
Financiële vaste activa 25 55.216 51.279

  
Totale vaste activa 75.182 66.799

Vlottende activa
Voorraden 466 409

Vorderingen
Debiteuren 16.509 16.541
Groepsmaatschappijen 4.060 4.766
Overige vorderingen en overlopende activa 1.310 3.436

  
Totaal vorderingen 21.879 24.743

Effecten 5.502  - 

Liquide middelen  - 5.898

  

Totaal vlottende activa 27.847 31.050

  

Totaal 103.029 97.849
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Passiva Toelichting 31-12-2014 31-12-2013

Eigen vermogen 26

Geplaatst en gestort kapitaal 1.225 1.225
Wettelijke reserve 4.194 3.960
Algemene reserve 53.637 56.371
Onverdeeld resultaat 5.737 2.523

  
Totaal eigen vermogen 64.793 64.079

Voorzieningen 27

Latente belastingverplichtingen 1.839 2.525
Overige voorzieningen 1.273 1.749

  
Totaal voorzieningen 3.112 4.274

Langlopende schulden 28

Langlopende schulden 4.200  - 
Langlopende leningen groepsmaatschappijen 11.200 12.000

  

15.400 12.000

Kortlopende schulden 29

Kredietinstellingen 815  - 
Crediteuren 3.464 3.682
Groepsmaatschappijen 3.039 3.409
Belastingen en sociale verzekeringen 5.553 4.750
Overige schulden en overlopende passiva 6.853 5.655

  
Totaal kortlopende schulden 19.724 17.496

Totaal 103.029 97.849
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Enkelvoudige  
winst-en-verliesrekening
(bedragen x € 1.000)

2014 2013

Aandeel in resultaat van ondernemingen  
waarin wordt deelgenomen 3.204 1.697
Overige baten en lasten na belastingen 2.533 826

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon 5.737 2.523

Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling
De hierna in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s.

Algemeen

Voor zover posten uit de balans en winst-en-verliesrekening niet nader zijn  
toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en 
winst-en-verliesrekening. De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.
Voor de fiscale waardering van de investeringen is gebruik gemaakt van de in  
2009 door de overheid geïntroduceerde mogelijkheden ter bestrijding van de 
kredietcrisis.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat 
het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resul-
taten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen onderneming 
en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaats gevonden, 
zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Toelichting op de  
enkelvoudige balans
23 Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Software Goodwill Activa in 
uitvoering

Totaal

Stand per 31 december 2013
Aanschaffingskosten 17.834 2.247 436 20.517
Cumulatieve afschrijvingen -14.531 -1.826 - -16.357

    
Boekwaarde 3.303 421 436 4.160

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 388 5.648 1.095 7.131
Herrubricering 437 - -437 -
Desinvesteringen -276 - - -276
Afschrijvingen -1.316 -823 - -2.139
Afschrijvingen over desinvesteringen 276 - - 276

    
Totaal mutaties -491 4.825 658 4.992

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingskosten 18.383 7.895 1.094 27.372
Cumulatieve afschrijvingen -15.571 -2.649 - -18.220

    
Boekwaarde 2.812 5.246 1.094 9.152

De desinvesteringen waren reeds volledig afgeschreven, derhalve is geen  
boekresultaat behaald (2013: verlies € 2, verwerkt onder de afschrijvingslasten 
immateriële vaste activa).
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24 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Gebouwen Hardware Inventaris Vervoer-
middelen

Activa in 
uitvoering

Totaal

Stand per 31 december 2013
Aanschaffingskosten 206 8.671 44.383 461 41 53.762
Cumulatieve afschrijvingen -205 -6.061 -36.136 - - -42.402

      
Boekwaarde 1 2.610 8.247 461 41 11.360

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen - 1.053 288 117 1.207 2.665
Herrubricering - 41 - - -41 -
Desinvesteringen - -758 -135 - - -893
Afschrijvingen - -899 -2.261 -43 - -3.203
Afschrijvingen over desinvesteringen - 750 135 - - 885

      
Totaal mutaties - 187 -1.973 74 1.166 -546

Stand per 31 december 2014
Aanschaffingskosten 206 9.007 44.536 578 1.207 55.534
Cumulatieve afschrijvingen -205 -6.210 -38.262 -43 - -44.720

      
Boekwaarde 1 2.797 6.274 535 1.207 10.814

De desinvesteringen hadden een resterende boekwaarde van € 7.  
Dit bedrag is in zijn geheel als verlies genomen (2013: € 35) en verwerkt  
onder de afschrijvingslasten materiële vaste activa.
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25 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt:

Deelnemingen 
in groeps-

maatschap-
pijen

Deelneming in 
overige maat-

schappijen

Overige 
vorderingen

Totaal

Stand per 31 december 2013 51.279 -  - 51.279

Mutaties boekjaar
Resultaat 2014 3.179 25  - 3.204
Verwerking waardering deelneming -379 -25 - -404
Mutatie boekjaar 1.137 - - 1.137

    
Stand per 31 december 2014 55.216 - - 55.216

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De specificatie van de in de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen luidt als volgt:

Naam Statutaire
zetel

Geplaatst
aandelen-

kapitaal

CB Holding Vastgoed B.V. Culemborg 100%
CB Vlaanderen N.V. Antwerpen, België 99%
eBoekhuis B.V. Culemborg 100%
CB Facturatie B.V. Culemborg 33,33%
CB Fashion B.V. Helmond 50%

via CB Holding Vastgoed B.V:
CB Hoofdlocatie Culemborg B.V. Culemborg 100%
CB Overflow 1 B.V. Culemborg 100%
CB Overflow 2 B.V. Culemborg 100%
CB Overflow 3 B.V. Culemborg 100%
CB Overslagpunt Meppel B.V. Culemborg 100%
CB Overslagpunt ‘s-Gravenhage B.V. Culemborg 100%

Centraal Boekhuis B.V. bezit één prioriteitsaandeel in  
CB Facturatie B.V. op basis waarvan CB Facturatie B.V. behoort  
tot de voor consolidatie betrokken groepsmaatschappijen.
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Centraal Boekhuis B.V. heeft op basis van contractuele afspraken met CB Fashion 
B.V. een groepsrelatie. Uit dien hoofde moeten de cijfers van CB Fashion B.V. per  
1 januari 2014 integraal opgenomen worden. Aangezien het belang in CB Fashion 
B.V. minder dan 100% bedraagt, wordt een aandeel derden van 50% in de balans 
gepresenteerd en wordt 50% van het resultaat van CB Fashion B.V. in de resultaten-
rekening als aandeel derden in aftrek op het groepsresultaat gebracht.

De specificatie van de niet in de consolidatie opgenomen maatschappijen  
luidt als volgt:

Statutaire
zetel

Geplaatst
aandelen-

kapitaal

Joint Book Services B.V. Culemborg 45%

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil  
gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de 
schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, 
primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder 
de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming 
geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten 
behoeve van deze deelnemingen.

Deelnemingen in overige maatschappijen
De groepsmaatschappijen (m.u.v. Joint Book Services B.V.) zijn opgenomen in  
de geconsolideerde balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht.

Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen en overlopende activa is een bedrag opgenomen  
van € 12 (2013: € 484) uit hoofde van pensioenen.



ahead with smart logistics / 83

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

Geplaatst 
en gestort 

kapitaal

Wettelijke
reserve

Algemene
reserve

Onverdeeld
resultaat

Totaal

Stand per 1 januari 2013 1.225 4.282 56.049 7.116 68.672
Dividend resultaat 2012  -  -  -  -7.116 -7.116
Mutatie wettelijke reserve  - -322 322  - -
Resultaat na belastingen 2013  -  -  - 2.523 2.523

Stand per 31 december 2013 1.225 3.960 56.371 2.523 64.079

Dividend resultaat 2013  -  - - -2.523 -2.523
Interimdividend  -  - -2.500  - -2.500
Mutatie wettelijke reserve  - 234 -234  - -
Resultaat na belastingen 2014  -  -  - 5.737 5.737

     
Stand per 31 december 2014 1.225 4.194 53.637 5.737 64.793

Per 31 december 2008 bestaat het maatschappelijk kapitaal uit 13.000 aandelen 
met ieder een nominale waarde van € 0,454. Hiervan zijn 2.700 aandelen geplaatst 
en volgestort. Gedurende 2014 heeft geen mutatie in het aandelenkapitaal plaats-
gevonden.
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27 Voorzieningen
De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar is als volgt:

Latente  
belasting- 

verplichting

Overige 
 voorzieningen

Totaal 
 voorzieningen

Stand per 31 december 2013 2.525 1.750 4.275

Mutaties boekjaar
Dotaties - 228 228
Vrijval - -99 -99
Onttrekkingen -686 -606 -1.292

Stand per 31 december 2014 1.839 1.273 3.112

28 Langlopende schulden
De onder deze post opgenomen schulden hebben een resterende looptijd langer 
dan 1 jaar. Onder de langlopende schulden is een lening opgenomen die op 23 juni 
2014 is verstrekt door de Coöperatieve Rabobank West Betuwe U.A.. Deze lening is 
groot € 6 miljoen, waarvan het verschuldigde bedrag vanaf 30 september 2014 in 
20 kwartaaltermijnen van ieder € 300.000 wordt afgelost.
Rentecondities bestaan uit een 3-maands Euribor rente welke wordt verhoogd met 
1,65% punt op jaarbasis. Deze opslag staat voor drie jaar vast.
De lening is verleend op het registergoed staande en gelegen: 
 - Erasmusweg 10, Culemborg

Van de langlopende lening groepsmaatschappijen bedraagt het gedeelte met een 
looptijd langer dan 5 jaar € 8 miljoen. Deze lening wordt afgelost in 20 jaarlijks 
gelijke termijnen. De rente over de lening is tegen een tarief van op jaarbasis 7%.

29 Kortlopende schulden
De onder deze post opgenomen schulden vervallen binnen 1 jaar.
 
30 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Aan het einde van het verslagjaar bedragen de totale resterende verplichtingen uit 
hoofde van de huur van opslagruimte en overslagpunten € 8.585 tegen € 12.743  
in 2013.
De in het komende jaar vervallende huurtermijnen bedragen € 4.246 tegen  
€ 4.249 in 2013.
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Voor het wagenpark zijn operational leaseverplichtingen aangegaan. De totale 
resterende leaseverplichtingen bedragen € 6.911 tegen € 9.224 in 2013. Van deze 
verplichting heeft € 675 een looptijd langer dan 5 jaar tegen € 1.369 in 2013.
De in het komende jaar vervallen leaseverplichtingen bedragen € 1.784 tegen  
€ 2.320 in 2013. 
Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 483  
(2013: € 575) die betrekking hebben op aanschaf van activa en onderhoud 
gebouwen.
En zijn er verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 50 (2013: € 100)  
die betrekking hebben op de ontwikkeling en beheer van het Studiecentrum  
voor Hedendaagse Boekproductie.

Garantie
De vennootschap heeft schriftelijk verklaard dat de verplichtingen van Joint Book 
Services B.V. uit hoofde van een lease-overeenkomst in alle gevallen worden  
nagekomen. De garantie bedraagt maximaal € 268 exclusief bijkomende kosten.

Bankgaranties
De vennootschap heeft per ultimo 2014 bankgaranties voor een bedrag van € 25 
tegen € 25 in 2013 afgegeven.

WAO-differentiatie
Als gevolg van het feit dat (ex-)medewerkers in het verleden (gedeeltelijk) in de 
WAO terecht zijn gekomen, zal de komende jaren een hogere WAO premie betaald 
dienen te worden. Voor deze extra kosten is geen voorziening opgenomen en deze 
zullen worden verantwoord in de komende jaren.

31 Belastingen
De vennootschap is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor de  
te betalen vennootschapsbelasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken
vennootschappen.

Culemborg, 24 maart 2015
De Raad van Commissarissen
De Directie



E-book-
distributie
Als spil in de distributie van e-books in het Nederlandse taal-
gebied zag CB de e-bookdistributie in 2014 bijna  verdubbelen. 
De ontwikkelingen op het gebied van  e-books brengt CB ieder 
kwartaal samen in een infographic. Daarin is onder meer het 
succesvolle uitlenen van e-books zichtbaar via de bibliotheken 
in Nederland. 

Media
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Overige gegevens
Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering Centraal Boekhuis B.V., gevestigd te Culemborg 

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Centraal Boekhuis 
B.V. te Culemborg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde 
en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en enkel-
voudige winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaar-
rekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie 
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist 
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels-
vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken 
van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
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getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 
redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samen-
stelling van het vermogen van Centraal Boekhuis B.V. per 31 december 2014 en van 
het resultaat over 2014  in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet  
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekort-
komingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de 
directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 
opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens 
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de directie, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 25 maart 2015
Deloitte Accountants B.V.

drs. S.G. Verrips RA
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met een materieel belang.
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Statutaire winstbestemmings- 
regeling en voorgestelde 
winstbestemming
De hierna vermelde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s.

De statutaire regeling over de winstbestemming (artikel 36) luidt als volgt:

1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
2 De Algemene Vergadering kan de te haren beschikking staande winst geheel of 

gedeeltelijk aan de reserves toevoegen.
3 Uitkeringen aan Aandeelhouders kunnen slechts plaatsvinden tot ten hoogste 

het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
4 Uitkering van de winst gebeurt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit 

blijkt dat zij geoorloofd is.
5 De Algemene Vergadering kan, met in achtneming van het dienaangaande in  

lid 3 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen  
ten laste van een reserve. 

De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft op 11 april 2014 besloten de 
gehele netto winst over het boekjaar 2013 ter grootte van € 2.523 uit te keren aan 
de aandeelhouders. 

De winst over het boekjaar 2014 ad € 5.737 staat ter beschikking van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders.
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Vijf jaren Centraal Boekhuis B.V. 
(geconsolideerd)

Balansgegevens 2014 2013 2012 2011 2010

Vaste activa 45.662 38.695 47.199 45.223 48.396
Vlottende activa 117.555 110.168 116.289 114.277 111.785

     
Totaal activa 163.217 148.863 163.488 159.500 160.181

Groepsvermogen 65.551 64.115 68.708 66.462 68.359
Voorzieningen 4.011 3.337 3.555 3.792 4.135
Langlopende schulden 4.922 3.325 4.025 5.575 6.275
Kortlopende schulden 88.733 78.086 87.200 83.671 81.412

     
Totaal passiva 163.217 148.863 163.488 159.500 160.181

Gemiddelde solvabiliteit 41,5 42,5 41,8 42,2 40,7

Cashflow 13.417 10.061 15.166 13.111 13.322

Bruto investeringen 13.560 3.142 6.062 5.184 4.056

Netto kasstroom -8.812 -1.506 -2.384 7.750 -11.378

Dividenduitkering  
op basis van winstbestemming 5.023 7.116 4.869 6.767 -

(bedragen x € 1.000)
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2014 2013 2012 2011 2010

Netto omzet
Distributie boeken 51.225 50.920 51.677 50.533 49.392
Vervoer 36.379 23.926 23.407 25.197 24.797
Logistieke dienstverlening 8.176 1.713 1.625 1.658 2.986
Groothandel/CB Print on Demand 8.446 9.908 10.115 8.595 6.002
Huuropbrengsten en overige 1.082 245 246 203 335

     

105.308 86.712 87.070 86.186 83.512

Kosten van handelsgoederen
Groothandel/CB Print on Demand 7.190 8.166 8.471 6.965 5.154

Bedrijfslasten
Kosten uitbesteed werk 10.897 3.026 3.195 3.999 3.614
Arbeidskosten 48.767 40.442 38.719 39.840 40.752
Afschrijvingen 7.680 7.538 8.043 8.242 8.351
Overige bedrijfskosten 24.034 24.955 20.360 21.824 19.562

     

91.378 75.961 70.317 73.905 72.279

Bedrijfsresultaat 6.740 2.585 8.282 5.316 6.079
Opbrengst van vorderingen die tot  
de vaste activa behoren en effecten 38 - - - -
Waardeveranderingen van  
vorderingen die tot de vaste activa 
behoren en van effecten 547 - - - -
Rente 254 730 1.380 783 645

Resultaat vóór belastingen 7.579 3.315 9.662 6.099 6.724
Belastingen -2.277 -752 -2.435 -1.086 -1.636
Resultaat deelneming 25 -40 -104 -144 -117
Aandeel derden 410  - -7 - -4
Geconsolideerd resultaat  
toekomend aan de rechtspersoon 5.737 2.523 7.116 4.869 4.967



94 / CB jaarverslag 2014

2014 2013 2011 2010 2009

Kengetallen
Bedrijfsresultaat
… in % van vorig jaar 261 31 -156 87 81
… in % van opbrengsten 6,4 3,0 9,5 6,2 7,3

Geconsolideerd resultaat  
toekomend aan de rechtspersoon
… in % van vorig jaar 227 35 146 98 85
…  in % van gemiddeld groeps- 

vermogen 8,5 3,8 10,5 7,2 7,5

Gemiddeld aantal personeelsleden * 990 758 755 796 830

Netto omzet per FTE 106,4 114,4 115,3 108,3 100,6

Arbeidskosten als %  
van de netto omzet 46,3 46,6 44,5 46,2 48,8

*  Aantal gemeten in  
Full Time Equivalents
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