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Capgemini is wereldwijd actief als aanbieder van consulting-, technology- 
en outsourcingdiensten, waarmee het klanten in staat stelt succesvol te 
transformeren en betere prestaties te realiseren. Hierbij werkt Capgemini 
op een onderscheidende manier samen met zijn klanten: the Collaborative 
Business Experience™. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, dat getalenteerde professionals 
uit verschillende locaties samenbrengt in één team om de best mogelijke 
oplossingen voor klanten te creëren en te leveren.

Capgemini levert gespecialiseerde oplossingen voor de volgende  
branches, sectoren en bedrijfssegmenten:
	Manufacturing, Retail & Distribution: retail, distributie, producten van  

consumentengoederen, farmaceutische industrie en technologiebedrijven.
	Financial Services: banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
	Public: lokale en rijksoverheid, sociale zekerheid, onderwijs, jeugd,  

welzijn, sport & cultuur en gezondheidszorg.
	Telecom, Travel & Utilities: telecommunicatie, energiebedrijven,  

transport en reisbranche.

Capgemini N.V. is de holdingmaatschappij van de Capgemini-bedrijven in 
de Benelux. Tot de kernactiviteiten behoren consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. Daarnaast beschikken wij met Capgemini Academy 
over een professioneel opleidingsinstituut dat een breed portfolio aanbiedt 
met vooral ICT-gerelateerde opleidingen. Verder wordt op kleinere schaal 
ook interim-management aangeboden. Capgemini N.V. maakt volledig 
deel uit van Cap Gemini S.A., dat vestigingen heeft in meer dan veertig 
landen en wereldwijd ruim 180.000 medewerkers in dienst heeft. Cap 
Gemini S.A. is genoteerd aan de Euronext in Parijs (CAP) en realiseerde 
in 2015 een omzet van € 11,9 miljard. Meer informatie is beschikbaar op 
www.nl.capgemini.com

Profiel Capgemini N.V.
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Kerncijfers

Resultaat (in € miljoen)

Netto-omzet

Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat voor reorganisatiekosten

Resultaat na belastingen

Cashflow

Vermogen (in € miljoen)

Eigen vermogen

Totaal vermogen

Medewerkers

Aantal aan het einde van het jaar

Aantal ultimo

Netto-omzet per medewerker (in € duizend)

Verhoudingsgetallen (in %)

Bedrijfsresultaat/netto-omzet

Bedrijfsresultaat voor reorganisatiekosten/netto-omzet

Resultaat na belasting/netto-omzet

20142015

822,8

32,1

44,5

19,2

-/- 1,0

320,9 

586,0

5.055

4.845

170

3,9

5,4

2,3

 840,4 

 32,8

 42,0

 19,1

4,9

 321,9

 587,8

 4.816 

 4.639 

 181 

 3,9 

5,0

 2,3 
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Aan de algemene vergadering van de  
aandeelhouders
De jaarrekening over 2015 zoals deze door de directie is 
opgemaakt, is aan ons voorgelegd. PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. heeft verslag van hun onderzoek aan  
ons uitgebracht en de jaarrekening van een goedkeurende 
controleverklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen  
op pagina 54 van dit jaarverslag.

Wij stellen voor de jaarrekening over 2015 vast te stellen en de 
winstbestemming te bepalen met inachtneming van artikel 25 
van de statuten van Capgemini N.V. Wij kunnen ons verenigen 
met het voorstel van de directie om € 1,25 dividend per  
aandeel uit te keren. Dit betreft naast de uitkering van het 
gehele resultaat van 2015 een extra dividend ten laste van  
de reserves.

Werkwijze en activiteiten
In het afgelopen jaar heeft de raad van commissarissen twee 
keer met de directie vergaderd. Ook hebben wij regelmatig 
schriftelijke informatie ontvangen over de stand van zaken. 
Voorts heeft de raad bij verschillende aangelegenheden con-
tact gehad met de directie. De volgende onderwerpen zijn 
onder andere ter discussie geweest: de stand van zaken van 
de onderneming en de strategie, de financiële resultaten en de 
verwachtingen, de interne beheersingsystemen, het jaarverslag 
en de rapportage van de onafhankelijke accountant, de 
samenstelling van de raad van commissarissen en de directie 
en managementontwikkeling.

Bericht van de raad 
van commissarissen

Dankwoord
De raad wil tot slot graag de medewerkers en de directie van 
alle dochterondernemingen van Capgemini N.V. bedanken 
voor hun inzet en betrokkenheid in 2015.

Utrecht, 31 mei 2016

Raad van commissarissen
P.J. Hermelin
O. Sevillia
J.J.E.V. Massignon

4 Capgemini N.V. Jaarrekening 2015



Financiële informatie
Ondanks een nog steeds kwetsbare en wat nerveuze economie 
was 2015 voor Capgemini N.V. een stabiel jaar. De omzet 
steeg van € 822,8 miljoen tot € 840,4 miljoen euro bij een licht 
stijgend bedrijfsresultaat van € 32,8 miljoen. Deze resultaten zijn 
gerealiseerd met een afnemend aantal medewerkers in Nederland 
en een licht toenemend aantal offshore-medewerkers. 

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 17,3 
miljoen (2014: € 16,9 miljoen) en hadden voornamelijk betrek-
king op investering in computerapparatuur. De solvabiliteit 
bleef met 54,8% gelijk ten opzichte van 2014. De liquiditeit 
steeg van 142,5% in 2014 tot 153,6% in 2015, de cashflow 
van minus € 1,0 miljoen naar € 4,9 miljoen in dezelfde periode. 
Het bedrag gestort in de cash pool ultimo 2015 bedroeg  
€ 160,0 miljoen (2014: € 132,7 miljoen).

Als gevolg van bezuinigingen in de publieke sector nam het 
omzetaandeel van deze sector in 2015 licht af, in de private 
sector was juist sprake van een lichte stijging. Er wordt door 
klanten in beide sectoren steeds meer geïnvesteerd in ver-
gaande digitalisering van de primaire bedrijfsprocessen, met 
name aan de front-end. In het kielzog daarvan neemt ook de 
belangstelling voor Cloud en Insights & Data toe. In 2015 wer-
den verschillende omvangrijke opdrachten gewonnen die deze 
ontwikkeling bevestigen.

Zo werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend 
met de Eneco Groep (Eneco, Stedin, Joulz, Ecofys) waarmee 
Eneco en Capgemini hun werkrelatie verder verbreden tot een 
samenwerking, gericht op businessinnovatie en digitale trans-
formatie. Dit stelt Eneco in staat innovatieve zakelijke diensten 
te ontwikkelen en nieuwe markten te ontginnen. Met de 

Jaarverslag directie
Europese Commissie tekenden we een driejarig contract ter 
waarde van enkele miljoenen euro’s voor de realisatie van het 
pan-Europees open data platform. De doelstelling van het  
project is het ontwikkelen, lanceren en beheren van een enkel, 
grootschalig en open dataplatform dat alle overheidsdata uit 
39 Europese landen bundelt, zodat de toegankelijkheid en de 
mogelijkheid om deze data te hergebruiken worden verbeterd. 

Overname iGATE
Capgemini Group nam in 2015 het Amerikaanse iGATE over, 
een IT-dienstverlener die in 2014 met 33.000 medewerkers een 
omzet van 1,2 miljard dollar realiseerde. Met deze overname 
heeft Capgemini Group stevige voet op Amerikaanse bodem 
gezet. Noord-Amerika vormt met 30% omzetaandeel meteen de 
grootste markt binnen de onderneming. De overname is ook 
van grote betekenis voor Nederlandse klanten met vestigingen 
op het Amerikaanse continent die we daarmee nog beter kun-
nen bedienen. Omgekeerd zullen de innovatieve diensten van 
iGATE kansen bieden voor lokale markten en klanten.

Applied Innovation Exchange (AIE)
Om organisaties te inspireren tot zinvolle innovatie heeft 
Capgemini eind 2014 in Utrecht de Applied Innovation 
Exchange geopend. Het is een moderne high-tech 
IT-omgeving, waarin klanten toegepaste innovatie kunnen 
ervaren en zo ideeën opdoen voor hun eigen onderneming. Te 
denken valt aan een 3D-printer, drones en Augmented Reality. 
Dat het AIE in een behoefte voorziet, blijkt uit de grote belang-
stelling: in het eerste jaar bezochten klanten het AIE meer dan 
200 keer. In 2015 hebben we het center uitgebreid met een 
Collaboration Zone, waarin innovatieve projecten daadwerkelijk 
worden uitgevoerd met uiteenlopende organisaties. 

Consulting Services

Technology Services

Outsourcing Services

57,3

485,1

280,4

822,8

 56,1

 519,0

265,3

840,4

-/- 2,2%

7,0%

-/- 5,4%

2,1%

2014 Ontwikkeling2015

De verdeling van de netto-omzet per discipline is als volgt: (in € miljoen)
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Duurzaamheid - MVO
Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid blijven voor 
Capgemini belangrijke thema’s waarin we ook in 2015 hebben 
geïnvesteerd. Op de CO2-prestatieladder hebben we met 
niveau 5 de hoogste score gehaald en onze footprint op het 
gebied van zowel energie als mobiliteit blijft onverminderd 
dalen. Er is een applicatie ontwikkeld voor de Voedselbank 
Apeldoorn en in de hiervoor genoemde Collaboration Zone is 
voor Doenersdreef (MBO Almere) een App4Talent gebouwd 
die is beloond met de ‘Innovatie van het leren Award 2016’. 
Het Rode Kruis hielpen we met de ontwikkeling van het lande-
lijke Ready2Help-programma. Dit project heeft in de categorie 
client collaboration van Capgemini’s Global Community 
Engagement Awards een eervolle vermelding gekregen. Verder 
zijn we gestart met de ontwikkeling van een e-Learning voor 
Vluchtelingenwerk Nederland. 

Wet bestuur en toezicht
Het is ons streven om in de toekomst te voldoen aan de ver-
eisten over de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen in bestuurs- en toezichthoudende organen (art.
2:166 BW). Van belang hierbij is wel dat de kwaliteit van even-
tuele kandidaten voorop staat. Om tot een meer evenwichtige 
verdeling man/vrouw te komen, is binnen Capgemini reeds 
gestart met een programma voor meer vrouwen in topfuncties, 
genaamd ‘Female Leadership’. 

Daarnaast is door Capgemini Group een beleid ontwikkeld dat 
rust op vier pijlers: een actief wervingsbeleid waarin zowel 
mannelijke als vrouwelijke collega’s worden geworven; een 
ontwikkelingsprogramma voor getalenteerde vrouwen binnen 
de onderneming; een uitgebreide zwangerschapsverlofregeling 
en m/v-diversiteitstrainingen, waarin VP’s, managers en 
HR-medewerkers ook kennis opdoen over gender-stereo-

Netto-omzet per sector

Manufacturing, Retail & 
Distribution, 18%

Financial 
services, 21%

Public
sector,
28%

Telecom, Travel & 
Utilities, 33%

typen. Voor de resultaten van ons diversiteitsbeleid ontvingen 
we in 2015 een diamant van ‘Talent naar de Top’, het initiatief 
om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. 

Risicomanagement 
Ondernemen in het algemeen, en dus ook in de IT, gaat gepaard 
met risico’s. Zonder het nemen van risico’s is er in principe geen 
concurrentievoordeel en daarmee geen rendement te behalen. 
Risicomanagement vormt een belangrijk integraal onderdeel van 
de bedrijfsvoering van Capgemini N.V.. Het behoud van de hoog-
ste normen voor integriteit en kwaliteit spelen hierin een essentiële 
rol. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste risico’s 
die van invloed kunnen zijn op de bewerkstelliging van onze doel-
stellingen. Daarnaast beschrijven we de maatregelen die we 
nemen om de kans op het materialiseren van deze risico’s, dan 
wel de eventuele impact daarvan, te minimaliseren. Het risicoma-
nagement van Capgemini N.V. onderkent strategische, operatio-
nele, financiële, en compliancerisico’s.

Strategische risico’s
Conjunctuurgevoeligheid
2015 stond in het teken van voorzichtig economisch herstel, ook 
voor Capgemini. Toch voelen veel klanten nog steeds de nawee-
en van de crisis die achter ons ligt. Daarnaast leidt verdergaande 
globalisering tot toetreding van steeds meer buitenlandse concur-
renten op het kleine Nederlandse speelveld, wat de concurrentie-
verhoudingen op scherp zet. De centrale positionering van onze 
salesorganisatie, in combinatie met de focus op innovatieve the-
ma’s en duurzame samenwerking, stelt ons in staat om onze 
klantrelatie optimaal te onderhouden. Daarnaast is er sprake van 
omzetspreiding over de verschillende marktsegmenten (public 
sector, financial services, manufacturing, retail & distribution en 
telecom, travel & utilities) om de effecten van de conjunctuurge-
voeligheid te managen. In lijn met de internationale groeiambities 
van Capgemini heeft de Nederlandse organisatie de afgelopen 
jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal zoge-
noemde Top Line Initiatives (TLI’s). Door middel van deze TLI’s  
wil Capgemini zijn internationale marktpositie en competitief  
vermogen verder versterken. 

Technologische ontwikkelingen
Ook technologische ontwikkelingen zullen van invloed zijn op 
de toekomstige vraag naar ICT diensten en de wijze waarop 
wij onze dienstverlening inrichten. 
We hebben onze eigen manier van werken met de 
Collaborative Business Experience™ en Rightshore®, onze 
wereldwijde deliverymodel. Onze Centers of Excellence ver-
snellen levering terwijl optimale kosten en kwaliteit worden 
gewaarborgd. Onze teams volgen niet alleen de nieuwste 
IT-ontwikkelingen op de voet, maar ze leveren zelf een actieve 
bijdrage aan het ontstaan van nieuwe trends. 
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Operationele risico’s
Projectrisico
Door de aard van de dienstverlening heeft Capgemini N.V. te 
maken met risico’s en onzekerheden met betrekking tot pro-
ject performance. 
Om deze risico’s en onzekerheden te beheersen, doorlopen 
contracten een formele procedure voor autorisatie met onder 
andere een risicoanalyse en een juridische review. Het niveau 
van autorisatie is afhankelijk van omvang, complexiteit en 
risico profiel van het project. Daarnaast heeft Capgemini N.V. 
een unieke methodologie ontwikkeld om te waarborgen dat 
alle projecten geleverd worden volgens de hoogst mogelijke 
kwaliteit. Interne processen garanderen het continu monitoren 
en verbeteren van de project performance. De waardering  
van lopende projecten is een belangrijk onderdeel van ons 
(maandelijks) afsluitproces. De belangrijkste en risicovolle  
projecten worden tijdens reviews besproken.

Schaarste op de arbeidsmarkt
Op termijn dreigt er een mogelijk tekort aan goed opgeleide 
ICT’ers in de Benelux te ontstaan. Dit wordt enerzijds veroorzaakt 
door een beperkt aanbod op de arbeidsmarkt en anderzijds door 
een relatief lagere retentie van talenten vanwege de aantrekkende 
economie. Capgemini ambieert de topwerkgeverspositie in de 
ICT-branche te behouden door een onderscheidend loopbaan-
carrière op maat aan te bieden aan de medewerkers waarbij 
werknemersbetrokkenheid, integriteit en authenticiteit wordt  
gestimuleerd in de bedrijfscultuur. Ook de inzetbaarheid / employ-
ability van onze medewerkers is van groot belang. Onze mede-
werkers zijn zich bewust van de noodzaak continue te werken 
aan hun eigen employability. Dit vormt een onderdeel van onze 
continue beoordeling. Daar waar nodig worden onze medewer-
kers bijgeschoold in ons eigen employability center.

Financiële risico’s
Valutarisico
Capgemini N.V. opereert voornamelijk in de Europese Unie. 
Mogelijke valutarisico voor Capgemini N.V. heeft voornamelijk 
betrekking op posities en toekomstige transacties in Poolse zloty’s 
en Indiase roepies dit voor het indekken van toekomstige inkopen. 

Het is ons beleid om valutarisico te beperken. Zodoende heeft 
de directie op basis van een risicoanalyse bepaald dat een 
deel van deze valutarisico’s wordt ingedekt door gebruik te 
maken van valutatermijncontracten. 

Kredietrisico
Door de marktomstandigheden kunnen er bij klanten, leveranciers 
of kwetsbare groepen solvabiliteits- of continuïteitsissues ontstaan.
Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de krediet-
waardigheidtoets van Capgemini N.V.. 

Compliance risico’s
Niet voldoen aan wet- en regelgeving 
Capgemini N.V. moet voldoen aan geldende wet- en regelge-
ving in haar bedrijfsvoering en verslaglegging. Capgemini N.V. 
onderkent geen noemenswaardige risico’s en onzekerheden op 
het gebied van financiële verslaggeving en wet- en regelgeving.
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving heeft Capgemini 
N.V. specialisten in huis die zich hierover bekommeren. De 
operationele bedrijfsvoering werkt nauw samen met deze spe-
cialisten. Daarnaast heeft Capgemini N.V. een aangescherpte 
gedragscode en een Ethics & Compliance beleid. Dit omvat 
onder andere een continu vernieuwend en uitgebreid oplei-
dingsprogramma met betrekking tot dit onderwerp. Zo is er 
bijvoorbeeld een algemene verplichte e-learningmodule voor 
alle medewerkers ingevoerd en ontwikkelen we daarnaast op 
maat toegesneden trainingen voor specifieke doelgroepen.

Risico op reputatie of imagoschade
Door ongunstige berichtgeving over Capgemini (nationaal of 
internationaal) in de pers of op andere wijze kan de reputatie 
of het imago van Capgemini geschaad worden.
In 2014 heeft de Capgemini N.V.een integriteitprogramma 
ingevoerd. Tevens is er binnen de gedragscode een klachten-
regeling en (anonieme) meldingsregeling ingevoerd.

Medewerkers en organisatie
Het aantal medewerkers daalde in 2015 met 239 tot 4.816. Het 
percentage vrouwen in de organisatie is licht toegenomen van 
18,4% eind 2014 naar 19,0% eind 2015. De gemiddelde leeftijd 
bedroeg in 2015: 41,0 jaar (2014: 41,1 jaar). Voor onze managers 
hebben we een (pilot) vitaliteitstrainingsprogramma ontwikkeld, 
waarbij zij aan de hand van aikido leren om beter met hun energie 
en werkdruk om te gaan. Daarnaast zijn masterclasses gegeven 
rond vitaliteitsthema’s (gezonde voeding, meer energie, meer 
bewegen) in het ‘AdvantageYou’-programma, een laagdrempelig 
en kosteloos leerprogramma voor en door medewerkers. 

Toekomst
Hoewel de economie beslist tekenen van herstel vertoont en de 
verwachtingen gematigd optimistisch zijn, kunnen de gespannen 
internationale verhoudingen en kwetsbare economieën in andere 
delen van de wereld er onverwacht grote impact op hebben. Wij 
doen daarom geen uitspraken over 2016, hoewel er veel reden is 
het jaar vol vertrouwen tegemoet te zien. De orderportefeuille is 
goed, het portfolio op orde en de organisatie gezond. Dit vertrou-
wen wordt versterkt door de veerkracht en professionaliteit van 
onze medewerkers en de verdere uitrol van ons klantcentrisch 
model, waarmee we in 2016 nog intensiever met onze klanten 
zullen samenwerken. 

Utrecht, 31 mei 2016
Directie, J. Versteeg en A.F.G. Berrens
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De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting, beginnend op bladzijde 12, 
die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

(in € duizend)

Jaarrekening 2015 
van Capgemini N.V.

Geconsolideerde balans per 31 december 2015 (voor resultaatbestemming)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Onderhanden projecten 

Vorderingen

Liquide middelen

Groepsvermogen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden

31 december 2014

31 december 2014

31 december 2015

31 december 2015

Ref

Ref

240.079

345.935

586.014

 212.208 

 375.626  

  587.834  

320.855

12.296

10.016

242.847 

586.014

   321.949 

9.273 

 11.936 

244.676    

587.834  

165.022

43.135

31.922
 
 

48.719

287.844

9.372

 154.353 

 39.712 

 18.143 

 
 

 43.677 

  317.683  

 14.266 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting, beginnend op bladzijde 12, 
die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

(in € duizend)

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015

Netto-omzet

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa 

Overige bedrijfslasten 

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rente en soortgelijke baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  
voor belastingen

Belastingen resultaat uit gewone  
bedrijfsuitoefening

Aandeel in winst van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  
na belastingen 

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het 
eigen vermogen van de onderneming als 
onderdeel van het groepsvermogen.

Totaalresultaat van de groep

20142015Ref

822.752

-/- 790.687

32.065

-/- 415

31.650

-/- 12.519

23
 

19.154

7.759

26.913

 840.423 

-/-  807.626 

 32.797

-/- 773 

 32.024

-/-  12.945

- 
 

19.079

142

 19.221

192.117

317.039

50.154

30.185

201.192

 175.481 

 312.580 

  45.104 

 28.056 

  246.405

12

13

14

14

1 & 2

15

16

17

18
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Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen

- mutatie voorzieningen

- belastingen

Mutaties in werkkapitaal:
- onderhanden project

- vorderingen

- kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen vennootschapsbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen uit immateriële vaste activa
Desinvesteringen uit materiële vaste activa
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen van langlopende schulden
Betaald dividend
Inleg cashpooling van de groep
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto-kasstroom

  Mutatie geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

(in € duizend)

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

20142015Ref

32.065

 

30.451

-/- 7.847
54.669

-/- 1.923
52.746

-/- 15.799

-/- 37.874

-/- 927

-/- 927

10.299
-/- 927

9.372

 32.797

 29.980 

-/-  904 
 61.873 

  6.003 
 67.876 

-/-  13.831 

-/-  49.151 

 4.894 

 4.894 

 9.372 
 4.894 

 14.266 

30.185
266 

-

2.921
-/- 9.896
-/- 872

456
-/- 871
-/- 1.508

-/- 1.207
-/- 16.931

-
2.249

90

5.106
-/- 2.526
-/- 12.302
-/- 28.152

 28.056 
-/-  4.092 
  6.016 

 5.042 
3.103

-/- 9.049 

 258 
-/-  1.031 

 6.776

-/-  2.666 
-/-  17.309 

2
 6.009 

  133 

8.160
-/-  6.240
-/-  18.129 
-/-  32.942 

12

12
8

17

4
5

10

16
16

1
2
1
2
3

9
9
7
5
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015
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Activiteiten en relatie met de  
moedermaatschappij
De vennootschap is onderdeel van de internationale onder-
neming Cap Gemini S.A. (gevestigd te Parijs, Frankrijk), die  
alle aandelen in Capgemini N.V. houdt. De jaarrekening van 
Capgemini N.V. is opgenomen in de geconsolideerde jaarreke-
ning van Cap Gemini S.A. De geconsolideerde jaarrekening 
van Cap Gemini S.A. is tegen kostprijs verkrijgbaar op het  
kantoor van Capgemini N.V. Capgemini N.V. is de holding-
maatschappij van de Capgemini-bedrijven in de Benelux.  
De Capgemini-bedrijven maken deel uit van het wereldwijde 
Capgemini-netwerk en leveren diensten en oplossingen in de 
markt voor consulting, technology en outsourcing.

Vestigingsadres
Capgemini N.V. is feitelijk gevestigd op Reykjavikplein 1,  
3543 KA te Utrecht, Nederland. Utrecht is tevens de  
statutaire vestigingsplaats.

Schattings- en stelselwijzigingen
In 2015 hebben zich geen stelselwijzigingen en/of schattings- 
wijzigingen voorgedaan.

Gebruik van schattingen
Het opmaken van de jaarrekening vereist van de directie dat
zij oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt, 
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van 
baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veron-
derstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en 

verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden 
als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen 
de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en 
verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen 
is af te leiden. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. Schattingen en onderliggende aannames 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 
gevolgen heeft.

Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens van 
Capgemini N.V. opgenomen, samen met zijn groepsmaat-
schappijen en andere rechtspersonen waarop het een over-
heersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover het de 
centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechts-
personen waarin Capgemini N.V. direct of indirect overheer-
sende zeggenschap kan uitoefenen doordat het beschikt over 
de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze 
de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij 
wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten 
die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop 
het een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of  
waarover het de centrale leiding heeft, worden voor 100%  
in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het 
groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk 
vermeld.

Algemene toelichting

Capgemini Nederland B.V. 

Capgemini Belgium N.V./S.A. 

Capgemini Sourcing B.V. 

Dunit B.V. 

Capgemini Educational Services B.V.

Utrecht

Brussel

Utrecht

Utrecht

Utrecht

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31 december 2014
% aandelenbelang

31 december 2015
% aandelenbelang

 Samenstelling van de groep De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
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Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge 
vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en 
andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden 
geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties 
met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties wor- 
den ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groeps- 
maatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te 
krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de 
Groep.

Toepassing artikel 2:402 BW
Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2015 van 
Capgemini N.V. in de geconsolideerde jaarrekening is  
verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met 
weergave van een beknopte winst-en-verliesrekening in over-
eenstemming met art. 2:402 BW.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen 
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggen-
schap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefe-
nen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management 
van Capgemini N.V. of de moedermaatschappij van Capgemini 
N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toe-
gelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden 
zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht.

Acquisities en desinvesteringen in  
groepsmaatschappijen
Overnames van ondernemingen door de groep worden verant- 
woord volgens de ‘purchase accounting’-methode. De kosten 
van een overname worden bepaald op basis van de reële 
waarde van de verstrekte activa, de uitgegeven eigen vermo-
gensinstrumenten en de verplichtingen die ontstaan of overge-
nomen zijn op de datum van overdracht, plus de kosten die 
direct aan de overname kunnen worden toegerekend.

Overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen en 
voorwaardelijke verplichtingen in een bedrijfscombinatie wor-
den bij de eerste verantwoording gewaardeerd tegen de reële 
waarde op de overnamedatum, ongeacht de omvang van 
eventuele minderheidsbelangen. Het bedrag waarmee de 
kostprijs van de overname het groepsbelang in de reële waar-
de van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtin-
gen overschrijdt, wordt verwerkt als goodwill. Indien de kost-
prijs van de overname lager is dan de reële waarde van het 
groepsbelang in de netto activa van de verworven dochteron-
derneming, wordt het verschil gepassiveerd op de balans en 
naar rato van de activa afgeschreven ten gunste van de winst-
en-verliesrekening.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd op 
basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse 
valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de datum 
van de kasstroom dan wel op basis van gemiddelden. 
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het 
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activitei-
ten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom 
of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kas-
stroomoverzicht opgenomen.
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Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uit-
gegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa 
en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigingspijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingspijs. In de balans, de 
winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn refe-
renties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting.

Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat- 
bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voor-
gaande jaar.

Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen 
worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de 
economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar 
bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent. De geconsolideerde 
jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s; dit is zowel de 
functionele als de presentatievaluta van Capgemini N.V.

Transacties vorderingen/schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn 
in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgere-
kend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. 
De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersver-
schillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verlies-
rekening, tenzij hedge-accounting wordt toegepast. Niet-
monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden 
gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen 
de wisselkoers op de transactiedatum. Niet-monetaire activa 
die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een 
vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op 
het moment waarop de actuele waarde werd bepaald. 
Omrekeningsverschillen bij intragroepsleningen op lange termijn 
die feitelijk een uitbreiding of inkrimping van de netto-investering 
van buitenlandse deelnemingen zijn, worden rechtstreeks ten 
gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in de wet-
telijke reserve omrekeningsverschillen.

Groepsmaatschappijen
De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met 
inbegrip van goodwill en bij consolidatie ontstane reële waarde-
correcties, worden indien afwijkend van de euro omgerekend 
tegen de geldende koers per balansdatum. De opbrengsten 
en kosten van buitenlandse activiteiten worden indien af wijkend 
van de euro omgerekend tegen de wisselkoers op de trans-
actie datum. Valuta omrekeningsverschillen worden rechtstreeks 
ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in een 
afzonderlijke component.

Leasing
Geleasde activa waarbij Capgemini vrijwel alle aan het eigen-
dom verbonden risico’s en voordelen overneemt, worden 
geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten. Financiële 
leaseovereenkomsten worden bij aanvang van de leaseover-
eenkomst geactiveerd tegen de reële waarde van het geleasde 
bedrijfsmiddel of de contante waarde van de minimale lease-
betalingen, afhankelijk van welk bedrag het laagst is. De over-
eenkomstige huurverplichtingen, na aftrek van financiële lasten, 
worden opgenomen in de leningen. Het rente-element van de 
financiële lasten gedurende de leaseperiode wordt ten laste 
gebracht van de resultatenrekening volgens de effectieve ren-
temethode. Activa die in het kader van een financiële lease-
overeenkomst worden verworven, worden afgeschreven op 
basis van hun economische levensduur of de looptijd van de 
overeenkomst, afhankelijk van welke periode het kortst is.

Leaseovereenkomsten, waarbij een aanzienlijk deel van de  
risico’s en rendementen verbonden aan eigendom bij de 
lease gever blijft berusten, worden geclassificeerd als operatio-
nele leaseovereenkomsten. Betalingen die gedaan worden in 
het kader van operationele leaseovereenkomsten, na aftrek 
van eventuele van de leasegever ontvangen incentives, worden 
gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst op lineaire 
basis ten laste gebracht van de resultatenrekening.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en 
obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, lenin-
gen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en 
overige te betalen posten. Financiële instrumenten, inclusief de 
van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instru-
menten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 
waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-
en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare trans-
actiekosten deel uit van de eerste waardering.

Algemene grondslagen
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Financiële instrumenten die deel uitmaken van een 
handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden 
aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd 
tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de eerste perio-
de van waardering worden toerekenbare transactiekosten als 
last in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Gekochte leningen en obligaties
Gekochte leningen en obligaties waarvan de onderneming de 
intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, 
en hiertoe ook in staat is, worden gewaardeerd tegen geamor-
tiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode ver-
minderd met bijzondere waarde verminderingverliezen. De 
overige gekochte leningen en obligaties worden, voor zover 
deze aan een beurs genoteerd zijn, gewaardeerd tegen reële 
waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord 
in de winst-en-verliesrekening. Niet-beursgenoteerde gekochte 
leningen en obligaties worden gewaardeerd tegen geamorti-
seerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,  
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten worden in eerste instantie 
verantwoord tegen reële waarde op de dag dat een derivaat- 
contract wordt gesloten en vervolgens gewaardeerd tegen hun 
reële waarde. De wijze van verwerking van waardeveranderingen 

van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk van of er 
met het afgeleide financiële instrument hedge-accounting wordt 
toegepast of niet.

Capgemini past hedge-accounting toe. Op het moment van 
aangaan van een hedgerelatie, wordt dit door de vennoot-
schap gedocumenteerd. De vennootschap stelt door middel 
van een test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. 
Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmer-
ken van het hedge-instrument met die van de afgedekte  
positie of door het vergelijken van de verandering in reële 
waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie.

Bij het toepassen van kasstroomhedge-accounting wordt het 
effectieve deel van de herwaardering van het hedge-instrument 
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt (in de kasstroom-
hedgereserve). Op het moment dat de resultaten van de afge-
dekte positie in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt, 
wordt het daaraan gerelateerde resultaat uit het eigen vermo-
gen naar de winst-en-verliesrekening overgebracht en in 
dezelfde regel in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Om het ineffectieve deel van de herwaardering in de juiste 
periode in de winst-en-verliesrekening te kunnen verwerken, 
neemt Capgemini op elke balansdatum maximaal het laagste 
absolute bedrag van de volgende twee waardeveranderingen 
in het eigen vermogen op:

16 Capgemini N.V. Jaarrekening 2015



 de cumulatieve herwaardering van het hedge-instrument 
sinds het aanwijzen van de hedgerelatie; en

 de cumulatieve verandering van de waarde van de toekom-
stig afgedekte kasstromen voor zover deze aan het afgedek-
te risico toegerekend kan worden. 

Het toepassen van kasstroomhedge-accounting wordt  
beëindigd als:
 het hedge-instrument wordt verkocht, beëindigd of uitge  oe- 

fend; het cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat 
rechtstreeks in het eigen vermogen was verwerkt toen er 
nog sprake was van een effectieve hedge, blijft in het eigen 
vermogen verantwoord tot de oorspronkelijk afgedekte toe-
komstige transactie plaatsvindt;

 de hedgerelatie niet langer voldoet aan de criteria voor 
hedge-accounting. Indien de afgedekte toekomstige trans-
actie nog plaatsvindt, wordt het hiermee samenhangende 
cumulatieve resultaat op het hedge-instrument verantwoord 
in het eigen vermogen. Als de transactie niet meer zal 
plaatsvinden wordt het cumulatieve resultaat verantwoord 
dat verantwoord was in het eigen vermogen in de winst-en-
verliesrekening.

Capgemini past kasstroomhedge-accounting toe op valuta-
derivaten die worden aangegaan voor het indekken van zijn 
toekomstige inkopen in Amerikaanse dollars, Britse ponden, 
Poolse zloty’s en Indiase roepies. Deze betreffen voornamelijk 
operationele transacties in relatie met verbonden partijen.
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Immateriële vaste activa
Goodwill
Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen  
de verkrijgingprijs van de deelnemingen en het belang van 
Capgemini in de netto reële waarde van de overgenomen 
identificeerbare activa en de ‘voorwaardelijke’ verplichtingen 
van de overgenomen partij, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Goodwill, 
betaald bij de acquisitie van buitenlandse groepsmaatschap- 
pijen en deelnemingen, wordt omgerekend tegen de koers op 
de transactiedatum. De geactiveerde goodwill wordt vanaf 
moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de 
geschatte economische levensduur, die is bepaald op twintig 
jaar. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van 
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Software
Software wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderin-
gen. De afschrijving van software is gebaseerd op de verwach-
te gebruiksduur, die 3 tot 5 jaar bedraagt. De afschrijving vindt 
vanaf moment van ingebruikneming plaats volgens de lineaire 
methode. Boekwinsten en -verliezen uit incidentele verkoop 
van activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Geactiveerde klantenportefeuille
De geactiveerde klantenportefeuille betreft geïdentificeerde 
immateriële activa die verkregen zijn bij acquisities en worden 
gewaardeerd op de reële waarde op het moment van overna-
me. De reële waarde bij overname is op dat moment de kost-
prijs. De kostprijs van de identificeerbare immateriële vaste 
activa gerelateerd aan klanten wordt, op basis van de 
gebruiksduur per individuele component, afgeschreven ten 
laste van de winst-en-verliesrekening. De afschrijving wordt 
vanaf moment van ingebruikneming berekend volgens de  
lineaire methode over de historische kostprijs.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijving op de materiële vaste 
activa wordt vanaf moment van ingebruikneming berekend vol-
gens de lineaire methode over de historische kostprijs, vermin-
derd met de restwaarde op basis van de geschatte economi-
sche levensduur van dergelijke activa. De kostprijs omvat uit-
gaven die direct aan de verwerving van het activum kunnen 
worden toegerekend. Daarnaast omvatten de kosten van ver-
betering aan gehuurde onroerende zaken de geschatte toe-
komstige kosten van het terugbrengen van geleasde voorzie-

ningen in hun oorspronkelijke staat, indien noodzakelijk. 
Daarop volgende bestedingen worden geactiveerd, mits de 
toekomstige economische voordelen voortvloeiend uit het 
actief aan de groep toekomen. Kosten voor reparaties en 
onderhoud worden genomen wanneer ze zich voordoen.

Boekwinsten en verliezen uit de incidentele verkoop van  
materiële activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële vaste activa
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde 
kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermin-
dering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het 
actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kas-
stromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van 
het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwer-
king van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat 
daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen 
indien de afname van de waardevermindering verband houdt 
met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname 
wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het 
actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het 
moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn 
van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen 
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitge-
oefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatie-
methode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van 
de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitge-
gaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaar-
de wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor 
deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grond-
slagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van 
de desbetreffende deelneming.

Grondslagen voor 
waardering van 
activa en passiva

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt: 

Computers   3 - 5 jaar 

Inventaris   5 -10 jaar 

Overige vaste bedrijfsmiddelen 7 -10 jaar
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Indien de waardering van een deelneming volgens de nettover- 
mogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 
Indien en voor zover Capgemini N.V. in deze situatie geheel of 
gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan 
wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling 
van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voor-
ziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is geba-
seerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en 
passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaar-
dering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze 
jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 
Het aandeel van de groep in het resultaat van de geassocieer-
de deelnemingen na de overnamedatum wordt in de geconsoli-
deerde winst-en-verliesrekening opgenomen en haar aandeel in 
de mutaties in de reserves na de overnamedatum wordt ver-
antwoord in de reserves. De boekwaarde van de investering 
wordt aangepast voor cumulatieve mutaties na de overname- 
datum. Wanneer het aandeel van de groep in de verliezen van 
een geassocieerde onderneming groter is dan of gelijk is aan 
haar belang in de geassocieerde deelneming, inclusief eventue-
le ongedekte vorderingen, verantwoordt de groep geen verdere 
verliezen, tenzij verplichtingen zijn ontstaan of betalingen zijn 
verricht ten behoeve van de geassocieerde deelneming.

Intercompany-transacties, saldi en ongerealiseerde resultaten 
op transacties met geassocieerde deelnemingen worden geëli-
mineerd tot een bedrag ter hoogte van het belang van de 
groep in de geassocieerde deelnemingen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt  
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs onder 
aftrek van eventuele duurzame waardeverminderingen. De lenin-
gen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel 
gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van noodza-
kelijk geachte voorzieningen. Vervolgens worden deze gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs. De overige financiële 
vaste activa worden gewaardeerd tegen reële marktwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen
Per balansdatum wordt steeds de restwaarde van de activa en 
hun economische levensduur beoordeeld en zo nodig aange-
past. Duurzame materiële activa worden beoordeeld op bijzon-
dere waardevermindering wanneer gebeurtenissen of gewijzigde 
omstandigheden erop duiden dat de boekwaarde wellicht niet 
realiseerbaar is. Een bijzondere waardevermindering wordt ver-
antwoord voor het bedrag waarmee de boekwaarde van het 
activum de realiseerbare waarde overschrijdt. De realiseerbare 

waarde is de reële waarde min verkoopkosten van een activum 
of de hogere bedrijfswaarde ervan. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgene-
rerende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde 
is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve 
markt. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct 
als een last verwerkt in de winst- en-verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardeverminde-
ring die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 
desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde 
die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardeverminde-
ring voor het actief zou zijn verantwoord.

Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het 
saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, en 
indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedecla-
reerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk 
in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het 
een creditstand vertoont worden deze gepresenteerd onder de 
kortlopende schulden. In de waardering van de onderhanden 
projecten worden de kosten van direct toerekenbare loon- en 
overheadkosten begrepen. De opbrengsten, kosten en winst-
bestemming op het onderhanden projecten geschieden naar 
rato van de verrichte prestaties bij uitvoering van het werk 
(‘percentage of completion method’).

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kost-
prijs minus bijzondere waardeverminderingen. Vorderingen 
worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Voorzieningen wegens het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

Liquide middelen
Tot liquide middelen behoren kassaldi, direct opvraagbare 
banktegoeden en andere hoogst liquide beleggingen met een 
oorspronkelijke looptijd van drie maanden of minder. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
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Eigen vermogen
Gewone aandelen worden geclassificeerd als eigen vermogen. 
Bijkomende kosten die direct toerekenbaar zijn aan de uitgifte 
van nieuwe aandelen of opties worden in het eigen vermogen 
getoond als een vermindering, na aftrek van belastingen, van 
de opbrengsten. Bijkomende kosten die rechtstreeks toereken-
baar zijn aan de uitgifte van nieuwe aandelen of opties voor de 
overname van bedrijfscombinaties, worden in de overname-
kosten opgenomen als onderdeel van de koopsom. Bij inkoop 
van aandelenkapitaal dat als eigen vermogen in de balans is 
verwerkt, wordt het bedrag van de betaalde vergoeding, met 
inbegrip van de rechtstreeks toerekenbare kosten, als mutatie 
in het eigen vermogen opgenomen. Ingekochte aandelen  
worden geclassificeerd als ingekochte eigen aandelen en 
gepresenteerd als aftrekpost op het totale eigen vermogen. 
Dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders wordt 
verantwoord als een verplichting in de periode waarin het divi-
dend wordt goedgekeurd door de aandeelhouders.

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer de 
groep een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft  
als gevolg van een gebeurtenis in het verleden waarvan een 
betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en het waarschijn-
lijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom 
van middelen nodig is. Indien dit een wezenlijk effect betreft, 
worden de voorzieningen bepaald door de verwachte toekomsti-
ge kasstromen contant te maken op basis van een disconte-
ringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele 
markttaxaties van de tijdswaarde van geld en, waar nodig,  
van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting.

Personeelsgerelateerde voorzieningen
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelin-
gen op basis van toegezegde bijdragen worden als last in de 
winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarover 
de bijdragen verschuldigd zijn. De pensioenregeling, die is 
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Capgemini 
Nederland, betreft een pensioenregeling op basis van beschik-
baar premiestelsel (‘defined contribution plan’).

Een van de pensioenregelingen van Capgemini in Nederland 
kan worden aangemerkt als een salaris-/dienstjarenstelsel 
(‘defined benefit plan’). De groep verwerkt de kosten van pen-
sioenregelingen en personeelsgerelateerde voorzieningen na 
pensionering in overeenstemming met Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving voor personeelsbeloningen (hierna: RJ 271). 
Een aanzienlijk deel van de toegezegde pensioenrechten van 
de groep wordt gefinancierd met gesepareerde beleggingen 
die zijn beperkt tot een pensioenfonds of trust, of die zijn ver-
zekerd voor de uitbetaling van de pensioenuitkeringen waartoe 
de vennootschap zich heeft verplicht. De nettoverplichting van 

de groep uit hoofde van toegezegde pensioenrechten wordt 
voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting 
te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben 
opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en 
voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden ver-
disconteerd om de contante waarde te bepalen, en de reële 
waarde van de fondsbeleggingen wordt hierop in mindering 
gebracht.

De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van 
staats- of bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardering 
waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van de 
groep benadert. De berekening wordt uitgevoerd door een 
erkende actuaris volgens de ‘projected unit credit’-methode.

De met de toegezegde pensioenrechten gemoeide kosten ver-
tegenwoordigen met name de toename van de actuariële con-
tante waarde van de toegezegde pensioenrechten op basis van 
dienstjaren in het boekjaar en de rente op deze verplichting voor 
dienstjaren in voorgaande boekjaren, na aftrek van het verwach-
te rendement op de beleggingen. Wanneer de pensioenaan-
spraken uit hoofde van een regeling worden verbeterd, wordt 
het gedeelte van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrek-
king heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als 
last in de winst-en-verliesrekening opgenomen over de gemid-
delde periode totdat de pensioenaanspraken onvoorwaardelijk 
worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk onvoorwaarde-
lijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst-en-verliesreke-
ning opgenomen.

Wanneer de berekening resulteert in een positief saldo voor de 
groep, wordt de opname van het actief beperkt tot een bedrag 
dat maximaal gelijk is aan het saldo van eventuele niet opge-
nomen actuariële verliezen en pensioenkosten van verstreken 
diensttijd en de contante waarde van eventuele toekomstige 
terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensi-
oenpremies. Voor buitenlandse pensioenregelingen die verge-
lijkbaar zijn met de wijze waarop het Nederlandse pensioen-
stelsel is ingericht en functioneert, vindt verwerking en waarde-
ring van verplichtingen die voortvloeien uit buitenlandse pensi-
oenregelingen plaats overeenkomstig de waardering van de 
Nederlandse pensioenregelingen.

Latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijde-
lijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva vol-
gens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in 
deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening 
van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de 
belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, 
of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor 
zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente belastingen wor-
den verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaat-
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schappijen, deelnemingen en joint ventures, tenzij Capgemini 
N.V. in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil 
te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil 
in de voorzienbare toekomst zal aflopen. Belastinglatenties 
worden gewaardeerd op nominale waarde.

Overige voorzieningen
Reorganisatievoorzieningen worden opgenomen wanneer de 
groep een gedetailleerd en geformaliseerd reorganisatieplan 
heeft goedgekeurd, en een aanvang is gemaakt met de reor-
ganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. Er wordt 
geen voorziening getroffen voor toekomstige bedrijfslasten.

Een voorziening voor risico en claims wordt getroffen voor de 
operationele activiteiten. De vaststelling van de omvang van de 
voorziening geschiedt stelselmatig post voor post, op basis 
van statistische gegevens, rekening houdend met nog niet 
gemelde schadegevallen.

Schulden
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende 
schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking 
opgenomen. Langlopende schulden worden na de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil 
tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossings-
waarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de 
geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-
en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Het verschil tussen 
de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde 
wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte 
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als 
interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar-
deerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of  
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal  
de nominale waarde.

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen 
en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde 
van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en  
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verlening van diensten
De opbrengsten uit contracten op basis van tijd en materiaal 
worden verantwoord tegen de contractuele tarieven, naar rato 
van de gemaakte uren en directe kosten. Opbrengsten uit 
contracten met een vaste aanneemsom worden verantwoord 
volgens de ‘percentage of completion’-methode. De contrac-
tuele opbrengsten en lasten worden in de winst-en-verliesreke-
ning verwerkt naar rato van de voltooiing van het project. Het 
stadium van voltooiing wordt bepaald als percentage van de 
kosten die zijn gemaakt tot aan een bepaalde datumbeoorde-
ling en een betrouwbare schatting van de totale kosten om het 
project ten uitvoer te brengen. Indien de uitkomst van een 
contract niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de 
contractuele opbrengsten slechts opgenomen voor zover de 
contractkosten naar alle waarschijnlijkheid verhaalbaar zullen 
zijn. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in 
de winst-en-verliesrekening opgenomen. 
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Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijkste 
risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overge-
dragen. De opbrengsten worden weergegeven na aftrek van 
belastingen op toegevoegde waarde, verkoopkortingen en na 
eliminatie van de verkopen binnen de groep. Aan opdrachtge-
vers gefactureerde bedragen die betrekking hebben op het 
doorberekenen van kosten of diensten van derden worden niet 
als opbrengst verantwoord wanneer de groep als agent van 
de leverancier fungeert. Er worden geen opbrengsten verant-
woord indien er belangrijke onzekerheden bestaan met betrek-
king tot het innen van de verschuldigde vergoeding, de hier-
mee verband houdende kosten of eventuele vergoedingen 
voor creditnota’s die waarschijnlijk verstrekt moeten worden, 
en tevens wanneer er sprake is van aanhoudende manage-
mentbetrokkenheid bij de goederen.

Onderhanden projecten in opdracht van derden
De waardering van onderhanden projecten geschiedt tegen de 
per balansdatum aan in uitvoering zijnde projecten bestede 
directe uren en de in het kader van de projecten ingekochte 
goederen en diensten. De directe uren zijn gewaardeerd op 
het commerciële voorcalculatietarief. Dit tarief omvat naast 
arbeidskosten en overige bedrijfskosten tevens een commer-
ciele opslag. De winstneming geschiedt naar rato van voort-
gang van de projecten. De ingekochte goederen en diensten 
zijn gewaardeerd op de betaalde inkoopprijs.

Bij de waardering van de onderhanden projecten wordt reke-
ning gehouden met eventuele verliesgevendheid van projecten. 
Reeds gefactureerde bedragen ter zake van projecten worden 
in mindering gebracht op de geactiveerde kosten van deze 
projecten.

Gesegmenteerde informatie
Er wordt gesegmenteerde informatie verstrekt over de geografi-
sche segmenten en de bedrijfssegmenten van de groep. De pri-
maire segmentatiebasis, die van geografische segmenten, 
berust op de bestuurlijke structuur en de interne rapportage-
structuur van de groep. Segmentinformatie wordt gepresen-
teerd voor voortgezette bedrijfsactiviteiten. De prijzen voor trans-
acties tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve 
grondslag bepaald. De resultaten, activa en verplichtingen van 
een segment omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op 
basis van redelijkheid aan het segment kunnen worden toegere-
kend. Niet-toegerekende posten bestaan voornamelijk uit 
inkomstengenererende activa en opbrengsten, rentedragende 
leningen, opgenomen gelden en kosten, alsmede algemene 
bedrijfsactiva en lasten. De investeringsuitgaven van een seg-

ment betreffen het totaal van de in de verslagperiode gemaakte 
kosten voor de verwerving van activa van het segment die naar 
verwachting langer dan één verslagperiode in gebruik zullen zijn.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening 
van monetaire posten worden in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-
accounting wordt toegepast.

Lasten
De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van de 
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan 
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen 
en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschul-
digd zijn aan werknemers.

Personeelsbeloningen
Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) vormt geen 
aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Deze kosten zijn 
opgenomen in andere onderdelen van de winst-en-verliesreke-
ning, te weten lonen en salarissen en sociale lasten. Voor een 
nadere specificatie worden verwezen naar de betreffende toe-
lichting.

Periodieke betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk 
de belastingautoriteit.

Subsidies
Overheidssubsidies worden initieel in de balans opgenomen 
als vooruit ontvangen baten totdat er zekerheid bestaat dat de 
groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 
Subsidies ter compensatie van de door de groep gemaakte 
studiekosten worden in de winst-en-verliesrekening verant-
woord onder de overige bedrijfskosten.

Financiële baten en lasten
De financieringslasten omvatten de rentelasten op opgenomen 
gelden berekend met behulp van de effectieve rentemethode, 
rentebaten op belegde middelen, dividendopbrengsten, valuta-
koerswinsten en -verliezen en winsten en verliezen op afdek-
kinginstrumenten die in de winst-en-verliesrekening worden 
opgenomen. Rentebaten worden in de winst-en-verliesreke-
ning opgenomen naarmate deze oplopen, door middel van de 
effectieve rentemethode. Dividendbaten worden in de winst-

Grondslagen voor 
de bepaling van 
het resultaat
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en-verliesrekening opgenomen op het moment dat het recht 
van de entiteit op betaling wordt gevestigd. In geval van geno-
teerde effecten is dit de datum waarop het dividend wordt uit-
gekeerd. De rentecomponent van de financiële leasebetalingen 
wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen met behulp 
van de effectieve rentemethode.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij 
betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord 
in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. 
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder  
rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en 
soortgelijke kosten.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde 
en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen reke-
ning houdend met eventuele vrijgestelde winstbestanddelen en 
niet-aftrekbare kosten. De belastingen worden in de winst-en-
verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze 
betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen ver-
mogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het 
eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting 
is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare 
winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belasting- 
tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe 
materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correc-
ties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor 
tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en ver-
plichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de 
fiscale boekwaarde van die posten. Belastinglatenties worden 
gewaardeerd op nominale waarde.

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen 
voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare 
winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het  
tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente belas-
tingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en 
verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het 
daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden  
gerealiseerd. De berekening van de latente belastingvorderin-
gen en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die 
op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven 
die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn 
vastgesteld. Additionele winstbelastingen naar aanleiding van 

dividenduitkeringen worden op hetzelfde moment opgenomen 
als de verplichting tot uitkering van het desbetreffende dividend. 
De verandering in de belastingtarieven komt tot uitdrukking in 
de periode waarin deze verandering op balansdatum is vastge-
steld dan wel waartoe op balansdatum besloten is, in zodanige 
mate dat er geen wijzigingen meer verwachten wordt.
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Marktrisico
Valutarisico
Capgemini N.V. is voornamelijk werkzaam in de Europese Unie. 
Het valutarisico voor Capgemini N.V. heeft vooral betrekking op 
posities en toekomstige transacties in Amerikaanse dollars, 
Britse ponden, Poolse zloty’s en Indiase roepies. De directie van 
Capgemini heeft op basis van een risicoanalyse bepaald dat een 
deel van deze valutarisico’s worden ingedekt. Hiervoor wordt 
gebruikgemaakt van valutatermijncontracten.

Prijsrisico
Capgemini N.V. loopt risico’s ten aanzien van de waardering 
van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en effec-
ten, opgenomen onder vlottende activa. De vennootschap 
beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de 
portefeuille, en limieten te stellen.

Rente- en kasstroomrisico
Capgemini N.V. loopt renterisico over de rentedragende vor-
deringen (met name onder financiële vaste activa en liquide mid-
delen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken 
loopt Capgemini N.V. risico ten aanzien van toekomstige kas-
stromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en 

schulden loopt Capgemini N.V. risico’s over de reële waarde 
als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot 
de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrek-
king tot afdekking van het renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico
Capgemini N.V. heeft geen significante concentraties van kre-
dietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen aan 
de kredietwaardigheidtoets van Capgemini N.V. Verkoop vindt 
plaats op basis van krediettermijnen tussen de 8 en 60 dagen. 
Voor grote leveringen kan een afwijkende krediettermijn van 
toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende zekerheden 
gevraagd, waaronder garantiestellingen. De liquide middelen 
staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. 
Capgemini N.V. heeft vorderingen verstrekt aan participanten 
en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Tevens zijn 
leningen verstrekt aan aandeelhouders. Bij deze partijen is 
geen historie van wanbetaling bekend.

Liquiditeitsrisico
Capgemini N.V. maakt gebruik van meerdere banken om over 
meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover 
noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de 
bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Financiële instrumenten 
en risicobeheersing
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De goodwill wordt afgeschreven over een periode van 20 jaar. In 2011 is goodwill en geactiveerde klantenportefeuille ontstaan 
door de aankoop van de Nederlandse activiteiten van Vengroff Williams & Associates, Inc. In 2012 zijn de totale kosten van deze 
acquisitie definitief vastgesteld, wat heeft geleid tot een aanpassing van de aankoopprijs. De geactiveerde klantenportefeuille  
betreft de als onderdeel van de aankoop van BAS B.V., Maxeda IT Services en van de Nederlandse activiteiten van Vengroff 
Williams & Associates, Inc. verkregen klantcontracten. De contracten hebben een looptijd van 1 tot 5 jaar (de geactiveerde  
klantenportefeuille wordt overeenkomstig afgeschreven). De software wordt afgeschreven over een periode van 3 tot 5 jaar.

1. Immateriële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2014

Investeringen 

Afschrijvingen

Reclassificatie

Mutaties in de boekwaarde

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2014

Investeringen 

Desinvesteringen

Afschrijvingen 

Afschrijvingen desinvesteringen

Reclassificatie

Mutaties in de boekwaarde

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen

totaalgoodwill software geactiveerde  
klantenportefeuille

Boekwaarde per 31 december 2015

177.409

1.207

-/- 13.594

 -

-/- 12.387

246.196

-/- 81.174

165.022

 721 

-/- 17 

-/-  13.333 

15

1.945 

-/-   10.669  

248.845

-/-   94.492 

 
154.353 

711

-

-/- 630

 34

-/- 596

5.022

-/- 4.907

115

-   

 -

-/-  40 

-

-/- 52 

-/-   92 

4.970 

-/- 4.947 

 23 

2.155

1.207

-/- 1.259

-/- 34

-/- 86

7.101

-/- 5.032

2.069

 721 

-/- 17

-/- 1.588 

15

 1.997 

   1.128   

9.802 

-/-  6.605 

 

 
  3.197 

 

 174.543

-

-/- 11.705

-

-/- 11.705

234.073 

-/- 71.235

 162.838

-   

- 

-/- 11.705 

-

 -

-/-  11.705

  234.073  

-/-  82.940  

 
 151.133 
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Boekwaarde per 1 januari 2014

Investeringen 

Desinvesteringen 

Afschrijvingen

Afschrijvingen desinvesteringen 

Mutaties in de boekwaarde

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2014

Investeringen

Desinvesteringen 

Afschrijvingen 

Afschrijvingen desinvesteringen

Reclassificatie 
 

Mutaties in de boekwaarde 

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen

totaalcomputers inventaris andere vaste 
bedrijfsmiddelen

De boekwaarde van door middel van financiële lease gefinancierde vaste activa bedroeg € 13,9 miljoen (2014: € 9,9 miljoen).
De vennootschap is van deze activa wel economisch, maar geen juridisch eigenaar. De actuele waarde van de materiële vaste 
activa wijkt niet materieel af van de boekwaarde per jaareinde 2015.

2. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 31 december 2015

 45.045

16.931

-/- 3.356

-/- 16.592

 1.107

-/- 1.910

178.742

-/- 135.607

  43.135 

  17.309 

-/-  7.587 

-/-  14.723 

  3.958 

-/-  2.380 

-/-  3.423 

  188.464 

-/-  148.752
 

 39.712 

 167

-

-

-

 -

-

445

-/- 278

167

 -

-

-

-

-

-

  445 

-/-  278
 

 167 

 16.000

580

-/- 286

-/- 2.854

 218

-/- 2.342

77.398

-/- 63.740

 13.658 

   615 

-/-  40 

-/-  2.463 

  40 

  -    

-/-  1.848 

  77.973 

-/-  66.163
 

 11.810 

 28.878

16.351

-/- 3.070

-/- 13.738

 889

432

100.899

-/- 71.589

 29.310 

  16.694 

-/-  7.547 

-/-  12.260 

  3.918 

-/-  2.380 

-/- 1.575 

  110.046 

-/-  82.311
 

 27.735 
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Stand per 1 januari 2014

Toevoeging/onttrekking

Stand per 31 december 2014

Toevoeging/onttrekking

Deelnemingen
De investering van € 44 (2014: € 44) in deelnemingen betreft een belang van 20% in Capgemini International B.V. te Utrecht. Hoewel 
een belang van 20% wordt aangehouden in Capgemini International B.V., wordt geen invloed van betekenis uitgeoefend in deze 
entiteit. Dit belang is gewaardeerd tegen kostprijs of een lagere marktwaarde. Het eigen vermogen van Capgemini International B.V. 
te Utrecht bedraagt eind 2015 in totaal 186 USD en zijn nettoresultaat over 2015 in totaal 1.596 USD. In 2014 had Capgemini N.V. 
een belang van 6,7% in Capgemini Global Client Consulting Asia Pacific B.V. te Utrecht. Op 22 december 2014 is Capgemini Global 
Client Consulting Asia Pacific B.V geliquideerd.

Latente belastingvordering
Onderdeel van de latente belastingvorderingen is een fiscale faciliteit, die verkregen is uit de acquisitie van BAS B.V. en gerealiseerd 
dient te worden in de tien jaren volgend op het ontstaan van de faciliteit per 23 juli 2008. Deze faciliteit resulteerde in een latente 
belastingvordering van oorspronkelijk € 65,0 miljoen. De faciliteit is gewaardeerd voor zover het waarschijnlijk is dat er in de komende 
jaren belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend, resulte-
rend in een verantwoorde latente belastingvordering van € 15,9 miljoen per 31 december 2015. Naar verwachting zal hiervan binnen 
een jaar circa € 6,4 miljoen worden gerealiseerd.

totaalwaarborgsommen deelnemingen latente 
belastingvordering

Boekwaarde per 31 december 2015

3. Financiële vaste activa

45.478

-/- 13.556

31.922

-/- 13.779

 18.143

44.787

-/- 13.590

31.197

-/-  13.646

 17.551 

111

-/- 67

44

  - 

44 

580

101

681

-/- 133

548
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Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectopbrengsten worden gepre-
senteerd onder de kortlopende schulden.

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. De voorziening op vorderingen op handelsdebiteuren bedraagt per 
balansdatum € 1,7 miljoen (2014: € 0,7 miljoen). Onder de vorderingen op verbonden partijen is € 160,0 miljoen  
(2014: € 132,7 miljoen) verantwoord als deelname aan de internationale cashpooling van de groep. Dit bedrag is rentedragend
en binnen drie maanden geheel opvraagbaar. De BMG base rate wordt hier gehanteerd.

Onderhanden projecten
 
Stand per 31 december

Vorderingen op handelsdebiteuren 
 
Vorderingen op verbonden partijen 
 
Overige vorderingen
 
Overlopende activa
 
Stand per 31 december

2014

2014

2015

2015

4. Onderhanden projecten

5. Vorderingen

48.719 

48.719

 43.677 

 43.677 

125.760 

150.270 

5.638 

6.176

287.844

  113.911 

  192.430 

 4.599

  6.743

  317.683 
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Tot de liquide middelen behoren kassaldi, direct opvraagbare banktegoeden en andere hoogst liquide beleggingen met een oor-
spronkelijke looptijd van drie maanden of minder. De door de bankiers afgegeven garanties aan derden zijn opgenomen onder de 
niet uit de balans blijkende verplichtingen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.

Van de voorzieningen is een bedrag van € 4,5 miljoen als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

Kasmiddelen en banktegoeden 
 
Stand per 31 december

Boekwaarde per 1 januari 2014

Dotatie 

Onttrekking 

Actuariële resultaten 

Stand per 1 januari 2015

Dotatie

Onttrekking

Actuariële resultaten 

Stand per 31 december 2015

2014

totaaloverige 
voorzieningen

latente 
belasting- 

verplichtingen

jubileum- 
voorziening

pensioen-  
voorziening

2015

6. Liquide middelen

8. Voorzieningen

7. Eigen vermogen

9.372 

9.372

 14.266 

 14.266 

11.523

12.888

-/- 12.897 

 782
 

12.296

10.754 

-/- 13.926

149

 9.273

7.407

12.517

-/- 11.891 

 -/- 30

8.003

9.247 

-/- 13.579 

-

 3.671

1.623

-

-/- 305 

 -

1.318

920

-

-

 2.238

1.613

351

-/- 280 

 -

1.684

520 

 -/- 347 

-

 1.857

880

20

-/- 421 

 812

1.291

67 

-

 149 

 1.507
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Capgemini N.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde 
premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt.  
Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij ‘pensioenvoorziening’. 

In de jaarrekening zijn verplichtingen opgenomen uit hoofde van de per balansdatum bestaande, maar nog niet afgefinancierde 
verplichtingen uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst(en) en per balansdatum bestaande maar nog niet afgefinancierde  
toezeggingen aan werknemers. Aan deze voorzieningen liggen actuariële berekeningen ten grondslag, waarbij de belangrijkste 
actuariële uitgangspunten per balansdatum als volgt zijn:

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen  
per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de  
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 
worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Toegezegde pensioenrechten
In 2008 is door de acquisitie van BAS B.V. een verplichting ontstaan voor regelingen vervroegde uitdiensttreding.  
De regelingen zijn niet afgefinancierd. De verplichting heeft veelal een langlopend karakter.

Disconteringsvoet per 31 december 

Toekomstige loonsverhogingen 

Toekomstige pensioenstijgingen

Netto verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten per 1 januari 

Betaalde premies

Rente over de verplichting 

Aan dienstjaar toegerekende pensioenkosten

Actuariële resultaten

Totaal toegezegde pensioenrechten

2014

2014

2015

2015

8.1 Pensioenvoorziening

Wijzigingen in de in de balans en winst-en-verliesrekening opgenomen  
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

1,60% 

0,00% 

2,00%

880 

-/- 421 

8 

12 

812

1.291

1,80%

0,00%

2,00%

 1.291 

 -   

 21 

 46 

 149 

 1.507
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De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. 
Bij de actuariële berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijf-
kans. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,3% (2014: 1,3%) als disconterings-
voet gehanteerd. De voorziening heeft een langlopend karakter.

Het verantwoorde bedrag inzake latente belastingverplichtingen per 31 december 2015 betreft met name uitgestelde belasting-
verplichting op een fiscale voorziening voor risico’s en claims en deze heeft een langlopend karakter. Voor belastbare tijdelijke  
verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor 
latente belastingverplichtingen gevormd. Naar verwachting wordt € 0,1 miljoen in 2016 verrekend.

Stand per 1 januari 2014

Dotatie 

Vrijval ten gunste van resultaat 

Onttrekking
 

Stand per 31 december 2014

Dotatie

Vrijval ten gunste van resultaat

Onttrekking
 
Stand per 31 december 2015

totaalreorganisatie risico’s en claims

8.4 Overige voorzieningen

7.407

12.517

-/- 30 

-/- 11.891

8.003

  9.247 

-/-  304 

-/-   13.275 

3.671

259

78

- 

 -/- 121

216

88 

 -   

 -   

 304

  7.148 

  12.439 

-/-  30 

-/-  11.770 

  7.787 

  9.159 

-/-  304 

-/-   13.275 

3.367 

8.2 Jubileumvoorziening

8.3 Latente belastingverplichtingen
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Reorganisatie
De voorziening voor reorganisatie heeft betrekking op nog te betalen kosten voor de afvloeiingsregeling van medewerkers en  
onbenutte capaciteit ten aanzien van huurpanden. Voor een nadere toelichting op de reorganisatiekosten wordt ook verwezen  
naar paragraaf 13 en 14. De voorziening heeft een kortlopend karakter.

Risico’s en claims
De voorziening per 31 december 2015 betreft een door Capgemini Belgium N.V./S.A. getroffen voorziening voor risico’s en claims.  
De voorziening heeft een kortlopend karakter.

Financiële leaseverplichtingen

Resterende  
looptijd > 5 jaar

Stand per
31-12-2015

Aflossings-  
verplichting 2016

Resterende  
looptijd > 1 jaar

9. Langlopende schulden

 -

 -   

 11.936 

 11.936 

  7.134 

 7.134 

 19.070 

 19.070 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de  
schulden op korte termijn.
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De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. 
Bij de actuariële berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijf-
kans. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1,3% (2014: 1,3%) als disconterings-
voet gehanteerd. De voorziening heeft een langlopend karakter.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boek-
waarde vanwege het kortlopende karakter ervan. Schulden aan verbonden partijen betreffen voornamelijk aan de moedermaat-
schappij verschuldigde management- en logo-fees en schulden uit hoofde van transacties met overige Capgemini Group entiteiten. 
De overlopende passiva bestaan voor het grootste gedeelte uit personeelsgerelateerde passiva (€ 61,4 miljoen).

Verstrekte zekerheden
Er zijn geen gestelde zakelijke zekerheden.

Vooruit gefactureerde opbrengsten

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Schulden aan verbonden partijen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Financiële leaseverplichtingen

Belastingverplichtingen (vennootschapsbelasting)

Hedge contracten

Overige schulden en overlopende passiva

Stand per 31 december

20142015

10. Kortlopende schulden

  39.162 

  46.144 

  34.153 

  48.145 

  7.134 

   12.395 

-/-  4.180 

 61.724 

244.676

42.861 

39.441 

34.370

54.576

5.117 

1.517

-/- 3.704 

68.669

242.847
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Huur- en leaseverplichtingen
Uit hoofde van afgesloten huurcontracten bestaat een verplichting van circa € 48,3 miljoen (2014: € 54,8 miljoen) te betalen huur. 
Van deze totale verplichting heeft € 10,5 miljoen een looptijd van maximaal 1 jaar en € 10,1 miljoen een looptijd van langer dan 
5 jaar. Voorts zijn leasecontracten afgesloten inzake personenauto’s ten behoeve van personeel voor circa € 67,4 miljoen (2014: 
€ 57,7 miljoen). Van deze totale verplichting heeft € 24,9 miljoen een looptijd van maximaal 1 jaar. De personenauto leasever-
plichtingen hebben een looptijd van maximaal 5 jaar. Tevens zijn er leasecontracten afgesloten inzake computers ten behoeve van 
projecten, voor een bedrag van circa € 3,4 miljoen (2014: € 4,0 miljoen). Van deze totale verplichting heeft € 1,5 miljoen een loop-
tijd van maximaal 1 jaar. De computerleaseverplichtingen hebben een looptijd van maximaal 4 jaar. In de winst-en-verliesrekening 
is een bedrag van € 52,2 miljoen opgenomen voor leasekosten.

Garanties
Door de bankiers zijn ten behoeve van de vennootschap garanties aan derden verstrekt tot een bedrag van € 5,0 miljoen 
(2014: € 5,5 miljoen).        

Aansprakelijkheid
De vennootschap heeft zich op grond van artikel 403, titel 9, Boek 2 BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit  
rechtshandelingen voortvloeiende schulden van Capgemini Nederland B.V., Dunit B.V., Capgemini Sourcing B.V. en  
Capgemini Educational Services B.V.

Capgemini is betrokken bij een aantal rechtsgedingen die samenhangen met de normale bedrijfsvoering. Capgemini verwacht  
niet dat de totale uit deze rechtsgedingen voortvloeiende verplichtingen van materiële betekenis zijn voor de financiële positie. 
Voorzieningen zijn getroffen voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen.

Financiële instrumenten
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming 
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen en valuta-
termijncontracten ter afdekking van valutarisico’s.

Capgemini N.V. is voornamelijk werkzaam in de Europese Unie. Het valutarisico heeft vooral betrekking op posities en toekomstige trans-
acties in Amerikaanse dollars, Britse ponden, Poolse zloty’s en Indiase roepies. Het management bepaalt op basis van risicoanalyse welk 
deel van deze valutarisico’s wordt ingedekt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van valutatermijncontracten. Capgemini houdt geen afgelei-
de instrumenten aan voor speculatieve doeleinden. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, 
waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De vorderingen uit hoofde 
van handelsdebiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele afnemers. Het kredietrisico is dan ook beperkt.

11. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet langer dan 1 jaar

Tussen 1 en 5 jaar

Langer dan 5 jaar

Totaal

2014

De resterende looptijden van de totale huur- en leaseverplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd 
(bedragen in € duizend):

38.195

62.752

15.614

116.561

 36.846 

 72.162 

 10.105

119.113

2015
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Geografische segmenten
Capgemini beschouwt geografie als zijn primaire segmentatiebasis. Bij de presentatie van informatie op basis van geografische 
segmenten wordt voor de opbrengsten van het segment uitgegaan van de geografische locatie van de leverende entiteit. Voor de 
activa van de segmenten wordt uitgegaan van de geografische locatie van de activa.

Bedrijfssegmenten
Bedrijfssegmenten worden beschouwd als secundaire segmentatiebasis. De groep onderscheidt de volgende drie bedrijfs-
segmenten: Consulting Services, Technology Services en Outsourcing Services.

De opbrengsten kunnen als volgt worden gesplitst over de bedrijfssegmenten:

Ongeveer 9,8% (2014: 7,5%) van de opbrengsten is gerealiseerd bij verbonden partijen. Deze opbrengsten hebben betrekking op 
verleende automatiseringsdiensten, waarbij marktconforme tarieven zijn gehanteerd.

12. Gesegmenteerde informatie

Consulting Services

Technology Services

Outsourcing Services

Totaal

aandeel2015 aandeel 2014

7,0%

58,9%

34,1%

100,0%

6,7%

61,7%

31,6%

100,0%

57.300

485.038

280.414

822.752

 56.063 

 519.044  

265.316 

 840.423 
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12. Gesegmenteerde informatie (vervolg)

Netto-omzet

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfslasten
 

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rente en soortgelijke baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Aandeel in winst van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

Voorzieningen en schulden per segment

Activa per segment

Investeringen in materiële vaste activa

20142015

Nederland

702.733 

151.370

280.135

38.305

30.123

178.705

-/- 678.638
 

24.095

-/- 342

23.753

-/- 10.771

23

13.005

220.439

536.752

16.931

  710.886   

129.173 

  273.790 

  33.257 

  27.994 

  225.641  

-/- 689.855 
 

 21.031

-/-  765 

20.266

-/-  8.548 

-

11.718 

 

  223.853  

  535.677  

 17.309 
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20142014 20152015

TotaalBelgië

822.752 

192.117

317.039

50.154

30.185

201.192

-/- 790.687

32.065

-/- 415

31.650

-/- 12.519 

23

19.154

265.159

586.014

16.931

120.019 

40.747

36.904

11.849

62

22.487

-/- 112.049

7.970

-/- 73

7.897

-/- 1.748 

-

6.149

44.720

49.262

-

 129.537  

 46.308 

 38.790 

 11.847 

 62 

 20.764 

-/-  117.771

  11.766 

-/-  8

  11.758 

-/-  4.397 

-

 7.361 

 

  42.032 

  52.157 

  - 

 840.423   

  175.481  

 312.580 

 45.104 

 28.056    

246.405  

-/-  807.626 

  32.797  

-/-  773

   32.024

-/-   12.945

-

 19.079

 

  265.885  

587.834 

17.309
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De bedrijfskosten zijn voor circa 18% (2014: 18%) afkomstig van verbonden partijen. Deze post betreft vooral verleende automati- 
seringsdiensten en verder aan de moedermaatschappij verschuldigde management- en logo-fees.

Honorarium onafhankelijke accountant
Voor de opgave van het honorarium van de onafhankelijke accountant wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling 
conform artikel 382a lid 3, titel 9, Boek 2 BW.

Totale bedrijfslasten exclusief reorganisatiekosten

Kosten uitbesteed werk

Management- en logo-fees
 
Totaal

Som der bedrijfslasten

Opgenomen uit hoofde van  
reorganisatiekosten onder:  
 
Personeelskosten 

Overige bedrijfskosten

 

Totaal

2014

2014

2015

2015

13. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

158.318

33.799

192.117

 144.161 

 31.320  

175.481 

-/- 790.687

-/- 12.439

-/- 778.248

-/- 807.626

-/-  9.223 

-/-  798.403 

-/- 7.487

-/- 4.952

-/- 6.044

-/- 3.179
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Bovenstaande personeelskosten zijn opgenomen in de kostprijs van de omzet en de verkoop- en algemene  
beheerkosten, afhankelijk van de werkzaamheden van de desbetreffende personeelsleden.

Aantal medewerkers
Gedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (gecorrigeerd voor parttime) 4.639  
personen (2014: 4.845 personen). Hiervan zijn 708 personen (2014: 706 personen) werkzaam in het buitenland.

De fte’s per jaareinde zijn als volgt onder te verdelen:

14. Lonen en salarissen

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Toegezegde bijdragen aan pensioenopbouw

Pensioenpremies t.b.v. salaris-/dienstjarenstelsel

Personeelskosten verband houdend met reorganisatie

Overige personeelskosten

Totaal

20142015

288.825

50.154

26.285

1.929

367.193

7.487

359.706

367.193

 284.452 

 45.104 

 26.833 

 1.295

 357.684 

 6.044 

 351.640 

357.684

Direct personeel

Management

Verkoop

Administratie

Overig

Indirect personeel

Stand per 31 december

20142015

 4.356 

489

4.845

 4.141 

498

 4.639 

77

176

106

130

69

197

114

118
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De rentebaten zijn voor circa 23% (2014; 22%) afkomstig van verbonden partijen. In 2015 is er geen sprake van verschuldigde 
rentelasten aan verbonden partijen (2014; 0%).      

Autokosten

Huisvestingskosten

Overige personeelskosten

Overige kosten

Totaal

Rentebaten

Rentelasten

Totaal

2014

2014

2015

2015

15. Overige bedrijfslasten

16. Rente en soortgelijke baten en lasten

55.643

19.687

29.690

96.172

201.192

 52.883 

 18.548 

 27.002 

 147.972 

246.405

456 

-/- 871 

-/- 415

 258

-/- 1.031 

-/- 773
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Capgemini N.V. vormt samen met zijn Nederlandse 100% dochters en haar zustermaatschappij Sogeti Nederland B.V. een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat  
deeI dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor  
de vennootschap geldende fiscale faciliteiten. De vennootschapsbelasting wordt via een rekeningcourantverhouding afgerekend  
op basis van het commerciële resultaat. Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25,0% (2014: 25,0%).  
De belastinglast in de winst-en-verlies rekening over 2015 bedraagt € 12,9 miljoen, ofwel 40,7% van het resultaat voor belastingen 
(2014: 39,6%) en bestaat uit de volgende componenten:

Opgenomen in de winst-en-verliesrekening

Berekening van de effectieve belastingdruk

Van de niet-aftrekbare kosten heeft 14,8% betrekking op de fiscale positie in België (2014: 11,2%).

17. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Acute belastinglast: huidig boekjaar

Correctie voorgaande perioden

Uitgestelde winstbelasting: ontstaan en verbruik tijdelijke verschillen

Last uit hoofde van opgenomen fiscale verliezen

Resultaat voor belastingen

Winstbelasting op basis van het  
lokale belastingtarief

Tariefverschillen buitenland

Niet-aftrekbare kosten

Aanpassing waardering tijdelijke  
verschillen

Correctie voorgaande jaren

2014

aandeel

2015

2014aandeel2015

-/- 2.064

-/- 465

-/- 6.246

-/- 3.744

  -/- 12.519

 100,0%

 25,0%

 1,7%

 11,4%

 2,2%

-/- 0,7%

39,6%

-/- 6.681

 233 

-/-  6.497 

 -   

 -/-  12.945

 31.650

-/- 7.912

-/- 523

-/- 3.626

-/- 689 

231

 -/- 12.519

 100,0%

25,0%

3,9%

11,0%

 1,7%

-/- 0,9%

40,7%

  32.024

-/- 8.007 

-/-  1.234 

-/-  3.472

-/-  530  

 297 

-/-  12.945
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In het resultaat deelnemingen is het aandeel in de resultaten van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen 
opgenomen.

18. Resultaat deelnemingen

Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende boekjaar

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Personeelsgerelateerde voorzieningen

Overige voorzieningen

Fiscale waarde van opgenomen  
fiscaal compensabele verliezen

Currency hedges

balans  
31 december 2015

verantwoord  
in de balans

verantwoord 
in de w&v-rekening

balans
1 januari 2015

1.339

22.152

269

-/- 875

7.959

-/- 965

29.879

31.197

-/- 1.318

29.879

-/-  61 

-/-   6.214  

-/-  213 

-

-/-  7.959 

-/-  9 

 -/-   14.456  

-

-

-

37

-

-

-/-  147 

 -/- 110 

-

Uitgestelde belastingvorderingen

Uitgestelde belastingverplichtingen

Netto uitgestelde belastingpositie

1.278

15.938

93

-/- 875

-

-/- 1.121

15.313 

  17.551

-/- 2.238 

15.313 
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Vaste activa

Immateriële vaste activa 

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen 

Geplaatst kapitaal 

Agioreserve 

Overige reserves 

Onverdeeld resultaat 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden

31 december 2014

31 december 2014

31 december 2015

31 december 2015

Ref

Ref

571.058 

150.362

721.420

613.448

164.018 

777.466 

320.860

1.299

399.261

721.420

321.949

 1.147 

454.370 

777.466

2.374

26.036 

273.296 

19.154

 2.374 

 26.036 

274.460 

19.079

19 

20 

21

22 

23

24

Enkelvoudige balans 
per 31 december 2015

(voor resultaatbestemming)

156.446 

414.612 

145.383 

4.979

 145.204 

 468.244  

 159.104 

 4.914 

(in € duizend)
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Enkelvoudige winst-en-
verliesrekening over 2015
(voor resultaatbestemming)

Resultaat deelnemingen  

Vennootschappelijke resultaat na belastingen

Resultaat na belastingen

20142015

57.388

-/- 38.234

19.154

 62.283 

-/-  43.204 

 19.079

Ref

20

(in € duizend)
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Algemeen
De vennootschappelijke jaarrekening maakt deeI uit van de jaarrekening 2015 van Capgemini N.V. Aangezien de vennootschap-
pelijke financiële gegevens van Capgemini N.V. in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt, is volstaan met een verkorte  
vennootschappelijke winst-en-verliesrekening overeenkomstig het gestelde in artikel 402 Boek 2 BW. Voor zover posten uit  
de balans en winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 
balans en winst-en-verliesrekening. De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk 
aan die voor de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin  
wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, 
waarbij overdracht van activa en passiva tussen de ondernemingen haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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De immateriële vaste activa betreft goodwill, die volgt uit de acquisitie van BAS B.V., die op 1 december 2008 is afgerond.  
De goodwill wordt in 20 jaar afgeschreven.

Stand per 1 januari
 
Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen
 
Boekwaarde per 1 januari 
 
Afschrijvingen
 
Boekwaarde per 31 december 

Stand per 31 december

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 

Afschrijvingspercentage

Stand per 1 januari 2014

Toevoeging/onttrekking

Stand per 31 december 2014

Toevoeging/onttrekking

Stand per 31 december 2015

2014

TotaalLatente 
belastingvordering

Deelnemingen

2015

19. Immateriële vaste activa

20. Financiële vaste activa

 224.835 

-/- 57.146 

 167.689 

-/- 11.243 

 156.446 

 224.835 

-/- 68.389

 156.446

5% 

354.803

59.809

414.612

 53.632 

468.244 

54.014

5.178

59.192

-/- 6.530  

52.662 

300.789

54.631

355.420

 60.162 

415.582

 224.835 

-/- 68.389 

 156.446 

-/-  11.242  

 145.204 

 224.835  

-/-   79.631 

 145.204  

5%
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De deelnemingen betreffen investeringen in groepsmaatschappijen, die tegen nettovermogenswaarde worden verwerkt.  
Het dividend betreft de uitkering van dividend door Capgemini Belgium N.V./S.A. vanuit de resultaatbestemming 2014.

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Onder de vorderingen op verbonden partijen is € 136,6 miljoen 
(2014: € 111,5 miljoen) verantwoord als deelname aan de internationale cashpooling van de groep. Dit bedrag is rentedragend en 
binnen drie maanden geheel opvraagbaar.

Stand 1 januari

Resultaat

Dividend

Stand per 31 december

Stand 1 januari

Ontstaan en terugdraaiing tijdelijke verschillen

Stand per 31 december

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Stand per 31 december

20.1 Deelnemingen

20.2 Latente belastingvorderingen

21. Vorderingen

2014

2014

2014

2015

2015

2015

300.789 

57.388

-/- 2.757

355.420

 355.420  

  62.283 

-/-  2.121  

415.582

54.014 

5.178

59.192

 59.192 

-/- 6.530 

 52.662 

145.383

145.383

159.104    

159.104  
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22. Eigen vermogen

Stand per 1 januari 2014

Resultaatbestemming

Dividenduitkering 

Actuariële herwaardering pensioenplan 

Belastingeffect 

Mutatie valuta-instrumenten 

Belastingeffect 

Resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2014

Resultaatbestemming

Dividenduitkering

Actuariële herwaardering pensioenplan   

Belastingeffect 

Mutatie valuta-instrumenten 

Belastingeffect 

Resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2015

agio- 
reserve

geplaatst aandelen
kapitaal

aantal geplaatste
aandelen

26.036 

-

-

-

-

-

-

-

26.036 

-

-

-

-

-

-

-

26.036 

2.374        

-

-

-

-

-

-

-

2.374        

-

-

-

-

-

-

-

2.374      

21.582.376     

-

-

-

-

-

-

-

21.582.376

-

-

-

-

-

-

-

21.582.376
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Aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 4.748.123 zijnde 43.164.752 gewone aandelen aan toonder van € 0,11 nominaal.  
Het aantal geplaatste aandelen bedroeg zowel ultimo boekjaar 2015 als ultimo 2014 21.582.376 stuks. 

Dividenduitkering en resultaatbestemming
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 15 juni 2016 zal worden voorgesteld € 1,25 dividend per aandeel 
uit te keren, dit betreft naast de uitkering van het gehele resultaat van 2015 een extra dividend ten laste van de reserves.

totaal eigen vermogen 
van aandeelhouders

herwaarderings- 
reserve

onverdeeld 
resultaat

overige 
reserves

306.256

-

-/- 12.302

-/- 812

203 

11.400

-/- 3.031

19.154

320.868

 -   

-/- 18.129 

-/- 149 

 37 

 401 

-/- 147 

 19.079

321.949

-/- 5.784

-

-

-

-

11.389

-/- 3.031

-

2.574

-

-

-

-

 401 

-/-  147 

-

 2.828  

13.017

-/- 13.017

-

-

-

-

-

19.154

19.154

-/-  19.154 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  19.079

 19.079

-/- 270.613

13.017

-/- 12.302

-/- 812

203

-

-

-

 270.719 

  19.154 

-/-  18.129 

-/-   149 

 37  

- 

-

-

271.632
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De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. Het betreft rekening courant posities tussen Capgemini N.V. en haar  
groepsmaatschappijen. Hierbij wordt de rentevergoeding in rekening gebracht op basis van EURIBOR.

Faciliteiten
De vennootschap kan beschikken over een General Banking Faciliteit voor een bedrag van € 1,2 miljoen en een General Guarantee 
Faciliteit voor een bedrag van € 0,3 miljoen.

Fiscale eenheid
De vennootschap maakt onderdeel uit van de fiscale eenheid voor de omzet- en vennootschapsbelasting van Capgemini N.V. en is 
op grond daar van hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

De bezoldiging van de huidige en voormalige leden van de directie bedroeg € 979 (2014:€ 961). Deze wordt vastgesteld door 
Capgemini S.A. Zowel in 2015 als 2014 waren drie commissarissen in functie. De bezoldiging van commissarissen was in beide 
jaren nihil. De vennootschap had gedurende 2015 geen werknemers in dienst (2014: 0). Alle medewerkers zijn ondergebracht in 
Capgemini Nederland B.V.

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen 
betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen, bonusbetalingen 
en verstrekte bonusaandelen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap en alle meerderheidsdeelne-
mingen van de vennootschap.

Utrecht, 31 mei 2016

Directie        Raad van commissarissen
J. Versteeg       P.J. Hermelin
A.F.G. Berrens       O. Sevillia
          J.J.E.V. Massignon

De langlopende schulden betreffen uitgestelde belastingverplichtingen.

Schulden aan groepsmaatschappijen

Overige schulden 

Stand per 31 december

24. Kortlopende schulden

23. Langlopende schulden

25. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

26. Bezoldiging bestuurders en commissarissen

20142015

399.202                   

59

399.261

 454.247 

 123 

454.370
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Statutaire bepaling omtrent  
winstbestemming

Artikel 25 van de statuten luidt:

1.  Van de winst, zoals deze blijkt uit de door de algemene 
vergadering vastgestelde jaarrekening, zullen zodanige 
bedragen worden gereserveerd als de directie, onder 
goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen.  
De daarna resterende winst staat ter vrije beschikking van 
de algemene vergadering.

2.  De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uit-
keringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is 
dan het bedrag van het geplaatste kapitaal, vermeerderd 
met de reserves die krachtens de wet moeten worden 
aangehouden.

Voorstel winstbestemming
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 15 juni 
2016 zal worden voorgesteld € 1,25 dividend uit te keren, dit 
betreft naast de uitkering van het gehele resultaat van 2015 
een extra dividend ten laste van de reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorge-
daan die toelichting behoeven.

Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Overige gegevens
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Aan:  de algemene vergadering en de  
   raad van commissarissen van  
   Capgemini N.V.

Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen van Capgemini N.V. op 31 decem-
ber 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 
van Capgemini N. V. te Utrecht (‘de vennootschap’) gecontro-
leerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening 
van Capgemini N.V. en dochtermaatschappijen (samen: ‘de 
groep’) en de enkelvoudige jaarrekening. De jaarrekening 
bestaat uit:
	de geconsolideerde en enkelvoudige balans per  

31 december 2015;
	de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verlies- 

rekening over 2015; en
	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor 
het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands 
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor  
de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Capgemini N.V. zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordeninggedrags-en beroeps-
regels accountants (VGBA).

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

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad  
van commissarissen

De directie is verantwoordelijk voor:
	het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarreke-

ning en voor het opstellen van het directieverslag, beide in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor

	een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen 
of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
de directie het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfs-
activiteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 
van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een redelijke 
mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 
controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen 
ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonder-
lijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen.

Controleverklaring van 
de onafhankelijke 
accountant
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoorde-
lijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Verklaring betreffende overige door wet- en  
regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het directieverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder 
Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te 
rapporteren over het directieverslag en de overige gegevens):
	dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar 

aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 
Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW 
vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;

	dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen  
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 31 mei 2016

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. J.W. Middelweerd RA
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Capgemini is a worldwide provider of consulting, technology and outsourc-
ing services that enables its clients to transform themselves successfully 
and improve their performance. Capgemini has a unique way of working 
with clients known as the Collaborative Business ExperienceTM. The Group 
also relies on its global delivery model called Rightshore®, which brings 
together talented professionals from multiple locations, working as a single 
team to create and deliver optimum solutions for its clients.

Capgemini provides specialist solutions for the following industries, sectors 
and business segments:
	Manufacturing, Retail & Distribution: retail, distribution, manufacturers of 

consumer products, pharmaceutical industry and technology companies.
	Financial Services: banks, insurance companies and pension funds.
	Public: local and central government, social security, education, youth 

services, welfare, sport & culture and healthcare.
	Telecom, Travel & Utilities: telecommunications,  

energy companies, transport and the travel industry.

Capgemini N.V. is the holding company for the Capgemini businesses in the 
Benelux countries. Its core activities comprise consulting, technology and 
outsourcing services. With Capgemini Academy we also have a professional 
training institute that offers a wide portfolio of mainly ICT-related traning and 
courses. On a smaller scale, the company also provides interim manage-
ment services. Capgemini N.V. is wholly owned by Cap Gemini S.A., which 
has offices in more than fourty countries and employs just over 180,000 
people worldwide. Cap Gemini S.A. is listed on Euronext in Paris (CAP) and 
generated 2015 revenues of € 11.9 billion. Further information is available at 
www.nl.capgemini.com

Profile Capgemini N.V.
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Key figures

Results (in € million)

Revenue

Operating result

Operating result before restructuring costs

Profit for the year

Cash flow

Capital (in € million)

Shareholders’ equity  

Total assets

Employees

Number at year-end

Average number

Revenue per employee (in € thousand)

Ratios (in %)

Operating result/revenue 

Operating result before restructuring costs/revenue

Profit for the year/revenue 

20142015

822.8

32.1

44.5

19.2

-/-  1.0

320.9 

586.0

5,055

4,845

170

 

3.9

5.4

2.3

 840.4 

32.8

 42.0 

 19.1

 4.9

321.9

  587.8 

 4,816 

 4,639 

 181 

 

 3.9 

 5.0 

 2.3 
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To the general meeting of shareholders,
The 2015 financial statements as prepared by the manage-
ment board have been presented to us. 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. has provided  
us with a report of its examination and issued an unqualified 
opinion on the financial statements, which appears on page 54 
of this annual report.

We propose that the 2015 financial statements will be adopted 
and that the profit appropriation will be determined in accor-
dance with article 25 of the articles of association of 
Capgemini N.V. We concur with the management board’s  
proposal to pay out € 1,25 dividend per share. This is  
including an extra dividend paid against the reserves.

The supervisory board met with the management board on 
two occasions during the past year and received regular writ-
ten information on the state of affairs. The board also had con-
tact with the management board on a range of matters. The 
subjects discussed included the state of affairs of the compa-
ny and its strategy, financial results and forecasts, internal 
control systems, the annual report and the auditor’s reports, 
the composition of the supervisory board and the manage-
ment board and management development.

In conclusion, the board wishes to express its gratitude to the 
employees and management of all the subsidiaries of 
Capgemini N.V. for their effort and commitment in 2015.

Summary of the report 
of the supervisory board

Utrecht, 31 May 2016

Supervisory board
P.J. Hermelin
O. Sevillia
J.J.E.V. Massignon
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Financial information
Despite a still vulnerable and somewhat nervous economy, 
2015 was a stable year for Capgemini N.V. Sales increased 
from € 822.8 million to € 840.4 million with slightly increased 
operating result of € 32.8 million. These results were realized 
with a declining number of employees in the Netherlands and 
a slight increase in the number of offshore employees. 

The investments in tangible fixed assets amounted to € 17.3 
million (2014: € 16.9 million) and mainly involved investments 
in computer equipment. Solvency remained on level with 2014 
at 54.8%. Liquidity increased from 142.5% in 2014 to 153.6% 
in 2015, cash flow rose from minus € 1.0 million to € 4.9  
million in the same period. A sum of € 160.0 million was 
deposited into the cash pool (2014: € 132.7 million).

Cutbacks in the public sector caused this sector’s share in 
sales to decline slightly in 2015, while there was in fact a slight 
increase in the private sector’s share of sales. Customers in 
both sectors invested increasingly more in far-reaching digiti-
zation of primary business processes, particularly on the front 
end. In the wake of this, interest in Cloud and Insights & Data 
also increased. A number of large contracts were landed in 
2015 which confirmed this development.

A new cooperation agreement was signed with the Eneco 
Group (Eneco, Stedin, Joulz, Ecofys) whereby Eneco and 
Capgemini are further expanding their working relationship into 
a partnership focused on business innovation and digital trans-
formation. This will enable Eneco to develop innovative profes-
sional services and exploit new markets. We signed a three-
year contract with the European Commission worth several 

Report from the 
board of directors

millions of euros for realization of the pan-European open data 
platform. The objective of the project is to develop, launch  
and manage a single, large-scale, open data platform that 
brings together all the government data from 39 European 
countries to improve the accessibility and possibilities of  
reusing these data. 

Acquisition of iGATE
In 2015 Capgemini Group acquired US-based iGATE, an IT 
service provider with 33,000 employees that achieved sales of 
1.2 billion dollars in 2014. This acquisition gives the Capgemini 
Group a firm foothold in the US. With a 30% share in sales, 
North America is immediately the largest market for the busi-
ness. The acquisition is also very important for Dutch custom-
ers with locations on the American continent, who we will now 
be able to serve even better. Conversely, iGATE’s innovative 
services will also present opportunities for local markets and 
customers.

Applied Innovation Exchange (AIE)
Capgemini opened the Applied Innovation Exchange in  
Utrecht at the end of 2014 in order to inspire organizations  
to undertake meaningful innovation. It is a modern high-tech IT 
environment in which customers can experience applied  
innovation and in doing so get ideas for their own business. 
The innovations include a 3-D printer, drones and Augmented 
Reality. The fact that AIE satisfies a need is evident from the 
high volume of interest: in the first year the AIE welcomed  
visits from customers more than 200 times. In 2015 we 
expanded the center with a Collaboration Zone, in which  
innovative projects are actually carried out with various  
organizations. 

Consulting Services

Technology Services

Outsourcing Services

Total

57.3

485.1

280.4

822.8

 56.1 

 519.0

 265.3 

840.4

-/- 2.2%

7.0%

-/- 5.4%

2.1%

2014 Development2015

The development of the revenue per discipline is as follows
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Net revenues by sector

Manufacturing, Retail & 
Distribution, 18%

Financial 
services, 21%

Public
sector,
28%

Telecom, Travel & 
Utilities, 33%

Sustainability - CSR
Sustainability and social engagement remain important topics 
for Capgemini and ones in which we continued to invest in 
2015. On the CO2 performance ladder we achieved level 5, 
the highest score, and our footprint for both energy and mobil-
ity continues to decrease. An application was developed for 
the Apeldoorn Food Bank and in the Collaboration Zone men-
tioned before an App4Talent was built for Doenersdreef (MBO 
Almere) which was awarded the “Innovating Learning Award 
2016”. We helped the Red Cross with the development of the 
national Ready2Help program. This project received an honor-
able mention in the client collaboration category of Capgemini’s 
Global Community Engagement Awards. We also started  
developing an e-Learning module for the Dutch Council for 
Refugees. 

Management and Supervision  
(Public and Private Companies) Act
It is our objective to satisfy the requirements on equal repre-
sentation of men and women in administrative and supervisory 
bodies in the future (article 2:166 of the Dutch Civil Code).
In this regard, it is also important that the quality of potential 
candidates is treated as a priority. In order to arrive at a more 
equal distribution of men and women, Capgemini has already 
started a “Female Leadership” program to ensure that more 
women are hired to executive positions. 
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The Capgemini Group has also developed a policy based on 
four pillars: an active recruitment policy targeting both male 
and female professionals; a development program for talented 
women at the company; an extended maternity leave scheme 
and gender diversity training, in which VPs, managers and HR 
employees also gain knowledge on gender stereotypes. In 
2015 we received a diamond from “Talent to the Top”, the ini-
tiative to get more women into senior management positions, 
for the results of our diversity policy. 

Employees and the organization
The number of employees decreased by 239 to 4,816 in 2015. 
The percentage of women in the organization increased slight-
ly from 18.4% at the end of 2014 to 19.0% at the end of 
2015. The average age in 2015 was 41.0 (2014: 41.1).

We developed a vitality training (pilot) program for our manag-
ers, in which they learn to better manage their energy and 
cope with work pressure through Aikido. Masterclasses were 
also given on topics related to vitality (healthy eating, more 
energy, more exercise) in the “Advantage You” program, an 
easily accessible and free learning program provided for and 
by employees. 

Future
Although the economy is showing decisive signs of recovery 
and expectations are cautiously optimistic, the tense interna-
tional relations and vulnerable economies in other parts of the 
world can have an unexpectedly large impact. We are there-
fore refraining from making any pronouncements about 2016, 
although there are many reasons to look forward to the year 
with confidence. The orderbook is good, the portfolio is in 
order and the organization is healthy. This confidence is rein-
forced by the resilience and professionalism of our employees 
and the further roll-out of our customer-centric model, which 
we will be using in 2016 to work even more closely with our 
customers. 

Utrecht, 31 May 2016

Board of Directors

J.Versteeg
A.F.G. Berrens
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(in € thousand)

Annual report 2015 
Capgemini N.V.

Consolidated balance sheet at 31 december 2015 (before profit appropriation)

Non-current assets

Intangible fixed assets

Fixed assets

Financial assets

Current assets

Stocks and work in progress  

Trade and other receivables

Cash and cash equivalents

Equity

Provisions

Non-current liabilities 

Current liabilities

31 december 2014

31 december 2014

31 december 2015Assets

31 december 2015Liabilities

Ref

Ref

240,079

345,935

586,014

 212,208

 

375,626   

587,834 

320,855

12,296

10,016

242,847 

586,014

  321,949 

9,273 

11,936 

  244,676   
 

587,834

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

165,022

43,135

31,922

48,719

287,844

9,372

 154,353 

 39,712 

 18,143

 43,677 

  317,683  

14,266 
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(in € thousand)

Consolidated statement of income for the year 2015

Revenue

Purchased and sub-contracting expenses 

Wages and salaries 

Social security charges

Depreciation

Other expenses

Total operating expenses

Operating result

Interest and similar receivables and payables

Profit before income tax

Income tax expense

Result from non consolidated companies

Profit after income tax 

Total of direct charges into equity
of the company as a part of group equity

Total result of the group 

20142015Ref

12

13

14

14 

1 and 2

15

16

17

18

192,117

317,039

50,154

30,185

201,192

 175,481 

 312,580 

 45,104  

28,056 

 249,405

822,752

-/- 790,687

32,065

-/- 415

31,650

-/- 12,519

23
 

19,154

7,759

26,913

 840,423 

-/-  807,626 

  32,797 

-/-  773

 32,024 

-/-  12,945 

  - 
 

 19,079 

142

19,221
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  834,5 
-/-  48,8 
  16,5 
-/-  9,3 
  32,9 
-/- 133,7 
  - 
 
 

283,5 
 305,0 
 260,6 
  5,3 
  23,9 
 298,7 
 588,5 
 
 
 5.518 
 5.672 
  147 
 -/-   9 
 
 
-/-  5,8 
  2,0 
-/-  1,1 
-/-  3,1 
 117,0 
  50,8 

Resultaat (in € miljoen)
Netto-omzet Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat voor reorganisatiekosten
Resultaat na belastingen
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Cashflow
Dividend

Vermogen (in € miljoen)
Vaste activa
Vlottende activa
Kortlopende schulden
Langlopende schulden
Voorzieningen
Eigen vermogen
Totaal vermogen
 
Medewerkers
Aantal ultimo
Gemiddeld aantal (gecorrigeerd voor parttime)
Opbrengst per medewerker (in € duizend)
Bedrijfsresultaat per medewerker (in € duizend) 

Verhoudingsgetallen (in %)
Bedrijfsresultaat/netto-omzet
Bedrijfsresultaat voor reorganisatiekosten/netto-omzet
Resultaat na belastingen/netto-omzet
Resultaat na belastingen/gemiddeld eigen vermogen
Vlottende activa/kortlopende schulden
Eigen vermogen/totaal vermogen

20112012201320142015

  963,3 
  7,5 
  29,8 
  6,5 
  29,6 
-/-  60,9 
  - 
 
 
 276,0 
 490,7 
 321,4 
  89,8 
  47,2 
 308,2 
 766,7 
 
 
 6.350 
 6.109 
  158 
  1 
 
 
  0,8 
  3,1 
  0,7 
  2,1 
 152,7 
  40,2 

 819,4 
  23,6 
  34,2 
  12,0 
  28,6 
-/-  11,2 
  12,3 
 
 
 267,9 

311,7
254,5 

  7,4 
  11,5 
 306,3 
 579,7 
 
 
 5.233 
 5.100 
  160 
  5 
 
 
  2,9 
  4,2 
  1,6 
  4,3 
 122,5 
  52,8 

 822,8 
 32,1 
 44,5 
 19,2 
 30,2 

-/-  1,0 
 18,1 

 240,1 
 345,9 
 242,8 
 10,0 
 12,3 

 320,9 
 586,0 

 5.055 
 4.845 

 170 
 7 

 3,9 
 5,4 
 2,3 
 6,1 

 142,5 
54,9 

 840,4 
  32,0 
  42,0 
  19,1 
  28,1 
  4,9   
 27,0

 212,2 
  375,6   

244,6  
11,9 
 9,3 

 321,9 
 587,8 

 4.816  
4.639 

 181,1 
 7 

 3,9 
 5,0 
 2,3
 5,9 

 153,6   
54,8 

Vijf jaar 
Capgemini N.V.
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     Over Capgemini
 
Met meer dan 180.000 medewerkers in ruim 40 landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technologie- en outsourcingdien-
sten. In 2015 realiseerde de Group een wereldwijde omzet van EUR 11,9 miljard.
 
Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini business-, technologie- en  
digitale oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte, wat leidt tot innovatie en een 
beter concurrentievermogen.
 
Als een diverse, multiculturele organisatie heeft Capgemini een geheel eigen  
onder scheidende werkwijze ontwikkeld, de Collaborative Business ExperienceTM.  
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.

Meer informatie via  

www.nl.capgemini.com



Capgemini N.V.
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