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GREAT THINGS IN BUSINESS ARE
NEVER DONE BY ONE PERSON,
THEY ARE DONE BY
A TEAM OF PEOPLE
STEVE JOBS

WOORD
VAN DE DIRECTIE
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2017 aan van ASK Romein.
We kunnen met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. De omzet is
gestegen van € 163 miljoen in 2016 naar € 189 miljoen in 2017 met een netto
resultaat van € 5,8 miljoen. Door het verschuiven naar 2018 van een omvangrijk
project zijn zowel de omzet als het netto resultaat iets achtergebleven ten
opzichte van de prognose 2017.
De vooruitzichten voor zowel 2018 als voor 2019 zijn zondermeer uitzonderlijk
te noemen. Momenteel bedraagt de orderportefeuille voor 2018 reeds € 240
miljoen. Daarnaast zijn er voor een aantal projecten LOI’s aan ons verstrekt ten
gevolge waarvan de verwachting gerechtvaardigd is dat de omzet voor 2018 zal
uitkomen rond € 300 miljoen. Laatstgenoemde projecten lopen door tot ver in
2019 zodat we nu ook al voor volgend jaar een omzet in het vooruitzicht kunnen
stellen van dezelfde ordegrootte.
Nadat Oostingh en ASK Romein vanaf 2007 diverse projecten gezamenlijk
hebben uitgevoerd is dit in 2017 uitgemond in een volledige overname van
Oostingh. De hierdoor extra verworven engineering- en productiecapaciteit voor
staalbouw alsmede de uitstekend geoutilleerde straal- en coatingfaciliteiten
passen uitstekend in onze forse omzetgroei.
Met de overname van Oostingh maakt uiteraard ook het personeelsbestand
een sterke groei door. Per ultimo december 2017 zijn 515 vaste werknemers
werkzaam binnen ASK Romein.
Het is de bedoeling dat in 2018 gestart gaat worden met een omvangrijke
investering voor de locatie Vlissingen. Een kademuur met een gegarandeerde
waterdiepte van 9 meter, een productiehal van 11.800 m² met een hijscapaciteit
tot 200 ton, een straal- en coatingfaciliteit van 8.000 m² alsmede een vrijstaand
kantoorgebouw van ruim 1.500 m² zullen vanaf 2019 en volgende jaren
gefaseerd in gebruik worden genomen. Met deze investeringsslag hebben we
de beschikking gekregen over een aan open water gelegen productielocatie voor
zware staalbouw met vrijwel onbegrensde mogelijkheden voor de afvoer hiervan.
Wij danken onze medewerkers voor hun bijdrage in het succes van ASK Romein.
Het zijn zij die ieder jaar opnieuw het beste van zichzelf geven, eenzelfde passie
delen en gemeenschappelijke doelen nastreven.
Uiteraard willen we ook onze opdrachtgevers nadrukkelijk bedanken voor de
mogelijkheden welke zij ons ook het afgelopen jaar weer gegeven hebben om niet
alleen onze doelstellingen te overtreffen maar ook om onze ambities verder uit
te bouwen.
Roosendaal, 6 juni 2018
Rinus Davidse & Ivan Vinck
Directie ASK Romein
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BEDRIJFSPROFIEL

BEDRIJFSSTRUCTUUR
Bedrijfsstructuur per 31 mei 2018.

Tenzij anders vermeld betreft het 100% deelnemingen.
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ASK Romein International BV
te Roosendaal (NL)
Beheermaatschappij

ASK Romein Holding BV
te Roosendaal (NL)

ASK Romein BV
te Roosendaal (NL)
Verkoopmaatschappij

ASK Romein Staalbouw BV
te Roosendaal (NL)
Staalbouw

ASK Romein Bouw BV
te Roosendaal (NL)

Onroerend Goed vennootschap (NL)

Bouwbedrijf

Staalcombinatie ASK Romein BV
te Roosendaal (NL)

Staalcombinatie Industriebouw BV
te Roosendaal (NL)
Staalbouw

Niet-actieve vennootschap
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ASK Romein Malle NV
te Malle (B)
ASK Romein Deutschland GmbH
te Straelen (D)

Staal- en Industriebouw

ASK Romein Holding NV
te Malle (B)
Onroerend Goed vennootschap (B)

Askon NV
in Malle (B)

Projectvennootschap

50%

Construct Bauengineering GmbH
te Straelen (D)
Engineering

Niet-actieve vennootschap

Oostingh Staalbouw BV
te Katwijk (NL)
Staalbouw

Hillebrand BV
te Middelburg (NL)

Hillebrand International BV
te Middelburg (NL)
Onroerend Goed vennootschap (NL)

ASK Romein Ireland Ltd
te Dublin (IE)
Projectvennootschap

ASK Romein Denmark ApS
te Kopenhagen (DK)
Projectvennootschap

VDK Engineering BV
te Sassenheim (NL)
Engineering

Staalconstructie

Hillebrand Offshore BV
te Middelburg (NL)
Niet-actieve vennootschap

OPERATIONELE
GANG VAN
ZAKEN
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BOUW

ONTZORGING
VAN ONTWERP
TOT EN MET
OPLEVERING
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ASK Romein groeit als totaalbouwer. De afgelopen jaren zien we een
continue stijging van onze omzet in dit marktsegment. Daarnaast gaat
de totaalbouw een steeds groter deel van onze omzet vormen. Ook de
verscheidenheid aan projecten en klanten neemt toe, naast state-ofthe-art logistiek vastgoed en warehouses realiseren we nu ook het CSA
(civil-structural-architectural) gedeelte van datacenters.
Van staalbouwer tot totaalbouwer, dat is een
motto dat treffend weergeeft welke ontwikkeling
ASK Romein doormaakt. De totaalbouw was in
2017 goed voor 63% van de totale jaaromzet.

INSPELEN OP EEN GUNSTIGE MARKT
Dankzij het aantrekken van de economie is de
bouwmarkt weer booming. Dit zorgt voor een
sterke groei van het bouwvolume en dan met
name in de voor ons belangrijke markt van het
bedrijfsvastgoed. Uiteraard handelen we proactief en spelen we in op de grote vraag naar turnkey bouwprojecten. Wij zetten ons neer als overall
projectpartner die de opdrachtgever ontzorgt van
ontwerp tot en met kant en klare oplevering. Onze
eigen projectteams van ingenieur en architect
maken een uitgebreide voorstudie en optimalisatie voor de klant waarbij we erover waken dat een
open communicatie gedurende het gehele bouwproces gewaarborgd blijft.
Het merendeel van onze opdrachten zijn design &
build projecten.

In 2018 zetten wij in op een verdere groei binnen
het marktsegment van de totaalbouw en dan met
name in Nederland, waar voor ons de totaalbouw
vergeleken met België eerst enigszins achterbleef.
Groei zal vooral autonoom geschieden, maar ASK
Romein staat uiteraard open voor overnames indien zich aantrekkelijke kansen voordoen.

OPTIMAAL UITGERUST ALS
TOTAALBOUWER
Als totaalbouwer biedt ASK Romein alle disciplines om projecten turnkey te verzorgen in elke
vorm van staal-, beton- en/of houtbouw. Onze
design- en engineeringsafdelingen in Nederland
en België voorzien in architect, tekenaars, engineers en BIM-modelleurs. Zij staan borg voor
ontwerpen op maat die qua kostenefficiëntie,
kwaliteit en duurzaamheid aan de hoogste eisen
voldoen. Integraal ontwerpen met BIM staat in
het ontwerptraject toenemend centraal. Daarom
investeren wij in de verdere ontwikkeling van
BIM, intern en extern, mede door onze onderaannemers en leveranciers hierin mee te nemen.

GOLFCLUB RINKVEN

PROLOGIS BENELUX

Daarnaast draagt een doorgedreven knowhow
van onze eigen werkvoorbereiders, projectleiders
en uitvoerders bij aan de kwaliteit van het ontwerpproces en aan de beheerste realisatie.
Dankzij de inzet van alle disciplines onder één dak,
de korte lijnen en de specialisatie van BIM is ASK
Romein in staat om snel te schakelen en alle elementen optimaal op elkaar af te stemmen. Voor
onze opdrachtgevers betekent dit snelle doorlooptijden, een aantrekkelijk prijskaartje en een
maximale ontzorging.

PROJECTEN IN DE KIJKER
GOLF & COUNTRY CLUB RINKVEN
IN SCHILDE (BE)
In het Belgische Schilde realiseerde ASK Romein
een clubhouse (1.500 m²) en caddyhouse
(1.800 m²) voor Golf & Country Club Rinkven. Een
veelzijdig project dat opvalt door zijn transparante architectuur, gevarieerd materiaalgebruik en
fraaie inpassing in het landschap. De realisatie
vond plaats terwijl de baan volop in gebruik bleef.

Het voorstel van ASK Romein voorzag in een staalconstructie in combinatie met holle wanden, houten gelamelleerde liggers en een houten gevelbekleding. Prijstechnisch was dit de meest voordelige
uitvoering waarbij geen concessies gedaan werden aan kwaliteit en architectonische uitstraling.
Om het twee verdiepingen hoge clubhouse in het
landschap te integreren, werd de onderste verdieping grotendeels verzonken aangelegd. Op de
bovenverdieping toont het gebouw zich licht en
open, met rondom een magnifiek uitzicht. Rond de
keuken, bar en brasserie liggen flexibel indeelbare
ruimten die als lounge of voor andere doeleinden
gebruikt kunnen worden. Functionaliteit en esthetiek gaan zodoende optimaal samen.
DISTRIBUTIECENTRUM VOOR
PROLOGIS BENELUX IN OOSTERHOUT (NL)
Voor Prologis Benelux realiseerde ASK Romein
een geavanceerd en duurzaam distributiecentrum op bedrijvenpark Weststad te Oosterhout.
Prologis ontwikkelde dit 45.000 m² grote gebouw

KATOEN NATIE

PSA GROUP

op maat voor de Noord-Europese distributie van
een bekende internationale retailer. ASK Romein
was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor
alle bouwkundige werkzaamheden en de realisatie van kantoren, laad- en transportfaciliteiten
alsmede alle technische installaties.

tie van de bestaande showroom en werkplaatsen.
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we de uitvoering opgedeeld in verschillende fasen waardoor de delen die niet verbouwd werden zonder
meer in gebruik konden blijven. Voor deze gefaseerde uitvoering waren een vlekkeloze interne afstemming en een flexibiliteit langs beide
kanten cruciaal.
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Wij leverden het gebouw op onder het BREEAM
certificaat met predicaat Very Good*** en dit mede
door het ophogen van de magazijnvloer (1,2
meter boven maaiveld) met AEC-bodemassen,
afkomstig van Afval Energie Centrales.
ASK Romein heeft door de jaren heen een aanzienlijke kring van vaste opdrachtgevers voor
logistiek vastgoed opgebouwd. Eén hiervan is
Prologis Benelux. Van de ruim twee miljoen vierkante meter welke het bedrijf in de Benelux in bezit heeft, is ruim 400.000 m² door ASK Romein
gerealiseerd en/of nog in opdracht.
RENOVATIE EN UITBREIDING VOOR PSA
GROUP IN DROGENBOS (BE)
In de vestigingen van PSA te Drogenbos en te New
Yser heeft ASK Romein een renovatie en uitbreiding gerealiseerd. De uitdaging van deze projecten
lag in de logistieke organisatie; de autoverkopen en
reparaties moesten doorgaan tijdens de renova-

Extra aandacht vroeg ook de coördinatie van
de activiteiten van onderaannemers en leveranciers. De werkzaamheden werden zodanig
op elkaar afgestemd dat bezoekers en medewerkers zo min mogelijk hinder ondervonden. Ook de continuïteit van de water- en elektriciteitsvoorziening bleef tijdens het ganse
project gewaarborgd.
VE COMMERCE LOGISTIC CAMPUS B
VOOR HEYLEN WAREHOUSES IN VENLO (NL)
Op business park Trade Port Noord in Venlo realiseert Heylen Warehouses meerdere warehouses met een totale oppervlakte van 140.000 m².
Dit logistieke centrum met onderling schakelbare
units wordt in fasen gebouwd. ASK Romein nam
fase 3A, 3B en 4A voor haar rekening, bestaande
uit in totaal circa 60.000 m² logistieke hal met bijhorende kantoren.

VE-COMMERCE

NOORDLAND 13
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Mede dankzij de maatregelen die we genomen
hebben om de milieu-impact tijdens de bouw te
minimaliseren, voldoet ook deze Logistic Campus
aan de normering van BREEAM Very Good***.
ASK Romein bouwt regelmatig logistieke centra met kantoren voor Heylen Warehouses.
Hoogwaardige kwaliteit, architectonische meerwaarde en duurzaamheid staan bij deze projecten centraal. Momenteel bouwt ASK Romein
een distributiecentrum van bijna 44.000 m² voor
Heylen Warehouses in het Nederlandse Almelo.
NOORDLAND 13 VOOR MEPAVEX LOGISTICS
IN BERGEN OP ZOOM (NL)
In Bergen op Zoom bouwen we voor onze trouwe
klant Mepavex logistics een nieuwe turnkey opslagloods, Noordland 13. Het gebouw bestaat uit
zeven magazijnen van 35 meter bij 61 meter, en
13 meter hoog.
Voor deze hogere magazijnen, liggen nog eens
drie magazijnen van 93 meter bij 25 meter en
7,5 meter hoog. Hierin bevinden zich tevens de
laadkades, een technische ruimte en een kantoorgedeelte. Het gebouw bestaat uit een aantal
opslagcompartimenten en een lagere expeditie
ruimte met nevenruimtes.

TALRIJKE TOTAALPROJECTEN VOOR
KATOENNATIE (BE)
ASK Romein werkt hard aan het opbouwen van
trouwe partnerships. Een goede samenwerking,
het afleveren van kwalitatief hoogstaand werk
en een transparante werkwijze zijn kenmerken
van de heersende spirit bij ASK Romein. Een mooi
voorbeeld hiervan is onze duurzame relatie met
wereldspeler Katoen Natie. Zij stellen de deskundige en betrouwbare manier van werken van ASK
Romein erg op prijs.
Voor hen realiseerden wij reeds talrijke totaalprojecten in de vorm van distributiecentra te
Gent, Feluy, Luithagen en Linkeroever, in totaal
bijna 1.500.000 m². De basisvereisten betreffende lengte, vrije hoogte en breedte worden door
Katoen Natie aangeleverd en onze ingenieurs berekenen en werken verder uit tot het meest optimale concept.

MEER INFO
ASK-ROMEIN.COM/BOUW
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STAALBOUW

HET SMEDEN
VAN EEN IJZERSTERKE TAK
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ASK Romein is een toonaangevende speler op de Nederlandse en
Belgische staalbouwmarkt en in toenemende mate daarbuiten. Dankzij
onze spraakmakende projecten en dankzij de overname van Hillebrand
en Oostingh, hebben wij in 2017 weer een belangrijke stap voorwaarts
gezet in ons groeiscenario.
COMMERCIËLE KRACHTENBUNDELING

Net zoals de voorbije jaren draaide de staalbouwtak van ASK Romein ook in 2017 op volle toeren. Met de overname van Oostingh is het aantal
vestigingen uitgebreid tot vijf en is de jaarlijkse
verwerkingscapaciteit toegenomen tot 60.000
ton. Opdrachtgevers kunnen in Roosendaal,
Malle, Katwijk, Vlissingen en Middelburg terecht
voor totaaloplossingen van alle denkbare staalconstructies, van ontwerp, engineering en optimalisatie tot en met productie en montage
on site.

Op commercieel gebied worden de activiteiten
van Oostingh samengevoegd met die van onze
andere staalbouwvestigingen. De nieuwe overkoepelende commerciële afdeling zal de slagvaardigheid van ASK Romein op de staalbouwmarkt
verder vergroten. Wij richten ons vizier ook op het
buitenland, met de focus op Europa. Vanuit dit
oogpunt hebben wij het afgelopen jaar een aantal
nieuwe enthousiaste medewerkers aangetrokken
met internationale verkoopervaring.

INTEGRATIE OOSTINGH

STATE-OF-THE ART LOGISTIEK

De integratie van Oostingh verloopt voorspoedig
en dit mede omdat we geen onbekenden voor elkaar zijn. In het recente verleden werkten wij al samen aan enkele grote staalbouwprojecten, zoals
het Stadskantoor in Utrecht en een viertal energiecentrales. De nieuwe loot aan de stam vormt
als Oostingh een zelfstandige, lokaal aangestuurde businessunit, echter wel in nauwe samenwerking met onze andere bedrijven als het gaat om de
engineering, productie en uitvoering van (staal-)
bouwprojecten.

ASK Romein heeft in 2017 een softwarebedrijf de
opdracht gegeven om het logistieke proces binnen de staalbouwtak verder te automatiseren.
Het nieuwe logistieke systeem zorgt ervoor dat elk
staalconstructie-onderdeel volledig traceerbaar
is en dit in elke fase van productie, conservering,
transport tot en met montage on site. Door deze
inzichtelijkheid gaan we over op state-of-the-art
logistieke software die op ieder moment realtime
inzicht geeft in de status van de werkzaamheden.
Gezien de steeds omvangrijkere projecten, ook

JAARVERSLAG 17 FOLIO

17

DATACENTER ODENSE

internationaal, waarin ASK Romein tienduizenden
tonnen staal verwerkt, deze van één van de productielocaties naar verschillende bouwplaatsen
transporteert om vervolgens deze te monteren,
is het cruciaal dat wij alle productstromen scherp
in beeld hebben. Een optimale beheersing van
onze projecten is uiteraard een eerste vereiste,
maar een realtime-tracebility biedt ook belangrijke voordelen voor onze opdrachtgevers. Kortom,
het geeft een transparant beeld van de voortgang
van het project voor elke schakel in de keten.
Dankzij dit nieuwe logistieke systeem kunnen we
alle data zichtbaar maken in onze 3D-modellen,
the next step in proces- en projectbeheersing. ASK
Romein behoort tot de voorlopers in een bouwwereld waarin BIM en de tracebility van data een
steeds grotere rol gaan spelen en binnen afzienbare termijn de nieuwe standaard zullen zijn.

PROJECTEN IN DE KIJKER
ASK Romein is een toonaangevende specialist en
partner in staalbouwprojecten, zeker als het gaat
om complexe bouwkundige staalconstructies. Ook

in 2017 hebben wij gewerkt aan prachtige projecten, van klein naar groot. Zo hadden wij onder andere datacenters in Ierland, Denemarken,
Duitsland en Nederland onderhanden. Naast deze
projecten met aanzienlijke tonnages zijn er ook diverse projecten in de procesindustrie en in de leisure sector door ons gerealiseerd. Onderstaand
een aantal projecten die we nader benoemen.
DATACENTER TE ODENSE (DK)
Terwijl de uitvoering van het datacenter in Clonee
(Ierland) nog in volle gang was, werd in mei 2017
gestart met de productie voor een identiek datacenter in Odense (Denemarken), beide projecten omvatten aan hoofdstaalconstructie elk ruim
11.000 ton. Naar verwachting zal nog in 2018 gestart worden met een uitbreiding van het datacenter in Odense.
RAINBOW - PROJECT VOOR LBC TANK
TERMINAL IN ROTTERDAM (NL)
Het project situeert zich in het Botlek-gebied
in Rotterdam en het betreft de aanleg van een
nieuwe jetty voor de LBC tank terminal in de
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RAFC BOSUIL STADION

Rotterdamse haven. De uitvoering verloopt in verschillende fasen.
Binnen dit project is ASK Romein verantwoordelijk
voor de engineering, de fabricage en de installatie
van de leidingbruggen en het laadstation.
RAFC BOSUIL STADION, ANTWERPEN (BE)
In Antwerpen bouwde ASK Romein mee aan het
nieuwe stadion voor de Bosuil. The Royal Antwerp
Football Club speelt in de hoogste klasse van het
nationale voetbal in België en daarbij hoort natuurlijk een topstadion! De Bosuil diende dan ook
grondig vernieuwd te worden. Binnen dit project lag de tijdsdruk enorm hoog: de bouw van
de enorme stalen dakconstructie diende klaar te
zijn binnen een tijdsbestek van vier weken. Naast
een uitgekiend ontwerp, een optimale voorbereiding en een vrijwel continue montage was het ook
dankzij het enorme enthousiasme en de passie

voor zowel het voetbal als de staalbouw dat dit
project perfect binnen de voorgestelde termijn
werd gerealiseerd.
SPORTCAMPUS ZUIDERPARK
IN DEN HAAG (NL)
In juni 2017 is de zeer fraaie Sportcampus
Zuiderpark in Den Haag opgeleverd. Mede dankzij de ruime ervaring en knowhow van Oostingh in
de realisatie van complexe staalconstructies was
haar opdracht verstrekt voor de engineering, fabricage, conservering en montage van de staalconstructie voor dit bijzondere sportcomplex. De
hoofdstaalconstructie omvat ruim 3.000 ton. Het
sportcomplex is niet alleen duurzaam, maar het
is ook een veelkleurige verschijning gebouwd met
zijn buitengevel van gechromatiseerde RVS panelen. De complexe, hartvormige gebouwvorm is
vertaald in een uitgekiende regelmatige structuur, met alle grote hallen op een rij en de kleinere
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SPORTCAMPUS ZUIDERPARK

ruimten eromheen. Oostingh is voor dit markante
project bekroond met de Global BIM Award voor
het innovatief gebruik van BIM, efficiënt informatiegebruik en samenwerking.
JOHAN CRUIJFF ARENA, AMSTERDAM (NL)
In 2017 is men gestart met de verbouwing van de
Johan Cruijff Arena. Rondom het huidige stadion
komt een nieuwe schil, die ervoor zorgt dat er meer
ruimte komt in de omloop voor bezoekers, horeca
en andere voorzieningen. Ook hier betreft het wederom een complexe staalconstructie met bijzondere, constructieve verbindingen die bij Oostingh
in opdracht is gegeven en waarbij onze inbreng
van BIM van groot belang is voor alle betrokkenen
bij dit project.

in 2018 zal starten. We vermelden onder andere:
• De uitbreiding en verbouwing van het winkelcentrum Leidschenhage tot de grootste shopping mall van Nederland, totaal te verwerken
4.000 ton.
• Leidingbruggen Sea Tank Terminal te
Antwerpen, totaal te verwerken 3.800 ton.
• Diverse datacenters in binnen- en buitenland
en waarvan de uitvoering zich uitstrekt tot ver in
2019; verwacht wordt dat het totaal te verwerken tonnage circa 27.000 à 30.000 zal
bedragen.

PROJECTEN IN DE PIJPLIJN
Tot slot kijken wij met veel enthousiasme uit naar
enkele mooie staalbouwprojecten die ASK Romein

MEER INFO
ASK-ROMEIN.COM/STAALBOUW
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BRUGGENBOUW

BRUGGEN
SLAAN NAAR
DE TOEKOMST
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Bruggenbouw is, naast het maken van indrukwekkende offshore
constructies, een specialisme van Hillebrand. We haalden in 2017
enkele mooie projecten binnen en kijken positief naar de toekomst
omwille van de uiterst bloeiende economie, het bericht van de
Nederlandse overheid om tientallen verouderde bruggen te gaan
aanpakken én onze plannen voor de bundeling van de activiteiten
van Hillebrand op één locatie met optimale faciliteiten.
Kortom, een zeer fraai toekomstperspectief.
Hillebrand is goed gepositioneerd in het middensegment van de bruggenbouw. We kunnen een
imposant portfolio voorleggen, welke we het afgelopen jaar hebben uitgebreid met onder andere de productie en de razendsnelle vervanging
van de Buitenrustbruggen over het Spaarne in
Haarlem. Na de zomer volgde dan de winnende aanbestedingen voor de Bongerdbrug in
Amsterdam-Noord en (na de gewonnen beroepsprocedure) voor de Prins Clausbrug in Dordrecht.

AMBITIES IN EEN
VEELBELOVENDE MARKT
Met Hillebrand beschikt ASK Romein over een
sterke troef in de markt voor specials, éénmalige
grote en complexe staalconstructies. Naast opdrachten voor de offshore sector legt Hillebrand
zich toe op waterbouwkundige werken als bruggen en sluizen. Deze markt ziet er veelbelovend uit
nu veel verouderde infrastructuur aan onderhoud
en vervanging toe is. Het Nederlandse ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat kondigde begin
2018 een groot landelijk investeringsprogramma

aan voor het moderniseren van 80 objecten uit de
jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, waaronder
tientallen bruggen.
ASK Romein wil maximaal inzetten op deze kansen en koestert daarnaast nog meerdere ambities op het vlak van de bruggenbouw. Zo willen wij
ons werkterrein uitbreiden naar België en NoordFrankrijk, waar net als in Nederland volop kansen
liggen voor een bruggenspecialist als Hillebrand.
Verder zullen we onze blik ook richten op de grotere projecten binnen de bruggenbouw.
Omdat de locatie in Middelburg zijn beperkingen
kent, mede vanwege de breedte van het Kanaal
door Walcheren en van de sluizen te Vlissingen,
gaan wij beide vestigingen van Hillebrand samenbrengen op één locatie in Vlissingen-Oost,
waardoor wij gebruik kunnen gaan maken van
nieuwe, optimale kade- en productiefaciliteiten.
Bovendien zorgt de bundeling van onze bruggenbouw en offshore voor meer spreiding van onze
activiteiten, waardoor wij minder kwetsbaar zijn
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BONGERDBRUG

PRINS CLAUSBRUG

voor fluctuaties in de opdrachtenstroom. Dat de
samenwerking en uitwisseling van werk synergetische voordelen biedt, is afgelopen jaar al duidelijk aangetoond.

met brugdek, leuningwerken, verlichting, slagboomkasten en cilinders. Hierdoor kan de plaatsing in één dag uitgevoerd worden zonder stremming voor de scheepvaart.

EEN VAK APART

PRINS CLAUSBRUG TE DORDRECHT (NL)
Dura Vermeer en Hillebrand hebben in 2017 de
aanbesteding gewonnen voor de realisatie van de
Prins Clausbrug in Dordrecht. Deze beweegbare
fiets- en voetgangersbrug wordt een opmerkelijke verschijning die de nieuwe wijk Stadswerven
verbindt met het historische centrum van
Dordrecht. Voor het iconische ontwerp van de
ruim € 12 miljoen kostende brug tekende René van
Zuuk Architekten. De brug is met zijn 120 meter
lengte en 1.000 ton gewicht niet alleen groot van
formaat, maar ook een innovatieve en complexe
opdracht die technisch vernuft van Hillebrand onderstreept. Het openen en sluiten van de basculebrug met zijn 30 meter hoge draaibare ballastmast is een waar spektakel. De mast beweegt bij
opening naar de val toe om op 85 graden samen
tot stilstand te komen. Bij sluiting blijft de ballastmast de eerste 45 graden van de beweging bij de
val om zich daarna sierlijk op te richten.

Bruggenbouw is een specialiteit met een geheel
eigen dynamiek. Brugprojecten onderscheiden
zich van veel andere staalbouwopdrachten door
hun lange en intensieve aanloopperiode. Het eindproduct moet vaak van scratch af aan ontworpen
worden en wel 50 tot 100 jaar meekunnen.

PROJECTEN IN DE KIJKER
BONGERDBRUG TE AMSTERDAM (NL)
De Bongerdbrug is een beweegbare fiets- en
voetgangersbrug over Zijkanaal I in AmsterdamNoord. Deze nieuwe schakel in het fietsnetwerk
van Amsterdam verbindt de nieuwe woonwijk
De Bongerd met het centrum van AmsterdamNoord. De Bongerdbrug is een 62 bij 6,6 meter
metende basculebrug, uitgerust met twee hydraulische cilinders die worden aangedreven door
een aggregaat in de betonnen kelder in het landhoofd. Doordat de cilinders en het contragewicht
zich onder het brugdek bevinden, blijft de techniek
grotendeels aan het zicht onttrokken en komt de
ranke en elegante vorm van de brug optimaal tot
zijn recht. Hillebrand zorgt voor de werktuigbouw
en het fabriceren, transporteren en plaatsen van
de stalen brugpijlers, twee aanbruggen en de val.
De brugdelen worden in Middelburg compleet
voorgemonteerd, van stalen onderbouw tot en

MEER INFO
ASK-ROMEIN.COM/BRUGGEN
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OFFSHORE

DE OFFSHORE
SECTOR PAKT HAAR
TEMPO WEER OP
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De aanhoudende prijsdruk in de olie- en gassector had ook het afgelopen jaar
zijn weerslag op de offshore-activiteiten. Naast de klassieke energiebronnen
- olie en gas - wordt groene energie steeds belangrijker. Hierdoor zien we een
nadrukkelijke verschuiving van de traditionele offshore markt naar een markt
met meer offshore wind projecten. Er zijn nog heel wat offshore innovaties in
de pijplijn, waardoor de toekomst van deze markt een stijgende lijn vertoont.
De vestigingen van Hillebrand in Vlissingen en
in Middelburg zijn gespecialiseerd in complexe
staalconstructies, waaronder het produceren van
offshore constructies en het inrichten van offshore vaartuigen. Wij bieden hiervoor alle benodigde
faciliteiten, aan diep water gelegen werven met
royale laad- en loskades, grote opslag- en productiecapaciteit en medewerkers met een specifieke offshore gerelateerde opleiding.

belde de hoeveelheid werk na de gunning van
de opdracht.
Uiteraard werken wij volgens uiterst strenge veiligheidsnormen, zoals binnen de offshore sector gemeengoed is. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er zich in 2017 op onze vestigingen in
Vlissingen en Middelburg geen ernstige ongevallen voordeden.

SNEL, VEILIG EN BETROUWBAAR

EEN DUIDELIJKE TOEKOMSTVISIE

De huidige markt vereist snel en efficiënt handelen en wij spelen hierop in door onze flexibiliteit.
Indien nodig kunnen we op meerdere locaties tegelijkertijd produceren en een beroep doen op
onze andere vestigingen bij ASK Romein voor extra mensen, materialen en voorbewerkte producten. Hierdoor zijn wij in staat om op korte tijd veel
werk te verzetten en komen we de afgesproken
levertijden gegarandeerd na – buitengewoon
belangrijk in de offshore sector. In 2017 hebben
we wederom al onze projecten tijdig opgeleverd,
zelfs indien er sprake was van een aanvullende
scope. Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat één van de grootste zeepontons (180
x 46 meter) binnen een tijdspanne van twee
maanden werd gemodificeerd, ook al verdub-

Zoals eerder aangegeven in het onderdeel
Bruggenbouw zijn er vergevorderde plannen
om de twee vestigingen van Hillebrand samen te voegen op onze vergrote locatie aan de
Kraaijerthaven te Vlissingen-Oost. Zoals de (vergunnings)planning er nu voorligt kan in Q3/Q4
van 2018 gestart worden met de bouw van de
navolgende investeringen:
• De aanleg van een kademuur voor een diepgang van 9 meter bij LLWS. Deze kademuur
met bijbehorende dukdalven maakt onze
locatie geschikt voor ontvangst van pontons
tot circa 250 meter. Naar verwachting zal deze
kademuur medio 2019 gereed zijn.
• Na de realisatie van de kademuur kan in Q3
van 2019 gestart worden met de bouw van
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HILLEBRAND MIDDELBURG

onze nieuwe productiehallen welke onder
andere zullen beschikken over twee bovenloopkranen die gezamenlijk over 200 ton hijsvermogen zullen beschikken met 20 meter hijshoogte.
De totale oppervlakte van deze hallen zal
11.800 m² bedragen.
• Voor 2020/2021 zijn voorzien de bouw van een
vrijstaand kantoor en van een nieuwe straalen coatingfaciliteit.

PROJECTEN IN DE KIJKER
Hillebrand ontwikkelt, produceert en installeert
stalen constructies voor opdrachtgevers die
actief zijn in de offshore energiesector en voor
aannemers van waterbouwkundige werken. Wij
presenteren enkele mooie projecten die wij in het
afgelopen jaar gerealiseerd hebben.
OMBOUW CARGO/LAUNCH BARGE
Op een cargo/launche barge van 180 x 46 meter hebben wij de positie van de beide skidbeams
over de volle lengte van de barge aangepast.
Over deze skidbeams kunnen bijvoorbeeld zware
jackets tot een maximum gewicht van 24.000 ton
in het water geschoven worden om vervolgens
hun definitieve positie te krijgen. De werkzaamheden aan deze skidbeams diende binnen een
tijdsbestek van twee maanden te worden uitgevoerd. Deze omvangrijke klus is uiteraard binnen
de overeengekomen termijn opgeleverd en dit
terwijl de scope van de werkzaamheden bijna
verdubbelde.
SEAFASTENING TRANSPORT BARGES
De laatste 30 jaar zijn er weinig jaren geweest waarin wij niet meerdere transport barges voorzien hebben van zogenaamde seafastening. Deze laatste
zijn zware stalen ondersteuningsconstructies welke
dienen voor het transport van onshore geprefabriceerde, omvangrijke staalconstructies die offshore
geïnstalleerd dienen te worden. Met zowel de fabri-

cage als de installatie van deze seafastening hebben wij door de jaren heen een schat aan ervaring
opgebouwd. Ook het afgelopen jaar zijn er weer diverse opdrachten opgeleverd welke de fabricage en
installatie van seafastening omvatten. Eén daarvan
was de productie van een drietal barges welke binnen drie maanden opgeleverd dienden te worden.
Door de fabricage van deze seafastening te verdelen
over onze vestigingen in Vlissingen, Middelburg en
Roosendaal, kon de installatie en oplevering op de
barges ruimschoots op tijd plaatsvinden.
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INNOVATIEF FRAME VOOR SLIM HEIEN
Voor onze klant produceerden wij een stalen
frame voor een innovatieve tool die is ingezet bij
het heien van palen voor een nieuwe jachthaven
in Dover. Dit instrument is speciaal ontwikkeld
omdat er welgeteld 700 palen nodig waren om
een damwand en fundering te creëren voor twee
nieuwe kademuren en een pier. Het 18 meter lange, 4,5 meter brede en 4,5 meter hoge frame
dient als een soort sjabloon om de palen snel op
de juiste plaats te kunnen positioneren. Het frame
is uitgerust met een hydraulische installatie waarmee het zichzelf van paal tot paal verplaatst en
weer vastzet, waarna het de volgende paal exact
naar de juiste plek geleidt. Dankzij dit ingenieuze
installatiewerktuig waren de heiwerkzaamheden
in een recordtijd uitgevoerd.
CUSTOM BUILT ONDERDEEL
BAGGERPLATFORM
Voor een met een grote kraan uitgerust baggerplatform leverden wij een op maat gemaakte giek.
Dit hoogwaardige werk in de kwaliteit S690 is in
nauwe samenwerking met de klant mede ontwikkeld door onze lastechnicus en vervolgens geproduceerd. Het eindresultaat is een uniek product dat
geoptimaliseerd is voor deze specifieke toepassing.

MVO EN
DUURZAAMHEID

MVO EN DUURZAAMHEID JAARVERSLAG 17

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Uiteraard maakt een actief milieubewustzijn ook deel uit van het beleid
van ASK Romein. Evenzo geldt dit voor het in ons vakgebied zo breed
mogelijk nastreven van BREEAM-duurzaamheidsdoelstellingen. Maar
de wereld om ons heen heeft duidelijk behoefte aan meer. Het leveren
van een daadwerkelijke bijdrage aan de maatschappij in het algemeen is
voor ASK Romein evenzeer een wezenlijk onderdeel van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
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ASK Romein heeft daartoe eind 2017 een stichting opgericht van waaruit wij onze initiatieven tot
een bijdrage aan de maatschappij zullen coördineren en financieren. Bovendien is de aanvraag
tot erkenning van deze stichting als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) ingediend.
Momenteel worden er een tweetal initiatieven
grondig bestudeerd.

NATUURBEHOUD
In de Noorderkempen in België bevindt zich een
oud natuurdomein ter grootte van 15 hectare.
Een bijzonder waardevol en uniek bos op een door
de natuur gevormd en golvend perceel dat voor
altijd bewaard dient te blijven als natuurgebied.
Een domein met een grote biodiversiteit en een
hoge natuurwaarde. We dienen er volgens ASK
Romein over te waken dat dit bos, grenzend aan
een woon-parkgebied in al haar schoonheid behouden blijft.
In een zeer uitvoerig, bosbouwkundig onderzoek
is de bomenpopulatie inmiddels geïnventariseerd. Een beëdigd landmeter heeft circa tweehonderd waardevolle bomen individueel ingemeten en op de kaart gezet. De meest imposante
boom van het domein heeft een stamomtrek van
ruim zes meter.

ASK Romein heeft een voorstel ingediend waarbij
wij het domein overnemen met als voorwaarde
dat wij instaan voor zowel het behoud als het onderhoud van dit domein. Een nader aan te stellen
conservator zal zorgdragen voor het dagelijks beheer en voor de verdere uitbouw van de verschillende functies van het bos. Niettegenstaande dat
er bij de betrokkenen een breed draagvlak is voor
ons voorstel valt een definitieve toewijzing niet
eerder dan medio 2018 te verwachten.

ONDERWIJS
ASK Romein ondersteunt al vele jaren het onderwijs en meer in het bijzonder het beroepsonderwijs op hbo en universitair niveau. Momenteel
starten wij een onderzoek naar de mogelijkheden
voor de inrichting en instandhouding van een studiefonds voor (gezinsleden van) werknemers in de
staalbouw. Naast de financiële impact vereisen
onder andere uitgebalanceerde toewijzingscriteria ook onze bijzondere aandacht. Definitieve besluitvorming verwachten wij in Q3 2018.
Een initiatief van een kleinere omvang is het
openstellen van het bovengenoemd natuurdomein voor educatieve doelen. Wij denken daarbij
aan het lokale lager onderwijs maar zeker ook aan
het onderricht op universitair niveau, meer in het
bijzonder bosbouw.
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VEILIGHEID
EN KWALITEIT
30

ASK Romein heeft in 2017 ook hard gewerkt aan een verdere
optimalisatie van de gezondheid, de betrokkenheid en de
ontwikkeling van onze medewerkers. Veiligheid en gezondheid zijn
aspecten die onze medewerkers ten goede komen en zodoende
ook de kwaliteit van het geleverde werk verbeteren.
DOELSTELLINGEN EN
QHSE-PROGRAMMA’S
Voor het komende jaar zijn er diverse programma’s gepland met als doelstelling de fundamenten op gebied van kwaliteit, veiligheid en milieuzaken verder te verstevigen. ASK Romein stelt
drie pijlers voorop:
1. Optimize. Het optimaliseren van de organisatie, waarbij wordt gekeken naar de mens, de
methode en de middelen.
2. Compliance and beyond. De gestelde eisen
van de overheid, van onze klanten en van
overige stakeholders moeten minimaal nageleefd worden. Wij stellen onze doelen echter
nog verder en op die manier creëren we een
belangrijke meerwaarde.
3. QHSE behavior and awareness. We kijken
naar de houding en het gedrag van de medewerkers. Om deze QHSE-doelstellingen te
bereiken, worden alle mensen van ASK Romein
hierbij betrokken.
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GROEI IN GOEDE
BANEN LEIDEN
34

2017 gaat de boeken in als een buitengewoon jaar voor ASK Romein.
Alleen al door de overname van Hillebrand en Oostingh kwamen er
bijna 150 nieuwe collega’s bij. Inclusief de aanwas door autonome
groei telde ASK Romein tijdens de afgelopen jaarwisseling in totaal
515 medewerkers. Dit betekent dat ons personeelsbestand in één jaar
tijd met maar liefst 56% is gegroeid.
ASK Romein kende in 2017 een voorspoedige
gang van zaken. Dat blijkt ook uit de forse toename van het medewerkersbestand, die grotendeels valt toe te schrijven aan de acquisitie
van twee bedrijven: Hillebrand in Middelburg en
Oostingh in Katwijk. Alleen al deze twee bedrijven
waren goed voor een groei van ons personeelsbestand met 45%.

BEVORDEREN INTEGRATIE
Met de overname van deze twee bedrijven is
ook meteen een belangrijk aandachtsgebied genoemd: de integratie van de nieuwe bedrijfsonderdelen in het beleid en de cultuur van ASK
Romein. Hieraan zitten meerdere kanten.
Eén daarvan is kennismaken met elkaar en
het bedrijf. Met dit doel hebben wij, naast bezoeken en presentaties op de diverse locaties,
in december een evenement voor alle medewerkers georganiseerd onder het motto Be
Connected. Tijdens deze geslaagde bijeenkomst
kon men in een informele setting elkaar ontmoeten en uiteraard heeft de directie deze gelegenheid aangegrepen om iedereen kennis te
laten maken met de visie en toekomstplannen
van ASK Romein.

GEZOCHT: JONG EN GOED OPGELEID
Een andere focus van ons beleid is de verjonging
van onze organisatie. Zoals de cijfers verderop laten zien, is het merendeel van onze medewerkers
ouder dan 40 jaar. Wij willen graag jonge mensen met nieuwe inzichten en up-to-date kennis
aantrekken. Dit niet alleen omwille van verjonging,
maar ook omdat de komende periode steeds
meer oudere werknemers stoppen. Daarbij ligt de
nadruk op het aantrekken van technisch talent op
hbo-niveau en hoger.
Daarom halen wij de banden met het technisch
beroepsonderwijs, van vmbo tot hbo en universiteit, aan. Zo leiden wij tal van BBL’ers op, die vier
dagen per week bij ons werken en een dag naar
school gaan. Studieverenigingen van voor ASK
Romein relevante technische studies aan de TU
van Delft en Eindhoven bieden we sponsorpakketten aan, zodat wij bij de studenten in beeld zijn
als het aankomt op het kiezen van een opdracht,
stage of loopbaan. Ook bieden we uitdagende
opdrachten en stageplaatsen voor hbo-studenten techniek. Dat deze aanpak vruchten afwerpt,
blijkt wel uit het feit dat vorig jaar heel wat studenten na hun kennismaking met ASK Romein bij
ons kwamen werken.
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ASK ROMEIN IN CIJFERS
Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op personeelsgebied van
het afgelopen jaar.
AANTAL MEDEWERKERS
De ontwikkeling van ons personeelsbestand over
de laatste vijf jaar is hieronder afgebeeld, samen
met de prognose voor 2018. De cijfers laten zien
dat het aantal vaste medewerkers sinds 2015 elk
jaar is toegenomen en dat die stijging ieder jaar
versnelt. Na 10% in 2015 en 16% in 2016 groeide
het personeelbestand in 2017 met 56%. Vooral
de overname van Hillebrand (53 mensen) en
Oostingh (95 mensen) zorgt voor dit uitzonderlijke
groeicijfer. Ook in 2018 verwachten we een toename van het aantal medewerkers.
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Het overgrote deel van onze medewerkers zijn
mannen, en dit weerspeigelt zich doorheen de
hele bouwsector. Desalniettemin besteden wij de
nodige aandacht aan het aanwerven van vrouwelijk personeel.
IN EN UIT DIENST
In 2017 vertrokken 30 medewerkers en kwamen er
239 nieuwe collega’s bij. Het merendeel van deze
30 mensen heeft zelf besloten om een nieuwe
uitdaging buiten ASK Romein aan te gaan en/of
een versnelde volgende carrièrestap te zetten.
Het instroomcijfer is uitzonderlijk hoog door de
overname van Oostingh en Hillebrand, die samen
148 medewerkers aan ons bedrijf toevoegen. De
overige 91 nieuwe medewerkers betreffen directe
aannames. Minus 30 vertrekkende medewerkers
komt de autonome personele groei over 2017 uit
op 61 mensen.
VERZUIM
Het gemiddeld verzuim percentage over heel ASK
Romein schommelt de laatste jaren rond 3%.

200

Indirect

medewerkers vervullen staffuncties zoals personeelszaken, administratie etc. ASK Romein telde
rond de jaarwisseling 375 directe en 140 indirecte
medewerkers. Omdat zowel het aantal directe als
het aantal indirecte medewerkers in 2017 procentueel even hard steeg, bleef de verhouding van 1
indirecte medewerker op 2,7 directe medewerkers ongewijzigd.
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Cijfers in FTE’s per 31 december

DIRECTE EN INDIRECTE MEDEWERKERS
We hebben de cijfers ook uitgesplitst naar directe
en indirecte medewerkers. Directe medewerkers
zijn direct betrokken bij de productie, indirecte

LEEFTIJD
Uit de cijfers van de laatste twee jaar (zie diagram
leeftijdsopbouw) blijkt dat de gemiddelde leeftijd
vorig jaar met twee jaar is gedaald tot 43 jaar. De
belangrijkste verschuivingen deden zich voor in
twee leeftijdscategorieën: het aandeel medewerkers jonger dan 30 jaar nam sterk toe van 17,8%
naar 22,5%, terwijl het aandeel medewerkers tussen de 50 en 60 jaar flink daalde van 30,3% naar
25,6%. Hierdoor zijn eind 2017 de vijftigers niet
langer de grootste groep binnen ons bedrijf, maar
de veertigjarigen. Procentueel neemt het aandeel
veertigers wel af, net als dat van de vijftigers. We
streven naar verjonging binnen ons bedrijf en zijn
duidelijk op de goede weg.
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LEEFTIJDSOPBOUW

TOTAAL 2016

AANTAL

%

< 30 jaar

64

17,8%

30-39 jaar

59

16,5%

40-49 jaar

104

28,7%

50-59 jaar

109

30,3%

24

6,7%

≥ 60 jaar
Totaal: 360
Gemiddelde leeftijd: 45 jaar

TOTAAL 2017
< 30 jaar

AANTAL

%

116

22,5%

30-39 jaar

86

16,7%

40-49 jaar

143

27,8%

50-59 jaar

132

25,6%

38

7,4%

≥ 60 jaar
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Totaal: 515
Gemiddelde leeftijd: 43 jaar

DUUR VAN HET DIENSTVERBAND

TOTAAL 2016

AANTAL

%

0 tot 1 jaar

61

16,9%

1 tot 3 jaar

53

14,7%

3 tot 5 jaar

23

6,4%

5 tot 10 jaar

77

21,4%

10 tot 20 jaar

87

24,2%

≥ 20 jaar

59

16,5%

Totaal: 360
Gemiddeld dienstverband: 11 jaar

TOTAAL 2017

AANTAL

%

0 tot 1 jaar

77

15,0%

1 tot 3 jaar

116

22,5%

3 tot 5 jaar

30

5,8%

5 tot 10 jaar

118

22,9%

10 tot 20 jaar

93

18,1%

≥ 20 jaar

81

15,7%

Totaal: 515
Gemiddeld dienstverband: 10 jaar

Cijfers in FTE’s per 31 december
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INVESTERINGEN
Het investeringsniveau is ten opzichte van 2016 onveranderd
voortgezet. Enerzijds betreffen de investeringen noodzakelijke
jaarlijkse vervangingen, anderzijds hebben we ook geïnvesteerd vanuit
efficiency overwegingen. Tenslotte zijn investeringen noodzakelijk om
aan onze groeiambities invulling te geven en om onze uitstraling als
toonaangevende bouwer én staalbouwer vorm te geven.
ONDERSTAAND EEN OVERZICHT VAN DE
BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN IN 2017
(in duizenden euro’s)
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Uitbreiding kantoor Malle

1.385

Wagenpark

1.208

Verbouwing locatie Roosendaal

900

Flatracks

785

Ketenpark

605

Machinepark

490

IT systemen

405

Overig

626

Totaal

6.404

In de tweede helft van 2017 is een aanvang gemaakt met de uitbreiding van het bestaande kantoor in Malle. Deze uitbreiding was noodzakelijk
om aan de groei van het aantal personeelsleden
in Malle tegemoet te komen. Het restant van de
investering is in de eerste helft van 2018 gerealiseerd en het kantoor is in mei 2018 in gebruik genomen. Uiteraard houden we rekening met verdere groei en biedt het nieuwe kantoor plaats voor
100 FTE.
De investeringen in ons wagenpark betreft zowel
jaarlijkse vervangingsinvesteringen alsmede de
nieuwe aanschaf van de wagens voor de uitbreiding van ons personeelsbestand.

De in 2016 gestarte verbouwingen in Roosendaal
hebben we in 2017 afgerond. Dit omvatte de vernieuwing van onze kantoorlocatie, de uitbreiding
van onze fabricagehal, de verbouwing van onze
bestaande magazijnen en de verbouwing van het
kantoor voor onze bouwafdeling.
In 2017 hebben wij het aantal flatracks in eigendom met 100 stuks uitgebreid. Dit laat ons toe om
kostenefficiënter te werken. Zowel onze flatracks
als ons ketenpark worden in ASK Romein huisstijl uitgevoerd wat meteen een mooie en frisse
uitstraling geeft aan de bouwplaats waarop ze
worden ingezet.
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In 2017 is tevens de aanschaf van een compleet
nieuwe machinelijn in Roosendaal afgerond. De
zaagmachine werd volledig in lijn met de boor- en
de raveelmachine geplaatst. Daarnaast zijn voor
de plaatbewerking twee brandboormachines
aangeschaft. Deze investering bedraagt € 2 miljoen en maakt dat ASK Romein één van de meest
moderne machinelijnen in West-Europa bezit.
Daarnaast zijn we in 2017 ook van start gegaan
met de implementatie van twee belangrijke software paketten. Enerzijds betreft dit een inves-

tering in een logistiek pakket voor onze staalfabricage, waarbij de fabricage van de stalen
constructies nagenoeg full traceable middels
barcodes kunnen worden gevolgd. Anderzijds is
een aanvang gemaakt met de implementatie van
een ERP systeem waarbij de projectopvolging
van voor- tot nacalculatie kan worden gevolgd.
Dit systeem is medio 2018 in gebruik genomen
in Malle en zal aansluitend worden uitgerold over
de overige vestigingen van ASK Romein waarbij
in 2019 op alle vestigingen hiervan gebruik zal
worden gemaakt.
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INVESTERINGEN 2018 EN VERDER
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Na de inhaalslag van ons investeringsprogramma in 2016 en 2017 zijn onze ambities inzake investeringen nog niet ten einde. Na de overname
van Hillebrand zijn wij immers onze investeringsplannen voor onze locatie in Vlissingen-Oost aan
het heroverwegen. Momenteel worden er uitgebreide studies gedaan naar de realisatie van een
kademuur op 50 à 60 meter uit de kruin van het
huidige haventalud. Deze kademuur zal een gegarandeerde waterdiepte van negen meter bij
LLWS krijgen waarmee we onze projectmogelijkheden voor deze locatie substantieel verbeteren.
Indien we hierbij tot uitvoering overgaan betekent
dit uiteraard dat de bouw van de geplande roro faciliteit komt te vervallen maar tegelijkertijd
betekent het ook dat de realisatie van een dergelijke up-to-date afmeerfaciliteit met circa zes
maanden vertraagd wordt in verband met het
opnieuw aanvragen van de benodigde vergunningen. Naast het efficiënter functioneren van
een kademuur ten opzichte van een ro-ro steiger
heeft een kademuur het grote voordeel dat er circa 13.000 à 16.000 m² extra terreinoppervlakte
beschikbaar komt.
Bij de keuze voor de kademuur zal op de extra
verkregen terreinaanwinning een hoge fabricagehal gebouwd worden. Deze hal van 120 x 40
meter krijgt onder andere een tweetal bovenloopkranen met een vrije hijshoogte van 20 meter
en elk met een hijsvermogen van 2 x 50 ton zodat
er met deze kranen een totaal hijsvermogen van
200 ton mogelijk wordt.
Uiteindelijk is het onze ambitie om onze locaties
Vlissingen-Oost en Middelburg samen te voegen in

Vlissingen-Oost. Van zodra we dit besluiten wordt
de hoge hal uitgebreid met 5 x 1.400 m² voorbewerkingshallen. Daarnaast vergt de samenvoeging op één locatie een nieuw kantoorgebouw van
circa 1.500 m² alsmede een straal- en coatingfaciliteit waarvoor we 8.000 m² voorzien hebben.
Start van dit investeringsprogramma is voorzien voor 2018 Q4 met als geplande einddatum
2022 Q4.
NAAST BOVENGENOEMD INVESTERINGSPROGRAMMA STAAN VOOR 2018 DE
VOLGENDE INVESTERINGEN GEPLAND:
(in duizenden euro’s)

Uitbreiding kantoor Malle

2.500

Verbouwing kantoor Katwijk

1.000

Ketenpark

600

Flatracks

500

Wagenpark

500

Montage equipment

500

Verbouwing fabriek Malle

500

Overig

500

Totaal

6.600

Naar verwachting zal hiervan circa de helft extern
worden gefinancierd en de andere helft uit de eigen cashflow, hetgeen met de verwachte rentabiliteit over 2018 eenvoudig te realiseren moet zijn.
Daarnaast worden momenteel nog plannen uitgewerkt om ook ons machinepark in Malle en
Katwijk te vernieuwen. Besluitvorming hierover zal
later dit jaar plaatsvinden.
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ACQUISITIES
In 2017 hebben wij twee belangrijke acquisities voltooid.
44

In januari 2017 is de overname van Hillebrand afgerond
en vervolgens is ook Oostingh in Katwijk overgenomen
door ASK Romein.
HILLEBRAND
De overname van Hillebrand is uitgebreid toegelicht in ons voorgaande jaarverslag over 2016. De
kans deed zich voor om ons aanbod van marktsegmenten te verbreden met bruggenbouw,
waarbinnen Hillebrand een goede reputatie heeft
opgebouwd in Nederland.

OOSTINGH
In 2017 heeft ASK Romein de activiteiten van
Oostingh te Katwijk overgenomen. Middels een
activa/passiva transactie is dit in september
2017 effectief gerealiseerd. ASK Romein nam
het onroerend goed, overige activa en het volledige peroneelsbestand mee over, waardoor een
reorganisatie niet aan de orde was.
Oostingh en ASK Romein zijn geen onbekenden
van elkaar, sterker nog in 2007 hadden we beiden 50% belang in de Staalcombinatie waarmee
in de jaren daarna heel wat staalconstructies
zijn gerealiseerd voor diverse energiecentrales in
Nederland en ook het Stadskantoor in Utrecht.
Oostingh was de laatste jaren voornamelijk actief
voor de grote Nederlandse aannemers en reali-

seerde daarnaast diverse projecten in Curaçao,
IJsland en andere overzeese gebieden.
Oostingh beschikt over een zestal grote coatinghallen welke benut kunnen worden voor zowel eigen productie als voor werk van ASK Romein.

STRATEGIE
Wij blijven op zoek naar aanvullende activiteiten
in de bouw c.q. staalbouwsector waardoor we ons
pallet van activiteiten zouden kunnen versterken
en/of kunnen verbreden. Telkenmale zullen we de
afweging maken of een overname reeds op korte termijn zal bijdragen aan de rentabiliteit van
onze groep dan wel of het ons risicoprofiel kan
verbeteren.
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OMZET
Voor het derde jaar op rij heeft ASK Romein de gerealiseerde omzet weten
te verhogen. De omzet over 2017 bedroeg € 189 miljoen, een stijging van
16% ten opzichte van 2016 (omzet 2016: € 163 miljoen). De groeipercentages
bedroegen in 2015 en 2016 respectievelijk 65% en 37%.
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Alle sectoren droegen bij aan onze omzetstijging.
Onze offshore sector heeft haar omzet zelfs meer
dan verdubbeld ten opzichte van 2016. De verwachtte omzet van € 200 miljoen werd net niet
gehaald, dit is te wijten aan het verschuiven van
de uitvoering van een aantal projecten naar 2018.
Voor 2018 wordt een verdere stijging van de omzet verwacht naar een niveau van € 275 miljoen. De
orderportefeuille voor 2018 bedraagt (begin april
2018) € 230 miljoen en voor 2019 is deze reeds
voor € 46 miljoen gevuld. Evenzo is het mogelijk dat de omzet over 2018 de grens van

€ 300 miljoen zal overschrijden. Momenteel staan
er een aantal internationale leads uit, waarvan de
verwachting is dat deze de komende paar maanden aan ASK Romein zullen worden gegund.
We kunnen constateren dat de bouw in zijn algemeenheid in Nederland en in de landen om ons
heen behoorlijk in de lift zit.
Onderstaande grafiek toont de omzetontwikkeling van de afgelopen vijf jaar over de verschillende sectoren waarin ASK Romein actief is, alsmede
onze verwachtingen voor 2018:
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RESULTAATSONTWIKKELING
Het netto resultaat over 2017 bedraagt € 5,8 miljoen en is daarmee nagenoeg gelijk aan het resultaat over 2016. Relatief gezien een lichte daling
van de rentabiliteit ten opzichte van de gerealiseerde omzet. Deze daling is voornamelijk toe te
schrijven aan de toegenomen overheadkosten
ten gevolge van onze groei.

Met een verdere stijging van de verwachte omzet
over 2018 verwachten wij tevens een stijging van
het resultaat voor belasting naar € 10 miljoen, ten
opzichte van ruim € 7 miljoen over 2017.
Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van
de cashflow van de afgelopen vijf jaar, alsmede
onze verwachtingen voor 2018:
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8
7
6
5
4
3
2
1
€ MLN

Netto Resultaat

2013
301.000

2014
25.000

1.351.000
1.652.000
Afschrijving

2015
4.017.000

2016
5.538.000

2017
5.833.000

Prognose 2018
7.084.000

1.330.000

1.477.000

1.652.000

2.720.000

3.196.000

1.355.000

5.494.000

7.190.000

8.553.000

10.280.000

Cashflow

SOLVABILITEIT
Ondanks de goede winstgevendheid van ASK
Romein kende de solvabiliteit (berekend op basis van garantievermogen ten opzichte van het
balanstotaal) een daling naar 25,8%. Naast
dividenduitkeringen is de stijging van het balanstotaal voor deze daling de belangrijkste oorzaak. Het balanstotaal is gestegen van
€ 60 miljoen per ultimo 2016 naar € 100 miljoen
per ultimo 2017. Van deze stijging van € 40 miljoen is € 25 miljoen toe te schrijven aan de acquisities van Hillebrand te Middelburg en Oostingh te
Katwijk. Met de verwachte groei van de rentabiliteit verwachten wij dat de solvabiliteit per ultimo
2018 circa 30% zal bedragen.
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LIQUIDITEIT
De bankgarantiefaciliteit bij Nationale Borg is in
2018 uitgebreid naar € 20 miljoen.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van
het gebruik van de kredietfaciliteit en de werkkapitaal behoefte van de afgelopen 5 jaar, alsmede
onze verwachtingen voor 2018:
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-5.000
-6.000
-7.000
-8.000
-9.000
-10.000
-11.000
-12.000
-13.000

2013
-12.061
-4.033

2014
-8.490
-4.684

Gebruik kredietfaciliteit

2015
-8.650
-1.766

2016
-651
-1.011

2017
-4.129
-5.834

Prognose 2018
-982
-4.062

Werkkapitaalbehoefte

FINANCIËLE RISICO’S
De financiële risico’s worden verbijzonderd naar
renterisico’s, kredietrisico’s en valutarisico’s.
Onze langlopende schulden, waaronder tevens
de leasingsschulden begrepen, kennen deels een
vaste rente tot einde looptijd van de verplichting
en deels een variabele rente op basis van Euribor.
De rente op onze rekening courant faciliteit is variabel op basis van Euribor. Deze mix van vaste en
variabele rente achten wij acceptabel voor onze
bedrijfsvoering.
Voor onze opdrachtgevers is een kredietverzekering afgesloten bij Atradius. Veel van onze
opdrachtgevers zijn voor een substantieel deel
van hun omzet verzekerd. Bij opdrachtgevers
waarvoor geen dekking door Atradius wordt verleend, worden andere zekerheden gevraagd in
de vorm van bankgaranties, een vooruitbetaling

of een garantie van de moedermaatschappij. In
alle overige gevallen beslist de directie of er al
dan niet contracten worden afgesloten met een
opdrachtgever.
Nagenoeg al onze overeenkomsten worden aangegaan in Euro’s waardoor het valutarisico nihil
is. In een enkel geval wordt in US Dollars betaald
of in Britse Ponden, doch de hoeveelheden zijn
dusdanig klein dat er geen sprake is van een risico in deze valuta. Enkel voor onze opdracht in
Denemarken is gecontracteerd in Deense Kronen.
Ondanks dat de koersontwikkeling van de Deense
Kroon behoorlijk stabiel is, is het risico voor 25% ingedekt middels een valutatransactie. Daarnaast
zijn de uitgaven ter plaatse voor circa 25% eveneens in Deense Kronen aangegaan, waardoor
het reële risico 50% van de opdrachtwaarde bedraagt. De volatiliteit van de Deense Kroon was
verwaarloosbaar het afgelopen jaar.
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KENGETALLEN
VAN DE AFGELOPEN
5 JAAR
(in duizenden euro’s)

JAAR

2013

2014

2015

2016

2017

Prognose
2018
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OMZET

80.336

72.015

118.942

163.056

188.927

275.000

1.218

815

6.128

7.725

7.955

10.626

301

25

4.017

5.538

5.833

7.084

AFSCHRIJVING

1.351

1.330

1.477

1.652

2.720

3.196

CASHFLOW

1.652

1.355

5.494

7.190

8.553

10.280

INVESTERINGEN

381

1.177

2.278

6.902

6.404

6.600

GEMIDDELD
PERSONEEL (FTE)

265

253

261

307

413

515

11.261

11.286

15.303

20.841

26.147

33.231

42.650

42.729

54.653

61.123

101.543

104.120

26,4%

26,4%

28,0%

34,1%

25,8%

31,9%

BEDRIJFSRESULTAAT

NETTO RESULTAAT

GARANTIEVERMOGEN

BALANSTOTAAL

SOLVABILITEIT
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GECONSOLIDEERDE
BALANS
PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2017

(in duizenden euro’s)

2016

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

49.631

25.020

Vastgoedbeleggingen

2

924

775

Financiële vaste activa

3

1.098

268
51.653

54

26.063

Vlottende activa
Voorraden

4

2.896

1.199

Onderhanden projecten

5

2.244

-

Vorderingen

6

44.602

33.847

Liquide middelen

7

148

14
49.890

35.060

101.543

61.123

PASSIVA
Eigen vermogen*

8

19.699

20.841

Negatieve goodwill*

9

6.448

-

Voorzieningen

10

2.160

1.910

Langlopende schulden

11

17.512

2.301

Kortlopende schulden

12

55.724

36.071

101.543

61.123

* Het garantievermogen bedraagt ultimo 2017: € 26.147.000 (ultimo 2016: € 20.841.000)
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GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2017

2017

(in duizenden euro’s)

Netto-omzet

2016

184.993

88.103

Wijziging in onderhanden projecten

1.888

72.299

Geactiveerde productie ten
behoeve van het eigen bedrijf

1.473

2.322

573

332

Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

13

188.927

163.056

Kosten van grond- en hulpstoffen

22.553

19.452

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

119.813

107.966

Lonen en salarissen

14

20.380

15.291

Sociale lasten en pensioenlasten

15

5.605

4.176

Afschrijvingen op materiële
vaste activa

2.720

1.652

Overige bedrijfskosten

9.901

6.794

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten

-180.972

-155.331

7.955

7.725

-835

-458

Rentelasten per saldo

-835

-458

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen

7.120

7.267

-1.287

-1.729

5.833

5.538

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen

16
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2017

(in duizenden euro’s)

Bedrijfsresultaat

2017

2016

7.955

7.725

Voorzieningen

-13

-

Afschrijvingen

2.720

1.652

Bruto-kasstroom eigen bedrijf

10.662

9.377

Veranderingen in het werkkapitaal:
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• af- respectievelijk toename van
uitgaven minus termijnen op
onderhanden projecten

-1.586

2.431

• af- respectievelijk toename van
voorraad grond- en hulpstoffen

-1.377

82

-14.026

-5.080

• toename overige vlottende activa
• toename kortlopende schulden
exclusief bankschulden

6.858

8.696
-10.131

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

6.129

531

15.506

Per saldo betaalde interest

-835

-458

Vennootschapsbelasting

-996

-591

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen in materiële vaste
activa per saldo
Acquisities Hillebrand en Oostingh

-1.831

-1.049

-1.300

14.457

-3.118

-5.122

-9.670

-

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-12.788

-5.122

Opname langlopende schulden

13.350

-

Aflossing langlopende schulden

-2.606

-1.332

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten

10.744

-1.332

Netto-kasstroom

-3.344

8.003

Stand liquide middelen (inclusief
schulden aan kredietinstellingen)
1 januari
31 december

-637

-8.640

-3.981

-637
-3.344

8.003

JAARVERSLAG 17 JAARREKENING

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING 2017
ALGEMEEN
ASK Romein International BV is een 100%-groepsmaatschappij van M.D. Davidse Beheer BV te
Roosendaal, die aan het hoofd van de groep staat.
De financiële gegevens van de vennootschap worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van M.D. Davidse Beheer BV, welke wordt
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ASK
Romein International BV is feitelijk en statutair
gevestigd op Belder 101, 4704RK te Roosendaal
en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 22040839.
De activiteiten van ASK Romein betreffen in
hoofdzaak het ontwerpen en realiseren van
grootschalige bedrijfsobjecten waarbij een staalconstructie veelal als draagstructuur zal dienen.
GROEPSVERHOUDINGEN
ASK Romein International BV is een holdingmaatschappij en staat aan het hoofd van de ASK
Romein–groep.
TOEGEPASTE STANDAARDEN
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 uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
TOEPASSING VAN ARTIKEL 402 BOEK 2 BW
De financiële gegevens van de onderneming zijn
in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt.
Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst- en
verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW
slechts het aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.
VERBONDEN PARTIJEN
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen,
natuurlijke personen en overige maatschappijen

aangemerkt waarover overheersende zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen, natuurlijke personen en overige maatschappijen die overwegende
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in
het management van ASK Romein International
BV of de moedermaatschappij van ASK Romein
International BV en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht 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.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE
RESULTAATBEPALING
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in
de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan
met een uitstroom van middelen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg
alle of alle toekomstige economische voordelen
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en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot
een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet
langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer
wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling
van de waarde.

zijn deelnemingen waarin de onderneming een
meerderheidsbelang heeft, of waarin op een
andere wijze een beleidsbepalende invloed kan
worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend,
worden financiële instrumenten die potentiële
stemrechten bevatten en direct kunnen worden
uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden
aangehouden om ze te vervreemden worden niet
geconsolideerd.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen aan de koper.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s,
de functionele valuta van de onderneming. Alle
financiële informatie in euro’s is afgerond op het
dichtstbijzijnde duizendtal.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de
consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging
van deze invloed.

CONTINUÏTEIT
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management 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 daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen
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.
GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar
groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag
of het equivalent hiervan dat is overeengekomen
voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger
is dan het nettobedrag van de reële waarde van
de identificeerbare activa en passiva wordt het
meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs
lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan
wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte
winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal
geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang
van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
De in de consolidatie opgenomen vennootschappen betreffen, naast ASK Romein International
BV de volgende 100% groepsmaatschappijen:
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Feitelijk gevestigd te:

Statutair gevestigd te:

ASK Romein Holding BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Staalbouw BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Bouw BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Offshore BV

Vlissingen-Oost

Roosendaal

ASK Romein Malle NV

Malle – België

Malle – België

ASK Romein Holding NV

Malle – België

Malle – België

- ASK Romein Deutschland GmbH

Straelen – Duitsland

Straelen – Duitsland

ASK Romein Ireland Ltd

Dublin - Ierland

Dublin - Ierland

ASK Romein Denmark ApS

Kopenhagen – Denemarken

Kopenhagen – Denemarken

VDK Engineering BV

Sassenheim

Sassenheim

Staalcombinatie ASK Romein BV

Roosendaal

Roosendaal

- Staalcombinatie Industriebouw BV

Roosendaal

Roosendaal

ASKON NV

Malle – België

Malle – België

Oostingh Staalbouw BV

Katwijk

Roosendaal

Hillebrand International BV

Middelburg

Middelburg

- Hillebrand BV

Middelburg

Middelburg

- Hillebrand Staalbouw BV

Middelburg

Middelburg

- Hillebrand Offshore BV

Middelburg

Middelburg

- Hillebrand Constructie BV

Middelburg

Middelburg

GRONDSLAGEN VOOR DE OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in
de betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende
wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde
valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum
geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en
passiva in vreemde valuta’s die tegen historische
kostprijs worden opgenomen, worden in euro’s
omgerekend tegen de geldende wisselkoersen
op de transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last
in de winst- en verliesrekening opgenomen. Nietmonetaire activa en passiva in vreemde valuta’s
die tegen actuele waarde worden opgenomen,
worden naar euro’s omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waar-

de werd bepaald. De bij omrekening optredende
valutakoersverschillen worden als deel van de
herwaarderingsreserve rechtstreeks in het eigen
vermogen verwerkt.
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten investeringen
in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en
overige te betalen posten.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de onderneming gescheiden van het basiscontract en apart
verantwoord indien:
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• de economische kenmerken en risico’s van het
basiscontract en het daarin besloten derivaat
niet nauw verwant zijn;
• een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat
aan de definitie van een derivaat zou voldoen;
en
• het gecombineerde instrument niet wordt
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening.
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Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 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 transactiekosten deel uit van de
eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten
die niet worden gescheiden van het basiscontract
worden verwerkt in overeenstemming met het
basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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 periode van waardering worden toerekenbare
transactiekosten als last in de winst- en verliesrekening verwerkt.
VERSTREKTE LENINGEN EN OVERIGE
VORDERINGEN
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken
van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van
de effectieve rentemethode.

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden opgenomen
tegen aanschafwaarde verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op een geschatte economische gebruiksduur en geschieden met toepassing van vaste
percentages over de aanschafwaarde, waar nodig aangevuld met extra afschrijvingen tot lagere
bedrijfswaarde.
De bedrijfsgebouwen en –terreinen waren tot en
met 2015 opgenomen tegen de actuele waarde,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
Vanaf boekjaar 2016 vinden er geen herwaarderingen meer plaats en worden nieuwe investeringen gewaardeerd tegen historische kostprijs.
VASTGOEDBELEGGINGEN
Vastgoedbeleggingen worden
gewaardeerd
tegen actuele waarde zijnde de reële waarde.
Waardeveranderingen worden verwerkt in de
winst- en verliesrekening. De hieruit voortvloeiende herwaarderingen worden onder aftrek van
latent verschuldigde belastingen in de herwaarderingsreserve opgenomen.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De onder de financiële vaste activa opgenomen
andere deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens
de vermogensmutatiemethode op basis van de
netto-vermogenswaarde, en berekend volgens
de grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling van de vennootschap. Indien de netto-vermogenswaarde
van een deelneming negatief is, wordt deze negatieve waarde in mindering gebracht op vorderingen op de deelneming. Voor een eventueel
daarna resterende negatieve waarde wordt een
voorziening deelneming gevormd, voor zover de
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vennootschap geheel of gedeeltelijk in staat voor
de schulden van de deelneming.

creditstand verantwoord onder de kortlopende
schulden.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
VAN VASTE ACTIVA
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake
als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
bedrijfswaarde bij voortgezet gebruik. Indien is besloten om materiële vaste activa te verkopen vindt
waardering plaats tegen de opbrengstwaarde.

VORDERINGEN
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het
hoofd Financiële instrumenten.

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
• VOORRAAD GROND- EN HULPSTOFFEN
De voorraden grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijs of lagere
marktwaarde, voor zover noodzakelijk wordt hierop een voorziening voor incourante voorraden in
mindering gebracht.
• ONDERHANDEN PROJECTEN
De onderhanden projecten worden gewaardeerd
tegen kostprijs. Deze kostprijs bestaat uit het materiaalverbruik, zijnde de kosten van de direct
voor orders aangeschafte materialen, uit kosten van derden (opgenomen tegen kostprijs) en
uit bewerkingskosten. Met verwachte winsten op
onderhanden projecten wordt rekening gehouden naar rato van de voortgang van het werk op
basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale
projectkosten; verwachte verliezen op onderhanden projecten worden in mindering op de kostprijs
gebracht. Gedeclareerde termijnen inzake onderhanden projecten worden in mindering op de
aldus berekende balanswaarde gebracht. Indien
per saldo een creditpositie resteert uit hoofde van
hogere gefactureerde termijnen dan de waarde van het verrichte werk wordt deze per saldo

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden
en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

EIGEN VERMOGEN
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd
onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering
op het eigen vermogen gebracht na aftrek van
eventueel hiermee verband houdend voordeel uit
hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten
met betrekking tot deze financiële instrumenten
worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

NEGATIEVE GOODWILL
Negatieve goodwill valt vrij in de winst- en verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen,
indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is
gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan
valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming
met het gewogen gemiddelde van de resterende
levensduur van de verworven afschrijfbare activa.
Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de
reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winsten verliesrekening verwerkt.
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VOORZIENINGEN
ALGEMEEN
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante
waarde van die uitgaven.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen,
wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
VOORZIENING LATENTE
BELASTINGVERPLICHTINGEN
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen
tussen de waarde van activa en passiva volgens
fiscale voorschriften enerzijds en de gevolgde bedrijfseconomische grondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en
belastingverplichtingen geschiedt tegen contante
waarde. Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien in redelijke mate kan worden aangenomen dat deze zullen
worden gerealiseerd.
VOORZIENING VOOR
JUBILEUMGRATIFICATIES
Betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren jubileumgratificaties aan het personeel op
grond van de huidige personeelsregelingen. Bij de
berekening van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen van gemiddeld 1,5% en een vertrekkans van het personeel. De
contante waarde van de voorziening is berekend
op basis van een rentepercentage van 1,91%.
LANGLOPENDE SCHULDEN
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

LEASING
FINANCIËLE LEASING
De Groep least een deel van het wagenpark, de
machines en installaties; hierbij heeft de Groep
grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan
de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans op het tijdstip van
het aangaan van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante
waarde van de minimale leasetermijnen. De te
betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent, gebaseerd op een vast rentepercentage.
De leaseverplichtingen worden exclusief de rentevergoeding opgenomen onder de langlopende
schulden. De rentecomponent wordt naar gelang
van de leasetermijnen verantwoord in de winst- en
verliesrekening. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende economische levensduur of, indien korter, de leasetermijn.
OPERATIONELE LEASING
Leasecontracten waarbij een groot deel van de
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom
niet bij de Groep ligt, worden verantwoord als
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde
van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor,
op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.
OPBRENGSTVERANTWOORDING
Opbrengsten uit de levering van goederen worden
verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s
met betrekking tot de eigendom van de goederen
zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten met betrekking tot onderhanden
projecten in opdracht van derden bestaan uit de
contractueel overeengekomen tegenprestaties,
meer- en minderwerk en claims en vergoedingen
voor zover het waarschijnlijk is dat die opbrengsten
zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
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NETTO-OMZET EN OVERIGE
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering
van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties
binnen de Groep voor in het boekjaar opgeleverde projecten. Wijzigingen in onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit de in het
boekjaar aan projecten bestede kosten, verhoogd
met de wijziging in het boekjaar van de tot en met
het boekjaar verantwoorde winst.
De winstneming op onderhanden projecten geschiedt in overeenstemming met de waarderingsgrondslag volgens paragraaf onderhanden projecten minus termijnen.
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BEDRIJFSKOSTEN
KOSTEN UITBESTEED WERK EN ANDERE
EXTERNE KOSTEN
Hieronder zijn opgenomen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.
PERSONEELSBELONINGEN
• PERIODIEK 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.
PENSIOENEN
De Groep heeft een aantal pensioenregelingen.
De regelingen buiten Nederland betreffen zogenaamde toegezegde bijdrageregelingen.
De Groep is aangesloten bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek,
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalelektro en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
voor de Bouwnijverheid. Hierbij is sprake van een
toegezegd pensioenregeling. Hieronder wordt
verstaan een regeling waarbij aan de werknemers
een pensioen is toegezegd waarvan de hoogte
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
De Groep heeft in geval van een tekort bij het

Bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot
het voldoen aan aanvullende bijdragen anders
dan hogere toekomstige premies.
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek bedraagt per 31 december 2017 102,1%
PMT heeft in 2015 een herstelplan geschreven dat
is goedgekeurd door De Nederlandse Bank. In het
plan beschrijft PMT hoe de reserves weer worden
aangevuld tot een dekkingsgraad van 104,3%. Dit
plan was nodig omdat PMT was geraakt door de
crisis op de financiële markt.
De belangrijkste genomen maatregelen volgens
het herstelplan zijn als volgt weer te geven:
• In het door DNB goedgekeurde herstelplan
geeft PMT aan hoe het op een Vereist Eigen
Vermogen van 121,2% komt.
• Op dit moment (eind 2017) hoeven er geen
kortingen van het pensioen aangekondigd te
worden.
• Indexatie is met de huidige dekkingsgraad niet
mogelijk.
• Naar verwachting herstelt PMT binnen de door
DNB gestelde termijn van 12 jaar uit het reservetekort (eind 2022).
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalelektro bedraagt
per 31 december 2017 101,6%. PME heeft voor
1 april 2017 een herstelplan ingediend bij De
Nederlandse Bank. In het plan beschrijft PME hoe
de reserves weer worden aangevuld tot een dekkingsgraad van 104,3%.
De belangrijkste genomen maatregelen volgens
het herstelplan zijn als volgt weer te geven:
• In het door DNB goedgekeurde herstelplan
geeft PME aan hoe het op een Vereist Eigen
Vermogen van 120,1% komt.
• Op dit moment (eind 2017) hoeven er geen
kortingen van het pensioen aangekondigd te
worden.
• Indexatie is met de huidige dekkingsgraad niet
mogelijk.
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• Eind 2024 bereikt PME een beleidsdekkingsgraad hoger dan het vereist Eigen Vermogen
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Bouwnijverheid bedraagt
per 31 december 2017 117,9%. Het pensioenfonds
heeft in 2017 een herstelplan ingediend bij De
Nederlandse Bank. De belangrijkste genomen
maatregelen volgens het herstelplan zijn als volgt
weer te geven:
• Het herstel van de dekkingsgraad zet door.
• Op dit moment (eind 2017) hoeven er geen
kortingen van het pensioen aangekondigd te
worden.
• De pensioenen zijn per 31-12-17 verhoogd met
0,59%, vanwege het verder verbeteren van de
financiële gezondheid van BPF bouw.
Bovenstaande maatregelen hebben geen invloed
op de hoogte van de verplichtingen ten opzichte
van het pensioenfonds.
Op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
271 wordt bovengenoemde pensioenregeling in
de jaarrekening verwerkt als zou sprake zijn van
een toegezegde bijdrageregeling. De verschuldigde premies worden als personeelskosten verantwoord in de winst- en verliesrekening. Voor
zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans
opgenomen.
AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen materiële vaste activa worden gebaseerd op een geschatte gebruiksduur en geschieden met toepassing van vaste percentages
over de aanschafwaarde.
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING
De belastingen naar het resultaat worden berekend over het in de jaarrekening getoonde resultaat, tegen het geldende fiscale percentage en
rekening houdend met fiscale faciliteiten en niet
aftrekbare bedragen.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen
en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangen en betaalde rente, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworden groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom
uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in
geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die
in de verworden groepsmaatschappij aanwezig
zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom
van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit
hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA 1

(in duizenden euro’s)

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsgebouwen

Machines
en
installaties

Mva in
uitvoering
& vooruitbetalingen
op mva

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari
• Aanschafwaarde

1.817

13.746

10.982

8.941

3.398

38.884

• Herwaarderingen

5.452

2.501

-

-

-

7.953

-

-7.170

-8.322

-6.325

7.269

9.077

2.660

2.616

3.398

25.020

• Investeringen

-

1.611

2.366

1.874

553

6.404

• Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde per
1 januari 2017

-

-21.817

Mutaties
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• Afschrijvingen

-

-719

-876

-1.125

-

-2.720

• Desinvesteringen
aanschaffingswaarde

-

-

-

-702

-

-702

• Desinvesteringen
cumulatieve
afschrijvingen

-

-

-

644

-

644

10.358

8.531

513

1.595

-

20.997

-

-

-12

-

-12

17.627

18.500

4.663

4.890

3.951

49.631

• Aanschafwaarde

12.175

25.152

13.929

13.916

3.951

69.123

• Herwaarderingen

5.452

2.501

-

-

-

7.953

-

-9.153

-9.266

-9.026

17.627

18.500

4.663

4.890

• Nieuwe
consolidaties
• Overige mutaties
Saldo
Stand per
31 december

• Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2017

3.951

-27.445

49.631

De belangrijkste afschrijvingspercentages zijn:
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0 – 2,5;
• Machines en installaties: 10 – 25;
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 – 25.

De bedrijfsgebouwen en terreinen zijn hypothecair verbonden ten behoeve van de bankier.

De bedrijfsgebouwen in Vlissingen zijn gevestigd
op in erfpacht verkregen terreinen, zodat de vennootschap hierover het economisch eigendom
heeft.

De boekwaarde van activa onder financial leasing,
die niet in juridisch eigendom worden gehouden
door ASK Romein International BV bedraagt € 5,2
miljoen (ultimo 2016: € 3,4 miljoen).

De bedrijfsuitrusting is verpand aan de bankier.
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VASTGOEDBELEGGINGEN 2
Het verloop in 2017 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2017

775

Herwaardering

149

Balanswaarde 31 december 2017

924

Alle vastgoedbeleggingen zijn eigendom van de
groep en worden aangehouden om waardestijgingen te realiseren. De onroerende zaken worden niet gebruikt in de productie of op andere
wijze voor eigen gebruik aangewend. De reële
waarde van de vastgoedbeleggingen is bepaald
door een onafhankelijke, ter zake kundige externe
taxateur. De waarde per eind van het boekjaar is
bepaald aan de hand van de actuele marktwaarderingen rekening houdend met omvang, aard en
gebruik van het vastgoed.
De terreinen zijn hypothecair verbonden ten behoeve van de bankier.
Ultimo 2017 bedraagt de som van de herwaarderingen € 149.000.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA 3

(in duizenden euro’s)

Overige
deelnemingen
Actieve
belastinglatentie

31
december
2017

31
december
2016

13

13

1.085

255

1.098

268

De overige deelnemingen betreft het 50%-belang in
Construct Bauengineering GmbH te Straelen (DE).
De actieve latentie is opgenomen in verband met
compensabele verliezen. De actieve latentie is gewaardeerd tegen contante waarde. De contante
waarde is berekend op basis van de nominale

waarde van de latente belastingvorderingen ad
€ 1.277.000, een bruto rente van 2.07% en een
gemiddelde looptijd van de vorderingen van 1 tot
8 jaar welke is gebaseerd op de periode waarin
de vorderingen naar verwachting gerealiseerd
zullen worden.

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN 4
(in duizenden euro’s)

Grond- en
hulpstoffen

31 december
2017

31 december
2016

2.896

1.199
67

ONDERHANDEN PROJECTEN 5

(in duizenden euro’s)

Onderhanden
projecten
Af:
Gedeclareerde
termijnen op
opdrachten in
portefeuille
Verantwoord
onder
kortlopende
schulden

31 december
2017

31 december
2016

235.621

210.192

-233.377

-210.365

2.244

-173

-

-173

2.244

-

In het totaal van de onderhanden projecten zijn
opdrachten opgenomen, waarvan de gedeclareerde termijnen de bestede kosten (verhoogd
met tussentijdse winst en onder aftrek van de
voorzieningen) van de onderhanden projecten
overtreffen. De totale creditstand van deze projecten bedraagt ultimo 2017 € 13,9 miljoen (2016:
€ 14,5 miljoen).
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VORDERINGEN 6
31 december
2017

31 december
2016

42.551

28.861

-

2.323

Belastingen en
sociale premies

1.593

1.494

Overige
vorderingen en
overlopende
activa

458

1.169

44.602

33.847

(in duizenden euro’s)

Handelsvorderingen
Gelieerde
maatschappijen
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niet zichtbaar als kasstroom in het kasstroomoverzicht.

De vorderingen hebben een looptijd korter dan
1 jaar.
LIQUIDE MIDDELEN 7
De liquide middelen staan ter vrije beschikking,
met uitzondering de G-rekening van Hillebrand
BV ad € 6.000.
TOELICHTING BIJ HET
KASSTROOMOVERZICHT
In 2017 zijn de groepsmaatschappij Hillebrand
International BV en de activa en passiva van
Oostingh Staalbouw BV verworven. De bij de
overgenomen ondernemingen aanwezige schulden aan kredietinstellingen ter grootte van
€ 637.000 zijn toegevoegd aan de aankoopprijs.
In 2018 worden uit hoofde van deze acquisities
geen betalingen meer verricht.
Onder de investeringen in materiële vaste activa
zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor
in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd. Daarnaast
zijn voor € 3,3 miljoen investeringen verricht
door middel van financiële leasing. Evenzo is het
in de balans opgenomen bedrag van € 3,3 miljoen aan langlopende schulden uit hoofde van
financiële leasing niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
De dividenduitkering ad € 7,1 miljoen is verrekend met de uitstaande vordering en derhalve

EIGEN VERMOGEN 8
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op
de vennootschappelijke balans per 31 december
2017.
Inzake RJ265-201 informeren wij u dat het totaalresultaat niet afwijkt van het resultaat na
belastingen volgens de winst- en verliesrekening.
NEGATIEVE GOODWILL 9
De negatieve goodwill is in 2017 ontstaan na verwerving van het onroerend goed bij overname
van een deelneming. Deze goodwill zal vrijvallen
ten gunste van de winst- en verliesrekening als
gevolg van afschrijvingen op de verworven activa.
VOORZIENINGEN 10
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt
worden weergegeven:
Latente
belasting
verplichtingen

Jubilea
uitkeringen

Totaal

1.784

126

1.910

• Nieuwe
consolidaties

684

-

684

• Onttrekkingen

-500

-

-500

29

37

66

1.997

163

2.160

(in duizenden euro’s)

Stand per 1
januari 2017
Mutaties:

• Dotaties
Stand per 31
december 2017

• VOORZIENING LATENTE
BELASTINGVERPLICHTINGEN
De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de verschillen
tussen commerciële en fiscale waardering. De latentie met een resterende looptijd van 1 jaar en
korter bedraagt € nihil (2016: € nihil).
Voor de herwaarderingen van bedrijfsgebouwen
en terreinen wordt de latente belastingverplichting opgenomen tegen de contante waarde. Voor
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de permanente verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering is de contante waarde
0%, voor de overige verschillen varieert de contante waarde tussen 20% en 28%. De tegen de
contante waarde opgenomen latente belastingverplichting bedraagt € 1.737.000 ten opzichte
van € 4.629.000 tegen het nominale tarief.
Het bij de discontering gehanteerde netto rente percentage bedragen respectievelijk voor
Nederland en België: 1,55% en 1,37%. De gemiddelde looptijd van de latente belastingverplichtingen bedraagt 22 jaar.
LANGLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s)

Financieringen

11

Schuld
Schuld
Rente % > 1 jaar
> 5 jaar
< 5 jaar

Totaal

1,5 – 3

11.257

-

450

-

450

11.707

5.805

17.512

Overig

5.805 17.062

Ten behoeve van de kredietfaciliteit bij KBC Bank
NV en Rabobank, zijn per 31 december 2017 de
volgende zakelijke zekerheden afgegeven:
• hypothecaire inschrijving onroerend goed te
Roosendaal, Middelburg, Katwijk, VlissingenOost en Malle - België;
• verpanding vorderingen, voorraden, bedrijfsinventaris en rechten polis Atradius.
• verpanding vorderingen en rechten uit de polis
van schadeverzekering (PI verzekering) bij AON
De totale faciliteit bij KBC Bank NV bedraagt
€ 62,1 miljoen, te verdelen over:
(in duizenden euro’s)

Rekening-courantkrediet

20,0

Garantiefaciliteit

20,0

Langlopende leningen

12,6

Toekomstige investeringen

9,0

Lease faciliteit

0,5
62,1

De overige leningen zijn achtergesteld bij de alle
bankschulden aan Rabobank.

KORTLOPENDE SCHULDEN 12

(in duizenden euro’s)

31 dec.
2017

31 dec.
2016

Kredietinstellingen

4.129

651

Aflossingsverplichting
kredietinstellingen

2.955

1.452

-

173

Onderhanden projecten
minus termijnen
Crediteuren

39.392

29.658

Belastingen en sociale
premies

5.707

2.142

Overige schulden en
overlopende passiva

3.541

1.995

55.724

36.071

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Onder de schuld aan Belastingen
en sociale premies is ultimo 2017 een schuld uit
hoofde van vennootschapsbelasting begrepen
van € 0,1 miljoen (2016: € 1,1 miljoen).

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
MARKTRISICO’S
• VALUTARISICO
De Groep is voornamelijk werkzaam in de
Europese Unie.
De opdracht welke uitgevoerd wordt in
Denemarken wordt in zijn geheel in Deense Kronen
afgerekend met de opdrachtgever. Een deel van
onze inkoopwaarde ter plaatse wordt eveneens
in Deense Kronen betaald. Daarnaast is voor DKK
75 miljoen een valutatransactie afgesloten tegen
een vaste koers tot 14 december 2018. De marktwaarde bedraagt ultimo 2017 € 1.285 negatief.
Ten aanzien van het restant is het risico beperkt
als gevolg de slechts geringe koerswisselingen
tussen de Euro en de Deense Kroon.
• RENTERISICO
De Groep loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste
activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).
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Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de Groep risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen, met betrekking tot
vastrentende vorderingen en schulden loopt de
Groep risico’s over de marktwaarde.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen
financiële derivaten met betrekking tot renterisico
gecontracteerd.
• KREDIETRISICO
De Groep heeft geen significante concentraties
van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de Groep. 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.

Ten behoeve van kredietverzekeringsmaatschappijen heeft ASK Romein International BV solidariteitsovereenkomsten getekend.
Er is sprake van claims tegen opdrachtgevers,
alsmede van opdrachtgevers. Daar de uitkomst
van deze claims uiterst onzeker is, zijn eventuele
voor- en nadelen niet in de balans opgenomen en
kan ten aanzien van de waarde hiervan geen reële inschatting worden gemaakt.
Over de afwikkeling van een project loopt een hoger beroep in een arbitragezaak, waarin reeds
een eindvonnis is gedaan. De directie heeft op
basis daarvan haar inschatting in de jaarrekening verwerkt. Ondanks deze inschatting is de uitkomst, de daadwerkelijke afwikkeling en daarmee
de waardering van de vordering en de door de
opdrachtgever ingediende tegenclaim uiteraard
onderhevig aan het procesrisico.
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De Groep maakt gebruik van meerdere banken
ten behoeve van haar financieringsbehoefte.
Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE
VERPLICHTINGEN
Het erfpachtcontract voor het bedrijfsterrein en
watergebied te Vlissingen-Oost is medio 2008
verlengd voor 30 jaar, de jaarlijkse erfpachtcanon
bedraagt € 0,1 miljoen.
De operationele leaseverplichtingen lopen tot
medio 2024 en bedragen jaarlijks circa € 0,15 miljoen (2016: € 0,15 miljoen).
De huurverplichtingen bedragen jaarlijks circa
€ 0,15 miljoen (2016: € 0,1 miljoen). De verplichtingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar.
Op balansdatum zijn bankgaranties verstrekt ten
behoeve van derden voor een bedrag van € 25,1
miljoen (2016: € 12,8 miljoen). Hiervoor gelden
dezelfde zekerheden als ten aanzien van de door
bankiers verstrekte kredieten en leningen.

ASK Romein International BV vormt tezamen met
ASK Romein Beheer BV en diens in Nederland
gevestigde 100%-dochtervennootschappen een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
en omzetbelasting. Op grond van artikel 39 van
de Invorderingswet zijn alle vennootschappen uit
de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor
de door de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.
Krachtens wettelijke bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid berust bij de inlenende vennootschap hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling
van premie op grond van werknemers- en volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting bij
inlenen van arbeidskrachten.
Voor Hillebrand BV 2017 is een artikel 403 verklaring afgegeven.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Per 1 april 2018 zijn de vennootschappen
Hillebrand BV, Hillebrand Staalbouw BV, ASK
Romein Offshore BV juridisch gefuseerd met
Hillebrand Constructie BV, waardoor de eerste drie vennootschappen zijn opgehouden te
bestaan. Na afloop van de juridische fusie is de
naam van Hillebrand Constructie BV gewijzigd in
Hillebrand BV.
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SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 13
De som der bedrijfsopbrengsten is als volgt geografisch te splitsen:
(in duizenden euro’s)

2017

2016

Nederland

82.575

66.910

België

68.250

60.491

Denemarken

26.152

-

Ierland

8.666

30.734

Overige E.U.

3.284

4.921

Totaal

188.927

163.056

LONEN EN SALARISSEN 14
Het gemiddelde aantal werknemers bedraagt:
(in duizenden euro’s)

2017

2016

Binnenland

269

176

Buitenland

144

131

413

307

Direct personeel

310

232

Indirect personeel

103

75

413

307

Voor de bezoldiging van bestuurders van de
rechtspersoon kwam in 2017 een bedrag van
€ 0,2 miljoen ten laste van de groep.

(in duizenden euro’s)

SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN 15
De hierin begrepen pensioenlasten bedragen
€ 1,8 miljoen (2016: € 1,2 miljoen).
BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING 16
De belastingen ten bedrage van € 1,3 miljoen kan
als volgt worden toegelicht:
(in duizenden euro’s)

2017

Latente vennootschapsbelasting

2016

500

250

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar

-1.787

-1.949

Vennootschapsbelasting
voorgaande boekjaren

-

-30

-1.287

-1.729

Totaal

Het effectieve belastingtarief, berekend als zijnde de belastinglast gedeeld door het resultaat
vóór belastingen, bedraagt 18,1%. Het gewogen
gemiddelde toepasselijke belastingtarief, wat is
berekend op basis van de resultaten vóór belastingen in de verschillende landen waarin de groep
actief is, bedraagt 24,6%.
De aansluiting tussen beide tarieven kan als volgt
worden toegelicht:

2017

2016

Resultaat vóór belastingen

7.120

7.267

Belastinglast op basis van
toepasselijke belastingtarief

-1.752

-1.670

Belastingeffect van:
• Beperkt en niet aftrekbare kosten

-9

-8

• Innovatiebox

103

60

• Mutatie voorziening
latente belastingen

371

-97

Activering van eerder niet
geactiveerde compensabele verliezen

-

16

Vennootschapsbelasting
voorgaande boekjaren

-

-30

Totaal
Effectieve belastinglast

465

-59

-1.287

-1.729
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VENNOOTSCHAPPELIJKE
BALANS

PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2017

(in duizenden euro’s)

2016

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

17

655

439

Financiële vaste activa

18

28.281

30.315
28.936

72

30.754

Vlottende activa
Vorderingen

19

Liquide middelen

17.482

5.253

5

17.487

5.253

46.423

36.007

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal

20

4.576

4.576

Herwaarderingsreserve

21

5.786

5.687

Overige reserves

22

9.337

10.578

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

23

19.699

20.841

3.189

64

23.535

15.102

46.423

36.007
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VENNOOTSCHAPPELIJKE
WINST- EN
VERLIESREKENING
OVER 2017

2017

2016

Resultaat deelnemingen na belastingen

6.691

6.158

Overige resultaten na belastingen

-858

-620

5.833

5.538

(in duizenden euro’s)

Resultaat na belastingen
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TOELICHTING OP DE
VENNOOTSCHAPPELIJKE
JAARREKENING 2017
ALGEMEEN
Voor zover hieronder niet nader toegelicht wordt
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De onder de financiële vaste activa opgenomen
deelnemingen in groepsmaatschappijen worden

gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto-vermogenswaarde,
berekend volgens de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de vennootschap. Indien de netto-vermogenswaarde van een deelneming negatief is,
wordt deze negatieve waarde in mindering gebracht op vorderingen op de deelneming. Voor een
eventueel daarna resterende negatieve waarde
wordt een voorziening deelneming gevormd voor
zover de vennootschap geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming.

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA 17
Het verloop in 2017 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Balanswaarde 1 januari 2017
74

439

Investeringen

403

Afschrijvingen

-188

Overige mutaties

1

Balanswaarde 31 december 2017

655

Stand per 31 december 2017:
Aanschafwaarde

2.780

Cumulatieve afschrijvingen

-2.125

Boekwaarde

655

De gehanteerde afschrijvingstermijnen variëren tussen 3 en 5 jaren.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA 18
De specificatie van de financiële vaste activa luidt als volgt:
(in duizenden euro’s)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen

31 december
2017

31 december
2016

28.281

21.467

-

8.848

28.281

30.315

• DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde per 1 januari 2017
Resultaat 2017
Overige mutaties
Balanswaarde 31 december 2017
De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreft ASK Romein Holding BV (100%).

21.467
6.691
123
28.281
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VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN 19
(in duizenden euro’s)

Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

31 december 2017

31 december 2016

17.225

5.111

74

74

183

68

17.482

5.253

Over de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen is geen rente berekend.

EIGEN VERMOGEN
GEPLAATST KAPITAAL 20
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 7.000.000, verdeeld in 700.000 gewone aandelen van elk € 10
nominaal. Geplaatst en volgestort zijn 457.596 gewone aandelen.
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HERWAARDERINGSRESERVE 21
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op herwaarderingen van materiële vaste activa bij deelnemingen op basis van eind 2013 / begin 2014 uitgevoerde taxaties door deskundigen. Op grond van deze
taxaties heeft herwaardering plaatsgevonden. De herwaarderingsreserve is voorts gewijzigd als gevolg
van realisatie van de herwaardering door middel van afschrijvingen.
2017

2016

5.687

5.708

Realisatie herwaardering

-21

-21

Correctie herwaardering / meerwaarde

120

-

5.786

5.687

2017

2016

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari

Balanswaarde 31 december
OVERIGE RESERVES 22
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari
Bij: conform voorstel resultaatbestemming
Bij: realisatie herwaardering
Af: dividenduitkering
Balanswaarde 31 december

10.578

5.019

5.833

5.538

21

21

-7.095

-

9.337

10.578

In 2017 heeft een interim dividenduitkering plaatsgevonden middels verrekening van de uitstaande vordering op de aandeelhouder.
VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING
Voorgesteld wordt om de nettoresultaat over 2017 ad € 5.833.000 positief toe te voegen aan de Overige
reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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KORTLOPENDE SCHULDEN 23
(in duizenden euro’s)

31 december 2017

31 december 2016

5.858

6.804

532

614

Kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Crediteuren
Groepsmaatschappijen
Overige

38

29

324

323

16.588

7.166

195

166

23.535

15.102

Over een deel van de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen is 3% rente berekend.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
ASK Romein International BV vormt tezamen met ASK Romein Beheer BV en diens in Nederland gevestigde 100%-dochtervennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op grond van artikel 39 van de Invorderingswet zijn alle vennootschappen uit de fiscale eenheid
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.
De vennootschap heeft ten behoeve van kredietverzekeringsmaatschappijen solidariteitsovereenkomsten gesloten.

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
De volgende honoraria zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

(in duizenden euro’s)

Onderzoek van de jaarrekening
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Totaal honoraria

BDO Audit &
Assurance

Overig BDO netwerk

Totaal BDO

154

15

169

-

228

228

154

243

397

PERSONEEL
Bij de vennootschap zijn 8 personeelsleden in dienst waarvan geen in het buitenland (2016: 7 waarvan
geen in het buitenland).
Roosendaal, 6 juni 2018
De directie:
M.D. Davidse Beheer BV
Namens deze,
M.D. Davidse
I. Vinck

De commissaris:
M.D. Davidse
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OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
AAN: DE AANDEELHOUDERS, DIRECTIE
EN COMMISSARIS VAN ASK ROMEIN
INTERNATIONAL BV

A. VERKLARING OVER DE IN HET
JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2017
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• ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2017 van ASK Romein
International BV te Roosendaal gecontroleerd. De
jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen
van ASK Romein International BV op 31 december
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2017;
• de geconsolideerde en enkelvoudige
winst-en-verliesrekening over 2017; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
• DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van ASK Romein International BV zoals vereist in de Wet toezicht

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

B. VERKLARING OVER DE IN HET
JAARVERSLAG OPGENOMEN
ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn
wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen
materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van titel 9
Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan
aan de vereisten in titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van het bestuursverslag en de overige gegevens
in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW.

JAARVERSLAG 17 OVERIGE GEGEVENS

C. BESCHRIJVING VAN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
• VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET
BESTUUR EN DE COMMISSARIS VOOR DE
JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

De commissaris is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.
• ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE
CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle
niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
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• het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren
die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de vennootschap;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer
kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het
oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de
groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard
en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend
hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van
de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond
hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van
de volledige financiële informatie of specifieke
posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de commissaris onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Roosendaal, 6 juni 2018
BDO Audit & Assurance BV
Namens deze,
Drs. H.J.D. Vogelaars RA, was getekend

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE
RESULTAATBESTEMMING
Art. 23 van de statuten luidt:
Lid 1: De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Lid 2: De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering
vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover
haar eigen vermogen groter is dan het bedrag
van het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
Lid 4: De algemene vergadering van aandeelhouders kan gedurende een boekjaar een interim-dividend uitkeren mits aan het vereiste van het
tweede en vierde lid is voldaan.

OOSTINGH

HILLEBRAND

ASK ROMEIN BOUW
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ASK ROMEIN MALLE

ASK ROMEIN STAALBOUW
Belder 101
4704 RK Roosendaal
Nederland
T +31 (0)165 750 300
info@ask-romein.com
www.ask-romein.com
www.ask-romein.nl

ASK ROMEIN BOUW
Belder 80
4704 RK Roosendaal
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T +31 (0)165 750 300
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www.ask-romein.nl

ASK ROMEIN MALLE
Ambachtsstraat 33
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België
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www.ask-romein.be
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Nederland
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Kleverskerkseweg 83
4338 PM Middelburg
Nederland
T +31 (0)118 61 23 48
info@hillebrand.nu
www.hillebrand.nu

OOSTINGH
Lageweg 36
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Nederland
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