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“THE BEST WAY
TO GET THINGS DONE
IS SIMPLY TO BEGIN”

Jumbo - Bleiswijk (NL)

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2019 van ASK Romein aan.
Het afgelopen jaar was voor ASK Romein opnieuw een recordjaar. De omzet
piekte naar EUR 318 miljoen met een nettoresultaat van EUR 6,6 miljoen. Voor het
jaar 2020 echter hebben we de verwachtingen neerwaarts bijgesteld ten gevolge
van de COVID-19 pandemie. In de afgelopen maanden maart en april zijn er bij
ons een aantal grote projecten tot nader order opgeschort. Voor het lopend jaar
schatten wij nu een omzet in welke ligt tussen 250 en 300 miljoen met een lagere
winstgevendheid dan de voorgaande jaren.
Niettegenstaande dat ook wij verwachten dat de wereld om ons heen ten gevolge
van COVID-19 er in de toekomst anders uit zal zien dan voorheen, dient ons denken
en handelen uiteraard wel toekomstgericht te blijven. Zo hebben we eind 2019 de
businessunit Data Centers opgericht. Binnen deze businessunit richten we ons op
een bredere scope dan alleen de staalconstructie. De brede ervaring welke wij de
afgelopen 5 jaar hebben opgedaan bij de bouw van datacenters in binnen – en
buitenland stelt ons thans in staat om het volledige CSA-pakket (Civil, Structural
& Architectural) uit te voeren. Het CSA-pakket omvat alle bouwtechnische
disciplines incl. de infrastructurele omgevingswerken.
Het afgelopen jaar zijn we wederom geconfronteerd met vertraging bij de bouw
van de kademuur op onze locatie in Vlissingen. Nadat in 2017 de in 2014 verstrekte
omgevingsvergunning voor een ro-ro faciliteit niet geaccepteerd werd voor een
uitbreiding van deze faciliteit werden we in 2018 geconfronteerd met de PFASen stikstofproblematiek ten gevolge waarvan de vergunning tot voor kort nog
steeds niet kon worden verleend. Wij hebben dan ook besloten de bouw van deze
kademuur te heroverwegen.
In 2019 hebben we het Lean S5-project in onze productiehallen opgestart. De
doelstelling hiervan is om de inrichting van deze locaties zodanig te structureren
dat een verdere optimalisatie van de productie wordt bereikt. Nadat we het
project eerst in Katwijk en naderhand in Malle met succes hebben geïntroduceerd
zal het in 2020 verder uitgerold worden in onze productiehallen te Roosendaal,
Middelburg en Vlissingen.
We hebben het afgelopen jaar ten volle ingezet op onze campagne ‘Veilig Werken,
Work Safe’. Het doel hieromtrent is duidelijk: wij stellen onze processen continu
in vraag om deze vervolgens te optimaliseren waar nodig met als absolute
doelstelling zero incidents en zero accidents in onze volledige bedrijfsomgeving.
Tot slot richten we een woord van dank aan enerzijds onze opdrachtgevers welke
ons het vertrouwen schonken om hun projecten uit te mogen voeren en anderzijds
aan onze werknemers welke met hun inzet de succesvolle realisatie van deze
projecten mogelijk maakten.

Roosendaal, 15 mei 2020

Rinus Davidse & Ivan Vinck
Directie ASK Romein
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BEDRIJFSSTRUCTUUR

MPET - Doel (BE)
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ASK Romein Holding BV
te Roosendaal (NL)
Onroerend Goed
vennootschap (NL)

ASK Romein BV
te Roosendaal (NL)
Verkoopmaatschappij

ASK Romein Staalbouw BV
te Roosendaal (NL)
Staalbouw

ASK Romein Bouw BV
te Roosendaal (NL)
Bouwbedrijf

ASK Romein Data Centers BV
te Roosendaal (NL)
Data centers

Scheldeland Vastgoed II BV
te Roosendaal (NL)
Niet-actieve vennootschap

ASK Romein Malle NV
te Malle (BE)
ASK Romein Deutschland GmbH
te Straelen (D)

Staal- en Industriebouw

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

Oostingh Staalbouw BV
te Katwijk (NL)

Projectvennootschap

50%

Construct Bauengineering GmbH
te Straelen (D)
Engineering

Staalbouw

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

ASK Romein Ireland Ltd
te Dublin (IE)

Hillebrand BV
te Middelburg (NL)
Bruggenbouw en infra

Projectvennootschap

Projectvennootschap

ASK Romein Denmark ApS
te Kopenhagen (DK)
Projectvennootschap

Combinatie Prins Clausbrug VOF
te Rotterdam (NL)

50%

Combinatie Strabag Hillebrand VOF
te Nieuwendijk (NL)

50%

Projectvennootschap

J. Stahl Holding BV
te Sluiskil (NL)
Niet-actieve vennootschap

DUWI Design BV
te Sluiskil (NL)
Engineering
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BOUW

TURNKEY
PROJECTEN EN
BREEAM WINNEN
AAN BELANG
ASK Romein is gespecialiseerd
in de turnkey realisatie van veelal grootschalige bedrijfspanden. Niettegenstaande dat we
een extensieve technische kennis bezitten - en daarmede een
voorliefde - voor de toepassing
van staal als hoofd- draagconstructie, zijn voor ons de kosten
per vierkante meter maatgevend
voor de keuze tussen staal-, beton-, houtbouw of een combinatie hiervan, althans wanneer de
opdrachtgever zelf geen uitgesproken voorkeur heeft.

VERANTWOORDELIJK
VAN ONTWERP
TOT UITVOERING
Bij een turnkey project neemt
ASK Romein, afhankelijk van de
contractvorm, alle zorgen van
de klant over en dragen wij de
volledige verantwoordelijkheid
voor het eindresultaat. Op basis van een programma van
eisen en een uitgebreide omschrijving van de verwachtingen van de klant gaan wij aan
de slag. Alle processen die essentieel zijn voor de realisatie
van het project voeren wij uit in
eigen beheer. Vanaf het voortraject met architect, engineers,
BIM-modelleurs tot en met de
uitvoering onder leiding van ervaren projectmanagers met
uitvoerend personeel alsme-

de de after-salesafdeling voor
de nazorg.
Het feit dat ASK Romein de fase
van ontwerp tot en met uitvoering volledig zelf beheert heeft
als voordeel dat er zorgvuldig kan
worden afgestemd op constructies, materiaalkeuze en procedures. We kunnen op die manier
optimaal en innovatief omgaan
met producten en allerhande
bouwprocessen.
ASK Romein heeft alle knowhow
in huis om reeds bij het opstellen van het verwachtingspakket van de opdrachtgever transparante budgetten
af te spreken waarbinnen het
totale project moet worden
gerealiseerd.

STEEDS MEER AANDACHT
VOOR BREEAM
Anno 2020 zijn duurzaamheid
en respect voor het milieu onlosmakelijk verbonden met de realisatie van bouwprojecten. ASK
Romein heeft met deze aspecten
een jarenlange ervaring en levert
dan ook heel wat projecten op
met een BREEAM-certificering.
BREEAM is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode om te kunnen meten hoe
milieuvriendelijk, duurzaam en
kwalitatief hoogstaand een ge-

bouw is. Voor de opdrachtgever
is het een instrument om te bepalen in welke mate de investering in duurzaamheid wordt
terugverdiend door een reductie van onder andere energie-,
water- en onderhoudskosten.
In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer,
maar pure noodzaak. En gezien
BREEAM een waardering geeft
die ver boven de huidige wettelijke normen ligt, is een gebouw
met een dergelijk certificaat
ruimschoots voorbereid op de
toekomst.

ENKELE PROJECTEN
IN DE KIJKER
THEO BOONS ARENDONK (BE)
OPDRACHTGEVER
Theo Boons
ARCHITECT
Architectenbureau Wil-Ma
Voor Theo Boons in Arendonk
realiseerde ASK Romein een
nieuwbouw die een hoogstaand,
kwalitatief en mooi visitekaartje
vormt voor het HVAC-bedrijf.
Het gaat om een pand met twee
bouwlagen en een oppervlakte
van 3.600 vierkante meter, inclusief een 2.000 vierkante meter
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Theo Boons - Arendonk (BE)

groot magazijn en een showroom
van 650 vierkante meter.
Het gebouw heeft een betonstructuur met grote glasramen,
antraciet aluminium schrijnwerk
en zichtbeton. De industriële look
werd verder doorgetrokken aan
de binnenkant door het gebruik
van hoogwaardige materialen
zoals antraciet geverfde MDFkaders, warme Provençaalse eik
op de vloer en witte akoestische
plafonds.

KATOEN NATIE
HORNHAVEN AMSTERDAM (NL)
OPDRACHTGEVER
Katoen Natie

Voor Katoen Natie realiseerde
ASK Romein negen opslagloodsen voor opslag van cacao in bulk
in de Amsterdamse Hornhaven.
We voerden voor deze gloednieuwe opslagsite van 45.000 vierkante meter een grondige studie
uit om tot het meest voordelige
en efficiënte concept te komen,
waarbij de funderingen, betonnen keerwanden en dakstructuur
volledig geïntegreerd zijn.

ter hoog en 45 centimeter dik
en werden ter plaatse gestort.
Daarnaast is het betonwerk niet
evenredig verdeeld, want in de
kleinste van de negen loodsen
zit 50 procent van de betonwanden. Verder moesten we rekening houden met ondergrondse
trekstangen ter hoogte van de
bestaande kademuur waartussen we 3.000 vloerpalen hebben
geplaatst.

De loodsen hebben een vrij klassieke opbouw, maar de omvang
van de betonwanden vormde
een mooie uitdaging binnen dit
project: de wanden zijn 8,5 me-

We realiseren al bijna twintig
jaar totaalprojecten voor Katoen
Natie in de vorm van distributiecentra, in totaal goed voor meer
dan 1,5 miljoen vierkante meter.

14

ASK ROMEIN
JAARVERSLAG

20
19

Katoen Natie Hornhaven Amsterdam (NL)

MPET - DOEL (BE)
OPDRACHTGEVER MSC PSA
European Terminal (MPET)
ARCHITECT
Architectenassociatie
Angst & D’hoore
ASK Romein bouwde voor MPET
een nieuw centraal magazijn
met bijhorend kantoor en wakersgebouw. In een tweede fase
realiseerden we een nieuwe onderhoudsgarage voor straddle
carriers en een voetgangerstunnel voor onze klant.
De realisatie van de onderhoudsgarage - 61 meter lang en 26

meter breed - vroeg om een zeer
doordachte aanpak.
De state-of-the-art onderhoudsgarage beschikt over de nieuwste
uitrusting, zoals een zuinige wasstraat en een hypermodern toegangscontrolesysteem. Er werden
ook een rolbrug en twee magazijnliften voorzien. Aansluitend
bouwden we het centraal magazijn van 60 meter op 40 meter en
het kantoor- en wakersgebouw,
dat respectievelijk uit drie en twee
bouwlagen bestaat. De verschillende fases van dit turnkey project namen in totaal 16 maanden
in beslag.

ESSERS PARKEERGEBOUW - GENK (BE)
OPDRACHTGEVER
H. Essers Logistic Company
ARCHITECT
Iglesias Leenders Bylois
Architecten
Voor Essers realiseerde ASK
Romein een parkeergarage met
vijf verdiepingen, goed voor een
totaaloppervlakte van 14.500
vierkante meter.
De nieuwbouw is opgetrokken
uit staal en de vloerplaten zijn
vervaardigd uit gepolierd beton.
Verder is er een ondergrondse

OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN

SUGAR FIELDS –
ETTEN-LEUR (NL)
OPDRACHTGEVER
Heylen Warehouses
ARCHITECT
Wastiau & Co Architectenbureau
ASK Romein bouwde op de voormalige site van Suiker Unie in
Etten-Leur het state-of-the-art
distributiecentrum Sugar Fields.
Unit 1 tot en met 5 nemen een
oppervlakte in van 65.000 vierkante meter en werden op een
zeer korte tijd door ASK Romein
gerealiseerd.

Het architectonische distributiecentrum bestaat uit een betonstructuur met een stalen dak, in
totaal goed voor 1.800 ton staal.
De gevel is afgewerkt met sandwichpanelen die per unit van motief veranderen.

JOCOTRANS –
BODEGRAVEN (NL)

In de supervlakke vloer werd de
infrastructuur voor de mobiele
racking geïntegreerd. De buitenkant van dit turnkey project werd
afgewerkt met sandwichpanelen
en betonpanelen.

PROLOGIS DC2 –
WAALWIJK (NL)

OPDRACHTGEVER
DL Logistics/Jocotrans/
Van Uden Bodegraven

OPDRACHTGEVER
Prologis Benelux
ARCHITECT
Johan de Vries Architect

ASK Romein Bouw bouwde in opdracht van ontwikkelaar Dammes
Laban Van Uden OG CV een
nieuwbouw van 7.000 vierkante
meter, met 600 vierkante meter
kantoren en ruimte voor 7.000
palletplaatsen, 16 koel- en vriescellen en 11 loading docks met opblaasbare shelters en dockdeuren.

ASK Romein heeft als turnkey
hoofdaannemer een van de
meest geavanceerde logistieke
centra gebouwd van Nederland.
Het gaat om een distributiecentrum van 60.000 vierkante meter in Eindhoven met een kantoor
van bijna 3.000 vierkante meter,
met meer dan 60.000 vierkante

Sugar Fields – Etten-Leur (NL)

Essers - Genk (BE)
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het kantoorgebouw. De staalstructuur is volledig afgewerkt
met een brandwerende coating.
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meter aan betonvloeren, waarvan 50.000 vierkante meter supervlak en naadloos.
Het technisch ontwerp werd door
ASK Romein geoptimaliseerd en
gespecificeerd en ook de realisatie van A tot Z lag volledig in onze
handen. De staalconstructie is
voor 90 procent circulair en bevat bijna 2.500 ton staal.
Bijzonder aan dit project zijn onder andere de hoogstaande isolatie, de optimale temperatuurbeheersing en uiteraard de hoge
score in het BREEAM-plaatje:
wij leverden het gebouw op met
een BREEAM-certificaat Very
Good***. Er zijn complete installaties inclusief sprinkler en zonnepanelen. Het gebouw is voorzien
van een SMART registratiesysteem waarmee het verbruik en
de opbrengst nauwlettend gemonitord kunnen worden. De
gevels zijn voorzien van groenbeplanting en op het parkeerterrein
werden er verscheidene oplaadpunten voor elektrische voertuigen voorzien.

Prologis DC2 – Waalwijk (NL)

PROLOGIS DC3 –
EINDHOVEN (NL)
OPDRACHTGEVER
Prologis Benelux
ARCHITECT
Johan de Vries Architect BV
ASK Romein bouwde in 2019 wederom verschillende distributiecentra voor Prologis Benelux.
DC3 heeft een totale oppervlakte van 30.000 vierkante meter
en bestaat uit twee gescheiden
hallen met elk een bijhorend kantoorgebouw. Daarenboven zijn er
ook 30 loadingdocks.
ASK Romein leverde dit turnkey
project op met een BREEAMcertiﬁcaat Very Good***.

HOOGVLIET –
BLEISWIJK (NL)
OPDRACHTGEVER
Hoogvliet
STUDIEBUREAU
Arcadis
ASK Romein bouwde voor supermarktketen Hoogvliet een

duurzaam distributiecentrum op
het bedrijventerrein Prisma in
Bleiswijk. Het hypermoderne distributiecentrum is gebouwd volgens de nieuwste technieken en
heeft een totale oppervlakte van
72.000 vierkante meter, met de
mogelijkheid tot een uitbreiding
van nog eens 10.000 vierkante meter. Bij de bouw is zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van
milieubewuste en energiebesparende toepassingen en bouwmaterialen en het pand voldoet dan
ook aan het BREEAM-certificaat
Outstanding*****.
Voor Hoogvliet is de bouw van
deze nieuwe hub een belangrijke
strategische zet binnen de centrale doelstelling om de meeste
attractieve omni-channel supermarkt binnen haar marktgebied
te blijven. Wat dit project dan ook
zo bijzonder maakt, is het samenbrengen van alle logistieke processen onder één dak zodoende
deze elkaar naadloos kunnen opvolgen. Voor onze klant levert dat
uiteindelijk minder kosten op aan
een hoge kwaliteit.

OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN
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Prologis DC3 – Eindhoven (NL)

Hoogvliet – Bleiswijk (NL)
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STAALBOUW

EEN JAAR VOL GROEI,
WAARDEVOLLE
SAMENWERKINGEN
EN OPTIMALISATIE
Voor ASK Romein Staalbouw en
Oostingh is 2019 wederom een
jaar van groei geweest. Ten opzichte van 2018 is de omzet dan
ook aanzienlijk gestegen: we
bouwden vorig jaar meer hyperscale datacenters dan ooit én we
mochten ook mooie (inter)nationale projecten verwezenlijken.
We zijn daarnaast ook blijven
investeren in ons eigen bedrijf
en hebben in onze vestigingen
te Katwijk en Malle met succes
het LEAN-principe geïmplementeerd.

POSITIEVE INTEGRATIE
VAN OOSTINGH BINNEN
ASK ROMEIN
De integratie van Oostingh binnen ASK Romein is na de overname positief verlopen en er wordt
vandaag uitstekend samengewerkt: de afstemming tussen engineering- en productiecapaciteit
gebeurt optimaal, best practices
worden gedeeld en ook de ontwikkeling van de organisatie verloopt op een synchrone manier.
We leggen momenteel de laatste
hand aan het op elkaar afstemmen van beide IT-systemen. In de
tweede helft van het jaar werd
de inrichting van het logistieke
systeem voor werkvoorbereiding,
productie en montage opgestart;
de volledige implementatie wordt
begin 2020 verder uitgerold.

NAAR EEN HOGERE
VERSNELLING IN DE BOUW
VAN DATACENTERS
In 2019 schakelde ASK Romein
naar een hogere versnelling in
de bouw van datacenterprojecten. Voor het eerst bouwden we
tegelijk vier hyperscale datacenters. Ook onze scope werd breder en we kregen veel meer dan
alleen staalconstructiewerken in
opdracht. Zo realiseerden we in
dit segment succesvol onze eerste CSA-scope (Civil, Structural
and Architectural) waarbij alle
bouwdisciplines horen tot en met
de infrastructurele omgevingswerken. Bij dergelijke multidisciplinaire projecten is een zeer strak
en internationaal georiënteerd
projectmanagement essentieel.
Wij zijn er dan ook trots op dat
al deze projecten zeer secuur en
volledig volgens planning zijn uitgevoerd en dat onze opdrachtgevers bijgevolg enthousiast zijn
over het onderbrengen van alle
bouwdisciplines bij ASK Romein.
Vanuit de opgedane ervaring gedurende de laatste vijf jaar zijn we
erin geslaagd het hele proces van
engineering tot en met oplevering
verder te optimaliseren.
Om onze leidende positie in de
bouw van hyperscale datacenters verder te versterken hebben
we eind 2019 besloten om een

aparte businessunit op te richten
voor de bouw van datacenters.
De focus van deze businessunit
ligt op projecten waarbij het volledige CSA-pakket aan ons wordt
uitbesteed.

MOOIE (INTER)NATIONALE
PROJECTEN
Naast de datacenters zijn verschillende andere omvangrijke internationale en nationale projecten verwezenlijkt. Zo
hebben we als uitbreiding op
de bestaande productielocatie
een grote nieuwbouw gerealiseerd voor een chemiereus in
Luxemburg. Daarnaast zijn we
begonnen met de bouw van een
groot koelhuis in Frankrijk. Maar
ook in Nederland mochten we
enkele mooie projecten uitvoeren, zoals onder andere het RAI
Hotel in Amsterdam, waarvoor
Oostingh de Construsoft/Tekla
BIM Award 2019 won. We zijn
ook gestart met de bouw van een
enorme koepel - met een diameter van bijna 77 meter en een
hoogte van 12 meter - op een bestaand gebouw in Amsterdam.
Dit esthetisch bijzondere project
zal in 2020 worden afgerond.
In 2019 zijn we in Katwijk een pilot
gestart om in samenwerking met
een externe deskundige partij de
principes van LEAN-productie te
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RAI Hotel – Amsterdam (NL)

implementeren en 5S te introduceren. Lean manufacturing of lean
production, beter bekend als lean,
is een methode die volledig gericht is op het realiseren van een
maximale output voor de klant in
combinatie met zo min mogelijk
verspilling van tijd en energie. De
5S methodiek welke deze filosofie
in de praktijk brengt, refereert aan

vijf Japanse woorden die “schoonmaken of “opruimen” beschrijven.
Binnen onze organisatie zorgt de
toepassing van deze methodieken
ervoor dat alle gereedschappen
en gebruiksmaterialen in onze
productiehallen zeer overzichtelijk
gestructureerd zijn. Op die manier worden beschikbare tijd en
energie optimaal benut wat de

algehele efficiëntie en de productiviteit op de werkvloer significant
verbeteren. Vanwege het succes
van deze pilot in Katwijk is medio
2019 besloten om deze werkwijze door te zetten naar de overige
productielocaties. Voor Malle en
Roosendaal is de implementatie in
2019 doorgevoerd, Vlissingen en
Middelburg volgen in 2020.
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ENKELE PROJECTEN
IN DE KIJKER
RAI HOTEL –
AMSTERDAM (NL)
OPDRACHTGEVER
Gemeente Amsterdam
ARCHITECT
OMA
Oostingh werkte mee aan het
grootste nieuwbouwhotel van
de Benelux met maar liefst 650
kamers verdeeld over 25 verdiepingen. We zijn daarbij verantwoordelijk voor de hoofddraagconstructie inclusief brandwerende coating.
De complete engineering van dit

Euroports – Antwerpen (BE)

prestigeproject nam anderhalf
jaar in beslag en op basis van het
detailontwerp produceerde en
leverde Oostingh het staalwerk
voor de hoofddraagconstructie.
De planning van dit grote project
was zeer strak en Oostingh moet
dan ook de 1.300 ton staal justin-time aanleveren op de bouwplaats.

EUROPORTS –
ANTWERPEN (BE)
OPDRACHTGEVER
Euroports
ARCHITECT
D’hondt-Parein Architecten
In opdracht van Euroports bouwde ASK Romein voor Zimmer Staal

een magazijn van 17.372 vierkante
meter (202 meter lang, 86 meter
breed en 17 meter hoog) in de
Antwerpse haven. In totaal werd
er maar liefst 1.030 ton S355
staal in de constructie verwerkt.
De gevels werden afgewerkt
met felblauw geschilderde sandwichpanelen. In het platte dak is
een lichtstraat geïntegreerd die
voor een overvloedige natuurlijke lichtinval zorgt, waardoor er
aanzienlijk kan worden bespaard
op de elektriciteitskosten. Over
de volledige lengte van het magazijn is een loopbordes voorzien, van waaruit men een uitstekend overzicht heeft over de
gehele hal.
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RAI Hotel – Amsterdam (NL)
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BRUGGENBOUW

EXPERT IN COMPLEXE
INFRASTRUCTURELE
STAALWERKEN EN
RENOVATIES
Onze vestigingen van Hillebrand
in Vlissingen en Middelburg zijn
gespecialiseerd in het bieden van
complexe en exclusieve oplossingen in staal voor infrastructurele projecten en in het fabriceren
van kwalitatief hoogwaardige
stukken voor de offshore. In 2019
mochten we al een mooie omzet
draaien op de infrastructuurmarkt. Maar ook in de komende vijf jaar zal de expertise en
knowhow van Hillebrand kunnen worden ingezet voor de
vele renovaties die er zitten aan
te komen.

MOOIE REALISATIES OP
INFRASTRUCTUURMARKT
In 2019 behaalde Hillebrand in

de eerste drie kwartalen een
aanzienlijk omzetcijfer in de infrastructuurmarkt.
Het
Jan
Linzelviaduct, de Bongerdbrug,
de Markenesserbrug, de Brug
Dronryp, de Brug Meerland en de
sluizen bij IJmuiden zijn daarvan
mooie voorbeelden.

EEN WAAIER AAN
RENOVATIEPROJECTEN IN
HET VOORUITZICHT
Voor de periode 2020-2025
staan veel renovatieprojecten
op de agenda in Nederland.
Veel infrastructurele werken en
kunstwerken zijn immers rond
de jaren ‘60 van de vorige eeuw
aangelegd en naderen het einde
van hun technische levensduur.

Overheden zoals de Rijks- en
Provinciale Waterstaat alsmede de gemeenten kondigden de
eerste projecten al aan en er
zullen er ongetwijfeld nog vele
volgen. De huidige vestigingen
van Hillebrand in Middelburg en
Vlissingen zijn daarvoor allebei
erg geschikt. Langzaam maar
zeker beginnen bestekken op de
markt te komen. De orderportefeuille voor 2020 bevat nu al
mooie projecten zoals de Prins
Clausbrug, de Kwadijkerbrug en
de Engewormerbrug.

Brug Meerland – Eindhoven (NL)

OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN

23

ASK ROMEIN
JAARVERSLAG

20
19

Jan Linzelviaduct – Over A4 bij Ypenburg (NL)

ENKELE PROJECTEN
IN DE KIJKER
JAN LINZELVIADUCT –
OVER A4 BIJ YPENBURG
(NL)
Hillebrand was verantwoordelijk
voor de fabricage, de conservering, het transport en de montage van het Jan Linzelviaduct over
de A4 bij Ypenburg, een 330 meter lange fiets- en voetgangersbrug die onderdeel uitmaakt van
de Rotterdamse Baan. De vaste
brug wordt gevormd door een
kokerligger van 850 ton met vrije
overspanningen tot 86 meter.

De negen brugdelen werden
volledig geprefabriceerd in onze
vestigingen in Middelburg en
Vlissingen en zijn daarna over het
water en over de weg getransporteerd naar de bouwlocatie.
Het transport, het hijsen en de
montage van de bovenbouw
vormden een grote uitdaging. De
vier grootste delen – 56 meter
lang en zeven meter breed – overspannen de A4 tussen Rijswijk en
het Prins Clausplein en zijn geplaatst in twee nachtelijke stremmingen.

BRUG MEERLAND –
EINDHOVEN (NL)
Brug Meerland is de laatste
brug uit een reeks van veertien
gelijkvormige bruggen die zich
bevinden in Meerland, een park
in Eindhoven. Hillebrand was
verantwoordelijk voor fabricage, conservering, transport en
montage van veertien bruggen.
De fiets- en voetgangersbruggen zijn in delen op de bouwplaats aangevoerd, gemonteerd
en afgelast. Het zijn vakwerkbruggen met een betonnen dek.
De langste brug is ongeveer 85
meter lang.
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OFFSHORE

SHIFT NAAR
OFFSHORE WIND
EN PLATFORM
REMOVAL
In de offshore-industrie zette de verandering in de markt
zich voort en de ontginning van
olie en gas is sterk verminderd.
Verschillende offshore maincontractors hebben de afgelopen
jaren nieuwe oorden en klanten
opgezocht. Naast de groeiende
markt van offshore wind zien
we ook een stijgende trend in de
platform removal.

ten aan de orderportefeuille
toegevoegd, waaronder een
achttiental skidbeams en support structures voor het verwijderen van drie gasplatforms
op de Noordzee. Daarnaast
zijn er een tweetal mobilisaties
gecontracteerd.

De
olieen
gasplatforms
die vanaf de jaren ‘70 in de
Noordzee geplaatst zijn naderen
het einde van hun levensduur en
de bronnen raken uitgeput. Dit
zorgt ervoor dat de platformen
verwijderd moeten worden. In
zowel offshore wind als removal
voerde Hillebrand verschillende
projecten uit.

MOBILISATIE SEAJACKS
ZARATAN

Hillebrand levert voor een aantal klanten de seafastenings en
hulpconstructies aan en voert
ook de mobilisaties van schepen
en barges uit.
Ondanks de uitdagingen op
deze markt hebben we er volop
vertrouwen in dat Hillebrand
ook in de nabije toekomst een
aanzienlijke omzet zal draaien binnen de offshore. Voor de
eerste helft van 2020 zijn er al
verschillende offshore-projec-

ENKELE PROJECTEN
IN DE KIJKER

Hillebrand was verantwoordelijk
voor de fabricage en de installatie van verschillende constructies op de Zaratan van Seajacks.
In een mum van tijd werd de
Zaratan ingericht voor een volgend
installatieseizoen
van
offshore windmolens in Taiwan.

BOULDER CLEARANCE
TOOL LIFTING BEAMS
De realisatie van de 95 ton wegende Boulder Clearance Tool
was een gezamenlijke ontwikkeling van de opdrachtgever, het
adviesbureau en Hillebrand. Het
is een tool waarmee de zeebodem wordt afgevlakt voordat er
buizen en kabels worden aangebracht. Om de tool te kunnen
hanteren in ondiep water is in
samenwerking met de klant een
opdracht uitgevoerd om de lifting

beams voor de Boulder Clearance
Tool te ontwerpen, te bouwen en
op het schip te installeren.

SEAFASTENINGS
VOOR OLIE & GAS EN
OFSSHORE WIND
Als offshore platforms moeten
verwijderd, getransporteerd of
verplaatst worden, zijn daar zware
en volumineuze constructies voor
nodig. Hillebrand heeft vrijwel
continu seafastenings geleverd
en geïnstalleerd. De installatie
gebeurt op de transportpontons
en/of op de kraanschepen die de
constructies offshore plaatsen.
Zo kan deze seafastening dienen
voor onder andere het transport
van monopiles, transition pieces,
de bladen van windmolens, zwaar
equipment, enzovoort. De ervaring in dit specifieke marktsegment is bij Hillebrand opgebouwd
vanaf het begin van de jaren ’80,
toen de offshore-industrie volop
opkwam.

FOCUS 30 CRANE
BOOM SECTIONS
Hillebrand is begonnen met het
bouwen van tien secties van
de mainboom voor de FOCUS
30-kraan. Deze kraan heeft een
hijsvermogen van 2.300 ton en
wordt speciaal ontwikkeld voor
werkzaamheden op bouwplaatsen

OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN
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Seajacks Zaratan

met een beperkte ruimte zoals raffinaderijen. De kraan kan zichzelf
in een zeer kleine ruimte opbou-

wen. Een groot deel van de constructie wordt uitgevoerd in S690
staal. De uitgebreide ervaring van

Hillebrand in zwaar laswerk en hogesterktestaal wordt daarbij ten
volle benut.
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MVO &
DUURZAAMHEID
BEWUSTE AANPAK ROND
MILIEU, ENERGIE EN
WERKNEMERS
Bij ASK Romein zijn we ons als
groeiend bedrijf in de bouw en
staalbouw erg bewust van onze
maatschappelijke rol. We willen
we bij elk bouwproject en elke
dagelijkse handeling die daaruit
voortvloeit een verschil maken.
We vinden het belangrijk om onze
projecten uit te voeren volgens
BREEAM-doelstellingen en gaan
waar mogelijk voor de hoogste
score.

ZORGZAAM EN
STIMULEREND
PERSONEELSBELEID
Daarnaast zien we het ook als
onze verantwoordelijkheid om
studenten, de talenten van vandaag en de kartrekkers voor de
toekomst, te stimuleren door sta-

ges en opleidingstrajecten aan te
bieden. We richten ons dan in het
bijzonder op de studierichtingen
civiele techniek, bouw- en werktuigbouwkunde. Maar uiteraard
ook onze eigen werknemers willen
we de kans geven om nog meer
kennis, vaardigheden en inzichten te verwerven. Bij training on
the job gaan mensen die normaal
gezien enkel op kantoor werken
op sitebezoek bij enkele projecten zodat ze op die manier meer
voeling krijgen met de dagelijkse
praktijk.
Om voor te lopen in allerhande
nieuwe technieken zoals 3D, robotisering en virtual reality hebben we een aantal jaren geleden
het project ASK Romein Young
Talents opgestart. Daarbij komen enkele keren per jaar een
vijftiental jonge talenten samen

om te brainstormen over nieuwe
ontwikkelingen. De relevante resultaten die daaruit voortkomen
worden vervolgens ingezet binnen ons bedrijf.

ONDERZOEK EN
GEZONDHEID
We kijken echter ook verder dan
ons eigen bedrijf. Zo hebben we
medio 2019 een overeenkomst
afgesloten met de KU Leuven
(BE) om gedurende vijf jaar een
leerstoel te financieren voor immunologieonderzoek bij longkanker. Daarnaast steunden we ook
in 2019, net zoals in voorgaande jaren, het KWF Kankerfonds.
Het Parkinsonfonds, de grootste
financier van wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van
Parkinson in Nederland, kon in
2019 eveneens op de steun van
ASK Romein rekenen.
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VEILIGHEID &
KWALITEIT - QHSE
HEALTH SAFETY
ENVIRONMENT (HSE) EN
QUALITY ASSURANCE (QA)
In 2018 zijn we gestart met een
grondige optimalisatie van onze
QHSE-afdeling. Nieuwe werknemers werden aangeworven en
nieuwe systemen werden aangeschaft. In 2019 voerden we
deze optimalisatie verder door.
Zo werd de afdeling opgesplitst
in een HSE-afdeling en QAafdeling waardoor we meer gerichte aandacht kunnen geven
aan veiligheid en kwaliteit.

HSE
In elke businessunit is een HSEmanager verantwoordelijk voor de
correcte uitvoering van het beleid
dat op corporate niveau is opgesteld. De HSE-managers zorgen
doorlopend voor toezicht op onze
productie- en projectlocaties.
In overleg met projectleiding en
afdelingshoofden worden HSEcoördinatoren ingezet om de organisatielijnen te ondersteunen inzake veiligheid. De HSE-managers
rapporteren aan de corporate
Manager HSE, die rechtstreeks
aan de directieleden rapporteert.
Naast de herstructurering van
de veiligheidsafdeling hebben we
ook een traject opgestart waarmee we de veiligheid naar een
nog hoger niveau willen tillen en
het draagvlak daaromtrent willen vergroten binnen onze organisatie. De naam van dit traject is
kort maar krachtig: ‘Veilig werken’
of ‘Work Safe’. Begin 2019 is een
cultuurscan uitgevoerd waarmee
we de beleving van veiligheid bij
onze mensen in kaart hebben
gebracht. Hoewel de uitkomsten
zeker niet beneden verwachting

waren, hebben ze ons aangemoedigd om beter te presteren.
We stelden een gedragsvisie op
en stippelden een duidelijke roadmap uit om tot een verbeterde
veiligheidscultuur te komen.
Om dit proces te bewaken zijn
drie stuurgroepen opgericht, bestaande uit managementleden
en HSE-managers voor achtereenvolgens montage-, bouw- en
productieactiviteiten. De stuurgroepen zijn aangewezen om de
interne veiligheidscultuur te optimaliseren en werkmethodes uit te
rollen over de verschillende businessunits. Om specifieke thema’s
uit te werken zijn werkgroepen
opgericht met medewerkers uit
alle afdelingen van het bedrijf. Zo
wordt het veiligheidsbewustzijn
breed gestimuleerd en het draagvlak van de maatregelen sterk
vergroot.

We kunnen zonder meer stellen dat de inspanningen van de
afgelopen jaren tot een succes
hebben geleid. Ondanks de grote
stijging van het aantal gewerkte
uren binnen onze projecten is het
aantal ongevallen in absolute zin
sterk gedaald. Het is onze uitdrukkelijke wens om die dalende
trend verder door te zetten, met
als ultiem doel: geen enkel ongeval meer en geen schade aan
mensen, materieel of milieu.

QA
De in 2019 opgerichte afdeling QA
richt zich volledig op het voortdurend verbeteren van onze kwaliteit. Deze afdeling is onder andere
verantwoordelijk voor het in stand
houden van alle certificeringen,
die overigens niet alleen gericht
zijn op kwaliteit, maar ook op milieu en veiligheid. Als gevolg van de
overnames in de afgelopen jaren
waren er binnen ons bedrijf heel

SAMEN VEILIG
MET SAFETY PAT
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wat verschillende certificeringen.
In 2019 hebben wij alle systemen
samengebracht, zijn deze volledig geauditeerd en gecertificeerd
(VCA en ISO 9001) met als gevolg
dat we nu één systeem hebben
voor al onze vestigingen. We zijn
er trots op dat we deze toch wel
intensieve oefening met glans
hebben afgerond.

ONGEVALLENSTATISTIEK
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Verder hebben we in 2019 hard
gewerkt aan het nieuwe ITplatform Comm’ant waarbinnen
al onze bedrijfsprocessen bewaakt worden. Het is in zekere
zin de digitale vervanging van
het traditionele QA-handboek,
maar het is meer dan alleen een
statisch document: het gaat om
een interactief systeem waarbinnen alle processen geborgd
zijn, maar waarin ook allerlei
registraties verwerkt worden,
op zowel QA- als HSE-gebied.
Het afgelopen jaar hebben we
er hard aan gewerkt om al onze
bedrijfsprocessen in Comm’ant
te implementeren en hierdoor
kunnen we vandaag rekenen op
een solide operationele basis. De
inrichting zal in 2020 in zijn volle
omvang over het hele bedrijf in
gebruik zijn.
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MEEGROEIEN
MET EEN VRAGENDE
MARKT
KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Het afgelopen jaar was voor ons
bedrijf opnieuw een bewogen
jaar op het gebied van personeelsbeleid. De groei van onze
projecten – zowel in omvang als
in complexiteit – vraagt om nieuwe expertises en disciplines binnen onze organisatie, wat maakt
dat onze mensen zich mee moeten ontwikkelen.

Opdrachtgevers verwachten terecht het maximale van ASK
Romein. Om dat te kunnen bieden
blijft kennisontwikkeling bij en begeleiding van onze (toekomstige)
werknemers essentieel. We werken hieromtrent nauw samen met
scholen en diverse opleidingsinstituten, vanaf het praktijkon-

derwijs tot en met de technische
universiteiten, zoals bijvoorbeeld
de TU Delft. Door middel van
stages en duaal leren scherpen
jonge talenten hun kennis en
vaardigheden aan. Daarnaast is
ASK Romein met regelmaat aanwezig op jobbeurzen om zoveel
mogelijk in contact te komen met
jong talent.

PERSONEELSONTWIKKELING
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Dronryp Brug - Dronryp (NL)

OPTIMALE
WERKOMSTANDIGHEDEN

VERDERE
PROFESSIONALISERING

ASK Romein besteedt erg veel
aandacht aan de preventie van
(arbeids)uitval. Samen met onze
arbodienstverlener – met wie
we de arbeidsomstandigheden
binnen ASK Romein optimaliseren – streven we ernaar om onze
werknemers op het gebied van
fysieke en mentale gezondheid
optimaal te ondersteunen. We
voeren daartoe fruitcampagnes
en zetten onze werknemers aan
tot sport en beweging.

Vandaag de dag zijn er talloze
mogelijkheden om de bedrijfsvoering maximaal te automatiseren. Ontwikkelingen op dit vlak
volgen wij op de voet en, waar
relevant en met een duidelijke
meerwaarde voor ASK Romein,
worden deze geïmplementeerd.
Daarnaast mogen we echter de
noodzaak en waarde van persoonlijke contacten niet uit het
oog verliezen, naast een upto-date automatisering is een

prettige werkomgeving van het
grootste belang om een organisatie optimaal te kunnen laten
functioneren.

INTERNATIONAAL
WERKNEMERSBESTAND
Onze groei over de landsgrenzen
heen maakt het voor buitenlandse werknemers steeds interessanter om voor ASK Romein te
kiezen. Met het oog op het internationale karakter van onze klanten en projecten werken op een
aantal afdelingen van ons be-
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VERZUIM

LEEFTIJDSOPBOUW
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Landelijk Gemiddelde
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ASK Romein

VERHOUDING VROUW / MAN

LEEFTIJDSOPBOUW
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drijf dan ook relatief veel buitenlandse werknemers. Voor onze
businessunit Datacenters is het
Engels de voertaal.
Daarnaast herkennen we een
zekere toestroom van vakkrachten vanuit de ons omringende
EU-landen welke voor bepaalde
facetten een aangepaste aanpak vergen. Niettegenstaande
dat ons veiligheidshandboek in
meerdere talen beschikbaar is,
bieden wij deze (anderstalige)
werknemers van ASK Romein
een taalcursus Nederlands aan.
Dit laatste niet alleen vanuit de
veiligheidsoptiek, maar evenzeer
voor het bevorderen van de soci-

Totaal: 601
Gemiddelde leeftijd: 42 jaar

ale contacten in zijn of haar werkomgeving.

neratiepact, worden door ASK
Romein omarmd.

LEEFTIJDSOPBOUW

VERZUIM

De gemiddelde leeftijd van ons
personeelsbestand in 2019 is 42
jaar. Ten opzichte van 2016 is de
gemiddelde leeftijd met drie jaar
gedaald. Kansen bieden zich aan
en onze aandacht voor de jongeren, onder andere in de vorm van
BBL-overeenkomsten,
stages
en starters, heeft het gewenste gevolg. Kennisoverdracht van
de oudere werknemer naar de
jongere blijft van onschatbare
waarde. Diverse instrumenten
met het oog op duurzame inzetbaarheid, waaronder het ge-

Het verzuimpercentage binnen
ASK Romein is licht gestegen ten
opzichte van 2018. Wij zetten
verschillende hulpmiddelen in
om de aangroei van het verzuim
te beperken: de casemanager,
de bedrijfsarts en de overige
specialisten zullen nog intensiever gaan begeleiden en er wordt
veelvuldig gecommuniceerd met
de dienstverleners voor het verder optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.
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INVESTERINGEN
Ten gevolge van de COVID-19 pandemie wordt verwacht dat de economie wereldwijd zal terugvallen. In
welke mate is weliswaar nu nog onbekend maar we
dienen er zeer zeker rekening mee te houden dat ook
onze omzet kan teruglopen. Voor ons een extra reden
om de focus wat betreft investeringen te leggen op
efficiency.

• Zoals het beleid stipuleert wordt jaarlijks een deel
van het wagenpark vernieuwd. Wij willen daarbij
in het kader van duurzaamheid de dieselwagens
waar mogelijk vervangen door elektrische wagens.
Momenteel wordt onderzocht hoe we daar op een
zo praktisch mogelijke manier mee kunnen omgaan
in functie van beschikbare opties.

Investeringen welke niet direct noodzakelijk zijn, zullen worden opgeschort tot we zicht hebben op een
voldoende orderportefeuille voor 2021.

• Om de groeiende behoefte aan eigen transportcapaciteit in te vullen hebben we op grote schaal
geïnvesteerd in flatracks, welke niet alleen duurzamer maar ook efficiënter zijn dan de gebruikelijke
wegtrailers. Deze laatste zullen bij ons altijd
nodig blijven, vervanging vindt plaats zoals
gebruikelijk.

SPECIFICATIE VAN DE INVESTERINGEN
IN 2019
(in duizenden euro’s)

Wagenpark

1.555

Facelift Katwijk en Malle

1.619

ICT hard- en software

855

Huisvesting montage

650

Flatracks

475

Montage equipment

429

Overig

2.094

Totaal

7.677

GEPLANDE INVESTERINGEN IN 2020
(in duizenden euro’s)

Wagenpark

1.500

Flatracks

1.000

Trailers

1.000

Plaatbewerkingsmachines Katwijk

500

Verbouwing begane grond Katwijk

PM

Overig

1.000

Totaal

5.000

• Een tiental jaren geleden hebben we bij ASK
Romein besloten om, indien nodig, onze bouw- en
montagemedewerkers op onze bouwplaatsen
te huisvesten in onze eigen up-to-date kantoor-,
kantine- en sanitaire units.
• In Katwijk zal in 2020 een plaatbewerkingsmachine worden geplaatst welke vrijwel identiek
is aan de soortgelijke machines in Roosendaal om
zodoende een uitwisseling van machine operators
tussen de verschillende vestigingen te bevorderen.
• Na de vernieuwing van de eerste verdieping van
het kantoor, van de kantine en van de sanitaire
ruimtes in Katwijk wordt de voor 2020 geplande
renovatie van de begane grond van het kantoor te
Katwijk voorlopig opgeschort totdat er zicht is op
een voldoende orderportefeuille voor 2021.

ACQUISITIES
In 2019 hebben er geen acquisities plaatsgevonden.
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GRAFISCHE VOORSTELLING INVESTERINGEN
(in duizenden euro’s)
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OMZET
In 2019 realiseerden we een omzet van EUR 318 miljoen. Dat maakt dat 2019 het vijfde jaar op rij is waarin
er sprake is van een behoorlijke omzetgroei. De groei
van de omzet in 2019 bedraagt ongeveer 10 %.

Door de jaren heen ziet onze bouwpoot in Nederland
haar vaste klantenbestand groeien. Zo ook weer in
2019 met een aantal opdrachtgevers welke regelmatig grootschalige distributiecentra realiseren.

Het afgelopen boekjaar zagen we de economie en de
markt veranderen:

Begin 2020 hebben wij ons eerste hyperscale datacenter opgeleverd waarbij wij de gehele CSA-scope
hebben gerealiseerd. De verwachting is dat wij begin
2021 zullen starten met een tweede, gelijkaardige
opdracht.

• Als gevolg van handelsoorlogen is de groei van de
wereldeconomie onder druk komen te staan.
• In Nederland speelt daarnaast ook de stikstof- en
PFAS-problematiek de bouwbranche behoorlijk
veel parten.
• De publieke opinie tegen de ‘verdozing’ van
Nederland en respectievelijk de stop op de bouw
van datacenters in de gemeente Amsterdam zijn
voor (veelal buitenlandse) investeerders negatieve
elementen en doet hen uitwijken naar het
buitenland.
Enerzijds ten gevolge van een afvlakking van de economische groei, maar anderzijds ook zeker ten gevolge van het doorschuiven van projecten naar een later
tijdstip, is de omzet over 2019 achtergebleven bij onze
eerdere prognoses.

Medio mei 2020 is de orderportefeuille voor 2020 al
voor EUR 235 miljoen gevuld met concrete opdrachten. Daarnaast hebben we een aantal projecten in
opdracht met een totale waarde van EUR 100 miljoen.
De daadwerkelijke start van bouwen ervan is echter
nog onzeker, deels omwille van het nog ontbreken van
de benodigde vergunningen maar ook door een terughoudender beleid bij opdrachtgevers dan voorheen.
De omzetverwachting voor 2020 ligt tussen de 250
en 300 miljoen met een lagere winstgevendheid dan
de voorgaande jaren. Nu we op datum van dit jaarverslag de piek van de COVID-19 pandemie achter ons
hebben zal in het verdere verloop van 2020 aan de
hand van de orderintake voor 2020 en 2021 blijken in
hoeverre de wereldeconomie teruggevallen is en, wat
nog veel belangrijker is, in welke mate een herstel gaat
plaatsvinden.

OMZET
(in miljoenen euro’s)
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RESULTAAT & CASHFLOW
Het resultaat voor belasting bedraagt in 2019 EUR
8.7 miljoen positief. Ondanks de gestegen omzet is het
resultaat achtergebleven in vergelijking met het jaar
2018. De stijgende tendens van de projectmarges in
voorgaande jaren is in 2019 afgevlakt. Dit laatste voornamelijk ten gevolge van landelijk toegenomen bouwproducties met hogere prijzen bij onze toeleveranciers.

We prognosticeren voor 2020, in lijn met een teruglopende omzet tot op een niveau van 250 à 300
miljoen eveneens een teruglopend resultaat. In een
most-likely scenario komen we nu uit op circa 5 miljoen voor belasting.

Grafische weergave van de cashflow vanaf 2015 (in duizenden euro’s):
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SOLVABILITEIT
De solvabiliteit bedraagt volgens de definitie zoals
overeengekomen met onze huisbankier KBC Bank per
ultimo 2019 29,0 %. De definitie van de solvabiliteit
luidt als volgt: Eigen Vermogen vermeerderd met de
Negatieve goodwill en verminderd met de Goodwill en
Vorderingen op aandeelhouders ten opzichte van het
gecorrigeerd balanstotaal.

Grafische weergave van de solvabiliteit vanaf 2015:
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De solvabiliteit is ten opzichte van 2018 substantieel
gestegen, enerzijds als gevolg van het positieve resultaat in 2019 en anderzijds als gevolg van de daling van
het balanstotaal met bijna EUR 10 miljoen.
De aandeelhouders hebben te kennen gegeven dat ze
willen streven naar een verantwoord dividendbeleid
voor de komende jaren.

15%

10%

5%

0%
2015

2016

2017

2018

2019

Prognose
2020

28,0%

34,1%

25,8%

23,0%

29,0%

36,0%

ASK ROMEIN
JAARVERSLAG

20
19

LIQUIDITEIT
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De kredietovereenkomst met KBC Bank is in 2019
ongewijzigd voortgezet. De faciliteiten zijn voldoende
voor de dagelijkse invulling van de financiële behoefte.

Het managen van de financiële risico’s zoals rente,
krediet en valutarisico hebben wij als volgt gedaan:
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Met de andere kredietverstrekkers welke ons voorzien van financial leasing zijn de overeenkomsten
hernieuwd zodat een deel van de verwachte investeringen in 2020 hiermede kan worden ingevuld.
Ten aanzien van de behoefte aan bankgaranties is,
naast Nationale Borg, Zürich bereid gevonden om
een faciliteit van EUR 20 miljoen ter beschikking te
stellen zodat ook aan die vraag in ruime mate kan
worden voldaan.

• De rente op alle langlopende leningen is voor
meerdere jaren vastgezet. Enkel voor de rente op
de rekening-courant wordt een variabele rente betaald. Gezien de ontwikkeling hiervan op Europees
niveau wordt het risico op een snelle stijging als
laag ingeschat.
• Het debiteurenrisico is verzekerd bij Atradius. In
geval van onvoldoende limietverkrijging is het aan
onze directie om alsnog goedkeuring te geven aan
de voorgenomen transactie.
• Ten aanzien van het valutarisico worden hoofdzakelijk afspraken gemaakt met opdrachtgevers en
leveranciers in euro’s waardoor ons risico nagenoeg
nihil is.

Fox Group - Berkel en Rodenrijs (NL)

FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN

KENGETALLEN
VAN DE AFGELOPEN
5 JAAR
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(in duizenden euro’s)

2019

Prognose
2020
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GECONSOLIDEERDE
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2019

(in duizenden euro’s)

2018

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

124

138

Materiële vaste activa

2

57.667

54.424

Vastgoedbeleggingen

3

924

924

Financiële vaste activa

4

640

564
59.355

56.050

Vlottende activa
Voorraden

5

2.774

2.905

Onderhanden projecten

6

6.250

11.337

Vorderingen

7

49.284

58.154

Liquide middelen

8

1.624

433
59.932

72.829

119.287

128.879

PASSIVA
Eigen vermogen*

9

30.278

23.723

Negatieve goodwill*

10

5.741

6.055

Voorzieningen

11

2.846

2.845

Langlopende schulden

12

15.915

16.523

Kortlopende schulden

13

64.507

79.733

119.287

128.879

* Het garantievermogen bedraagt ultimo 2019: EUR 36.019.000 (ultimo 2018: EUR 29.778.000).

JAARREKENING

2019

(in duizenden euro’s)

2018

Netto-omzet

177.298

125.052

Wijziging in onderhanden projecten

135.106

154.535

Geactiveerde productie ten behoeve
van het eigen bedrijf

3.758

4.803

Overige bedrijfsopbrengsten

1.395

1.081

317.557

285.471

Som der bedrijfsopbrengsten

14

Kosten van grond- en hulpstoffen

30.043

30.672

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

222.760

194.382

Lonen en salarissen

15

29.701

25.986

Sociale lasten en pensioenlasten

16

7.901

6.908

14

2

4.291

3.467

-314

-393

13.744

12.220

Afschrijvingen op immateriële
vaste activa
Afschrijvingen op materiële
vaste activa
Vrijval negatieve goodwill
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen

Resultaat na belastingen,
tevens totaalresultaat

-273.244

9.417

12.227

-714

Rentelasten per saldo

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

-308.140

17

-847
-714

-847

8.703

11.380

-2.148

-3.284

6.555

8.096
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GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2019

(in duizenden euro’s)

Bedrijfsresultaat

2019

2018

9.417

12.227

Voorzieningen

1

265

Afschrijvingen

3.991

Bruto-kasstroom eigen bedrijf

3.076
13.409

15.568

Veranderingen in het werkkapitaal:
• toename uitgaven minus termijnen op
opdrachten
• toename voorraad grond- en
hulpstoffen
• toename overige vlottende activa
• toename kortlopende schulden
exclusief bankschulden

5.087

-9.093

131

-9

8.870

-13.552

-14.883

22.558
-795

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Per saldo betaalde interest
Vennootschapsbelasting

12.614
-714

Acquisities

-17
-775

-864

11.839

14.608

-4.256

-7.279

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

15.472
-847

-61

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa
per saldo

-96

-400
-4.256

-7.679

Opname langlopende schulden

-

1.500

Aflossing langlopende schulden

-3.334

-3.073

-

-4.000

Dividenduitkering
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto-kasstroom

-3.334

-5.573

4.249

1.356

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

-2.625

-3.981

1.624

-2.625
4.249

1.356

JAARREKENING

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 tussen-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 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.
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.
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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.
CONTINUÏTEIT
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling. Ondanks de wereldwijde coronacrisis – COVID-19 – begin 2020 ziet de
Directie de toekomst met vertrouwen tegemoet om
op termijn haar winstgevendheid te behouden. Het
bestuur is op dit moment niet van mening dat de gevolgen van de coronacrisis een materieel negatief
effect zullen hebben op de financiële positie van de
onderneming. Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar de Gebeurtenissen na balansdatum
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 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.
Binnen de groep worden ook projecten onder gezamenlijke inschrijving uitgevoerd (al dan niet middels
afzonderlijke rechtspersoon). Deze projecten worden
bij de uitvoerende entiteit binnen de groep verantwoord naar rato het belang in deze samenwerking
als zijnde zelfstandig project. In de praktijk is deze
wijze van verantwoorden van de gezamenlijke bedrijfsactiviteiten vergelijkbaar met proportionele
consolidatie.

Nieuwverworven 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.
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.
In 2019 is ASK Romein Data Centers BV (voorheen Davibest BV) overgenomen van de moedermaatschappij tegen de boekwaarde. Daarnaast
zijn in 2019 Staalcombinatie ASK Romein BV en
Staalcombinatie Industriebouw BV juridisch gefuseerd, waarbij Staalcombinatie ASK Romein BV van
naam is gewijzigd in Scheldeland Vastgoed II BV.
De in de consolidatie opgenomen vennootschappen betreffen, naast ASK Romein International BV,
de volgende 100% groepsmaatschappijen:
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Statutair gevestigd te:

ASK Romein Holding BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Staalbouw BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Data Centers BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Bouw BV

Roosendaal

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

Scheldeland Vastgoed II BV

Roosendaal

Roosendaal

Oostingh Staalbouw BV

Katwijk

Roosendaal

Hillebrand International BV

Middelburg

Middelburg

- Hillebrand BV

Middelburg

Middelburg

J. Stahl Holding BV

Sluiskil

Sluiskil

- DUWI Design BV

Sluiskil

Sluiskil

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. Nietmonetaire 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 waarde 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 financie-

ringsverplichtingen, 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:
• 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.
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.
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Feitelijk gevestigd te:
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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
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd
op historische kostprijs of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing van bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden lineair berekend als een
percentage van de aanschafwaarde, gebaseerd op
de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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 winsten 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 nettovermogenswaarde, en berekend volgens de grondslagen voor
de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling van de vennootschap. Indien de nettovermogenswaarde 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 in staat voor de
schulden van de deelneming.
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 kasstroom genererende
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.
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.
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VORDERINGEN
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd
Financiële instrumenten.
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. Tenzij anders vermeld staan
de liquide middelen ter vrije beschikking.
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 ge-

ïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
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 ma-
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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 creditstand verantwoord
onder de kortlopende schulden.
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chines 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 vooren 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, meeren minderwerk en claims en vergoedingen voor zover
het waarschijnlijk is dat die opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden
vastgesteld.
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 waarderings-

grondslag volgens paragraaf onderhanden projecten minus termijnen.
BEDRIJFSKOSTEN
KOSTEN GROND- EN HULPSTOFFEN
Hieronder zijn opgenomen de kosten van met name
staal gerelateerde producten.
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 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 Groep is aangesloten bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro. 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
vennootschap heeft in geval van een tekort bij het
Bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalelektro bedraagt per 31
december 2019 98,7%. PME heeft in 2019 een herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank. In het
plan beschrijft PME hoe de reserves weer worden
aangevuld tot een Vereiste Dekkingsgraad van 119,0%.
De belangrijkste genomen maatregelen volgens het

JAARREKENING

61

ASK ROMEIN
JAARVERSLAG

20
19

Jocotrans - Bodegraven (NL)

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 2019) hoeven er geen kortingen van het pensioen aangekondigd te worden.
• Indexatie is met de huidige dekkingsgraad niet
mogelijk.
• Eind 2021 bereikt PME een beleidsdekkingsgraad
hoger dan de Minimaal Vereiste Dekkingsgraad
van 104,3%
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Bouwnijverheid bedraagt per
31 december 2019 114,1%. Het pensioenfonds heeft in
2018 een herstelplan ingediend bij De Nederlandse
Bank.
• Het herstel van de dekkingsgraad zet door.
• Op dit moment (eind 2019) hoeven er geen
kortingen van het pensioen aangekondigd te
worden.
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. Op de bedrijfsterreinen en materiële
vaste activa in uitvoering wordt gedurende het boekjaar niet afgeschreven.

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
1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop in 2019 is als volgt:
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(in duizenden euro’s)

Aanschafwaarde 1 januari 2019

140

Cumulatieve afschrijving 1 januari 2019

-2

Boekwaarde 1 januari 2019

138

Afschrijvingen 2019

-14

Aanschafwaarde 31 december 2019

140

Cumulatieve afschrijving 31 december 2019

-16

Boekwaarde 31 december 2019

124

De goodwill is ontstaan in 2018 als gevolg van de aankoop van een deelneming.
De goodwill wordt afgeschreven over een periode van 10 jaar.
2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

(in duizenden euro’s)

Bedrijfsterreinen

Bedrijfsgebouwen

Machines
en
installaties

Mva in
uitvoering
& vooruitbetalingen
op mva

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari
• Aanschafwaarde

12.175

30.706

14.902

15.818

3.147

76.748

• Herwaarderingen

5.452

2.501

-

-

-

7.953

-

-10.364

-9.779

-10.134

17.627

22.843

5.123

5.684

3.147

54.424

• Investeringen

-

1.780

1.804

3.144

949

7.677

• Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde per
1 januari 2019

-

-30.277

Mutaties
• Afschrijvingen

-

-1.282

-1.080

-1.929

-

-4.291

• Desinvesteringen
aanschaffingswaarde

-

-

-10

-263

-

-273

• Desinvesteringen
cumulatieve
afschrijvingen

-

-

10

161

-

171

• Overige mutaties

-

-

-

-41

-

-41

17.627

23.341

5.847

6.756

4.096

57.667

• Aanschafwaarde

12.175

32.486

16.696

18.667

4.096

84.120

• Herwaarderingen

5.452

2.501

-

-

-

7.953

-

-11.646

-10.849

-11.911

17.627

23.341

5.847

6.756

Saldo
Stand per
31 december

• Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2019

4.096

-34.406

57.667
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De overige deelnemingen betreft het 50%-belang in
Construct Bauengineering GmbH te Straelen (DE).

De bedrijfsgebouwen in Vlissingen zijn gevestigd op
in erfpacht verkregen terreinen, zodat de vennootschap hierover het economisch eigendom heeft.
De bedrijfsgebouwen en terreinen zijn hypothecair
verbonden ten behoeve van de bankier.
De bedrijfsuitrusting is verpand aan de bankier.
De boekwaarde van activa onder financial leasing,
die niet in juridisch eigendom worden gehouden door
ASK Romein International BV bedraagt EUR 7,0 miljoen (ultimo 2018: EUR 5,3 miljoen).

De latentie betreft een actieve latentie in verband
met compensabele verliezen van EUR 798.000 en
een passieve latentie van EUR 171.000 als gevolg
van fiscaal afwijkende waardering activa. De actieve latentie is gewaardeerd tegen contante waarde.
De contante waarde is berekend op basis van de nominale waarde van de latente belastingvorderingen
tegen het huidige tarief van 25% ad EUR 1.009.915
een bruto rente van 2.07% en een gemiddelde looptijd van de vorderingen van 1 tot 7 jaar welke is gebaseerd op de periode waarin de vorderingen naar
verwachting gerealiseerd zullen worden.

VLOTTENDE ACTIVA
5. VOORRADEN

3. VASTGOEDBELEGGINGEN
Het verloop in 2019 is als volgt:

(in duizenden euro’s)

31 december
2019

31 december
2018

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2019

924

Overige mutaties

-

Balanswaarde 31 december 2019

Grond- en
hulpstoffen

2.774

2.905

924
6. ONDERHANDEN PROJECTEN

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 2019 bedraagt de som van de herwaarderingen EUR 149.000.
4. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de financiële vaste activa kan als
volgt worden weergegeven:
(in duizenden euro’s)

Stand per 1
januari 2019
Dotaties
Stand per 31
december 2019

Overige
deelnemingen

Actieve
belastinglatentie

13

551

564

-

76

76

13

627

640

Totaal

(in duizenden euro’s)

Onderhanden
projecten
Af:
Gedeclareerde
termijnen op
opdrachten in
portefeuille
Vooruitontvangen
bedragen

31 december
2019

31 december
2018

525.262

390.156

-517.912

-378.819

-1.100

-

6.250

11.337

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
2019 EUR 16,6 miljoen (2018: EUR 11,1 miljoen).
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De belangrijkste afschrijvingspercentages zijn:
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0 – 2,5
• Machines en installaties: 10 – 25
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 – 25
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7. VORDERINGEN
31 december
2019

31 december
2018

45.091

56.428

Gelieerde
maatschappijen

1.864

-

Belastingen en
sociale premies

1.337

849

Overige
vorderingen en
overlopende
activa

992

877

(in duizenden euro’s)

Handelsvorderingen

49.284

58.154

11. VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:
Latente
belasting
Jubilea
(in duizenden euro’s)
Totaal
verplich- uitkeringen
tingen
Stand per 1
2.417
428
2.845
januari 2019
Mutaties:
• Dotaties
Stand per 31
december 2019

1

-

1

2.418

428

2.846

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
8. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan ter vrije beschikking,

TOELICHTING BIJ HET
KASSTROOMOVERZICHT
Onder de investeringen in materiële vaste activa
zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor
in 2019 geldmiddelen zijn opgeofferd. Daarnaast
zijn voor EUR 3,4 miljoen investeringen verricht
door middel van financiële leasing. Evenzo is het in
de balans opgenomen bedrag van EUR 3,4 miljoen
aan langlopende schulden uit hoofde van financiële
leasing niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
9. EIGEN VERMOGEN
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de
vennootschappelijke balans per 31 december 2019.
Inzake RJ265-201 informeren wij u dat het totaalresultaat niet afwijkt van het resultaat na belastingen
volgens de winst- en verliesrekening.
10. NEGATIEVE GOODWILL
Het verloop in 2019 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2019

6.055

Vrijval ten gunste van het resultaat

-314

Balanswaarde 31 december 2019

5.741

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 over de resterende gemiddeld gewogen levensduur van 20 jaar.

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
EUR 189.000 (2018: EUR 324.000).
Voor de herwaarderingen van bedrijfsgebouwen
en terreinen wordt de latente belastingverplichting
opgenomen tegen de contante waarde. Voor de
permanente verschillen tussen de commerciële en
fiscale waardering is de contante waarde 0%, voor
de overige verschillen varieert de contante waarde
tussen 19% en 21%. De tegen de contante waarde
opgenomen latente belastingverplichting bedraagt
EUR 2.418.000 ten opzichte van EUR 3.934.000 tegen het huidige nominale tarief.
Het bij de discontering gehanteerde bruto rentepercentage bedragen respectievelijk voor Nederland en
België: 2,07%. De gemiddelde looptijd van de latente
belastingverplichtingen bedraagt 18 jaar.
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Financieringen
KBC Bank

Hypotheek
Rabobank

14.750

2.550

7.653

750

25.703

Cumulatieve aflossing per 01-01

-2.226

-1.050

-1.624

-300

-5.200

Restant hoofdsom per 01-01

12.524

1.500

6.029

450

20.503

-

-

3.354

-

3.354

Aflossingen

-1.614

-200

-1.998

-150

-3.962

Restant hoofdsom per 31-12

10.910

1.300

7.385

300

19.895

Kortlopend deel per 31-12

-1.614

-200

-2.016

-150

-3.980

Langlopend deel per 31-12

9.296

1.100

5.369

150

15.915

Resterende looptijd > 1 jaar

9.296

1.100

5.369

150

15.915

Resterende looptijd > 1 jaar < 5 jaar

5.893

800

5.165

150

12.008

Resterende looptijd < 5 jaar

3.403

300

204

-

3.907

1,6 - 2,4

2,4

1,4 - 5.7

0,0

1,4 - 5,7

(in duizenden euro’s)

Hoofdsom

Opgenomen

Rente %

Ten behoeve van de kredietfaciliteit bij KBC Bank NV
en Rabobank, zijn per 31 december 2019 de volgende
zakelijke zekerheden afgegeven:
• hypothecaire inschrijving onroerend goed te
Roosendaal, Middelburg, Katwijk, Vlissingen-Oost
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
EUR 51,4 miljoen, te verdelen over:
(in duizenden euro’s)

Rekening-courantkrediet

20,0

Garantiefaciliteit

20,0

Langlopende leningen

10,9

Lease faciliteit

0,5
51,4

Naast de hypotheek bij Rabobank is er een krediet
in rekening courant ad EUR 1,25 miljoen en faciliteit
voor bankgaranties ad EUR 0,5 miljoen. De overige
leningen zijn achtergesteld bij alle bankschulden aan
Rabobank. De faciliteit voor het stellen van bankgaranties bij Nationale Borg en Zürich bedraagt voor
beiden ieder EUR 20 miljoen.
Bij alle verplichtingen aan financiële instellingen
geldt een convenant ten aanzien van de solvabiliteit van 25%. De definitie van de solvabiliteit luidt
als volgt: Eigen Vermogen vermeerderd met de
Negatieve goodwill en verminderd met de Goodwill
en Vorderingen op aandeelhouders ten opzichte van
het gecorrigeerd balanstotaal

Leasing
schulden

Overig

Totaal

13. KORTLOPENDE SCHULDEN
(in duizenden euro’s)

Kredietinstellingen
Aflossingsverplichting
kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en
sociale premies
Gelieerde
maatschappijen
Overige schulden en
overlopende passiva

31 dec. 2019 31 dec. 2018

-

3.058

3.980

3.352

54.636

62.854

1.708

5.522

-

356

4.183

4.591

64.507

79.733

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter
dan 1 jaar. Onder de schuld aan Belastingen en sociale premies is ultimo 2019 een schuld uit hoofde van
vennootschapsbelasting begrepen van EUR 0,6 miljoen (2018: EUR 0,4 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. 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,
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12. LANGLOPENDE SCHULDEN
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effecten en liquide middelen) en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden (waaronder
schulden aan kredietinstellingen).
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.

uitvoering naar rato van ieders aandeel in het samenwerkingsverband.
Er is sprake van claims tegen opdrachtgevers, alsmede van opdrachtgevers. Daar de uitkomst van
deze claims uiterst onzeker is, zijn eventuele vooren nadelen niet in de balans opgenomen en kan ten
aanzien van de waarde hiervan geen reële inschatting worden gemaakt. Er is conservatoir beslag gelegd op diverse roerende zaken van Hillebrand BV.
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.

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.

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.

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
EUR 0,3 miljoen.

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.

De operationele leaseverplichtingen lopen tot medio 2023 en bedragen jaarlijks circa EUR 0,2 miljoen
(2018: EUR 0,2 miljoen).

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Ten behoeve van kredietverzekeringsmaatschappijen heeft ASK Romein International BV solidariteitsovereenkomsten getekend.

In de eerste helft van 2020 zijn we wereldwijd geconfronteerd geweest met het coronavirus – COVID-19.
Ook ASK Romein heeft hier hinder van ondervonden in haar bedrijfsvoering. In hoeverre dit impact
heeft op de te realiseren omzet en rentabiliteit in
het boekjaar 2020 is op dit moment nauwelijks in
te schatten. Het merendeel van de onderhanden
projecten hebben nauwelijks stilstand gekend en
worden afgebouwd, weliswaar in een ander tempo
dan voorheen in functie van het aantal beschikbare
werklieden. Waar mogelijk is force majeure ingeroepen richting opdrachtgevers. De onderneming maakt
gebruik van de mogelijkheden die de Nederlandse
en Belgische overheden ons bieden, waaronder gebruikmaking van de NOW regeling, tijdelijke werkeloosheid en uitstel van betaling van belastingen.

Op basis van de aangegane samenwerkingsverbanden met andere partijen ten behoeve van gezamenlijke inschrijving en uitvoering van een aantal
projecten is er sprake van een gezamenlijke aansprakelijkheid voor het risico van schade of verlies bij de

De directie is op dit moment niet van mening dat,
met behulp van diverse steunmaatregelen, de gevolgen van de coronacrisis een materieel negatief
effect zullen hebben op de financiële positie van de
onderneming.

De huurverplichtingen bedragen jaarlijks circa
EUR 0,2 miljoen (2018: EUR 0,2 miljoen). De verplichtingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar.
Op balansdatum zijn bankgaranties verstrekt ten
behoeve van derden voor een bedrag van EUR 33,3
miljoen (2018: EUR 30,4 miljoen). Hiervoor gelden
dezelfde zekerheden als ten aanzien van de door
bankiers verstrekte kredieten en leningen.
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(in duizenden euro’s)

2019

Nederland

220.858

212.933

België

83.919

55.816

Luxemburg

10.520

-

1.954

13.127

-

2.067

306

1.528

317.557

285.471

Denemarken

2018

Ierland
Overige EU-landen
Totaal

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

2019

2018

Binnenland

411

356

Buitenland

160

155

571

511

Direct personeel

428

383

Indirect personeel

143

128

571

511

Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon kwam in 2019 een bedrag van EUR 0,5 miljoen ten laste van de groep.
16. SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN
De hierin begrepen pensioenlasten bedragen
EUR 2,6 miljoen (2018: EUR 2,1 miljoen).
17. BELASTINGEN RESULTAAT UIT
GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
De belastingen ten bedrage van EUR 2,1 miljoen kan
als volgt worden toegelicht:
(in duizenden euro’s)

2019

Latente vennootschapsbelasting

2018

-

-954

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar

-2.148

-2.330

Totaal

-2.148

-3.284

Het effectieve belastingtarief, berekend als zijnde de
belastinglast gedeeld door het resultaat vóór belastingen, bedraagt 24,7%. 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 25,3%.

		
De aansluiting tussen beide tarieven kan als volgt worden toegelicht:
(in duizenden euro’s)

2019

2018

Resultaat vóór belastingen

8.703

11.380

Belastinglast op basis van
toepasselijke belastingtarief

-2.203

-2.913

Belastingeffect van:
• Beperkt en niet aftrekbare kosten

-78

-13

• Innovatiebox

150

128

-17

-641

-

155

• Voorziening latente belastingen
en overige
Vennootschapsbelasting
voorgaande boekjaren
Totaal
Effectieve belastinglast

-55

-371

-2.148

-3.284
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14. SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN
De som der bedrijfsopbrengsten is als volgt geografisch te splitsen:
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VENNOOTSCHAPPELIJKE
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2019

(in duizenden euro’s)

2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

18

782

Financiële vaste activa

19

45.343

714
37.390
46.125

38.104

Vlottende activa
Vorderingen

20

Liquide middelen

18.548

22.206

4

9
18.552

22.215

64.677

60.319

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal

21

4.576

4.576

Herwaarderingsreserve

22

5.672

5.693

Overige reserves

23

20.030

13.454
30.278

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

24

23.723

2.163

2.659

32.236

33.937

64.677

60.319

JAARREKENING

(in duizenden euro’s)

Resultaat deelnemingen na belastingen
Overige resultaten na belastingen
Resultaat na belastingen

2019

2018

7.953

9.181

-1.398

-1.085

6.555

8.096
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VENNOOTSCHAPPELIJKE
WINST- EN
VERLIESREKENING OVER 2019
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TOELICHTING OP DE
VENNOOTSCHAPPELIJKE
JAARREKENING 2019
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
18. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop in 2019 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Balanswaarde 1 januari 2019

714

Investeringen

420

Afschrijvingen

-352

Balanswaarde 31 december 2019

782

Stand per 31 december 2019:
Aanschafwaarde

3.460

Cumulatieve afschrijvingen

-2.678

Boekwaarde

782

De gehanteerde afschrijvingstermijnen variëren tussen 3 en 5 jaren.

19. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De specificatie van de financiële vaste activa luidt als volgt:
(in duizenden euro’s)

31 december
2019

31 december
2018

45.343

37.390

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde per 1 januari 2019
Resultaat 2019
Balanswaarde 31 december 2019
De deelneming in groepsmaatschappijen betreft ASK Romein Holding BV (100%).

37.390
7.953
45.343

JAARREKENING
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VLOTTENDE ACTIVA
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(in duizenden euro’s)
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20. VORDERINGEN
31 december 2019

31 december 2018

17.787

21.648

Belastingen en premies sociale verzekeringen

124

124

Overige vorderingen

637

434

18.548

22.206

Groepsmaatschappijen

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

EIGEN VERMOGEN
21. GEPLAATST KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 7.000.000, verdeeld in 700.000 gewone aandelen van elk EUR 10
nominaal. Geplaatst en volgestort zijn 457.596 gewone aandelen.
22. HERWAARDERINGSRESERVE
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.
2019

2018

5.693

5.786

-21

-21

-

-72

5.672

5.693

2019

2018

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari
Realisatie herwaardering
Correctie herwaardering / meerwaarde
Balanswaarde 31 december
		
23. OVERIGE RESERVES
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari
Bij: conform voorstel resultaatbestemming

13.454

9.337

6.555

8.096

21

21

-

-4.000

20.030

13.454

Bij: realisatie herwaardering
Af: dividenduitkering
Balanswaarde 31 december

In 2018 heeft een interim dividenduitkering plaatsgevonden aan de aandeelhouder.

VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING
Voorgesteld wordt om het nettoresultaat over 2019 ad EUR 6.555.000 positief toe te voegen aan de overige
reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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(in duizenden euro’s)

Kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen

31 december 2019

31 december 2018

2.603

23.580

530

531

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Crediteuren
Groepsmaatschappijen
Overige

52

51

966

685

27.076

8.186

1.009

904

32.236

33.937

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)

BDO Audit &
Assurance

Overig BDO netwerk

Totaal BDO

277

-

277

-

198

198

277

198

475

Onderzoek van de jaarrekening
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Totaal honoraria
		

PERSONEEL
Bij de vennootschap zijn 11 personeelsleden in dienst waarvan geen in het buitenland
(2018: 9 waarvan geen in het buitenland).

Roosendaal, 15 mei 2020
De directie:					
M.D. Davidse Beheer BV,				
namens deze,
M.D. Davidse					
I. Vinck
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24. KORTLOPENDE SCHULDEN
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OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
AAN: DE AANDEELHOUDERS EN HET BESTUUR
VAN ASK ROMEIN INTERNATIONAL BV

A. VERKLARING OVER DE IN HET
JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2019
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van ASK Romein
International B.V. 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 B.V. op 31 december 2019 en
van het resultaat over 2019 in overeenstemming
met titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en
verliesrekening over 2019; en
3. 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
B.V. 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 onaf-

hankelijkheidsregels 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.
BENADRUKKING VAN DE IMPACT
VAN COVID-19
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting
van de jaarrekening onder “Gebeurtenissen na balansdatum”, waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor ASK Romein International B.V. Deze situatie
doet geen afbreuk aan 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.
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C. BESCHRIJVING VAN
VERANTWOORDELIJKHEDEN MET
BETREKKING TOT DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET
BESTUUR 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.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE
CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar
geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 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:
• 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;
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• 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;

Wij communiceren met het bestuur 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, 15 mei 2020
• 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;

BDO Audit & Assurance BV
Namens deze,
R.W.B. Vrolijk RA, was getekend

• 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.

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE
RESULTAATBESTEMMING
Art. 17 van de statuten luidt:
1. De winst staat ter vrije beschikking van de
Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden
binnen het doel van de Vennootschap als die
vergadering zal besluiten.
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en
andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare
winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten
hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft
verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort
te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden. Het bepaalde in
artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek
is van toepassing als de Vennootschap na de
uitkering niet kan voortgaan met het betalen van
haar opeisbare schulden. Bij de berekening van de
verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de
Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede,
tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust.
3. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot
tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten
laste van een reserve van de Vennootschap.
Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van
interim-dividend.
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