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GREAT PASSION 
CAN MAKE 
THE IMPOSSIBLE 
HAPPEN

ASK Romein - Malle (BE)
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Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 aan van ASK Romein.

Het afgelopen jaar was voor ASK Romein een recordjaar. De omzet piekte naar 
EUR 285 miljoen met een nettoresultaat van EUR 8 miljoen. Tegelijk moesten we, 
net als vorig jaar, vaststellen dat een aantal omvangrijke orders met zes tot twaalf 
maanden werd doorgeschoven naar 2019 en 2020, wat een enorme flexibiliteit 
van onze organisatiestructuur vergt.

In 2019 zal de stijgende trend van de voorbije jaren zich voortzetten en we 
verwachten dat de omzet boven de EUR 350 miljoen zal uitkomen met een 
evenredig nettoresultaat. Voor 2020 verwachten we weliswaar nog een stijging 
van de omzet, echter minder progressief dan in de afgelopen jaren.

In september 2018 hebben we een belangrijke opdracht binnengehaald voor 
een zeer omvangrijk (hyperscale) datacenter om de complete civil/structural/
architectural (CSA)-scope uit te voeren, een belangrijke mijlpaal voor ASK Romein. 
In dit segment van de bouwsector zijn wij doorgeschoven naar de absolute top.

Dat een dergelijke ontwikkeling gepaard gaat met een (vaak meer dan evenredige) 
stijging van het aantal medewerkers moge duidelijk zijn. Per ultimo 2018 is het 
aantal vaste werknemers binnen ASK Romein gestegen naar 589.

Het omvangrijke investeringsprogramma voor de vestiging in Vlissingen kende in 
2018 opnieuw een tegenslag. De al in 2014 verstrekte bouwvergunning voor de 
(weliswaar kortere) kademuur kon niet als basis dienen voor een verlenging van 
die kademuur, waardoor het complete vergunningstraject opnieuw doorlopen 
moet worden en het project ruim zes maanden vertraging kent. De start van de 
heiwerken is nu voorzien voor juli/augustus 2019.

2018 was ook het jaar waarin we substantieel geïnvesteerd hebben in renovatie 
en nieuwbouw op onze vestigingen in Malle en Katwijk. Naast de renovatie van het 
fabriekscomplex in Malle is ook het ultramoderne BEN (Bijna Energie Neutraal)-
kantoor – in oppervlakte dubbel zo groot als het voormalige kantoor – medio mei 
in gebruik genomen. In Katwijk hebben de fabriekshallen een facelift ondergaan 
en is een eerste deel van de kantoren compleet vernieuwd. Het is de bedoeling om 
in 2019/2020 het verbouwingsprogramma in Katwijk voor zowel de fabriek als de 
kantoren te voltooien.

Onze doelen zijn duidelijk: op een bestendige en doordachte manier onze 
organisatie blijven aanpassen aan de steeds complexere projecten, het grotere 
volume en een bredere internationale context. Een goede verstandhouding en 
een wederzijds respect met onze stakeholders is daarbij uiterst belangrijk.

We willen zowel onze opdrachtgevers bedanken voor het aan ons verstrekte 
vertrouwen, als onze werknemers voor hun nimmer aflatende inzet. Het is dankzij 
hen dat ASK Romein de laatste jaren een gestage groei heeft doorgemaakt.

Roosendaal, 31 maart 2019

Rinus Davidse & Ivan Vinck
Directie ASK Romein

WOORD VAN DE DIRECTIE
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Hoogvliet - Bleiswijk (NL)



A
S

K 
R

O
M

E
IN

 
J

A
A

R
V

E
R

S
LA

G

9

BEDRIJFSPROFIEL

Projectvennootschap

Bruggenbouw en infra

Hillebrand BV
te Middelburg (NL)

Combinatie Prins Clausbrug VOF
te Rotterdam (NL)

ASK Romein International BV
te Roosendaal (NL)

ASK Romein Holding BV 
te Roosendaal (NL)

Onroerend Goed 
vennootschap (NL)

ASK Romein BV 
te Roosendaal (NL)

ASK Romein Staalbouw BV  
te Roosendaal (NL) 

ASK Romein Bouw BV 
te Roosendaal (NL)

Oostingh Staalbouw BV  
te Katwijk (NL)

ASK Romein Malle NV 
te Malle (BE)

ASK Romein Ireland Ltd 
te Dublin (IE)

ASK Romein Holding NV 
te Malle (BE)

Staalcombinatie Industriebouw BV  
te Roosendaal (NL)

Verkoopmaatschappij

ASK Romein Deutschland GmbH 
te Straelen (D)

Projectvennootschap

Construct Bauengineering GmbH 
te Straelen (D)

Engineering

Staalbouw

Staalbouw

Beheermaatschappij

Bouwbedrijf

Staalbouw

Onroerend Goed vennootschap (BE)

Onroerend Goed vennootschap (NL)

Niet-actieve vennootschap Engineering

Niet-actieve vennootschap

Scheldeland Vastgoed II BV  
te Roosendaal (NL)

50%

50%

ASK Romein Denmark ApS
te Kopenhagen (DK)

Projectvennootschap

Staal- en Industriebouw

Projectvennootschap

Hillebrand International BV
te Middelburg (NL)

J. Stahl Holding BV 
te Sluiskil (NL)

DUWI Design BV 
te Sluiskil (NL)
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12 BOUW

De economie blijft wereldwijd 
groeien en ook de bouwsector 
doet het zonder meer goed. ASK 
Romein ziet haar rol als totaal-
bouwer alsmaar groter worden 
en we willen ook in de komende 
jaren blijven inzetten op Design & 
Build om zoveel mogelijk de zor-
gen van de klant uit handen te 
nemen.

ONTWERP TOT EN MET 
TURNKEY OPLEVERING
ASK Romein blijft groeien als to-
taalbouwer: in 2017 bedroeg de 
totaalbouw 63 procent van onze 
jaaromzet en in 2018 is dat aan-
deel gegroeid naar 70 procent. 
De projecten op zich worden als-
maar complexer en meer divers: 
naast state-of-the-art logistiek 
vastgoed en warehouses rea-
liseren wij nu ook het CSA (ci-
vil-structural-architectural) -ge-
deelte voor datacenters.

De sterke groei in het bouwvolu-
me is vooral ook voelbaar in de 
voor ons belangrijke markt van 
het bedrijfsvastgoed. We leve-
ren projecten turnkey op in elke 
vorm van staal-, beton- en hout-
bouw of een combinatie hiervan. 
Binnen dit segment zetten we ons 
voornamelijk neer als overall pro-
jectpartner die de opdrachtgever 
wil ontzorgen van het prille brain-
stormproces over het ontwerp 
tot en met de kant-en-klare op-
levering en de uiteindelijke functi-
onaliteit van het gebouw. Tijdens 
dit proces streven we ernaar om 

optimaal tegemoet te komen aan 
de wensen van de klant. Dat doen 
we door bij aanvang van het pro-
ject een uitgebreide voorstudie 
en optimalisatie te maken samen 
met onze eigen projectteams van 
architect, ingenieur en de afde-
lingen werkvoorbereiding tot en 
met uitvoering. Gedurende het 
volledige bouwproces waken zij 
er over dat de communicatie met 
de klant open en transparant 
blijft. 

Onze belangrijkste drijfveer blijft 
innovatie en optimalisatie. Onze 
architecten, tekenaars, engi-
neers en BIM-modelleurs staan 
borg voor ontwerpen op maat 
die qua kostenefficiëntie, kwa-
liteit en duurzaamheid aan de 
hoogste eisen voldoen. Dankzij 
de inzet van alle disciplines on-
der één dak, de integrale ont-
werpaanpak met BIM en de open 
communicatie kan ASK Romein 
snel schakelen en de klant maxi-
maal ontzorgen.  

MEER GROEI IN 
NEDERLAND
We willen in 2019 nog meer de 
focus leggen op Design & Build 
projecten, zowel in België als in 
Nederland. De oorspronkelijke 
achterstand van het segment 
totaalbouw in Nederland ten op-
zichte van België is vandaag vol-
ledig weggewerkt en de stijging 
was vooral zichtbaar binnen de 
bouw van distributiecentra, een 
tak waarin we onze positie het 
afgelopen jaar aanzienlijk heb-
ben versterkt.

De voornaamste uitdaging blijft 
ook in 2019 om nog meer markt-
aandeel te creëren in de totaal-
bouw. Binnen onze bedrijfs-
structuur hebben we een aantal 
sleutelposities gecreëerd waarop 
we de juiste mensen hebben in-
gezet, zodat we onze tak Bouw 
meer en meer op de kaart kun-
nen zetten met een geheel eigen 
identiteit, in Nederland, maar ook 
daarbuiten.

KLEMTOON OP 
DESIGN & BUILD

Hoogvliet - Bleiswijk (NL)
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OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN

ENKELE PROJECTEN 
IN DE KIJKER

HOOGVLIET  
TE BLEISWIJK (NL)

ASK Romein bouwt voor su-
permarktketen Hoogvliet een 
duurzaam distributiecentrum op 
het bedrijventerrein Prisma in 
Bleiswijk. Het 72.000 m² grote 
DC wordt gebouwd volgens de 
nieuwste technieken en zal naar 
verwachting in 2020 operatio-
neel zijn. 

Binnen dit project maken we zo 
veel als mogelijk gebruik van mi-
lieubewuste en energiebesparen-
de toepassingen om te voldoen 
aan de ambitieuze duurzaam-
heidsdoelstelling volgens certifi-
caat BREEAM Outstanding*****. 
Deze duurzame keuze is een be-
langrijk onderdeel van de strate-
gie van Hoogvliet. Door mecha-
nisatie en door automatisering 
krijgen de logistieke processen 
een flinke boost wat tot gevolg 
heeft dat de doorlooptijd van pro-
ducten verkort wordt en de kosten 

voor distributie en logistiek tot het 
minimum beperkt kunnen worden.

DISTRIBUTIECENTRUM 
VOOR HEYLEN WARE-
HOUSES TE ALMELO (NL)

ASK Romein bouwt in Twente 
mee aan T-Port Logistic Campus, 
een duurzaam bedrijvenpark 
met een totaaloppervlakte van 
180.000 m2. 

Het logistiek centrum – goed voor 
70.000 m² – bestaat uit vijf units 
en werd eind 2018 door ons op-
geleverd. 

De bouw van dit zeer grote sta-
te-of-the-art logistiek complex 
werd door ons gerealiseerd in 
een recordtempo om aan de ei-
sen te voldoen van de toekomsti-
ge huurder. Er werd dag en nacht 
hard gewerkt om de strakke 
planning te respecteren.

BMW-FILIAAL VOOR 
JORSSEN TE MERKSEM (BE)

Voor onze klant Jorssen bouwden 
we een volledig nieuw garage- 

complex met showroom volgens 
een ingenieuze draagstruc-
tuur uit staal. Het pand bestaat 
uit een mix van beton en staal 
waarbij de ondergrondse par-
keerkelder voornamelijk is opge-
trokken uit betonnen kolommen 
en verder vanaf het gelijkvloers 
volledig gebouwd is in staal. De 
voornaamste constructieve uit-
daging van dit project waren de 
horizontale gevelvlakken die zo 
slank mogelijk moesten blijven 
terwijl de luifels in het verlengde 
van de eerste verdieping en het 
dak maar liefst vier meter over-
kragen. Om dit mogelijk te maken 
werd er gebruik gemaakt van zo-
wel S235- als S355-staal. Het 
paradepaardje in de toonzaal is 
de trap die is opgebouwd uit een 
zware staalstructuur waarbij de 
treden en tegentreden uit vlakke 
staalplaten bestaan, aangezien 
de constructie heel wat gewicht 
moet kunnen dragen. 

BMW Jorssen - 
Merksem (BE)

Heylen Warehouses - 
Almelo (NL)
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De positieve tendens die we al 
enkele jaren zien in de staalbouw 
heeft zich ook in 2018 doorgezet. 
Onze omzet is gegroeid, de pro-
jecten zijn nog complexer gewor-
den en de internationale context 
is verruimd. Dat vraagt dan ook 
om een aanpassing van onze or-
ganisatie. 

AANPASSING AAN GROEI
Er zijn een aantal aspecten die 
belangrijk zijn om een groei zoals 
we bij ASK Romein de afgelo-
pen jaren hebben doorgemaakt 
het hoofd te kunnen bieden. Eén 
daarvan is de uitbreiding van 
het personeelsbestand. In 2018 
hebben we heel wat mensen 
aangenomen voor onze afdelin-
gen productie, engineering en 
projectleiding. Het vinden van 
de juiste mensen is al een uit-
daging op zich, maar daar stopt 
het uiteraard niet. Al deze nieu-
we medewerkers moeten ook de 
processen en de cultuur van ASK 
Romein leren kennen. We hebben 
in 2018 veel geïnvesteerd in het 
productief inzetten en begelei-
den van onze nieuwe mensen.
We hebben in 2018 ook hard ge-
werkt aan de verdere integratie 
van Oostingh. De afstemming 
van de productie over beide lo-
caties verloopt nu erg vlot en 
datzelfde geldt ook voor de en-
gineeringsafdelingen van onze 
vestigingen in Roosendaal en in 

Katwijk. Naast de voordelen van 
extra productiecapaciteit voor 
balken blijkt ook de coatingafde-
ling in Katwijk een grote meer-
waarde te zijn waardoor we ons 
nog sterker kunnen positioneren 
op de markt. 

Om de complexiteit van onze 
projecten het hoofd te kunnen 
bieden is het uitermate belang-
rijk om een duidelijk overzicht te 
verkrijgen over het logistieke pro-
ces en dat vervolgens gedurende 
het gehele traject te behouden. 
In 2017 zijn we gestart met de 
implementatie van een geauto-
matiseerd logistiek systeem dat 
het mogelijk maakt om op elk mo-
ment in het productieproces – tot 
en met de uiteindelijke montage 
op de bouwplaats – de status 
van een te produceren onderdeel 
te volgen. De totale voortgang 
kan gevisualiseerd worden aan 
de hand van 3D-modellen. Zowel 
voor onze eigen werkvoorberei-
ders en projectleiders, alsook 
voor de opdrachtgever is dat een 
grote toegevoegde waarde.

Eind 2018 hebben we besloten 
om dit systeem ook in onze ves-
tiging te Katwijk te implemente-
ren. Op deze manier ontstaat er 
een uniforme werkmethode en 
kunnen onze projecten die we op 
meerdere locaties produceren 
centraal worden gemanaged. De 

daadwerkelijke implementatie in 
Katwijk start begin 2019.

VERBOUWING KATWIJK
Onze productiehallen en kanto-
ren in Katwijk hebben in 2018 een 
grote opfrisbeurt gekregen. Zo 
is de eerste verdieping volledig 
verbouwd en hebben we ook de 
indeling en outfit van de kanto-
ren volledig herzien. In het laatste 
kwartaal is de buitengevel van 
de productiehallen van nieuwe 
beplating voorzien conform de 
kleuren van de huisstijl van ASK 
Romein, wat voor een strakke en 
uniforme uitstraling zorgt. De pro-
ductiehal heeft nieuwe ledverlich-
ting gekregen wat zorgt voor sig-
nificant meer licht in de ruimte 
terwijl het energieverbruik daalt. 
De benedenverdieping en de kan-
tine staan nog op de planning  
van 2019/2020.

VDK ENGINEERING
Na de overname van Oostingh 
bleek het al snel een logi-
sche stap om de collega’s van  
VDK Engineering samen te 
brengen in Katwijk met de col-
lega-ingenieurs van Oostingh  
en zo de (fysieke) afstand tus-
sen beide afdelingen te verklei-
nen. Deze bundeling van ken-
nis en ervaring zorgt voor nog 
meer efficiëntie bij het ontwik-
kelen en engineeren van onze  
projecten. 

DE POSITIEVE 
TENDENS ZET 
ZICH VOORT
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OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN

OVERNAME DUWI DESIGN
In november 2018 hebben we het 
ontwerp- en tekenbureau DUWI 
Design uit Sluiskil overgenomen. 
Zowel op het gebied van stati-
sche hoofdberekeningen als op 
het gebied van modelleren vormt 
DUWI Design een waardevol-
le aanvulling voor ASK Romein. 
Naast expertise op het vlak van 
staalconstructies voor gebouwen 
en hallen hebben zij ook heel wat 
expertise omtrent bruggenbouw, 
wat maakt dat de overname van 
DUWI Design ook voor Hillebrand 
een mooie aanvulling is. De sa-
menwerking met onze andere 
vestigingen is intussen al goed op 
gang gekomen en zal in 2019 ver-
der worden geoptimaliseerd.

BUSINESS UNIT 
DATACENTERS
In 2018 heeft onze staalbouwtak 
een nieuwe belangrijke stap ge-
zet: we hebben de opdracht ver-
kregen om het volledige CSA (Civil 
Structural and Architectural) 
-pakket uit te voeren van een 
hyperscale datacenter. Veruit 
het grootste datacenter in 
Nederland wat in deze omvang 
in één fase wordt gebouwd. Het 
werk is aangenomen op basis 
van design & build. Naast ASK 
Romein kent de projectorgani-
satie nog twee nevenaannemers 
voor de technieken en een overall 
managing contractor.

In nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever heeft ASK Romein 
het ontwerp van de eerste schet-
sen tot en met de uiteindelijke 
uitvoeringstekeningen op punt 
gezet. In september 2018 zijn 
we gestart met de grondwerken 
en de uiteindelijke oplevering is 
voorzien in de loop van 2019.

Begin 2019 zullen we binnen 
onze bedrijfsstructuur een nieu-
we business unit Datacenters 
oprichten om nog beter invul-
ling te kunnen geven aan dit 
type projecten. Onze divisie van 
Staalbouw Nederland zal van-
af dan bestaan uit drie business 
units: Datacenters, Offshore & 
Bridges en Structures. 

ASK Romein - Malle (BE)
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EEN GEVULDE 
ORDERPORTEFEUILLE
De vooruitzichten voor 2019 zijn 
zondermeer positief, we begin-
nen het jaar met een goed gevul-
de orderportefeuille. Zo staan er 
vijf datahallen en diverse andere 
grote werken op het programma 
in drie verschillende landen. Het 
totale tonnage van die projecten 
omvat ruim 30.000 ton staal. 

ENKELE PROJECTEN 
IN DE KIJKER

RAI HOTEL TE 
AMSTERDAM (NL)

Oostingh werkt mee aan het 
grootste nieuwbouwhotel van 
de Benelux – 650 kamers ver-
deeld over 25 verdiepingen – en 
is hierbij verantwoordelijk voor de 
hoofddraagconstructie inclusief 
brandwerende coating.

De complete engineering van dit 
prestigeproject neemt anderhalf 
jaar in beslag en op basis van het 
detailontwerp produceert en le-
vert Oostingh het staalwerk voor 

de hoofddraagconstructie. Voor 
dit project is er een zeer strakke 
projectplanning en de 1.300 ton 
staal dient dan ook just in time 
door ons aangeleverd te worden 
op de bouwplaats.

De hybride constructie is opge-
bouwd uit een betonkern met 
ingestorte stalen liggers. Het 
grootste deel van de constructie 
is uitkragend, wat een belangrijk 
aandachtspunt vormt omwil-
le van de enorme krachten die 
hierop inwerken. De totale op-
pervlakte bedraagt 37.000 m², 
exclusief parkeergarage. 

We realiseren dit project volgens 
Predicaat BREEAM Excellent****.

NIEUWE 
OVERSLAGTERMINAL 
VOOR AVR TE 
ROTTERDAM (NL)

AVR Rozenburg is een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in de ver-
werking van diverse soorten 
restafval die omgezet worden 
in energie en grondstoffen voor 

huishoudens en bedrijven. De 
bestaande overslagterminal is 
uitgebreid en de bouw van deze 
nieuwe hal met afmetingen van 
100 x 50 x 25 meter is gereali-
seerd door Oostingh. 

KANTOORGEBOUW 
AWAREHOUSE AAN 
DE DANZIGERKADE TE 
AMSTERDAM (NL)

Oostingh levert de staalcon-
structie voor het kantoorge-
bouw Awarehouse aan de 
Danzigerkade in de Amsterdamse 
Houthavens. Het kantoorgebouw 
is tot en met de vijfde verdieping 
een gecombineerde bouw van be-
ton kolommen met geïntegreerde 
stalen SFB-liggers in de vloeren. 
De twee verdiepingen voor de zo-
genoemde opstopping op de vijf-
de verdieping worden volledig in 
staal uitgevoerd.

De gevels van het gehele kantoor-
pand worden voorzien van een ro-
buuste stalen siergevel, het Atrium 
en de passage worden voorzien 
van stalen dakkappen.

Awarehouse -  
Amsterdam  (NL)
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OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN

RAI Hotel - 
Amsterdam  (NL)
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Complexe oplossingen bieden 
in staal voor de infrastructurele 
projecten is naast het fabrice-
ren van kwalitatief hoogwaardi-
ge stukken voor de offshore een 
hoofdactiviteit van Hillebrand. 
Onze vestigingen van Hillebrand 
in Vlissingen en Middelburg zijn 
volledig uitgerust om hoogwaar-
dige one-off specials te bouwen 
voor beide markten. 

TEKENEN VAN HERSTEL 
Het bouwen van bruggen, sluizen 
en andere waterbouwkundige 
specials maakt al sinds een aan-
tal decennia een belangrijk deel 
uit van de omzet van Hillebrand. 
Binnen dit marktsegment hebben 

zowel de prijzen als de volumes 
de afgelopen jaren onder druk 
gestaan. Het is sinds 2017 dat de 
eerste tekenen van herstel duide-
lijk voelbaar zijn en we hebben dan 
ook in 2018 enkele mooie projec-
ten gerealiseerd, waaronder de 
Bongerdbrug te Amsterdam, de 
beweegbare brug Nigtevecht te 
Nigtevecht en de Smitsvestbrug 
te Bergen op Zoom.

RENOVATIEPROJECTEN 
OP DE AGENDA
De omzet in 2018 bleek echter de 
prognose niet te kunnen halen; 
de beperkte overheidsbudget-
ten van de afgelopen jaren heb-
ben duidelijk nog een impact op 

dit deel van de markt. Gelukkig 
zien we in de laatste kwartalen 
een kentering en is ook onze or-
derportefeuille voor 2019 reeds 
goed gevuld met onder meer een 
aantal toonaangevende projec-
ten zoals de Prins Clausbrug te 
Dordrecht, het Trekfietsviaduct in 
Den Haag, de Marknesserbrug te 
Emmeloord en de Kwadijkerbrug 
te Purmerend.

De vooruitzichten voor dit markt-
segment zijn dus zondermeer 
positief, en dat kunnen we con-
cluderen op basis van onze or-
derportefeuille, onze lopende 
tenders en het aantal interes-
sante business leads. 

EEN VRAGENDE 
MARKT BIEDT 
ZICH AAN

Nigtevechtbrug - 
Nigtevecht (NL)
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OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN

Voor de periode 2020-2025 
staan er enorm veel renovatie-
projecten op de agenda. Veel in-
frastructurele werken en kunst-
werken in Nederland zijn rond 
de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
aangelegd en naderen het ein-
de van hun (technische) levens-
duur. Overheden zoals Rijks-, en 
Provinciale Waterstaat alsmede 
de gemeenten hebben de eerste 
projecten al aangekondigd en er 
zullen er ongetwijfeld nog vele 
volgen. Hillebrand is klaar voor 
deze vragende markt en binnen 
dit kader passen tevens onze 
geplande investeringen in het 
samenvoegen van beide locaties 
van Hillebrand en het uitbreiden 
van het terrein met de bouw van 
een 250 meter lange kademuur.

ENKELE PROJECTEN 
IN DE KIJKER

BEWEEGBARE BRUG TE 
NIGTEVECHT (NL)

Hillebrand realiseerde de ver-
nieuwing van brug Nigtevecht, 
een ophaalbrug gelegen in de 
provincie Utrecht. De brug be-
staat uit een 54 ton zwaar brug-
dek met afmetingen van 15 me-
ter bij 9 meter en een balans van 
21 meter op 9,5 meter met een 
gewicht van 85 ton. Hillebrand 
was hierbij verantwoordelijk 
voor de stalen bovenbouw, als-
ook de elektrotechnische en  

mechanische installaties. 

De brugdelen werden volledig 
geprefabriceerd in onze vesti-
ging te Middelburg en over wa-
ter getransporteerd naar de 
bouwlocatie. Aangezien wij in 
Middelburg en Vlissingen over 
eigen kadefaciliteiten beschikken 
kunnen we voor dit type projec-
ten erg efficiënt produceren en 
transporteren.

SMITSVESTBRUG TE 
BERGEN OP ZOOM (NL)

De Smitsvestbrug is een echt ar-
chitectonisch pareltje. De unieke 
vormgeving van de brug is geïn-
spireerd op de vorm van de oude 
turfvaartboten en het silhouet 

van de Brabantse wal. Het ge-
heel is opgebouwd in de vorm 
van de spanten van een schip en 
het materiaal bestaat uit weer-
bestendig roestbruin corten-
staal, wat een mooie rode gloed 
geeft aan het geheel. 

We zijn erin geslaagd de brug 
op een heel korte termijn te pro-
duceren door de productie te 
spreiden over onze twee vesti-
gingen, Vlissingen en Middelburg. 
Zowel voor ons als aannemer 
als voor onze opdrachtgever, 
de gemeente Bergen op Zoom, 
was de brug een fantastisch 
bewijs dat integrale samenwer-
king tot een heel mooi resultaat  
kan leiden.

Smitsvestbrug - 
Bergen op Zoom  (NL)
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In de offshore industrie zijn in 
2018 rake klappen gevallen. 
Diverse bedrijven, zowel aan 
opdrachtgeverszijde als concur-
renten, hebben keihard moeten 
saneren of zijn zelfs failliet ge-
gaan. In deze moeilijke markt 
heeft Hillebrand toch nog een 
redelijke bezetting weten te 
realiseren. Diverse projecten 
werden succesvol uitgevoerd. 
Zoals onder andere een Noise 
Mitigation Screen, een Boulder 
Clearance Tool en uiteraard de 
voor Hillebrand gebruikelijke di-
verse seafastenings. 

Ondanks de malaise in de markt 
hebben we er volop vertrouwen 
in, dat ook in de nabije toekomst 
onze activiteiten voor de offshore 
markt een wezenlijke bijdrage 
zullen leveren aan de omzet van 
Hillebrand. 

ENKELE PROJECTEN 
IN DE KIJKER

NOISE MITIGATION 
SCREEN
Hillebrand heeft een Noise 
Mitigation Screen structure met 
een gewicht van circa 110 ton ge-
produceerd voor Van Oord.

Deze constructie met een gewicht 
van 110 ton is voor de ophanging 
van een ruisonderdrukkings-
systeem. Een dergelijk systeem 
wordt gebruikt ter bescherming 
van de in de zee levende dieren 
bij het aanbrengen van zware 
paalfundaties in de zeebodem.

BOULDER  
CLEARANCE TOOL
Deze constructie van circa 95 ton 
is een gezamenlijke ontwikkeling 
van opdrachtgever, adviesbu-
reau en Hillebrand. Het is een 
tool waarmee men de zeebodem 
afvlakt voordat er buizen en ka-
bels worden aangebracht.

SEAFASTENINGS
Voor het transporteren van 
onshore geproduceerde zwa-
re en volumineuze constructies 
voor de offshore wordt door 

Hillebrand vrijwel continu sea-
fastening geleverd en geïnstal-
leerd. De installatie vindt plaats 
op de transport-pontons en/
of de kraanschepen welke de 
constructies offshore plaatsen. 
Zo kan deze seafastening die-
nen voor o.a. het transport van 
monopiles, transition pieces, de 
bladen van windmolens, zwaar 
equipment etc. De ervaring in 
dit specifieke marktsegment is 
bij Hillebrand opgebouwd vanaf 
begin jaren ’80 met de opkomst 
van de offshore-industrie. Met 
de aanleg van de nieuwe kade-
muur en de bijbehorende extra 
dukdalven kan Hillebrand van-
af eind Q4 2019 op haar loca-
tie in Vlissingen pontons en/
of schepen ontvangen tot 250 
meter bij een gegarandeerde 
waterdiepte van 9.00 meter  
bij LLWS.

ONZE OPVALLENDE 
PERFORMANCE 
BINNEN EEN 
MOEILIJKE MARKT
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OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN
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MVO & 
DUURZAAM-

HEID
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Bij ASK Romein streven we voort-
durend naar het verbeteren 
van onze activiteiten in func-
tie van maatschappij en milieu. 
We voeren projecten uit volgens 
BREEAM-doelstellingen en be-
halen bijna altijd de hoogste sco-
re. Maar ook op sociaal vlak willen 
wij als bedrijf onze stempel druk-
ken door onder meer in te zetten 
op de scholing van de volgende 
generaties en door onze werkne-
mers te motiveren en te onder-
steunen waar mogelijk om meer 
te bewegen. Zo maakt maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen een wezenlijk onderdeel 
uit van het ASK Romein-beleid.

Het begrip Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen kent 
veel toepassingsvormen. Concreet 
gaat het om enerzijds voortdurend 
actief bewust te zijn van het milieu 
tijdens het hele ondernemingspro-
ces en anderzijds ook om op een 
maatschappelijk vlak een actief 
bewustzijn te creëren.

MILIEUBEWUSTE 
INITIATIEVEN
Een belangrijke beleidspijler bij 
ASK Romein is waar mogelijk 
een bijdrage te leveren aan een 
schoner leefmilieu, waarbij we 
een eventueel nadelig kosten- 
aspect aan de kant schuiven. De 
verlichting in onze fabrieken en 
kantoren die bijna voor 100 pro-
cent uit ledlampen bestaat, de 
elektrische heftrucks en een bijna 
energieneutraal kantoorgebouw 
voor onze vestiging in Malle vor-
men daar voorbeelden van.

Sinds een tweetal jaar zetten we 
bijna 200 flatracks in als trans-
portuitrusting voor de grotere 

(meestal buitenlandse) bouw-
plaatsen. Bij een transportfre-
quentie van één keer om de twee 
weken betekent dat bij de retour-
vrachten van 200 flatracks een 
jaarlijkse besparing van circa 1,1 
miljoen transportkilometers, wat 
het equivalent is van dagelijks 
drie à vier vrachtwagens op de 
weg! Voor volgend jaar verhogen 
we het aantal flatracks naar 300 
stuks.

Daarnaast onderzoeken we mo-
menteel de mogelijkheid om de 
bijna 200 stuks in gebruik zijn-
de diesel- en/of benzineperso-
nenwagens in de komende jaren 
te vervangen door 100 procent 
elektrische wagens. 

Ons voorstel om in de Belgische 
Noorderkempen een oud domein 
over te nemen met als doel dit 
unieke natuurgebied te behou-
den voor de toekomst is bij een 
overgroot deel van de betrokke-
nen met instemming ontvangen. 
Omdat een dergelijke overdracht 
een interne unanimiteit van de 
betrokken eigenaren vereist, 
heeft de uiteindelijke toewijzing 
van ons voorstel nog niet kunnen 
plaatsvinden.
 

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORDE 
INITIATIEVEN
Naast verschillende andere on-
dersteuningen van het onderwijs 
zijn we in 2018 bij ASK Romein ge-
start met duaal leren. Leerlingen 
van het technisch onderwijs wor-
den drie dagen per week opge-
leid door werknemers van ASK 
Romein en volgen daarnaast 
twee dagen per week lessen op 
school. Hierdoor ontwikkelen ze 
zowel op school als op de werk-
vloer extra vaardigheden. Het is 
een mooie samensmelting tussen 
het reguliere onderwijs en het 
bedrijfsleven en het vormt voor 
de leerlingen een prima voorbe-
reiding op hun latere loopbaan.

Daarnaast ondersteunt ASK 
Romein vele goede doelen in 
Nederland en België. De toewij-
zing van deze gelden is weliswaar 
divers maar veelal gericht op on-
derzoek en bestrijding van onder 
andere kanker. Maar ook buiten 
onze landsgrenzen dragen wij 
ons steentje bij. In Zuid-Afrika zijn 
wij medefinancier van een kin-
derdorp waar weeskinderen te-
recht kunnen die getroffen wor-
den door HIV/aids.

MVO & 
DUURZAAMHEID

ASK ROMEIN

BREEAM

REHOBOT

MVO

BEN

DUAAL LEREN

KWF FEESTVARKEN
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MVO & DUURZAAMHEID

Kinderdorp Zuid-Afrika

Opleidingen door ASK Romein  
in het technisch onderwijs
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VEILIGHEID & 
KWALITEIT -

QHSE
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VEILIGHEID & 
KWALITEIT -

QHSE
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In 2018 heeft onze QHSE-
afdeling grote stappen gezet 
als antwoord op de algemene 
groei van ASK Romein. We heb-
ben de afdeling sterk uitgebreid 
naar nu in totaal 15 medewer-
kers en we hebben eveneens 
een nieuwe organisatiestructuur  
geïmplementeerd.

Voor de start van 2018 had-
den we een aantal QHSE-
speerpunten geformuleerd en  
we hebben deze in de loop 
van afgelopen jaar meer body  
gegeven. 

1. OPTIMISATION
Door de intensieve groei van 
onze organisatie waren we ge-
noodzaakt om een optimalisatie 
door te voeren van het gehele 
QHSE-managementsysteem van 
ASK Romein. Om dit om te zet-
ten in de praktijk hebben we een 
nieuw ICT-systeem aangeschaft, 
genaamd COMM’ANT. Door de 
juiste implementatie van dit 
QHSE-beheerssysteem worden 
onze werkmethoden, de func-
ties binnen de organisatie en de 

middelen geoptimaliseerd, ge-
harmoniseerd en gestructureerd. 
Zo ontstaat er binnen de volledi-
ge groep een goed afgestemde 
communicatie en een uniforme 
manier van werken.

2. COMPLIANCE  
 AND BEYOND
Het spreekt voor zich dat het 
QHSE-beleid van ASK Romein 
op zijn minst voldoet aan de ei-
sen die gesteld worden door de 
overheid, door de klant en door 
de overige stakeholders. Echter, 
ons engagement ten behoeve 
van kwaliteit, gezondheid, veilig-
heid en milieu gaat verder dan 
dat: ASK Romein wil op het vlak 
van performance uitblinken en 
wil meer doen dan wat door de 
wet- en regelgeving en de klant 
wordt opgelegd. In ons streven 
naar continue optimalisatie voe-
ren wij interne en externe audits 
uit en ook in 2019 zullen wij deze 
strategie continueren. 

3.  QHSE BEHAVIOR  
 AND AWARENESS
Aangepast gedrag van en een 

maximale verantwoordelijkheids-
zin bij onze medewerkers vor-
men de sleutel tot een succes- 
volle realisatie van onze QHSE- 
doelstellingen. Daarom beste-
den we maximale aandacht aan 
veiligheidscampagnes, trainin-
gen en specifieke safety stand-
downs. Dit zullen we in 2019 nog 
verder intensiveren.

Het ultieme doel is om zowel op 
het vlak van kwaliteit als op het 
vlak van veiligheid, gezondheid 
en milieu onberispelijk te zijn. 
Helaas is 2018 toch voor ons zeer 
teleurstellend geëindigd met een 
tragisch ongeval waarbij een zeer 
gewaardeerde collega is overle-
den. De impact hiervan op onze 
organisatie is zeer groot. Al onze 
inspanningen ten spijt kon het 
toch gebeuren. Vanuit de hele or-
ganisatie is er een breed draag-
vlak om ons nog harder in te 
zetten om het ultieme streefdoel 
van 0 te kunnen halen. We heb-
ben er volop vertrouwen in dat 
we onze doelen in 2019 kunnen  
realiseren.

Onze ‘Bewust Veilig’ actie

VEILIGHEID & 
KWALITEIT - QHSE

WANT IEDEREEN MOET AAN 
HET EINDE VAN DE WERKDAG 

WEER GEZOND EN VEILIG  
NAAR HUIS KUNNEN!
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VEILIGHEID & KWALITEIT - QHSE

2014 2015 2016 2017 2018

Aantal gewerkte uren 445.419 705.460 936.184 1.027.909 1.443.707

Bijna ongevallen 11 9 34 31 47

Aantal ongevallen met verzuim 2 0 2 4 5

Aantal ongevallen met dodelijke afloop 0 0 0 0 1

Frequentiegraad 0,90 0,00 0,43 0,38 0,83

Aantal werkdagen met verzuim 153 0 155 166 375

Ernstgraad 0,34 0,00 0,17 0,16 0,26

ONGEVALLENSTATISTIEK
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PERSONEEL & 
OPLEIDINGEN
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Daar waar de groei van het aan-
tal medewerkers in 2017 met 56 
procent (!) enorm was gestegen 
– onder meer door de overnames 
van Hillebrand BV en Oostingh 
Staalbouw BV – heeft de groei 
zich het afgelopen jaar op een 
meer autonome en eerder lineai-
re manier voortgezet. Sinds 2018 
maakt de functie van recruiter 
een vast onderdeel uit van het 
intussen uitgebreidere HR-team 
van ASK Romein. Naast een con-
solidatie van de groei lag de na-
druk bij HR het afgelopen jaar op 
harmonisatie.

OPEN VOOR DE 
TOEKOMSTIGE GENERATIE 
WERKNEMERS
In 2018 hadden we opnieuw veel 
oog voor studenten en starters. 
Een aantal trajecten die eerder 
al waren opgestart, waaronder 
een sponsorcontract voor studie-
verenigingen, werden voortgezet 
en geïntensifieerd. De studenten 

konden op verschillende manieren 
kennismaken met onze projecten, 
onder meer aan de hand van ex-
cursies. Ook stagiaires en BBL’ers 
bleven we onverminderd aantrek-
ken, zij vormen immers het funda-
ment voor onze toekomst. 

SCHOLING EN 
ONTWIKKELING
Binnen ASK Romein hebben we 
het afgelopen jaar ook veel aan-
dacht gehad voor de scholing en 
de verdere ontwikkeling van onze 
eigen mensen. We hebben flink 
geïnvesteerd in het updaten en 
uitbreiden van de verschillen-
de certificaten van onze mede-
werkers. Een groot aantal van 
hen zijn in 2018 gestart met een 
nieuwe studie binnen hun vakge-
bied, meestal met de volledige fi-
nanciële ondersteuning van ASK 
Romein. Het vergaren van kennis 
is onontbeerlijk verbonden aan 
de groei van onze organisatie en 
aan de steeds toenemende com-

plexiteit van onze projecten. We 
vinden het belangrijk om onze 
medewerkers te binden en te 
boeien door ze onder meer extra 
scholing aan te bieden. 

INTERNATIONALE 
ARBEIDERSMARKT
De (internationale) groei van ASK 
Romein zorgt voor een grotere di-
versiteit aan culturen binnen de 
organisatie. Gezien de Engelse 
taal meer en meer de voertaal 
is en de potentiële medewerkers 
steeds vaker buiten de lands-
grenzen gezocht dienen te wor-
den, hebben we besloten om ons 
ook meer te richten op de interna-
tionale arbeidsmarkt. Het klimaat 
van onze organisatie leent zich 
daar ook toe, getuige de instroom 
van mensen buiten onze lands-
grenzen. Door ons te registeren bij 
de IND als Erkend Referent wordt 
het voor ASK Romein eenvoudiger 
om medewerkers van buiten de 
EU aan te trekken. 

CONSOLIDATIE & 
HARMONISATIE
VAN DE GROEI

Heytec – Lier (BE)
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PERSONEEL & OPLEIDINGEN

Autovillage –  
Hasselt (BE)

Stolperophaalbrug –  
Schagen (NL)

Noordland 13 – 
Bergen-op-Zoom  (NL)
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PERSONEELSONTWIKKELING

PERSONEELSONTWIKKELING
De ontwikkeling van ons personeelsbestand over de 
laatste vijf jaar is hieronder afgebeeld, samen met 
de prognose voor 2019. De cijfers laten zien dat het 
aantal vaste medewerkers in 2018 is toegenomen 
tot 589, wat een groei betekent van 14 procent. In 
2018 verliep die groei voornamelijk autonoom; zes 
nieuwe medewerkers kwamen voort uit de overname 
van DUWI Design in november 2018.

60
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Cijfers in FTE’s per 31 december

VERZUIM
Het gemiddelde verzuimpercentage is in 2018 licht 
gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren: met 
3,6 procent zitten we net boven ons eigen gemiddel-
de. ASK Romein houdt die negatieve tendens in 2019 
nauwlettend in de gaten en tracht waar mogelijk in 
te grijpen en bij te sturen. Uiteraard wordt er steeds 
goed overlegd met onder meer de (externe) arbo-
dienstverlener.

LEEFTIJD
In 2018 bedroeg de gemiddelde leeftijd 43 jaar, net 
zoals in 2017. 

HET JAAR 
IN CIJFERS
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LEEFTIJDSOPBOUW

TOTAAL 2018  AANTAL    %

  < 30 jaar 129 21,9%

  30-39 jaar   105 17,8%

  40-49 jaar 147 25,0%

  50-59 jaar 150 25,5%

  ≥ 60 jaar   58 9,8%

Totaal: 589
Gemiddelde leeftijd: 43 jaar

TOTAAL 2017  AANTAL    %

  < 30 jaar 116 22,5%

  30-39 jaar   86 16,7%

  40-49 jaar 143 27,8%

  50-59 jaar 132 25,6%

  ≥ 60 jaar   38   7,4%

Totaal: 515
Gemiddelde leeftijd: 43 jaar

DUUR VAN HET DIENSTVERBAND

TOTAAL 2018  AANTAL    %

  0 tot 1 jaar 169  28,7%  

  1 tot 3 jaar 100 17,0%

  3 tot 5 jaar   30   5,1% 

  5 tot 10 jaar 125 21,2% 

  10 tot 20 jaar   100 17,0%

  ≥ 20 jaar    65 11,0% 

Totaal: 589
Gemiddeld dienstverband: 9 jaar                                     

TOTAAL 2017  AANTAL    %

  0 tot 1 jaar   77  15,0%  

  1 tot 3 jaar 116 22,5%

  3 tot 5 jaar   30   5,8% 

  5 tot 10 jaar 118 22,9% 

  10 tot 20 jaar   93 18,1%

  ≥ 20 jaar    81  15,7% 

Totaal: 515
Gemiddeld dienstverband: 10 jaar          

PERSONEEL & OPLEIDINGEN
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INVESTERINGEN
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INVESTERINGEN
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De groei van onze organisatie en omzet gaat hand 
in hand met de noodzaak van onze  investeringsbe-
hoefte. Onze investeringen behelzen zowel uitbrei-
dings- als vervangingsinvesteringen, waarvan de 
eerste categorie verreweg de grootste vormt.

De investeringen zijn enerzijds het gevolg van 
onze groei, waardoor nieuwe behoeftes ontstaan. 
Anderzijds wordt onze behoefte gedreven door ef-
ficiency, waarbij koop op langere termijn voordeliger 
is dan huur van bepaalde objecten. Tenslotte zijn wij 
trots op ASK Romein en willen we dat onze mensen 
werken in een aangename omgeving met moderne 
middelen. Ook naar onze klanten en relaties willen 
we laten zien dat ASK Romein kwaliteit in al haar fa-
cetten hoog in het vaandel heeft staan.

ONDERSTAAND EEN SPECIFICATIE VAN 
DE BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN 
(EXCLUSIEF ACQUISITIES) IN 2018
(in duizenden euro’s)

Kantoor Malle 2.285

Wagenpark 1.359

Huisvesting montage 1.056

ICT hard- en software 726

Facelift Oostingh 585

Flatracks 575

Renovatie Roosendaal 389

Uitbreiding Vlissingen 289

Overig 625

Totaal 7.889

In 2017 is gestart met de verbouwing van ons kan-
toor in Malle waarbij het kantooroppervlak meer dan 
verdubbeld is en waarbij een Bijna Energie Neutraal 
kantoor is ontstaan. Medio 2018 is dit kantoor in ge-
bruik genomen. In dit jaarverslag zijn daarvan diver-
se foto’s opgenomen.

De investeringen in het wagenpark betreffen ener-
zijds uitbreidingsinvesteringen voor onze nieuwe 
collega’s en anderzijds jaarlijkse vervanging van de 
bestaande wagens.

Door de groei van het aantal projecten en evenzo 
de duur van deze projecten is ervoor gekozen om de 
huisvesting op de bouwplaatsen te kopen in plaats 
van te huren. Deze huisvesting is uitgerust in de huis-
stijl van ASK Romein zodat wij duidelijk zichtbaar zijn 
voor klanten en andere relaties.

De groei van personeel gaat evenzo gepaard met uit-
breiding van hard- en software systemen. Daarnaast 
is geïnvesteerd in een ERP systeem in de vestiging te 
Malle welke in 2019 eveneens op onze Nederlandse 
vestigingen uitgerold gaat worden.

Door de samenvoeging van VDK Engineering, voor-
heen gevestigd te Sassenheim, in het kantoor van 
Oostingh te Katwijk is de eerste etage van het kan-
toor volledig vernieuwd en in een modern jasje ge-
stopt. Bovendien is in 2018 een begin gemaakt met 
de beplating van de werkplaatsen in Katwijk en Malle, 
zodat ook deze volledig in de huisstijl zijn uitgevoerd. 
Ook hiervan is beeldmateriaal opgenomen in deze 
jaarrekening.

Door de gestage groei van onze staalbouwbouwom-
zet in de afgelopen jaren met onder andere aanzien-
lijk grotere projectvolumes wordt een zo’n efficiënt 
mogelijke opslag en transport van de gefabriceerde 
onderdelen steeds belangrijker. Wij hebben daarbij 
gekozen voor het gebruik van flatracks die in eigen 
beheer worden gemaakt. Niet alleen het feit dat op-
slag met behulp van flatracks efficiënter is dan op-
slag op trailers, levert dit ook een positieve bijdra-
ge aan het milieu doordat dit minder noodzakelijke 
transportbewegingen met zich meebrengt. Wij be-
schikken thans over meer dan 200 flatracks. 

ONDERSTAAND EEN GRAFISCHE 
WEERGAVE VAN HET INVESTERINGS-
VOLUME VAN DE AFGELOPEN 5 JAAR 
(EXCLUSIEF ACQUISITIES)
(in duizenden euro’s)

INVESTERINGEN
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INVESTERINGEN

VOOR 2019 ZIJN DE ONDERSTAANDE 
INVESTERINGEN GEPLAND
(in duizenden euro’s)

Aanleg kademuur te Vlissingen 
incl. terreininrichting

7.000

Wagenpark 1.000

Flatracks 750

Huisvesting montage 750

Montage equipment 500

Facelift Katwijk en Malle 500

Overig 1.000

Totaal 11.500

De aanleg van de kademuur in Vlissingen zal naar 
verwachting starten in het derde kwartaal van 2019 
en eind 2019 in gebruik genomen worden. De kade-
muur is een lang gekoesterde wens die door allerlei 
reden uitgesteld is moeten worden. 

Daarnaast worden er plannen uitgewerkt om:
• Onze coatingfaciliteiten uit te breiden om op deze 

manier minder afhankelijk te zijn van deze markt;
• Een nieuwe multifunctionele hal met bijbehorend 

kantoor te realiseren in Vlissingen waarin op ter-
mijn de locaties in Vlissingen en Middelburg zullen 
worden samengevoegd;

• Ons machinepark, zowel in Malle als in Katwijk, 
deels te vervangen;

• De kantoorbehoefte in Roosendaal te herzien om 
een nog verdere groei te kunnen faciliteren.

ACQUISITIES
In november 2018 zijn alle aandelen overgenomen 
van J. Stahl Holding BV waarvan DUWI Design BV 
een dochtermaatschappij is. ASK Romein werkt al 
sinds de vorige eeuw op projectbasis samen met 
DUWI Design. 

DUWI Design is een uiterst ervaren ingenieursbureau 
en vormt voor ASK Romein een welkome aanvulling 
voor haar afdelingen engineering. DUWI Design be-
schikt over zes engineers en tekenaars. Zij vormen 
een welkome aanvulling om snel te kunnen schakelen 
bij nieuwe projecten.

VE-Commerce Heylen Warehouses -  
Venlo (NL)
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In 2018 zijn we uitgekomen op een omzet van EUR 
285 miljoen, een stijging van bijna 50% ten opzichte 
van het voorgaande boekjaar. 

Daarmee is voor het derde jaar op rij een recordom-
zet behaald. En deze groei zet zich ook in 2019 voort. 
De verwachting is dat in 2019 de omzet verder zal 
stijgen met 25 – 40% naar EUR 400 miljoen.

De orderportefeuille is medio maart reeds voor EUR 
330 miljoen gevuld voor 2019 en voor 2020 staat de 
teller inmiddels ruim boven de EUR 100 mio.

Nagenoeg alle onderdelen van ASK Romein heb-
ben bijgedragen aan de omzetstijging in 2018. Enkel 
Hillebrand, actief in de bruggenbouw / infra en 
offshore kende een daling. Maar ook voor Hillebrand 
is de orderportefeuille voor 2019 aanzienlijk beter 
gevuld dan in voorgaande jaren. 

De grootste stijging in 2018 deed zich voor bij onze 
bouwpoot in Nederland die vooral actief is in de rea-
lisatie van grootschalige distributiecentra. In dit seg-
ment verdubbelde de omzet op 1 jaar tijd.

Naar verwachting zal de grootste stijging in 2019 
gerealiseerd gaan worden door de bouw van data-
centers, onderdeel van onze staalbouwafdeling in 
Nederland. Deze omzet zal meer dan verdubbelen 
in 2019 met name veroorzaakt door het opschuiven 
in de bouwkolom. In de beginjaren van de bouw van 
datacenters door ASK Romein, vanaf 2015, was ASK 
Romein enkel betrokken bij de staalconstructie en 
het leggen van de betonvloeren. In de jaren daarna 
is deze scope steeds verder uitgebreid.

In Q3 2018 zijn wij gestart met de bouw van het tot 
nu toe grootste datacenter (een zogenaamde hyper-
scale) in Nederland. Voor dit project hebben wij als 
bouwkundig hoofdaannemer de complete CSA (civil 
- structural - architectural) scope in opdracht.  Naast 
ASK Romein zijn er vervolgens twee nevenaannemers 
welke de verdere inrichting van het datacenter verzor-
gen. De coördinatie van het gehele project is in handen 
van een managing contractor. Naast deze hyperscale 
hebben we LOI’s voor de CSA-scope van nog 2 data-
centers. Met dergelijke opdrachten schuiven we steeds 
verder op in de bouwkolom van de datacenters. Onze 
organisatie zal hier verder op aangepast worden.

OMZET
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FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN

RESULTAAT & CASHFLOW 
Ook de ontwikkeling van het resultaat laat een op-
gaande lijn zien en overtrof de prognose ten tijde van 
de opmaak van de jaarrekening 2017. Het resultaat 
voor belastingen is uitgekomen op EUR 11,4 miljoen 
positief tegenover een prognose van EUR 10 miljoen 
positief.

Het resultaat op onze projecten vertoont niet enkel 
in absolute getallen een opgaande lijn, maar ook de 
relatieve marge kent de afgelopen jaren een stijgen-

SOLVABILITEIT
De positieve resultaten hebben in 2018 echter niet 
geleid tot een verbetering van de solvabiliteit. Deze 
is nadelig beïnvloed door enerzijds een verhoging 
van het balanstotaal van ruim EUR 100 miljoen naar 
bijna EUR 130 miljoen als gevolg van toegenomen 
activiteiten en anderzijds als gevolg van de investe-
ringen. 

de tendens, deze was in 2018 circa 1,5% hoger dan 
in 2016. En naar verwachting zal deze stijging zich in 
2019 verder voortzetten.

De verwachte winst voor belastingen over 2019 be-
draagt EUR 20 miljoen bij een verwachte omzet van 
EUR 400 miljoen.

Grafische weergave van de cashflow vanaf 2014 (in 
duizenden euro’s):

Grafische weergave van de solvabiliteit vanaf 2014:
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LIQUIDITEIT
In de kredietovereenkomst met KBC Bank hebben in 
2018 geen wijzigingen plaatsgevonden. De facilitei-
ten zijn voldoende voor de dagelijkse invulling van de 
financiële behoefte. 

Aangevuld met de faciliteit voor het stellen van bank-
garantie van Nationale Borg kan ook in voldoende 
mate worden voldaan aan het stellen van garanties 
voor opdrachtgevers.

FINANCIËLE RISICO’S
De financiële risico’s, zoals rente-, krediet- en valuta-
risico, zijn onder controle.

De rente op alle langlopende leningen zijn voor lan-
gere tijd vastgezet. Enkel op de rekening courant 

wordt een variabele rente betaald. Gezien de ont-
wikkelingen hierin op Europees niveau wordt het risi-
co van een snelle stijging als acceptabel beoordeeld.

Het debiteurenrisico is evenals voorheen verzekerd 
bij Atradius. De policy bij onvoldoende limiet ver-
krijging is onveranderd en ter beoordeling aan de 
Directie. Zo nodig worden aanvullende zekerheden 
gevraagd of wordt het project niet geaccepteerd.

Het valutarisico van de Deense kronen is in 2018 
nagenoeg volledig weggevallen als gevolg van 
de bijna gehele afronding van het project in 
Denemarken. Voor de overige projecten worden 
vrijwel enkel en alleen in euro’s afspraken ge-
maakt met zowel opdrachtgevers als leveranciers /  
onderaannemers.

Prologis DC 2 - Eindhoven (NL)
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FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN

KENGETALLEN 
VAN DE AFGELOPEN
5 JAAR

JAAR 2014 2015 2016 2017 2018
Prognose

2019

OMZET 72.015 118.942   163.056 188.927 285.471 400.000

BEDRIJFSRESULTAAT 815 6.128 7.725 7.955 12.227 21.000

NETTO RESULTAAT 25 4.017 5.538 5.833 8.096 15.000

AFSCHRIJVING 1.330 1.477 1.652 2.720 3.076 4.000

CASHFLOW 1.355 5.494 7.190 8.553 11.172 19.000

INVESTERINGEN 1.177 2.278 6.902 6.404 7.889 11.500

GEMIDDELD PERSONEEL (FTE) 253 261 307 413 511 550

GARANTIEVERMOGEN 11.286 15.303 20.841 26.147 29.778 45.000

BALANSTOTAAL 42.729 54.653 61.123 101.543 128.879 135.000

SOLVABILITEIT 26,4% 28,0% 34,1% 25,8% 23.0% 33,3%

(in duizenden euro’s)
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JAARREKENING
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48 GECONSOLIDEERDE 
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s) 2018 2017

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 138 -

Materiële vaste activa 2 54.424 49.631

Vastgoedbeleggingen 3 924 924

Financiële vaste activa 4 564 1.098

56.050 51.653

Vlottende activa

Voorraden 5 2.905 2.896

Onderhanden projecten 6 11.337 2.244

Vorderingen 7 58.154 44.602

Liquide middelen 8 433 148

72.829 49.890

128.879 101.543

PASSIVA

Eigen vermogen* 9 23.723 19.699

Negatieve goodwill* 10 6.055 6.448

Voorzieningen 11 2.845 2.160

Langlopende schulden 12 16.523 17.512

Kortlopende schulden 13 79.733 55.724

128.879 101.543

* Het garantievermogen bedraagt ultimo 2018: EUR 29.778.000 (ultimo 2017: EUR 26.147.000)
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49GECONSOLIDEERDE 
WINST- EN 
VERLIESREKENING OVER 2018

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Netto-omzet 125.052 184.993

Wijziging in onderhanden projecten 154.535 1.888

Geactiveerde productie ten behoeve 
van het eigen bedrijf

4.803 1.473

Overige bedrijfsopbrengsten 1.081 573

Som der bedrijfsopbrengsten 14 285.471 188.927

Kosten van grond- en hulpstoffen 30.672 22.553

Kosten uitbesteed werk en andere 
externe kosten

194.382 119.813

Lonen en salarissen 15 25.986 20.380

Sociale lasten en pensioenlasten 16 6.908 5.605

Afschrijvingen op immateriële  
vaste activa

2 -

Afschrijvingen op materiële  
vaste activa

3.467 2.720

Vrijval negatieve goodwill -393 -

Overige bedrijfskosten 12.220 9.901

Som der bedrijfslasten -273.244 -180.972

Bedrijfsresultaat 12.227 7.955

Rentelasten -847 -835

Rentelasten per saldo -847 -835

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen 11.380 7.120

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening

17 -3.284 -1.287

Resultaat na belastingen 8.096 5.833
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50 GECONSOLIDEERD 
KASSTROOMOVERZICHT 
OVER 2018

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Bedrijfsresultaat 12.227 7.955

Voorzieningen 265 -13

Afschrijvingen 3.076 2.720

Bruto-kasstroom eigen bedrijf 15.568 10.662

Veranderingen in het werkkapitaal:

• toename uitgaven minus termijnen op 
opdrachten -9.093 -1.586

• toename voorraad grond- en 
hulpstoffen -9 -1.377

• toename overige vlottende activa -13.552 -14.026

• toename kortlopende schulden 
exclusief bankschulden 22.558 6.858

-96 -10.131

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 15.472 531

Per saldo betaalde interest -847 -835

Vennootschapsbelasting -17 -996

-864 -1.831

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.608 -1.300

Investeringen in materiële vaste activa 
per saldo -7.279 -3.118

Acquisities -400 -9.670

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.679 -12.788

Opname langlopende schulden 1.500 13.350

Aflossing langlopende schulden -3.073 -2.606

Dividend uitkering -4.000 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-5.573 10.744

Netto-kasstroom 1.356 -3.344

Stand liquide middelen (inclusief 
schulden aan kredietinstellingen)

1 januari -3.981 -637

31 december -2.625 -3.981

1.356 -3.344
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51
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING 2018

ALGEMEEN
ASK Romein International BV is een 100%-groeps-
maatschappij 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 hoofd-
zaak het ontwerpen en realiseren van grootschalige 
bedrijfsobjecten waarbij een staalconstructie veelal 
als draagstructuur zal dienen.

GROEPSVERHOUDINGEN
ASK Romein International BV is een holdingmaat-
schappij en staat aan het hoofd van de ASK Romein-
groep.

TOEGEPASTE STANDAARDEN 
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelij-
ke 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 waar-
dering 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 resul-
taat 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 overi-
ge maatschappijen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbon-
den 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 verwan-
ten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen 
worden toegelicht voor zover deze niet onder norma-
le marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt 
toegelicht de aard en de omvang van de transactie 
en andere informatie die nodig is voor het verschaf-
fen 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 vast-
gesteld. Een verplichting wordt in de balans opgeno-
men wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen en de omvang van het bedrag daarvan be-
trouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opge-
nomen wanneer een vermeerdering van het econo-
misch potentieel, samenhangend met een vermeer-
dering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de om-
vang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een ver-
mindering 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 tijd-
stip waarop niet meer wordt voldaan aan de voor-
waarden 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 be-
langrijke 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 financi-
ele informatie in euro's is afgerond op het dichtstbij-
zijnde duizendtal. 

CONTINUÏTEIT 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 
management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen af-
wijken van deze schattingen. De schattingen en on-
derliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de her-
ziening gevolgen heeft.

GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE
De geconsolideerde jaarrekening omvat de fi-
nanciële gegevens van de onderneming en haar 
groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn 
deelnemingen waarin de onderneming een meer-
derheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze 
een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoe-
fend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend, worden financiële instrumen-
ten 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 geza-
menlijke inschrijving uitgevoerd (al dan niet middels 
afzonderlijke rechtspersoon). Deze projecten worden 
bij de uitvoerende entiteit binnen de groep verant-
woord naar rato het belang in deze samenwerking 
als zijnde zelfstandig project. In de praktijk is deze 
wijze van verantwoorden van de gezamenlijke be-
drijfsactiviteiten vergelijkbaar met proportionele 
consolidatie.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de con-
solidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop be-
leidsbepalende 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 identifi-
ceerbare activa en passiva wordt het meerdere als 
goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste ac-
tiva. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het netto-
bedrag 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 afzon-
derlijk tot uitdrukking is gebracht.

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 hebben 
juridische fusies plaatsgevonden tussen de vennoot-
schappen:
•  Hillebrand BV, Hillebrand Staalbouw BV en ASK 

Romein Offshore BV met Hillebrand Constructie 
BV. Na fusie is de naam van Hillebrand Constructie 
BV gewijzigd in Hillebrand BV;

• VDK Engineering BV met Oostingh Staalbouw BV;
• Hillebrand Offshore BV met Hillebrand 

International BV.

Op 23 november 2018 zijn alle aandelen overge-
nomen van J. Stahl Holding BV te Sluiskil, waarvan 
DUWI Design BV een 100% dochtermaatschappij is. 
Beide vennootschappen zijn vanaf 1 juli 2018 opge-
nomen in deze geconsolideerde jaarrekening.

Op 1 oktober 2018 is Combinatie Prins Clausbrug 
VOF opgericht. Hillebrand BV neemt hierin voor 50% 
deel.

De in de consolidatie opgenomen vennootschappen 
betreffen, naast ASK Romein International BV, de 
volgende 100% groepsmaatschappijen:
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53Feitelijk gevestigd te: Statutair gevestigd te:

ASK Romein Holding BV Roosendaal Roosendaal

ASK Romein BV Roosendaal Roosendaal

ASK Romein Staalbouw BV Roosendaal Roosendaal

ASK Romein Bouw BV Roosendaal Roosendaal

ASK Romein 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  
(voorheen: Staalcombinatie ASK Romein BV)  

Roosendaal Roosendaal

 - Staalcombinatie Industriebouw BV Roosendaal Roosendaal

Oostingh Staalbouw BV Katwijk Roosendaal

Hillebrand International BV Middelburg Middelburg

- Hillebrand BV Middelburg Middelburg

- Combinatie Prins Clausbrug VOF (50%) Rotterdam Rotterdam

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 groepsmaat-
schappijen omgerekend tegen de geldende wissel-
koers op de transactiedatum. In vreemde valuta lui-
dende monetaire activa en verplichtingen worden per 
balansdatum in de functionele valuta omgerekend 
tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-
monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die 
tegen historische kostprijs worden opgenomen, wor-
den in euro’s omgerekend tegen de geldende wissel-
koersen op de transactiedatum. De bij omrekening 
optredende valutakoersverschillen worden als last 
in de winst- en verliesrekening opgenomen. Niet-
monetaire 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 valutakoersverschil-
len 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 op-
zichte van het voorgaande jaar.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financiële instrumenten omvatten investeringen in 
aandelen en obligaties, handels- en overige vorde-
ringen, geldmiddelen, leningen en overige financie-

ringsverplichtingen, handelsschulden en overige te 
betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contrac-
ten besloten afgeleide financiële instrumenten (deri-
vaten). Deze worden door de onderneming geschei-
den 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 gewaar-
deerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en  
verliesrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basis-
contracten gescheiden afgeleide financiële instru-
menten, worden bij de eerste opname verwerkt 
tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn ge-
waardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesreke-
ning maken eventuele direct toerekenbare transac-
tiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die 
niet worden gescheiden van het basiscontract worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten 
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE DEEL 
UITMAKEN VAN EEN HANDELSPORTEFEUILLE
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) 
die worden aangehouden voor handelsdoeleinden 
worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzi-
gingen 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 ba-
sis van de effectieve rentemethode, verminderd met 
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van 
een handelsportefeuille worden tegen geamorti-
seerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effec-
tieve 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 af-
geschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden opgenomen te-
gen aanschafwaarde verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd 
op een geschatte economische gebruiksduur en ge-
schieden met toepassing van vaste percentages over 
de aanschafwaarde, waar nodig aangevuld met ex-
tra afschrijvingen tot lagere bedrijfswaarde. 

De bedrijfsgebouwen en –terreinen waren tot en met 
2015 opgenomen tegen de actuele waarde, vermin-
derd met de cumulatieve afschrijvingen. Vanaf boek-
jaar 2016 vinden er geen herwaarderingen meer 
plaats en worden nieuwe investeringen gewaar-
deerd tegen historische kostprijs.

VASTGOEDBELEGGINGEN
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd te-
gen actuele waarde zijnde de reële waarde. 
Waardeveranderingen worden verwerkt in de winst- 
en verliesrekening. De hieruit voortvloeiende her-
waarderingen worden onder aftrek van latent ver-

schuldigde belastingen in de herwaarderingsreserve 
opgenomen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De onder de financiële vaste activa opgenomen an-
dere deelnemingen, waarin invloed van betekenis 
op het zakelijke en financiële beleid kan worden uit-
geoefend, worden gewaardeerd volgens de vermo-
gensmutatiemethode op basis van de netto-vermo-
genswaarde, en berekend volgens de grondslagen 
voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling van de vennootschap. Indien de 
netto-vermogenswaarde van een deelneming ne-
gatief is, wordt deze negatieve waarde in mindering 
gebracht op vorderingen op de deelneming. Voor 
een eventueel daarna resterende negatieve waar-
de 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 aan-
wijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzonde-
re waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de reali-
seerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien 
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerba-
re waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake 
als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
bedrijfswaarde bij voortgezet gebruik. Indien is be-
sloten 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 gewaar-
deerd tegen gemiddelde inkoopprijs of lagere markt-
waarde, 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 mate-
riaalverbruik, zijnde de kosten van de direct voor or-
ders aangeschafte materialen, uit kosten van derden 
(opgenomen tegen kostprijs) en uit bewerkingskosten. 
Met verwachte winsten op onderhanden projecten 
wordt rekening gehouden naar rato van de voortgang 
van het werk op basis van de tot de balansdatum ge-
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maakte projectkosten in verhouding tot de geschatte 
totale projectkosten; verwachte verliezen op onder-
handen projecten worden in mindering op de kostprijs 
gebracht. Gedeclareerde termijnen inzake onderhan-
den projecten worden in mindering op de aldus bere-
kende balanswaarde gebracht. Indien per saldo een 
creditpositie resteert uit hoofde van hogere gefac-
tureerde termijnen dan de waarde van het verrichte 
werk wordt deze per saldo creditstand verantwoord 
onder de kortlopende schulden.

VORDERINGEN
De grondslagen voor de waardering van vorderin-
gen 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 maan-
den. Rekening-courantschulden bij banken zijn opge-
nomen 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 econo-
mische realiteit worden aangemerkt als eigenver-
mogensinstrumenten, 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 eco-
nomische realiteit worden aangemerkt als een fi-
nanciële verplichting, worden gepresenteerd onder 
schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met 
betrekking tot deze financiële instrumenten worden 
in de winst- en verliesrekening verantwoord als kos-
ten of opbrengsten. 

NEGATIEVE GOODWILL
Negatieve goodwill valt vrij in de winst- en verliesre-
kening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, 
indien hier bij de verwerking van de overname re-
kening mee is gehouden en deze lasten en verliezen 
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is 
gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan 
valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming 
met het gewogen gemiddelde van de resterende 
levensduur van de verworven afschrijfbare activa. 
Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de 
reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire 
activa wordt het meerdere direct in de winst- en ver-
liesrekening verwerkt.

VOORZIENINGEN
ALGEMEEN
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwach-
ting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verlie-
zen 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 verle-
den; 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 wor-
den opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de 
waarde van activa en passiva volgens fiscale voor-
schriften enerzijds en de gevolgde bedrijfseconomi-
sche grondslagen anderzijds. De berekening van de 
latente belastingvorderingen en belastingverplichtin-
gen geschiedt tegen contante waarde. Latente belas-
tingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend 
uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaar-
deerd indien in redelijke mate kan worden aangeno-
men 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 toe-
komstige salarisstijgingen van gemiddeld 1,5% en een 
vertrekkans van het personeel. De contante waarde 
van de voorziening is berekend op basis van een ren-
tepercentage van 1,91%.

LANGLOPENDE SCHULDEN
De waardering van langlopende schulden is toege-
licht onder het hoofd Financiële instrumenten.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De waardering van kortlopende schulden is toege-
licht onder het hoofd Financiële instrumenten.

LEASING
FINANCIËLE LEASING
De Groep least een deel van het wagenpark, de ma-
chines en installaties; hierbij heeft de Groep gro-
tendeels de voor- en nadelen verbonden aan de 
eigendom van deze activa. Deze activa worden ge-
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activeerd in de balans op het tijdstip van het aan-
gaan van het leasecontract tegen de reële waarde 
van het actief of de lagere contante waarde van de 
minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermij-
nen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een af-
lossings- en een rentecomponent, gebaseerd op een 
vast rentepercentage. De leaseverplichtingen wor-
den 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 economi-
sche levensduur of, indien korter, de leasetermijn.

OPERATIONELE LEASING
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- 
en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de 
Groep ligt, worden verantwoord als operationele 
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele 
leasing worden, rekening houdend met ontvangen 
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis ver-
werkt 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 pro-
jecten in opdracht van derden bestaan uit de con-
tractueel overeengekomen tegenprestaties, meer- 
en minderwerk en claims en vergoedingen voor zover 
het waarschijnlijk is dat die opbrengsten zullen wor-
den 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 belas-
tingen 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 pro-
jecten bestede kosten, verhoogd met de wijziging in 
het boekjaar van de tot en met het boekjaar verant-
woorde winst. 

De winstneming op onderhanden projecten ge-
schiedt in overeenstemming met de waarderings-
grondslag volgens paragraaf onderhanden projec-
ten minus termijnen.

BEDRIJFSKOSTEN
KOSTEN UITBESTEED WERK EN ANDERE 
EXTERNE KOSTEN
Hieronder zijn opgenomen de direct aan de net-
to-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 Bedrijfstak-
pensioenfonds van de Metalektro en Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. 
Hierbij is sprake van een toegezegd pensioenrege-
ling. Hieronder wordt verstaan een regeling waar-
bij aan de werknemers een pensioen is toegezegd 
waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris 
en dienstjaren. De Groep heeft in geval van een te-
kort bij het Bedrijfstakpensioenfonds geen verplich-
ting tot het voldoen aan aanvullende bijdragen an-
ders dan hogere toekomstige premies.

De vennootschap 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 dienst-
jaren. 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 Bedrijfstakpensioen-
fonds van de Metalektro bedraagt per 31 december 
2018 97,6%. PME heeft in 2018 een herstelplan inge-
diend bij De Nederlandse Bank. In het plan beschrijft 
PME hoe de reserves weer worden aangevuld tot 
een dekkingsgraad van 104,3%. 

De belangrijkste genomen maatregelen volgens het 
herstelplan zijn als volgt weer te geven:
• In het door DNB goedgekeurde herstelplan geeft 

PME aan hoe het op een Vereist Eigen Vermogen 
van 120,2% komt.

• Op dit moment (eind 2018) hoeven er geen kortin-
gen van het pensioen aangekondigd te worden.
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• Indexatie is met de huidige dekkingsgraad niet mogelijk.
• Eind 2023 bereikt PME een beleidsdekkingsgraad 

hoger dan het vereist Eigen Vermogen.

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioen-
fonds van de Bouwnijverheid bedraagt per 31 decem-
ber 2018 113,6%. Het pensioenfonds heeft in 2018 een 
herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank. 

• Het herstel van de dekkingsgraad zet door.
• Op dit moment (eind 2018) hoeven er geen kortin-

gen van het pensioen aangekondigd te worden. 
• Per 1 januari 2018 en 2019 werden de pensioenen 

met 0,59% respectievelijk 1,07% verhoogd.

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 pre-
mies worden als personeelskosten verantwoord in 
de winst- en verliesrekening. Voor zover de verschul-
digde premie nog niet is voldaan, wordt deze als ver-
plichting in de balans opgenomen.

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen materiële vaste activa worden geba-
seerd op een geschatte gebruiksduur en geschieden 
met toepassing van vaste percentages over de aan-
schafwaarde.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve ren-
tevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de 
verwerking van de rentelasten wordt rekening ge-

houden 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 kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en 
het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende 
schulden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omge-
rekend tegen de gemiddelde koers. Koersverschillen 
inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kas-
stroomoverzicht getoond. Ontvangen en betaalde 
rente, ontvangen dividenden en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operatione-
le activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworden groepsmaat-
schappij is opgenomen onder de kasstroom uit inves-
teringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft 
plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de ver-
worden 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 financie-
ringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 
uit operationele activiteiten.

Katoen Natie Hornhaven –  
Amsterdam (NL)
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VASTE ACTIVA

1. IMMATERIËLE  VASTE ACTIVA 
Het verloop in 2018 is als volgt:

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2018

Verwerving deelneming 140

Afschrijving goodwill -2

Balanswaarde 31 december 2018 138

De goodwill wordt afgeschreven over een periode van 10 jaar.

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

(in duizenden euro’s)
Bedrijfs- 
terreinen

Bedrijfs- 
gebouwen

Machines
en 

installaties

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen

Mva in 
uitvoering 
& vooruit-
betalingen 

op mva

Totaal

Stand per 1 januari 

• Aanschafwaarde 12.175 25.152 13.929 13.916 3.951 69.123

• Herwaarderingen 5.452 2.501 - - - 7.953

• Cumulatieve 
afschrijvingen

- -9.153 -9.266 -9.026
-

-27.445

Boekwaarde per  
1 januari 2018 17.627 18.500 4.663 4.890 3.951 49.631

Mutaties

• Investeringen - 5.226 1.450 2.017 -804 7.889

• Afschrijvingen - -1.090 -1.013 -1.364 - -3.467

• Desinvesteringen 
aanschaffings-
waarde

- - -401 -170 - -571

• Desinvesteringen 
cumulatieve 
afschrijvingen

- - 389 142 - 531

• Nieuwe consolidaties - 187 - 50 - 237

• Overige mutaties - 20 35 119 - 174

Saldo 17.627 22.843 5.123 5.684 3.147 54.424

Stand per  
31 december 

• Aanschafwaarde 12.175 30.706 14.902 15.818 3.147 76.748

• Herwaarderingen 5.452 2.501 - - - 7.953

• Cumulatieve 
afschrijvingen

- -10.364 -9.779 -10.134 - -30.277

Boekwaarde per  
31 december 2018 17.627 22.843 5.123 5.684 3.147 54.424
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De belangrijkste afschrijvingspercentages zijn:
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0 – 5,0;
• Machines en installaties: 10 – 25;
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 – 25.

De bedrijfsgebouwen in Vlissingen zijn gevestigd op 
in erfpacht verkregen terreinen, zodat de vennoot-
schap 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 5,3 mil-
joen (ultimo 2017: EUR 5,2 miljoen).

3. VASTGOEDBELEGGINGEN
Het verloop in 2018 is als volgt:

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2018 924

Overige mutaties -

Balanswaarde 31 december 2018 924

 
Alle vastgoedbeleggingen zijn eigendom van de 
groep en worden aangehouden om waardestijgin-
gen te realiseren. De onroerende zaken worden niet 
gebruikt in de productie of op andere wijze voor eigen 
gebruik aangewend. De reële waarde van de vast-
goedbeleggingen is bepaald door een onafhankelij-
ke, 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 2018 bedraagt de som van de herwaarderin-
gen EUR 149.000.

4. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop van de financiële vaste activa kan als 
volgt worden weergegeven: 

(in duizenden euro’s)

Overige 
deel-

nemingen

Actieve 
belasting-

latentie
Totaal

Stand per 1 
januari 2018 13 1.085 1.098

Mutaties: 
Onttrekkingen - -534 -534

Stand per 31 
december 2018 13 551 564

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

De latentie betreft een actieve latentie in verband 
met compensabele verliezen van EUR 705.000 en 
een passieve latentie van EUR 154.000 als gevolg 
van fiscaal afwijkende waardering activa. De actie-
ve latentie is gewaardeerd tegen contante waarde. 
De contante waarde is berekend op basis van de no-
minale waarde van de latente belastingvorderingen 
tegen het huidige tarief van 25% ad EUR 932.000 
een bruto rente van 2.07% en een gemiddelde loop-
tijd van de vorderingen van 1 tot 8 jaar welke is ge-
baseerd op de periode waarin de vorderingen naar 
verwachting gerealiseerd zullen worden.

VLOTTENDE ACTIVA

5. VOORRADEN

(in duizenden euro’s) 31 december 
2018

31 december 
2017

Grond- en 
hulpstoffen

2.905 2.896

6. ONDERHANDEN PROJECTEN

(in duizenden euro’s)
31 december 

2018
31 december 

2017

Onderhanden 
projecten

390.156 235.621

Af: 
Gedeclareerde 
termijnen op 
opdrachten in 
portefeuille

-378.819 -233.377

11.337 2.244

Verantwoord 
onder 
kortlopende 
schulden

- -

11.337 2.244

In het totaal van de onderhanden projecten zijn op-
drachten opgenomen, waarvan de gedeclareerde 
termijnen de bestede kosten (verhoogd met tussen-
tijdse winst en onder aftrek van de voorzieningen) 
van de onderhanden projecten overtreffen. De to-
tale creditstand van deze projecten bedraagt ultimo 
2018 EUR 11,1 miljoen (2017: EUR 13,9 miljoen).
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7. VORDERINGEN

(in duizenden euro’s)
31 december 

2018
31 december 

2017

Handels-
vorderingen

56.428 42.551

Belastingen en 
sociale premies

849 1.593

Overige 
vorderingen en 
overlopende 
activa

877 458

58.154 44.602

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 
2018 geldmiddelen zijn opgeofferd. Daarnaast zijn 
voor EUR 1,0 miljoen investeringen verricht door mid-
del van financiële leasing. Evenzo is het in de balans 
opgenomen bedrag van EUR 1,0 miljoen aan langlo-
pende 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 2018.

Inzake RJ265-201 informeren wij u dat het totaalre-
sultaat niet afwijkt van het resultaat na belastingen 
volgens de winst- en verliesrekening.

10. NEGATIEVE GOODWILL
Het verloop in 2018 is als volgt:

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2018 6.448

Vrijval ten gunste van het resultaat -393

Balanswaarde 31 december 2018 6.055

 
De negatieve goodwill is in 2017 ontstaan na verwer-
ving van het onroerend goed bij overname van een 
deelneming. Deze goodwill zal vrijvallen ten gunste 
van de winst- en verliesrekening als gevolg van af-
schrijvingen op de verworven activa.

11. VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt wor-
den weergegeven: 

(in duizenden euro’s)

Latente 
belasting 
verplich-

tingen

Jubilea uit-
keringen Totaal

Stand per 1 
januari 2018

1.997 163 2.160

Mutaties:
• Nieuwe 

consolidaties
7 - 7

• Dotaties 413 265 678

Stand per 31 
december 2018

2.417 428 2.845

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 324.000 (2017: EUR 40.000).

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 17% en 21%. De tegen de contante waarde 
opgenomen latente belastingverplichting bedraagt  
EUR 2.417.000 ten opzichte van EUR 4.191.000  
tegen het huidige nominale tarief.

Het bij de discontering gehanteerde netto rente per-
centage bedragen respectievelijk voor Nederland en 
België: 2,07%. De gemiddelde looptijd van de latente 
belastingverplichtingen bedraagt 20 jaar. 

12. LANGLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s) Rente %
Schuld 
 > 1 jaar 
< 5 jaar

Schuld 
> 5 jaar Totaal

Financieringen 1,4 – 5,7 10.468 5.755 16.223

Overig - 300 - 300

10.768 5.755 16.523

Ten behoeve van de kredietfaciliteit bij KBC Bank NV 
en Rabobank, zijn per 31 december 2018 de volgende 
zakelijke zekerheden afgegeven:
• hypothecaire inschrijving onroerend goed te 

Roosendaal, Middelburg, Katwijk, Vlissingen-Oost 
en Malle - België;

• verpanding vorderingen, voorraden, bedrijfsinven-
taris en rechten polis Atradius;
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• verpanding vorderingen en rechten uit de polis van 

schadeverzekering (PI verzekering) bij AON.

De totale faciliteit bij KBC Bank NV bedraagt EUR 
52,7 miljoen, te verdelen over:

(in duizenden euro’s)

Rekening-courantkrediet 20,0

Garantiefaciliteit 20,0

Langlopende leningen 12,5

Lease faciliteit 0,2

52,7

Als gevolg van een onvoorziene stijging van het ba-
lanstotaal is de solvabiliteitsratio volgens de krediet- 
overeenkomst met de KBC Bank niet gehaald. De 
overeenkomst verreist een ratio van 25% terwijl we 
op 23% zijn uitgekomen. Het betaalde interim-divi-
dend ad EUR 4 miljoen is door KBC Bank goedgekeurd 
op basis van een prognose van een balanstotaal wat 
ruim EUR 10 miljoen lager uit zou komen. Gezien de 
resultaatsverwachting over 2019 is het aannemelijk 
dat we medio 2019 weer aan de ratio van 25% zullen 
voldoen. Gezien de goede verstandhouding met KBC 
Bank en onze uitstekende vooruitzichten verwachten 
wij dat zij een waiver zullen verstrekken en het krediet 
ongewijzigd zullen voortzetten.

De faciliteit voor het stellen van bankgaranties bij 
Nationale Borg bedraagt EUR 20 miljoen. Evenals bij 
KBC Bank verreist onze overeenkomst een ratio van 
25%. Wij verwachten dat ook zij een waiver zullen 
verstrekken.

De overige leningen zijn achtergesteld bij de bank-
schulden aan Rabobank.

13. KORTLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s) 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Kredietinstellingen 3.058 4.129

Aflossingsverplichting 
kredietinstellingen

3.352 2.955

Crediteuren 62.854 39.392

Belastingen en 
sociale premies

5.522 5.707

Gelieerde 
maatschappijen

356 -

Overige schulden en 
overlopende passiva

4.591 3.541

79.733 55.724

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter 
dan 1 jaar. Onder de schuld aan Belastingen en soci-
ale premies is ultimo 2018 een schuld uit hoofde van 
vennootschapsbelasting begrepen van EUR 0,4 mil-
joen (2017: EUR 0,1 miljoen).

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
MARKTRISICO’S
Valutarisico
De Groep is voornamelijk werkzaam in de Europese 
Unie. De opdracht welke uitgevoerd wordt in 
Denemarken wordt in zijn geheel in Deense Kronen 
afgerekend met de opdrachtgever. Een deel van onze 
inkoopwaarde ter plaatse wordt eveneens in Deense 
Kronen betaald. Ten aanzien van het restant is het ri-
sico beperkt als gevolg van de slechts geringe koers-
wisselingen tussen de Euro en de Deense Kroon. 

Renterisico
De Groep loopt renterisico over de rentedragende 
vorderingen (met name onder financiële vaste acti-
va, effecten en liquide middelen) en rentedragende 
langlopende en kortlopende schulden (waaronder 
schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele rente-
afspraken loopt de Groep risico ten aanzien van toe-
komstige kasstromen, met betrekking tot vastrenten-
de vorderingen en schulden loopt de Groep risico’s 
over de marktwaarde.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen fi-
nanciële derivaten met betrekking tot renterisico ge-
contracteerd.

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 kre-
diettermijnen tussen de 8 en 60 dagen. Voor grote 
leveringen kan een afwijkende krediettermijn van 
toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende ze-
kerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De Groep maakt gebruik van meerdere banken ten 
behoeve van haar financieringsbehoefte. Voor zover 
noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt 
aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
VERPLICHTINGEN
Het erfpachtcontract voor het bedrijfsterrein en wa-
tergebied te Vlissingen-Oost is medio 2008 verlengd 
voor 30 jaar, de jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt  
EUR 0,2 miljoen.

De operationele leaseverplichtingen lopen tot me-
dio 2023 en bedragen jaarlijks circa EUR 0,2 miljoen 
(2017: EUR 0,2 miljoen).
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De huurverplichtingen bedragen jaarlijks circa  
EUR 0,2 miljoen (2017: EUR 0,2 miljoen). De verplich-
tingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar.

Op balansdatum zijn bankgaranties verstrekt ten 
behoeve van derden voor een bedrag van EUR 30,4 
miljoen (2017: EUR 25,1 miljoen). Hiervoor gelden de-
zelfde zekerheden als ten aanzien van de door ban-
kiers verstrekte kredieten en leningen.

Ten behoeve van kredietverzekeringsmaatschappij-
en heeft ASK Romein International BV solidariteits-
overeenkomsten getekend.

Er is sprake van claims tegen opdrachtgevers, als-
mede van opdrachtgevers. Daar de uitkomst van 
deze claims uiterst onzeker is, zijn eventuele voor- 
en nadelen niet in de balans opgenomen en kan ten 
aanzien van de waarde hiervan geen reële inschat-
ting worden gemaakt.

Over de afwikkeling van een project loopt een hoger 
beroep in een arbitragezaak, waarin reeds een eind-
vonnis is gedaan. De directie heeft op basis daar-
van haar inschatting in de jaarrekening verwerkt. 
Ondanks deze inschatting is de uitkomst, de daad-
werkelijke afwikkeling en daarmee de waardering 
van de vordering en de door de opdrachtgever in-
gediende tegenclaim uiteraard onderhevig aan het 
procesrisico.

Op basis van 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 uitvoering 
naar rato van ieders aandeel in het samenwerkings-
verband.

ASK Romein International BV vormt tezamen met 
ASK Romein Beheer BV en diens in Nederland ge-
vestigde 100%-dochtervennootschappen een fis-
cale eenheid voor de vennootschapsbelasting en 
omzetbelasting. Op grond van artikel 39 van de 
Invorderingswet zijn alle vennootschappen uit de fis-
cale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de door de 
combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.

Krachtens wettelijke bepalingen inzake ketenaan-
sprakelijkheid berust bij de inlenende vennootschap 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van pre-
mie op grond van werknemers- en volksverzekerin-
gen en van loon- en omzetbelasting bij inlenen van 
arbeidskrachten.

14. SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN
De som der bedrijfsopbrengsten is als volgt geogra-
fisch te splitsen:

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Nederland 212.933 82.575

België 55.816 68.250

Denemarken 13.127 26.152

Ierland 2.067 8.666

Overige EU-landen 1.528 3.284

Totaal 285.471 188.927

15. LONEN EN SALARISSEN
Het gemiddelde aantal werknemers bedraagt:

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Binnenland 356 269

Buitenland 155 144

511 413

Direct personeel 383 310

Indirect personeel 128 103

511 413

  
Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechts-
persoon kwam in 2018 een bedrag van EUR 0,3 mil-
joen ten laste van de groep.

16. SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN
De hierin begrepen pensioenlasten bedragen  
EUR 2,1 miljoen (2017: EUR 1,8 miljoen).
 
17. BELASTINGEN RESULTAAT UIT  
     GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
De belastingen ten bedrage van EUR 3,3 miljoen 
kunnen als volgt worden toegelicht:

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Latente vennootschaps- 
belasting

-954 500

Acute vennootschaps- 
belasting huidig boekjaar

-2.330 -1.787

Totaal -3.284 -1.287

Het effectieve belastingtarief, berekend als zijnde de 
belastinglast gedeeld door het resultaat vóór belas-
tingen, bedraagt 28,8%. Het gewogen gemiddelde 
toepasselijke belastingtarief, wat is berekend op basis 
van de resultaten vóór belastingen in de verschillen-
de landen waarin de groep actief is, bedraagt 25,6%.
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De aansluiting tussen beide tarieven kan als volgt worden toegelicht:

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Resultaat vóór belastingen 11.380 7.120

Belastinglast op basis van  
toepasselijke belastingtarief

-2.913 -1.752

Belastingeffect van:

• Beperkt en niet aftrekbare kosten -13 -9

• Innovatiebox 128 103

• Voorziening latente belastingen -641 371

Activering van eerder niet  
geactiveerde compensabele verliezen

- -

Vennootschapsbelasting  
voorgaande boekjaren

155 -

Totaal -371 465

Effectieve belastinglast -3.284 -1.287

Hoogvliet - Bleiswijk (NL)



A
S

K 
R

O
M

E
IN

 
J

A
A

R
V

E
R

S
LA

G

64 VENNOOTSCHAPPELIJKE 
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s) 2018 2017

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa 18 714 655

Financiële vaste activa 19 37.390 28.281

38.104 28.936

Vlottende activa

Vorderingen 20 22.206 17.482

Liquide middelen 9 5

22.215 17.487

60.319 46.423

PASSIVA
Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 21 4.576 4.576

Herwaarderingsreserve 22 5.693 5.786

Overige reserves 23 13.454 9.337

23.723 19.699

Langlopende schulden 24 2.659 3.189

Kortlopende schulden 25 33.937 23.535

60.319 46.423
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65VENNOOTSCHAPPELIJKE 
WINST- EN 
VERLIESREKENING OVER 2018

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Resultaat deelnemingen na belastingen 9.181 6.691

Overige resultaten na belastingen -1.085 -858

Resultaat na belastingen 8.096 5.833
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TOELICHTING OP DE 
VENNOOTSCHAPPELIJKE  
JAARREKENING 2018

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 vermogensmutatiemetho-
de op basis van de netto-vermogenswaarde, bere-
kend volgens de grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de resultaatbepaling van 
de vennootschap. Indien de netto-vermogenswaar-
de van een deelneming negatief is, wordt deze ne-
gatieve waarde in mindering gebracht op vorderin-
gen 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 2018 is als volgt:

(in duizenden euro’s) Andere vaste bedrijfsmiddelen

Balanswaarde 1 januari 2018 655

Investeringen 314

Afschrijvingen -255

Balanswaarde 31 december 2018 714

Stand per 31 december 2018:

Aanschafwaarde 3.040

Cumulatieve afschrijvingen -2.326

Boekwaarde 714

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 

2018
31 december 

2017

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 37.390 28.281

DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde per 1 januari 2018 28.281

Resultaat 2018 9.181

Overige mutaties -72

Balanswaarde 31 december 2018 37.390

De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreft ASK Romein Holding BV (100%).
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Prologis DC 2 - Eindhoven (NL)

Katoen Natie – Antwerpen (BE)
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VLOTTENDE ACTIVA
20. VORDERINGEN

(in duizenden euro’s) 31 december 2018 31 december 2017

Groepsmaatschappijen 21.648 17.225

Belastingen en premies sociale verzekeringen 124 74

Overige vorderingen 434 183

22.206 17.482

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.

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Balanswaarde 1 januari 5.786 5.687

Realisatie herwaardering -21 -21

Correctie herwaardering / meerwaarde -72 120

Balanswaarde 31 december 5.693 5.786

  
23. OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro’s) 2018 2017

Balanswaarde 1 januari 9.337 10.578

Bij: conform voorstel resultaatbestemming 8.096 5.833

Bij: realisatie herwaardering 21 21

Af: dividenduitkering -4.000 -7.095

Balanswaarde 31 december 13.454 9.337

In 2018 heeft een interim dividenduitkering plaatsgevonden aan de aandeelhouder.

VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING
Voorgesteld wordt om de nettoresultaat over 2018 ad EUR 8.096.000 positief toe te voegen aan de Overige 
reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

24. LANGLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s) Rente % Schuld  > 1 jaar < 5 jaar Schuld> 5 jaar Totaal

Financieringen 1,7 – 2,8 2.034 625 2.659
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25. KORTLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s) 31 december 2018 31 december 2017

Kredietinstellingen 23.580 5.858

Aflossingsverplichtingen 531 532

Belastingen en premies sociale verzekeringen 51 38

Crediteuren 685 324

Groepsmaatschappijen 8.186 16.588

Overige 904 195

33.937 23.535

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 aan-
sprakelijk 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

Onderzoek van de jaarrekening 156 22 178

Adviesdiensten op fiscaal terrein - 178 178

Overige dienstverlening - 37 37

Totaal honoraria 156 237 393

  
 
PERSONEEL
Bij de vennootschap zijn 9 personeelsleden in dienst waarvan geen in het buitenland  
(2017: 8 waarvan geen in het buitenland).

Roosendaal, 31 maart 2019

De directie:     
M.D. Davidse Beheer BV,    
namens deze,

M.D. Davidse     
I. Vinck
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OVERIGE 
GEGEVENS
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OVERIGE 
GEGEVENS
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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 2018

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2018 van ASK Romein 
International BV te Roosendaal gecontroleerd. De 
jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkel-
voudige jaarrekening.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgeno-
men jaarrekening een getrouw beeld van de groot-
te en de samenstelling van het vermogen van ASK 
Romein International BV op 31 december 2018 en 
van het resultaat over 2018 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 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige 

winst-en-verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehan-

teerde 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 verantwoordelijk-
heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van ASK Romein 
International BV zoals vereist in de Wet toezicht 
Accountantsorganisaties (Wta), de Verordening in-
zake de onafhankelijkheid van accountants bij assu-
rance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening ge-
drags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

B. VERKLARING OVER DE IN HET 
JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE 
INFORMATIE

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

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij 
van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen mate-

riële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van titel 9 Boek 

2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben 
op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen van-
uit 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.

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 overeen-
stemming 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 zon-
der afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.

OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het be-
stuur 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 liqui-
deren 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 verkrij-
gen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar 
geen absolute mate van zekerheid waardoor het mo-

gelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materi-
ele 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 gezamen-
lijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslis-
singen 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 profes-
sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstem-
ming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidsei-
sen. 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 reac-
tie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van con-

Noordland 13 – 
Bergen-op-Zoom  (NL)
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trolewerkzaamheden en het verkrijgen van con-
trole-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

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

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruik-
te grondslagen voor financiële verslaggeving, en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehan-
teerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen contro-
le-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfs-
activiteiten 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 relevan-
te gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkre-
gen 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 opgeno-
men 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 groeps- 
controle. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor 
de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de om-
vang en/of het risicoprofiel van de groepsonderde-
len of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de 
groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle 

of beoordeling van de volledige financiële informatie 
of specifieke posten noodzakelijk was. 

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

Roosendaal, 31 maart 2019

BDO Audit & Assurance BV
Namens deze,

Drs. H.J.D. Vogelaars RA, was getekend

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 gevol-
gen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft ver-
leend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring 
indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien 
dat de Vennootschap na de uikering niet zal kunnen 
blijven voortgaan met het betalen van haar opeis-
bare 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 tus-
sentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten las-
te van een reserve van de Vennootschap. Ook het 
Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim- 
dividend.



ASK ROMEIN MALLE 

DUWI DESIGN

ASK ROMEIN STAALBOUW
ASK ROMEIN BOUW

OOSTINGH

HILLEBRAND

HILLEBRAND

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

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

HILLEBRAND 
Kleverskerkseweg 83 
4338 PM Middelburg 
Nederland
T +31 (0)118 61 23 48
info@hillebrand.nu 
www.hillebrand.nu

ASK ROMEIN MALLE 
Ambachtsstraat 33 
2390 Malle-West  
België
T +32 (0)3 320 24 00 
info.be@ask-romein.com 
www.ask-romein.com
www.ask-romein.be

OOSTINGH 
Lageweg 36 
2222 AG Katwijk 
Nederland
T +31 (0)71 409 70 00
info@oostingh.nl
www.oostingh.nl

DUWI DESIGN
Minister Lelyplein 4
4541 EA Sluiskil
Nederland
T +31 (0)115 477 120
info@duwi.nl
www.duwi.nl

HILLEBRAND
Frankrijkweg 5 / Havennr. 5994
4389 PB Vlissingen
Nederland
T +31 (0)118 61 23 48
info@hillebrand.nu 
www.hillebrand.nu




