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Profiel

Croon is het grootste, gespecialiseerde elektrotechnische bedrijf van Nederland

PRO-ACTIEVE DIENSTVERLENER VOOR AMBITIEUZE OPDRACHTGEVERS
Croon Elektrotechniek is de betrouwbare, solide technisch dienstverlener die verrassend goede oplossingen biedt aan ambitieuze
klanten binnen het bedrijfsleven en de non-profitsector.
Croon denkt vanuit haar kennis en ervaring actief mee om waarde te creëren: op technisch, procesmatig, economisch en veiligheidsgebied. De dienstverlening van Croon leidt bij klanten tot een verbeterde efficiency, veiligheid, continuïteit en daarmee een
beter rendement. Croon kent daartoe een flexibele, innovatieve en integrale benadering: technisch hoogwaardig, economisch
verantwoord, servicegericht en pro-actief. Aanbevolen en uitgevoerd door deskundige medewerkers met passie voor techniek.
Zij vormen de stuwende kracht achter het oplossend vermogen van Croon.
Croon voert eenvoudige tot gedurfde, toonaangevende projecten uit: van ontwerp tot maintenance en is nationaal en internationaal
actief. Croon streeft met haar dienstverlening op de gebieden elektrotechniek, instrumentatie en automatisering naar een uitmuntende langetermijnrelatie met ambitieuze, succesvolle opdrachtgevers.

ONDERDEEL VAN TBI
Croon Elektrotechniek is onderdeel van TBI Holdings B.V.. TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een
duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. Het zijn stuk
voor stuk ondernemingen die beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en
Infra. De TBI-ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken door hun ‘familieband’ optimaal met elkaar samen.
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drs. F.J.A. Haring RA
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Kerncijfers Croon Elektrotechniek B.V.

Bedragen in miljoenen euro’s					

2013

2012

2011

2010

2009

									
Geconsolideerde gegevens									
Bedrijfsopbrengsten

441,6

386,0

327,4

267,0

277,5

Bedrijfsresultaat

5,4

8,5

9,2

7,1

7,5

Nettoresultaat

4,1

6,3

6,8

6,0

7,6

					
Totaal activa
Eigen vermogen
Rentedragende langlopende schulden

163,7

120,4

112,3

107,5

128,4

52,9

48,9

42,4

41,7

43,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

					
Orderportefeuille

459,8

465,9

Netto-investeringen in materiële vaste activa

2,0

Afschrijving materiële vaste activa

6,2
10,2

Cashflow voor dividend

538,0

571,9

314,1

5,4

1,9

5,3

7,3

5,4

5,6

4,9

3,8

11,4

12,4

10,9

11,3

					
Gemiddeld aantal medewerkers

2.365

1.986

1.941

1.884

1.861

Aantal medewerkers ultimo jaar

2.373

1.962

1.981

1.916

1.967

									
Ratio’s									
Bedrijfsresultaat als percentage van bedrijfsopbrengsten				

1,2

2,2

2,8

2,7

2,7

Nettoresultaat als percentage van
• bedrijfsopbrengsten 					
0,9
• het eigen vermogen					

7,7

1,6

2,1

2,3

2,7

12,9

16,1

14,5

17,5

									
Solvabiliteit					
32%

41%

38%

39%

34%

Current ratio				

1,33

1,25

1,20

1,18

1,27

Bestuur
STATUTAIRE DIRECTIE:
ing. L.B. Koek MBA (voorzitter)
ir. J. Vogel
drs. F.J.A. Haring RA

RAAD VAN COMMISSARISSEN:
ir. P.J. Heijboer (voorzitter)
ir. D.A. Sperling
drs. L.J. Pruis RA
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Verslag van de directie

Bedragen in euro’s

beschrijving van dit systeem verwijzen wij u naar het jaarverslag van TBI Holdings B.V.

RESULTAAT
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2013 met 14% gestegen tot een

ORGANISATIE EN PERSONEEL

bedrag van 441,6 miljoen (2012: 386,0 miljoen), met name

Per 1 januari 2013 heeft Croon de aandelen van HVL B.V. over-

gedreven door de overname van HVL B.V. per 1 januari 2013.

genomen van TBI Techniek B.V. Als gevolg hiervan is het totale

De bedrijfsopbrengsten van HVL in 2013 bedroegen 66,5

bestand van vaste medewerk(st)ers in het verslagjaar toege-

miljoen.

nomen met 21% tot 2.373 per ultimo 2013. In verband met deze
overname heeft per 1 januari 2014 een activa-passiva trans-

Door uitdagende marktomstandigheden zijn het bedrijfsre-

actie plaatsgevonden, waarbij beide bedrijven volledig zijn

sultaat en nettoresultaat in 2013 lager uitgekomen dan in

geïntegreerd onder de naam Croon Elektrotechniek B.V.

2012. Het bedrijfsresultaat daalde met 36% tot 5,4 miljoen
(2012: 8,5 miljoen).

Bij de vennootschap is geen sprake van een evenredige verde-

Het nettoresultaat nam af met 35% tot 4,1 miljoen (2012: 6,3

ling van mannen en vrouwen in de statutaire directie en Raad

miljoen). Het saldo van financiële baten en lasten, bestaande

van Commissarissen. Gezien de omvang van de statutaire

uit rentebaten en -lasten en resultaat uit deelnemingen,

directie is niet voldaan aan het door de wetgever gestelde

bedraagt over 2013 0,5 miljoen (2012: 0,2 miljoen).

criterium dat minimaal 30 procent van de zetels bezet wordt
door een vrouw.

ORDERPORTEFEUILLE
De orderportefeuille is ultimo 2013 uitgekomen op een niveau

Croon Elektrotechniek B.V. onderschrijft dat haar organisatie

van 459,8 miljoen, een daling van 1,3% ten opzichte van de

gebaat is bij een hoge mate van diversiteit onder haar mede-

stand ultimo 2012 (466 miljoen). De kwaliteit van de order-

werkers. In dit verband wordt ook gestreefd naar een betere

portefeuille, evenwichtig verdeeld over de diverse sectoren,

vertegenwoordiging van vrouwen in alle geledingen van de

ligt op een goed niveau.

organisatie.

FINANCIERING EN INVESTERINGEN

MARKTONTWIKKELINGEN

De in vaste activa vastgelegde middelen bedroegen ultimo

De opbouw van de bedrijfsopbrengsten is in 2013 niet wezen-

2013 26,0 miljoen (2012: 26,5 miljoen).

lijk veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Binnen de
businessgroups Building Technologies, Industry, Marine &

De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen

Offshore en Infra zijn verschillende marktsegmenten benoemd,

2,0 miljoen. De afschrijvingen van materiële vaste activa lagen

die worden gekenmerkt door een hoge mate van competitie

op een hoger niveau van 6,2 miljoen.

en prijsdruk.

Het netto werkkapitaal bedroeg 11,9 miljoen positief (2012:

Op 1 september 2013 is de vijfde businessgroup Design Engi-

7,6 miljoen positief).

neering van start gegaan met als doel ontwerp- expertise te
vermarkten.

RISICOBEHEER
Croon heeft een aantal omvangrijke DBM-contracten in por-

Op basis van de toekomstverwachting van elk segment zal

tefeuille, welke contracten een afwijkend risicoprofiel kennen

Croon Elektrotechniek B.V. prioriteiten stellen en keuzes

gezien de complexiteit en lange doorlooptijd. Daarnaast heb-

maken.

ben ze door hun omvang een relatief grote impact op het
resultaat van de onderneming.

VOORUITZICHTEN
Ook in 2014 zullen de investeringen in materiële vaste activa

Om de risico’s verbonden aan de bedrijfsvoering goed te kun-

voornamelijk interne ICT betreffen. Het niveau van de netto-

nen beheersen past Croon Elektrotechniek B.V. het risicobe-

investeringen zal naar verwachting onder de afschrijvingen

heersysteem van de holdingmaatschappij toe. Voor een

liggen.
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Het aantal medewerkers zal in 2014 dalen.

De Directie
Rotterdam, 25 februari 2014
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Jaarrekening 2013

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Deelnemingen in combinaties – dat zijn deelnemingen waarin
op basis van een samenwerkingsovereenkomst de zeggen-

PRESENTATIE JAARREKENINGGEGEVENS

schap gezamenlijk met derden wordt uitgeoefend – worden

De jaarrekening wordt opgesteld volgens de wettelijke bepa-

proportioneel in de consolidatie opgenomen. Looptijd en

lingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Indien aannemingscombinaties worden uitgeoefend in de vorm van een vennoot-

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele

schap onder firma wordt rekening gehouden met hoofdelijke

valuta van de onderneming. Alle financiële informatie luidt in

aansprakelijkheid, indien en voor zover daartoe aanleiding

duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. In de balans, de

bestaat op grond van de financiële positie van de combinatie

winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn

en/of van één of meer van de partners daarin.

referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen
naar de toelichting.

Onderlinge vorderingen en schulden en de resultaten op
transacties tussen groepsmaatschappijen en andere in de

De vennootschappelijke winst- en verliesrekening wordt con-

consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd,

form artikel 402 van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

voor zover de resultaten niet door transacties buiten de groep

op vereenvoudigde wijze opgesteld.

zijn geëffectueerd.
Resultaten van verkregen deelnemingen worden in de jaar-

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management

rekening verwerkt vanaf het moment dat invloed van beteke-

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn

nis op het zakelijke en financiële beleid kan worden

op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

uitgeoefend. Resultaten van in het verslagjaar afgestoten

waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten.

deelnemingen worden verwerkt tot aan het moment dat geen

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

invloed van betekenis op het beleid meer kan worden uitge-

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstel-

oefend.

lingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de

In 2013 zijn de volgende vennootschappen verkregen:

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor

• HVL B.V. te Eindhoven.

de herziening gevolgen heeft.

Deze vennootschap draagt vanaf het 1e kwartaal bij aan
het resultaat 2013.

CONSOLIDATIE

• DES Sp. z o.o., Krakau, Polen.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens

Deze vennootschap draagt vanaf het 4e kwartaal bij aan

van Croon Elektrotechniek B.V., van de groepsmaatschappijen

het resultaat 2013.

waarin Croon Elektrotechniek B.V. meer dan de helft van het
stemgerechtigde kapitaal houdt of waarin Croon Elektrotech-

Een lijst van deelnemingen als bedoeld in de artikelen 379 en

niek B.V. op grond van aanvullende regelingen beschikt over

414 van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgeno-

de beslissende zeggenschap inzake het bestuur en het finan-

men op pagina 30 van dit verslag.

ciële beleid en andere rechtspersonen waarop Croon Elektrotechniek B.V. een overheersende zeggenschap kan

VREEMDE VALUTA

uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft. In het

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

algemeen betreft het deelnemingen waarin het belang meer

zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transac-

dan 50 procent bedraagt. De activa en passiva, alsook de

tiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta

resultaten van deze ondernemingen worden voor honderd

worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers

procent in de consolidatie opgenomen. Het belang van derden

per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voort-

in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzon-

vloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van

derlijk vermeld.

de winst- en verliesrekening.
Niet monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden
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gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend

uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

tegen de wisselkoers op de transactiedatum. Omrekenings-

Met op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen

verschillen van de netto-investering in een buitenlandse

wordt rekening gehouden. Indien het eigen vermogen van een

deelneming worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van

deelneming negatief wordt, wordt de deelneming gewaardeerd

het eigen vermogen gebracht in de wettelijke reserve omre-

op nul en wordt het aandeel in het negatieve eigen vermogen

keningsverschillen.

in mindering gebracht op de vorderingen op de desbetreffende
deelneming, respectievelijk wordt indien noodzakelijk een

WAARDERING

voorziening getroffen.

De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd
ten opzichte van voorgaand jaar. Voor zover niet anders ver-

Goodwill is gedefinieerd als het positieve verschil tussen de

meld, worden activa en passiva opgenomen tegen de verkrij-

verkrijgingsprijs en nettovermogenswaarde van de verworven

gings- of vervaardigingsprijs dan wel de actuele waarde.

kapitaalbelangen, hetgeen ten laste van de overige reserves
wordt gebracht.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VAN
VASTE ACTIVA

De verkrijgingsprijs bestaat uit de koopsom die betaald wordt

Op elke balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen

die direct toerekenbaar zijn aan de overname. De nettover-

zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering

mogenswaarde van de deelneming wordt bepaald door de

onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,

activa, voorzieningen en de schulden van de deelneming te

wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van

waarderen en haar resultaat te berekenen op dezelfde grond-

een bijzondere waardevermindering is sprake als de boek-

slagen als die van TBI Holdings B.V.

voor de overname waaraan toegevoegd de eventuele kosten

waarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde.
Waarbij de realiseerbare waarde de hoogste waarde is van

De overige vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde

de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Daarnaast wordt

kostprijs, welke in het algemeen overeenkomt met de nomi-

op elke balansdatum beoordeeld of er omstandigheden bestaan

nale waarde, rekening houdend met de effectieve rentevoet

die zouden kunnen leiden tot een terugname van een eerdere

en onder aftrek van een waardecorrectie wegens oninbaarheid.

waardevermindering.

Bij eerste opname worden overige vorderingen verwerkt tegen
de reële waarde.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De waarderingsgrondslag voor materiële vaste activa is his-

VOORRADEN

torische kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Materiële vaste

De voorraden worden gewaardeerd op historische kostprijs

activa worden lineair op basis van de geschatte economische

of lagere marktwaarde rekening houdend met een waarde-

gebruiksduur afgeschreven. De hierbij behorende jaarlijkse

correctie voor incourantheid onder toepassing van de Fifo-

afschrijvingspercentages zijn als volgt:

methode.

Bedrijfsgebouwen
Materieel, machines en installaties

0 tot 10 procent
10 tot 20 procent

Andere vaste bedrijfsmiddelen
(ICT, duurzame bedrijfsmiddelen)

ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT
VAN DERDEN
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden

20 procent

gewaardeerd op directe kosten – voornamelijk materialen,
diensten van derden en onderaanneming, lonen en sociale

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

lasten – verhoogd met opslagen ter dekking van algemene

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke

kosten. Aan projecten wordt de geprognosticeerde winst

en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaar-

toegerekend in verhouding tot het gereed zijnde deel respec-

deerd op nettovermogenswaarde volgens de grondslagen van

tievelijk het deel van het project dat is uitgevoerd. Voor de

financiële verslaggeving van Croon Elektrotechniek B.V. Deel-

berekening van de projectvoortgang wordt hierbij mede gelet

nemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden

op het quotiënt van de tot balansdatum bestede kosten voor
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reeds verrichte werkzaamheden en de geschatte totale

SCHULDEN

kosten. Winstneming blijft achterwege zolang geen betrouw-

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kost-

bare schatting kan worden gemaakt van het projectresultaat.

prijs, welke in het algemeen overeenkomt met de nominale

Voorzieningen voor verliezen worden op de waardering in

waarde, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

mindering gebracht. Bij de grote stroom kleinere projecten

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op

met veelal een looptijd korter dan één jaar wordt de winst

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende

genomen bij oplevering van het project. Deze methodiek heeft

schulden: kredietinstellingen en dergelijke.

geen invloed van materiële betekenis op het vermogen en
resultaat.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN
RISICOBEHEERSING

VORDERINGEN

In de normale bedrijfsuitoefening maakt Croon Elektrotech-

De vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kost-

niek gebruik van verschillende financiële instrumenten. Het

prijs, die in het algemeen overeenkomt met de nominale

betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgeno-

waarde, rekening houdend met de effectieve rentevoet en

men, zoals liquide middelen, debiteuren en overige vorderin-

onder aftrek van een waardecorrectie wegens oninbaarheid.

gen en rentedragende leningen, crediteuren en overige
schulden. Croon Elektrotechniek maakt geen gebruik van

LIQUIDE MIDDELEN

valutatermijncontracten en/of valutaopties en handelt niet

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s

in financiële derivaten. Financiële instrumenten stellen

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide mid-

TBI bloot aan krediet- of marktrisico’s.

delen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

KREDIETRISICO
VOORZIENINGEN

Kredietrisico is het risico van financieel verlies indien een

Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwing-

afnemer de aangegane contractuele verplichting niet nakomt.

bare dan wel feitelijke verplichtingen als gevolg van een

Kredietrisico’s vloeien met name voort uit vorderingen op

gebeurtenis voor balansdatum en waarvan het waarschijnlijk

opdrachtgevers. Croon Elektrotechniek voert een actief beleid

is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom

om het kredietrisico te minimaliseren. Ter beheersing van dit

van geldmiddelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar

risico wordt gebruik gemaakt van informatie van erkende

kan worden geschat. Voorziening worden gewaardeerd tegen

instellingen die zich op het leveren van kredietinformatie

de beste schatting. Eventueel ontvangen vergoedingen van

hebben toegelegd. Continue bewaking van het kredietrisico

derden worden in mindering gebracht op de voorziening.

vormt onderdeel van het debiteurenbeheer. Waar noodzakelijk worden risico’s afgedekt door middel van kredietverze-

Latente belastingvorderingen- en verplichtingen worden

keringen, bankgaranties, vooruitbetalingen en overige

opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van

zekerheden.

de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds
en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden

BEPALING VAN HET RESULTAAT

anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderin-

De gehanteerde grondslagen van bepaling van het resultaat

gen en- verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven

zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Baten en

die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarie-

lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrek-

ven die in de komende jaren gelden. Latente belastingvorde-

king hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra

ringen worden in mindering gebracht op de voorziening en

deze voorzienbaar zijn.

gewaardeerd indien in redelijkheid kan worden aangenomen
dat realisatie binnen de fiscale termijnen zal kunnen plaats-

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

vinden. Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen de

Bedrijfsopbrengsten en resultaat worden bepaald op basis

nominale waarde.

van historische kostprijs en omvatten de netto-omzet, de
mutatie in het onderhanden werk (inclusief winstopslag en/
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of getroffen verliesvoorzieningen) en de overige bedrijfsop-

digde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost

brengsten. De netto-omzet omvat de in de verslagperiode

opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door

verantwoorde opbrengstwaarde van de opgeleverde werken

de fondsen respectievelijk verzekeringsmaatschappijen of

en de geleverde goederen en diensten (exclusief omzetbe-

van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

lasting).
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen
Winst op onderhanden werken voor derden wordt genomen

voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van

voor het gedeelte van de verwachte winst dat overeenkomt

de fondsen, verzekeringsmaatschappijen, en de werknemers,

met het uitgevoerde deel van het werk. Ten aanzien van winst-

indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die

neming op werken voor eigen ontwikkeling wordt tevens de

verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden

stand van de verkopen in aanmerking genomen.

en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden
geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen

BEDRIJFSLASTEN

wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst

De bedrijfslasten worden bepaald op historische basis. Bij de

met de fondsen, verzekerings-maatschappijen, de pensi-

bepaling van de kosten van grond- en hulpstoffen wordt in het

oenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete

algemeen de Fifo-methode gebruikt. Leveringen binnen het

of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorzie-

concern worden tegen marktconforme prijzen verrekend.

ning wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balans-

Uitgaven voor ontwikkeling zijn slechts geactiveerd indien is

datum af te wikkelen.

voldaan aan de voorgeschreven activeringscriteria. Kosten
voor onderzoek worden niet geactiveerd.

RENTEBATEN EN -LASTEN
De rentebaten en -lasten hebben betrekking op interest die

OPERATIONELE LEASING

aan het verslagjaar toegerekend kan worden.

Leasecontracten, waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan de eigendom verbonden zijn bij derden ligt,

RESULTAAT UIT DEELNEMINGEN

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen

Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen wordt

uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis

bepaald op een met het belang van Croon Elektrotechniek B.V.

verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van

overeenkomend deel van de resultaten gedurende het

het contract.

verslagjaar, na aftrek van de daarop betrekking hebbende
belastingen. Dividenden worden verwerkt indien het recht

PERSONEELSBELONINGEN

daarop is verkregen.

De kosten voortvloeiend uit personeelsbeloningen zoals lonen,
salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-

BELASTINGEN OVER HET RESULTAAT

voorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening

Belastingen over de winst worden bepaald op basis van het

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Andere

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening rekening houdend

personeelsbeloningen, met uitzondering van jubileum-

met fiscale faciliteiten zoals verliescompensatie en deelne-

uitkeringen, worden in het jaar van uitkering ten laste van het

mingsvrijstelling. Baten uit hoofde van verliescompensatie

resultaat gebracht.

worden in aanmerking genomen zodra compensatie voorzienbaar is. Binnen de fiscale eenheid wordt de belasting-

De kosten voortvloeiend uit pensioenregelingen zijn in principe

last van iedere entiteit bepaald als ware deze zelfstandig

gelijk aan de over die periode aan het pensioenfonds en de

belastingplichtig. Verrekening vindt plaats in rekening-courant

verzekeringsmaatschappijen verschuldigde pensioenpremies.

met TBI Holdings B.V.

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.
Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschul-
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Geconsolideerde balans per 31 december 2013
(vóór winstbestemming)

Bedragen in duizenden euro’s

31 december 2013

31 december 2012

			
Vaste activa				
Immateriële vaste activa [1]
Materiële vaste activa [2]
Financiële vaste activa [3]

50		0		
25.324		26.135

663		413		

		
26.037		26.548
Vlottende activa
Voorraden [4]

			
400		1.146

Onderhanden projecten in opdracht van derden [5]

22.727		17.995

Vorderingen [6]

84.023		58.677

Effecten
Liquide middelen [7]

8		17
30.467		16.066

		
137.625		93.901
Totaal activa		
163.662		
120.449

					

Groepsvermogen					
Eigen vermogen [8]
Aandeel van derden

52.864		48.917
333		340

		
53.197		49.257
				
Voorzieningen [9]		
1.740		847
				
Kortlopende schulden en overlopende passiva [10]		
108.725		70.345
Totaal passiva		
163.662		120.449
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013

Bedragen in duizenden euro’s		

2013		2012

				
Bedrijfsopbrengsten [11]		
441.642		386.029
				
Bedrijfslasten				
Kosten van grond- en hulpstoffen

109.507		97.221

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

138.098		122.590

Lonen en salarissen

109.596		91.052

Sociale lasten

17.222		14.047

Pensioenlasten [12]

10.363		7.730

Afschrijving immateriële vast activa
Afschrijving materiële vaste activa [13]
Overige bedrijfskosten

30		0
6.152		5.389
45.232		39.509

		
436.200		377.538

					
Bedrijfsresultaat		
5.442		8.491
Rentebaten en -lasten [14]		

86		-16

Resultaat uit deelnemingen		

439		199

				
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen		 5.967		8.674
Belastingen over het resultaat [15]		

-1.849		-2.326

				
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen		
4.118		6.348
Aandeel van derden in resultaat groepsmaatschappijen

-45		-53

				
Nettoresultaat		
4.073		6.295
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Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

Bedragen in duizenden euro’s

Geplaatst

Overige

Niet verdeelde

kapitaal

reserves

winsten

Totaal

				
Stand per 1 januari 2012

953

34.609

6.822

42.384

0

6.822

-6.822

0

Koersverschillen

0

238

0

238

Resultaat 2012

0

0

6.295

6.295

953

41.669

6.295

48.917

Toevoeging aan de reserves

Stand per 31 december 2012

				
Toevoeging aan de reserves

0

6.295

-6.295

0

Koersverschillen

0

-126

0

-126

Resultaat 2013
Stand per 31 december 2013

0

0

4.073

4.073

953

47.838

4.073

52.864

Kasstroomoverzicht 2013
De cijfers van Croon Elektrotechniek B.V. worden in de geconsolideerde jaarcijfers van TBI Holdings B.V. opgenomen. Deze zijn
terug te vinden op de website van TBI. Op grond hiervan is gebruik gemaakt van de vrijstelling voor het opnemen van een
kasstroomoverzicht.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

Bedragen in duizenden euro’s

[1] IMMATERIËLE VASTE ACTIVA					Consessies
Stand per 1 januari 2013						
Aanschaffingswaarde					0
Cumulatieve afschrijvingen					

0

Boekwaarde					0
Mutaties in de boekwaarde						
Investeringen					0
Desinvesteringen					0
Afschrijvingen					-30
Consolidaties en deconsolidaties					

80

Saldo 					
50
						
Stand per 31 december 2013

					

Aanschaffingswaarde					600
Cumulatieve afschrijvingen					

-550

Boekwaarde					
50

[2] MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-

Materieel,

Andere vaste

gebouwen en

machines en

bedrijfs-

Vooruit-

terreinen

installaties

middelen

betalingen

Totaal

Stand per 1 januari 2013					
Aanschaffingswaarde

29.576

3.004

26.782

771

60.133

Cumulatieve afschrijvingen

-16.592

-631

-16.775

0

-33.998

Boekwaarde

12.984

2.373

10.007

771

26.135

					
Mutaties in de boekwaarde					
Investeringen
Desinvesteringen

426

0

3.276

738

4.439

-301

0

-2.109

0

-2.410

Afschrijvingen

-1.641

-37

-4.473

0

-6.152

Consolidaties

1.227

23

3.546

-1.484

3.313

Saldo

-289

-14

240

-746

-810

					
Stand per 31 december 2013					
Aanschaffingswaarde

34.345

3.194

42.326

24

79.889

Cumulatieve afschrijvingen

-21.650

-835

-32.080

0

-54.565

Boekwaarde

12.695

2.359

10.246

24

25.324

Bedrijfsgebouwen					

0 tot 10 procent

De afschrijvingen worden berekend tegen de volgende percentages op jaarbasis:
Materieel, machines en installaties					 10 tot 20 procent
Andere vaste bedrijfsmiddelen (ICT, duurzame bedrijfsmiddelen)

			

20 procent
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[3] FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen:
				
Naam

Vestigingsplaats

Aandeel in het kapitaal (%)		

An-Elec Sp. z o.o.

Gdynia, Polen

40%		

TBI Direct B.V.

Amersfoort

33% 		

New Main B.V.

Barendrecht

DES Sp. z o.o.

Krakau, Polen

11,7%		
40%		

De mutaties in de financiële vaste activa zijn:
		

Niet geconsolideerde
deelnemingen

Stand per 1 januari 2013			
Boekwaarde		413

			

Mutaties in boekwaarde			
Ontvangen winstuitkeringen en dividenden		

-74

Aandeel resultaat boekjaar		

439

Verwerving		12
Overige mutaties		

-2

Koersverschillen		-125

Saldo 		
250

			
Stand per 31 december 2013			

Boekwaarde		
663

			
31 december 2013

31 december 2012

Aandeel in groepsmaatschappijen

122

110

Overige deelnemingen

541

303

663

413

[4] Voorraden			
Grond- en hulpstoffen

16

400

1.146

[5] ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DERDEN
Per 31 december zijn de onderhanden projecten in opdracht van derden als volgt te verdelen:
Onderhanden projecten in opdracht van derden

31 december 2013

31 december 2012

759.373

545.690

-736.646

-527.695

22.727

17.995

Kosten inclusief naar rato van voortgang genomen
winst, verminderd met voorzieningen voor verliezen
Af: Gedeclareerde termijnen

			
Het saldo kosten en de gedeclareerde termijnen omvat nog niet gefactureerde productie aan opdrachtgevers respectievelijk
financieringen door opdrachtgevers, waartegenover verplichtingen staan.

			
31 december 2013

31 december 2012

Het saldo onderhanden projecten in opdracht van derden is als volgt samengesteld:			
Saldo onderhanden projecten in opdracht van derden
groter dan gedeclareerde termijnen

93.452

38.175

-70.725

-20.180

22.727

17.995

31 december 2013

31 december 2012

72.158

47.013

Groepsmaatschappijen

0

2.903

Overige deelnemingen

0

0

Saldo onderhanden projecten in opdracht van derden
kleiner dan gedeclareerde termijnen

[6] VORDERINGEN
Debiteuren

Belastingvorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

385

227

11.480

8.534

84.023

58.677

		
De vorderingen hebben grotendeels een looptijd van minder dan één jaar.

[7] LIQUIDE MIDDELEN

31 december 2013

31 december 2012

Kas- en banktegoeden

16.358

11.744

Geldmiddelen bij TBI Holdings B.V.

14.109

4.322

30.467

16.066

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, behoudens een bedrag van circa 10,6 miljoen (31 december 2012:
5,0 miljoen) in vennootschappen onder firma en proportioneel geconsolideerde overige deelnemingen. Verder zijn onder
de Nederlandse banktegoeden de saldi van geblokkeerde G-rekeningen tot een bedrag van circa 217 duizend begrepen
(31 december 2012: 875 duizend). In beginsel worden de voor de dagelijkse bedrijfsvoering niet benodigde geldmiddelen geplaatst
bij TBI Holdings B.V. die optreedt als interne bankier. De rentevergoeding die over het – dagelijks opvraagbare – rekeningcourant tegoed wordt berekend, is gebaseerd op de rente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag.
De gemiddelde rente over 2013 bedroeg 1,83 procent (2012: 2,99 procent).
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[8] EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal

31 december 2013

31 december 2012

953

953

Wettelijke reserve

1.097

554

Overige reserves

46.741

41.115

Niet verdeeld resultaat

4.073

6.295

52.864

48.917

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000 gewone aandelen van elk circa € 453,78 nominaal, waarvan 2.100 aandelen zijn
geplaatst en volgestort.
Van de overige reserves heeft een bedrag van 0,1 miljoen betrekking op koersverschillen deelnemingen. De wettelijke reserve
voor minderheidsdeelnemingen bedraagt 1,0 miljoen. Deze bedragen zijn op grond van artikel 389 lid 2 Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek niet vrij uitkeerbaar.

		PersoneelsLatente belasting-

gerelateerde 		

Garantie-

[9] VOORZIENINGEN

verplichtingen

verplichtingen

Herstructurering

verplichting

Totaal

Stand per 1 januari 2013

127

720

0

0

847

					
Mutaties in 2013					
Toevoegingen
Onttrekkingen
Consolidatie en deconsolidaties
Vrijvallende bedragen
Saldo

18

183

700

18

919

0

-6

25

451

-500

0

-506

0

21

497

0

-17

0

0

-17

43

611

200

39

893

					
Stand per 31 december 2013

170

1.331

200

39

1.740

Het totaal der voorzieningen heeft merendeels betrekking op voorzieningen met een looptijd langer dan één jaar. Het langlopende gedeelte betreft in hoofdzaak belastinglatentie op materiële vaste activa en een gedeelte van de voorzieningen personeelsverplichtingen, garanties en overige.
De voorziening voor garantieverplichtingen dient ter dekking van garantiekosten op opgeleverde projecten. De hoogte van de
voorziening wordt bepaald op grond van de netto-omzet van de afgelopen vijf jaren. Naast deze dynamisch bepaalde, algemene
garantievoorziening zijn voor bekende, omvangrijke garantieproblemen, additionele voorzieningen gevormd.
De voorziening voor personeelsverplichtingen betreft pensioenverplichtingen, verplichtingen inzake vervroegde uittreding van
medewerkers en verplichtingen inzake jubileumuitkeringen. De voorziening voor jubileumuitkeringen betreft de contante waarde
van de uitkeringen aan de medewerkers inzake jubilea. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met een
vertrekkans van de medewerkers.
De pensioenverplichtingen hebben met name betrekking op regelingen in eigen beheer en is qua omvang te verwaarlozen.
Voor de berekening van de verplichtingen inzake jubileumuitkeringen is uitgegaan van een rekenrente van 4,0 procent (2012:
4,0 procent).
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[10] OVERIGE SCHULDEN

31 december 2013

31 december 2012

Handelscrediteuren

59.415

32.833

Groepsmaatschappijen

15.247

0

7.337

4.246

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies

108

47

26.618

33.219

108.725

70.345

Overige schulden en overlopende passiva

De schulden aan groepsmaatschappijen betreffen onder andere zogenaamde financieringsrekeningen. TBI Holdings B.V. treedt
tegenover haar dochterondernemingen op als bankier. De rentevergoeding die over de rekening-courant schuld wordt berekend,
is gebaseerd op de rente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag. De gemiddelde rente over 2013 bedroeg
2,83 procent (2012: 5,45 procent).
Onder de overige schulden en overlopende passiva zijn verplichtingen inzake opgeleverde werken en personeel opgenomen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Ten behoeve van eigen opdrachten en projecten in deelnemingen zijn per 31 december 2013 garanties en borgstellingen afgegeven van in totaal 47,8 miljoen (2012: 44,7 miljoen).
Bedragen in miljoenen euro’s

31 december 2013

31 december 2012

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Leaseovereenkomsten

7,0

9,7

0

5,5

7,3

0

Huurovereenkomsten

2,7

5,8

0,5

0,1

5,8

1,9

De verplichtingen uit hoofde van leaseovereenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het wagenpark. De verplichtingen
uit hoofde van huurovereenkomsten betreffen hoofdzakelijk onroerend goed. De verplichtingen voor ‘operational lease’ en huur
zijn in nominale bedragen en worden over de looptijd van de overeenkomst op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Indien aannemingscombinaties worden uitgeoefend in de vorm van een vennootschap onder firma wordt rekening gehouden
met hoofdelijke aansprakelijkheid, indien en voor zover daartoe aanleiding bestaat op grond van de financiële positie van de
combinatie en/of van één of meer van de partners daarin.
De vennootschap vormt met de houdstermaatschappij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van wettelijke bepalingen bestaat voor de belastingschulden van de rechtspersonen binnen de fiscale eenheid hoofdelijke aansprakelijkheid.
Croon Elektrotechniek en haar groepsmaatschappijen zijn van tijd tot tijd betrokken in rechtsgeschillen, die alle worden betwist.
Voor geschillen waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat is een voorziening gevormd. Voor de overige geschillen is, mede gebaseerd op juridisch
advies, de ondernemingsleiding van mening dat de uitkomst van lopende zaken geen invloed van betekenis zal hebben op de
geconsolideerde positie van Croon Elektrotechniek.
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Bedragen in duizenden euro’s		

[11] BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Wijziging in balanswaarde onderhanden werken

2013

2012

294.666

217.584

146.976

168.445

441.642

386.029

			

Geografische spreiding netto-omzet			
Nederland
Overige EU-landen
Buiten Europa

273.524

200.757

4.090

1.112

17.052

15.715

294.666

217.584

		

[12] PENSIOENLASTEN
Voor de medewerkers van Croon Elektrotechniek B.V. gelden – afhankelijk van de relevante CAO respectievelijk arbeidsovereenkomst – de pensioenregeling van de volgende pensioenfondsen respectievelijk verzekerde regelingen:
• Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek
• Verzekerde regelingen:
- Gedispenseerde ondernemingspensioenregelingen
• Stichting Pensioenfonds TBI
De bovengenoemde eerste pensioenregeling betreft regelingen van bedrijfstakpensioenfondsen. In alle gevallen waarin sprake
is van aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen geldt dat TBI groepsmaatschappijen, in het geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds, geen verplichting hebben tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan het voldoen van
toekomstige premies. Evenmin kunnen de TBI groepsmaatschappijen rechten doen gelden op eventuele overschotten in de
fondsen. Het voorgaande is ook van toepassing op de verzekerde gedispenseerde regelingen, de regelingen van de Stichting
Pensioenfonds TBI bij verzekeringsmaatschappijen en de ondernemingspensioenregelingen. Op basis van bovenstaande karakteristieken is het uitgangspunt dat alle pensioenregelingen worden verwerkt volgens de verplichtingenbenadering waarbij de
in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenfondsen respectievelijk de
verzekeringsmaatschappij verschuldigde pensioenpremies.
Medewerkers
De gemiddelde personeelsbezetting in vaste dienstbetrekking luidt:

2013

2012

2.365

1.986

Waarvan buiten Nederland: 		
Overig EU
Rest Europa
Buiten Europa

20

38

32

0

0

42

40

[13] AFSCHRIJVING MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.641

Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.599

37

29

4.474

3.761

6.152

5.389

			

[14] RENTEBATEN EN -LASTEN
Rentebaten

461

264

Rentelasten

-375

-280

86

-16

			

[15] BELASTINGEN
Betreft de verschuldigde belasting, te betalen over de in het binnenland en buitenland behaalde resultaten, rekening houdend
met de mutatie in de voorziening voor latente vennootschapsbelasting. De verschuldigde belasting is berekend volgens de
geldende tarieven, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, permanente verschillen en niet-aftrekbare kosten.
De belastingdruk bedraagt 33,5 procent (2012: 27,5 procent).

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Croon Elektrotechniek B.V. heeft de volgende verbonden partijen: de aandeelhouder, groepsmaatschappijen en de leden van
de directie en Raad van Commissarissen. Eventuele transacties met verbonden partijen geschieden tegen voorwaarden welke
ook bij transacties met derden worden toegepast.
In het afgelopen boekjaar bedroegen de reorganisatiekosten 700 duizend. De reorganisatiekosten zijn in rekening-courant
vergoed aan Croon Elektrotechniek door haar (ultieme) aandeelhouder TBI Holdings B.V. Als gevolg hiervan komen de reorganisatiekosten niet ten laste van het resultaat en het vermogen van Croon Elektrotechniek B.V.

BELONINGEN STATUTAIRE DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN
In de lonen, salarissen en sociale lasten zijn de bezoldigingen (inclusief pensioenlasten) van de bestuurders en voormalige
bestuurders begrepen tot een bedrag van 995 duizend (2012: 858 duizend). De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen bezoldiging ten laste van de vennootschap.

ACCOUNTANTSHONORARIA
De accountantshonoraria uitgesplitst naar categorie bedroegen:
2013

2012

Controle van de jaarrekening

104

68

Andere controle-opdrachten

22

2

Adviesdiensten op fiscaal terrein

1

0		

127

70

21

Vennootschappelijke balans per 31 december 2013
(voor winstbestemming)

Bedragen in duizenden euro’s

31 december 2013		31 december 2012

				

Vaste activa					
Materiële vaste activa [1]

20.657		22.037

Financiële vaste activa [2]

25.391		8.323

		
46.048		30.360

Vlottende activa					
Voorraden [3]

271		254

Onderhanden projecten in opdracht van derden [4]

32.700		23.452

Vorderingen [5]

62.901		60.822

Liquide middelen [6]

3.429		5.320
99.301		89.848

			
Kortlopende schulden 				
Kortlopende schulden [7]

91.411		70.588
91.411		70.588		

Saldo vlottende activa en kortlopende schulden		

7.890		19.260

		
53.938		49.620
Voorzieningen [8]		

1.074		

703

					

Eigen vermogen [9]					
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Resultaat boekjaar

953		953
47.838		41.669
4.073		6.295		

		
52.864		48.917
53.938		49.620

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2013
		
2013		2012
Resultaat van deelnemingen na belastingen		

7.027		5.374

Overige baten en lasten na belastingen		

-2.954		921
4.073		6.295
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Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 2013

Bedragen in duizenden euro’s			

ALGEMEEN
De vennootschappelijke jaarrekening van Croon Elektrotechniek B.V. is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van
het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. In overeenstemming hiermee worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde.

BALANS
Bedrijfs-

[1] MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste

gebouwen en

Machines en

bedrijfs-

Vooruit-

-terreinen

installaties

middelen

betalingen

Totaal

Stand per 1 januari 2013					
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

28.061

393

23.884

771

53.109

-16.346

-393

11.715

0

-14.333

0

-31.072

9.551

771

22.037

					
Mutaties in de boekwaarde					
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Herrubricering
Saldo

151

0

2.568

738

3.457

0

0

0

0

0

-1.361

0

-3.476

0

-4.837

0

0

1.484

-1.484

0

-1.210

0

576

-746

-1.380

					
Stand per 31 december 2013					
Aanschaffingswaarde

28.212

393

27.935

25

56.565

Cumulatieve afschrijvingen

-17.707

-393

Boekwaarde

10.505

0

-17.808

0

-35.908

10.127

25

20.657
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[2] Financiële vaste activa
Aandeel in groepsmaatschappijen

31 december 2013

31 december 2012

20.037

5.649

Overige deelnemingen

5.354

2.674

25.391

8.323

Aandeel in

Overige

groepsmaatschappijen

deelnemingen		

De mutaties in de financiële vaste activa zijn:

Stand per 1 januari 2013			
Boekwaarde

5.649

2.674

			

Mutaties in de boekwaarde			
Nettoresultaat over 2013

3.846

3.180

Ontvangen dividenden

-3.336

-500

Verwerving/uitbreiding

14.003

0

Overige mutaties

0

0

Vrijval dotatie voorziening

0

0

-125

0

Koersverschillen

Stand per 31 december 2013			
Boekwaarde

20.037

5.354

[3] VOORRADEN		
Grond- en hulpstoffen

271

254

[4] ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DERDEN		
Per 31 december zijn de onderhanden projecten in opdracht van derden als volgt te verdelen:
31 december 2013

31 december 2012

Onderhanden projecten in opdracht van derden			
Kosten inclusief naar rato van voortgang genomen
winst, verminderd met voorzieningen voor verliezen
Af: Gedeclareerde termijnen

578.118

449.802

-545.418

-426.350

32.700

23.452

			
Het saldo van de kosten en de gedeclareerde termijnen omvat nog niet gefactureerde productie aan opdrachtgevers respectievelijk financieringen door opdrachtgevers, waartegenover verplichtingen staan.

			
31 december 2013

31 december 2012

Het saldo onderhanden projecten in opdracht van derden is als
volgt samengesteld:			
Saldo onderhanden projecten in opdracht van derden
groter dan gedeclareerde termijnen

76.389

37.437

-43.689

-13.985

32.700

23.452

Saldo onderhanden projecten in opdracht van derden
kleiner dan gedeclareerde termijnen
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[5] VORDERINGEN

31 december 2013

31 december 2012

46.990

38.103

5.916

12.469

0

1

Debiteuren
Groepsmaatschappijen
Belastingvorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

9.995

10.249

62.901

60.822

			
De vorderingen hebben grotendeels een looptijd van minder dan één jaar.

[6] LIQUIDE MIDDELEN

31 december 2013

31 december 2012

Kas- en banktegoeden
Geldmiddelen bij TBI Holdings B.V.

638

1.343

2.791

3.977

3.429

5.320

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, behoudens een bedrag van circa 10,6 miljoen (31 december 2012:
5,0 miljoen) in vennootschappen onder firma en proportioneel geconsolideerde overige deelnemingen. Verder zijn onder Nederlandse banktegoeden de saldi van geblokkeerde G-rekeningen tot een bedrag van circa 217 duizend begrepen (31 december
2012: 875 duizend). In beginsel worden de voor de dagelijkse bedrijfsvoering niet benodigde geldmiddelen geplaatst bij TBI
Holdings B.V. die optreedt als interne bankier. De rentevergoeding die over het – dagelijks opvraagbare – rekening-courant
tegoed wordt berekend is gebaseerd op de rente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag. De gemiddelde
rente over 2013 bedroeg 1,83 procent (2012: 23,99 procent). De deposito’s hebben een looptijd van korter dan één jaar.

[7] KORTLOPENDE SCHULDEN

31 december 2013

31 december 2012

Handelscrediteuren

40.547

27.976

Groepsmaatschappijen

23.784

10.547

5.033

4.327

108

47

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Overige schulden en overlopende passiva

21.939

27.691

91.411

70.588

			
De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

[8] VOORZIENINGEN
Personeelsgerelateerde verplichtingen
Deelnemingen
Reorganisatievoorziening

31 december 2013

31 december 2012

874

703

0

0

200

0

1.074

703

[9] EIGEN VERMOGEN
Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

25

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
De vennootschap heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van enkele
in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen.
De vennootschap heeft concerngaranties verstrekt, in hoofdzaak aan opdrachtgevers van projecten, ter vervanging van bankgaranties. Ultimo 2013 betreft dit een bedrag van 21,7 miljoen (ultimo 2012: 20,3 miljoen).
De vennootschap vormt, samen met haar aandeelhouder en diverse, in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen, een
fiscale eenheid voor de omzet- en/of de vennootschapsbelasting. Op grond van wettelijke bepalingen zijn alle leden van een
fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van die fiscale eenheid.
Overigens wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
Voor de opstelling van een beknopte winst- en verliesrekening is gebruik gemaakt van artikel 2:402 boek 2 BW.

Rotterdam, 25 februari 2014

De directie:
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ing. L.B. Koek MBA

Raad van Commissarissen:

ir. P.J. Heijboer

ir. J. Vogel 		

ir. D.A. Sperling

drs. F.J.A. Haring RA		

drs. L.J. Pruis RA

Overige gegevens

STATUTAIRE BEPALING INZAKE WINSTBESTEMMING
Artikel 20 van de statuten van de vennootschap luidt:
1 De winst volgens de vastgestelde jaarrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2 De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen ten laste van de winst doen, voor zover het eigen vermogen
van de vennootschap groter is dan de som van het gestorte kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden.
3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten vóór de vaststelling van de jaarrekening uitkeringen ten laste
van de winst te doen, mits aan het vereiste van het vorig lid is voldaan.
4 Vorderingen tot winstuitkering vervallen door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.

VOORSTEL TOT WINSTBESTEMMING
Het nettoresultaat over 2013 bedraagt 4.073 duizend. De vennootschap is voornemens het nettoresultaat over 2013 toe te
voegen aan de overige reserves.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Per 1 januari 2013 heeft Croon Elektrotechniek B.V. de aandelen van HVL B.V. overgenomen van TBI Techniek B.V. In dit verband
heeft per 1 januari 2014 een activa-passiva transactie plaatsgevonden, waarbij beide bedrijven volledig zijn geïntegreerd onder
de naam Croon Elektrotechniek B.V.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Croon Elektrotechniek B.V.

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit verslag op pagina 8 tot en met 26 opgenomen jaarrekening 2013 van Croon Elektrotechniek B.V. te
Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en
de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het
opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.

OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Croon
Elektrotechniek B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
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VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de
in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Arnhem, 25 februari 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
A.Th. van den Berg RA
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Groepsmaatschappijen en deelnemingen
Situatie per 31 december 2013

GROEPSMAATSCHAPPIJEN (VOLLEDIG GECONSOLIDEERD)
Croon Elektrotechniek Aruba N.V., Oranjestad, Aruba		

100%

Croon Industrial Systems Inc., New Castle (VS)		

100%

Croon Industrial Systems B.V., Apeldoorn (voorheen genaamd: 		

100%

Croon GBBS (GebouwBeheer en BeveiligingsSystemen) B.V., Rotterdam)		
Electro-Croon Polska Sp. z o.o., Krakau, Polen		

100%

Techno Fysica B.V., Rotterdam		

75%

Walco B.V., Spijkenisse		

100%

Stolk Elektrotechnisch Wikkelbedrijf B.V., Hoogerheide		

100%

HVL B.V., Eindhoven		

100%

OVERIGE DEELNEMINGEN
An-Elec Sp. z o.o, Gdynia, Polen		

40%

TBI Direct B.V., Amersfoort		

33%

New Main B.V., Barendrecht		

11,7%

DES Sp. z o.o., Krakau, Polen		

40%

Voor geen enkele vennootschap is een verklaring afgegeven als bedoeld in artikel 2:403 BW.

GROEPSMAATSCHAPPIJEN (PROPORTIONEEL GECONSOLIDEERD)
Combinatie Croon/Bakker v.o.f. Rotterdam		

50%

Combinatie Croon-SPIE v.o.f., Rotterdam		

50%

Combinatie Croon-SPIE-Wolter & Dros v.o.f., Rotterdam		

33%

Croon/ Wolter & Dros/Facilities v.o.f., Amersfoort		

50%

Croon/Wolter & Dros/Vastgoed v.o.f., Amersfoort		

50%

H.V.C.W. v.o.f., Haverkort Voormolen, Croon, Wolter & Dros 		

33%

ICP v.o.f., Instandhoudingscombinatie Prinsenhof, Amersfoort		

11%

ICR Croon/Bam Techniek v.o.f., Rotterdam		

50%

Van Eesteren-TBI Techniek v.o.f. (Flevoziekenhuis), Amsterdam

14%

Installatie Combinatie Isala v.o.f., Bunnik		

25%

Combinatie BAM-TBI v.o.f., Gouda		

15%

Combinatie Heijmerink-Wolter & Dros-Croon v.o.f., Bunnik		

9%

Combinatie Heijmerink-Wolter & Dros-Croon II v.o.f., Bunnik		

10%

Building Technologies Maintenance, Amersfoort		

50%

CS-A15 v.o.f., Rotterdam		

50%

IC-UC18 v.o.f., Amersfoort 		

25%

RUN Services v.o.f., Rotterdam		

40%

IC CUW v.o.f., Zwolle		

40%

Maincontracting CWJP v.o.f., Rotterdam		

33%

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren-Wolter & Dros-Croon v.o.f., Amsterdam		

16%

SHERPA-VOF IJsselmeergebied, Rotterdam		

60%

Westerscheldetunnel Maintenance v.o.f., Rotterdam		

65%

TBI DBMO Combinatie B30 v.o.f., Rotterdam		

33%
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Begrippenlijst

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Met bedrijfsopbrengsten wordt in hoofdlijnen de productiewaarde tegen opbrengsten bedoeld. De bedrijfsopbrengsten
omvatten de netto-omzet, de mutatie in het onderhanden werk
(inclusief winstopslag en/of getroffen verliesvoorzieningen) en
de overige bedrijfsopbrengsten. De netto-omzet omvat de in
de verslagperiode verantwoorde opbrengstwaarde van de
opgeleverde werken en de geleverde goederen en diensten
(exclusief omzetbelasting).

CURRENT RATIO
Bij de berekening van de current ratio worden de vlottende
activa ten opzichte van de kortlopende schulden gehanteerd.

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Onder resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is het bedrijfsresultaat, de interest en het resultaat uit niet geconsolideerde
deelnemingen opgenomen.

ORDERPORTEFEUILLE
Onder orderportefeuille wordt verstaan het nog niet uitgevoerde
deel van de opdrachtwaarde van per balansdatum onderhanden
zijnde respectievelijk nog in uitvoering te nemen werken en/of
projecten, alsmede de ‘pipeline’: het totaal van de te ontvangen
opdrachten op projecten met bereikte prijsovereenstemming
(bouwteams) of met de laagste inschrijving (aanbestedingen).

SOLVABILITEIT
Bij de berekening van de solvabiliteitsratio wordt het eigen
vermogen ten opzichte van de totale activa gehanteerd.

ontwerp . realisatie . maintenance croon.nl
Croon Elektrotechniek B.V. Schiemond 20-22, 3024 EE Rotterdam, Nederland
T +31 88 - 923 33 44, E info@croon.nl

