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Verslag van de directie

PROFIEL

In het derde kwartaal 2014 heeft Croon haar uurtarieven, die

RISICOBEHEER

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwachten wij

Croon Elektrotechniek B.V. is een technisch dienstverlener

worden gebruikt voor de toerekening aan projecten van directe

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

in 2015 onder ongewijzigd uitdagende marktomstandigheden

die oplossingen biedt aan haar klanten binnen het bedrijfs

en indirecte loonkosten en van de overige kosten, opnieuw

nen beheersen past Croon Elektrotechniek B.V. het risico

een positief nettoresultaat.

leven en de non-profit sector.

berekend. De nieuwe uurtarieven worden vanaf 1 oktober 2014

beheersysteem van de holdingmaatschappij toe. Voor een

gehanteerd. Het effect van de tariefwijziging op het resultaat

beschrijving van dit systeem verwijzen wij u naar het jaarver-

De directie

over 2014 bedraagt eenmalig circa EUR 2,2 miljoen positief.

slag van TBI Holdings B.V.

Rotterdam, 6 maart 2015

veiligheidsgebied. Croon kent een flexibele, innovatieve en

Croon heeft een aantal omvangrijke DB(F)(M) contracten

ORGANISATIE EN PERSONEEL

integrale benadering: technisch hoogwaardig, economisch

in portefeuille, die naar hun aard een hoog risicoprofiel

Het personeelsbestand van Croon is in 2014 licht gedaald. Het

verantwoord, servicegericht en proactief.

kennen gezien hun omvang, complexiteit en lange doorloop-

gemiddeld aantal medewerkers bedraagt 2.258 (2013: 2.365).

Croon denkt vanuit haar kennis en ervaring actief mee om
waarde te creëren op technisch, procesmatig, economisch en

tijd. Bij de resultaatbepaling van deze projecten wordt gebruik-

In het afgelopen boekjaar bedroegen de reorganisatielasten

Croon voert eenvoudige tot gedurfde, toonaangevende pro-

gemaakt van de op dit moment meest redelijke schattingen

EUR 0,9 miljoen.

jecten uit: van ontwerp tot maintenance en is nationaal en

ten aanzien van de realiseerbaarheid van projectopbrengsten

internationaal actief. Croon streeft met haar dienstverlening

(inclusief meerwerk) en van het verwachte projectresultaat

Gezien de omvang van de statutaire directie is niet voldaan

op de gebieden elektrotechniek, instrumentatie en auto

van de contractueel gerelateerde onderhoudsfase. Daarnaast

aan het door de wetgever gestelde criterium dat minimaal 30

matisering naar een langetermijnrelatie met haar opdracht-

kunnen deze projecten door hun omvang, complexiteit en

procent van de zetels bezet wordt door een vrouw. Croon

gevers.

lange doorlooptijd een relatief grote impact hebben op het

Elektrotechniek B.V. onderschrijft dat haar organisatie gebaat

resultaat van de onderneming. De projectopbrengsten (inclu-

is bij een hoge mate van diversiteit onder haar medewerkers.

ONDERDEEL VAN TBI

sief meerwerk), de projectkosten en daarmee het project

In dit verband wordt ook gestreefd naar een betere vertegen-

Croon is een werkmaatschappij van TBI Holdings B.V. Dit

resultaat kunnen bij de uiteindelijke afronding van dit soort

woordiging van vrouwen in alle geledingen van de organisatie.

concern bestaat uit drie onderdelen: Techniek, Bouw en Infra.

projecten belangrijk afwijken van de huidige schattingen.

MARKTONTWIKKELINGEN

De schaal van TBI techniek biedt voordelen zoals financiële
zekerheid en mogelijkheden om kosten te reduceren en kwa-

De bedrijfsopbrengsten zijn in 2014 met 11% afgenomen tot

De opbouw van de bedrijfsopbrengsten is in 2014 niet wezen-

liteit te verhogen. TBI techniek koestert daarnaast het

een bedrag van EUR 391,3 miljoen (2013: EUR 441,6 miljoen).

lijk veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Binnen de

ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie. De

businessgroups Building Technologies, Industry, Marine &

ondernemingen van TBI techniek – waaronder Croon – werken

ORDERPORTEFEUILLE

Offshore, Infra en Design Engineering zijn verschillende markt-

onder eigen naam en zelfstandig.

De orderportefeuille is eind 2014 uitgekomen op een niveau

segmenten benoemd, die worden gekenmerkt door een hoge

van EUR 407 miljoen, een daling van 11% ten opzichte van de

mate van competitie en prijsdruk.

Op 1 januari 2014 is de integratie van Croon en HVL afgerond

stand eind 2013 (EUR 460 miljoen). De kwaliteit van de order-

en zijn de activa en passiva van HVL B.V. door middel van een

portefeuille, evenwichtig verdeeld over de diverse sectoren,

Op basis van de toekomstverwachting van elk segment zal

activa-passivatransactie overgegaan naar Croon.

ligt op een voldoende niveau.

Croon Elektrotechniek B.V. prioriteiten stellen en keuzes
maken.

RESULTAAT

FINANCIERING EN INVESTERINGEN

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden zijn het bedrijfs-

De in vaste activa vastgelegde middelen bedroegen eind 2014

VOORUITZICHTEN

resultaat en nettoresultaat in 2014 hoger uitgekomen dan in

EUR 22,9 miljoen (2013: EUR 26,0 miljoen).

In 2015 zullen de investeringen in materiële vaste activa

2013.

De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen

voornamelijk vervangingsinvesteringen betreffen. Het niveau

EUR 2,5 miljoen. De afschrijvingen van materiële vaste activa

van de netto-investeringen zal naar verwachting onder het

Het bedrijfsresultaat nam toe met 10% tot EUR 6,0 miljoen

lagen op een hoger niveau van EUR 6,0 miljoen.

niveau van de afschrijvingen liggen.

(2013: EUR 5,4 miljoen). Het nettoresultaat is met 9% toege-

Het nettowerkkapitaal, exclusief liquide middelen, bedroeg

nomen tot EUR 4,4 miljoen (2013: EUR 4,1 miljoen). Het saldo

EUR 11,6 miljoen positief (2013: EUR 11,9 miljoen positief).

van financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en

Het aantal medewerkers zal in 2015 naar verwachting licht
dalen ten opzichte van eind 2014.

-lasten en resultaat uit deelnemingen, bedraagt over 2014
EUR 0,1 miljoen negatief (2013: EUR 0,5 miljoen positief).
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Jaarrekening 2014

Geconsolideerde balans per 31 december 2014

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014

(voor resultaatbestemming)

Bedragen in duizenden euro’s

31 december 2014

31 december 2013

Bedragen in duizenden euro’s		

2014		2013

				
			
Vaste activa				

Netto-omzet [11]		

364.358		
294.666

Immateriële vaste activa [1]

Wijziging in balanswaarde onderhanden projecten		

26.909		146.976

Materiële vaste activa [2]

25		50		
21.940		25.324
946		663		

Bedrijfsopbrengsten		
391.267		441.642

		
22.911		26.037

				

Financiële vaste activa [3]

Bedrijfslasten				
Vlottende activa

			

Kosten van grond- en hulpstoffen

91.187		109.507

Uitbesteed werk en andere externe kosten

104.915		138.097

15.922		22.727

Lonen en salarissen [12]

104.420		109.596

Vorderingen [6]

82.316		84.031		

Sociale lasten

17.927		17.222

Liquide middelen [7]

24.559		30.467

Pensioenlasten [13]

11.842		10.363

Voorraden [4]
Onderhanden projecten in opdracht van derden [5]

315		400

		
123.112		137.625

Afschrijving immateriële en materiële vaste activa [14]

Totaal activa		
146.023		
163.662

Overige bedrijfskosten

					

		
385.252		436.200

Groepsvermogen					

					

Eigen vermogen [8]

Bedrijfsresultaat		
6.015		5.442

Aandeel van derden

57.513		52.864
117		333

6.074		6.182
48.887		45.233

Rentebaten en -lasten 		

-288		86
144		439

		
57.630		53.197

Resultaat uit deelnemingen		

				

				

Voorzieningen [9]		
1.442		1.740

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen		 5.871		5.967
Belastingen over het resultaat [15]		

Langlopende schulden		
-		-

-1.672		-1.849

				
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen		
4.199		4.118

Kortlopende schulden en overlopende passiva [10]		
86.951		108.725

Aandeel van derden in resultaat groepsmaatschappijen

Totaal passiva		
146.023		163.662

				

236		-45

Nettoresultaat		
4.435		4.073
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Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

Bedragen in duizenden euro’s

Grondslagen van de
financiële verslaggeving

Geplaatst

Wettelijke

Overige

Niet verdeeld

kapitaal

reserves

reserves

resultaat

Totaal

				
Stand per 1 januari 2013

ALGEMEEN

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstel-

Croon Elektrotechniek B.V. is een technisch dienstverlener

lingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

die oplossingen biedt aan haar klanten binnen het bedrijfs

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de

leven en de non-profit sector. Croon Elektrotechniek B.V. is

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.

953

554

41.115

6.295

48.917

actief in de segmenten Building Technologies, Industry, Infra,

Toevoeging aan de reserves

0

0

6.295

-6.295

0

Marine & Offshore en Design Engineering. Croon Elektro-

Resultaat 2013

0

0

0

4.073

4.073

techniek B.V. opereert zowel zelfstandig als via samen

Croon heeft een aantal omvangrijke DB(F)(M) contracten in

Koersverschillen

0

-126

0

0

-126

werkingsverbanden, voornamelijk in de Nederlandse markt.

portefeuille, die naar hun aard een hoog risicoprofiel kennen

Overige mutaties

0

669

-669

0

0

Croon Elektrotechniek B.V. is statutair gevestigd in Rotterdam,

gezien hun omvang, complexiteit en lange doorlooptijd. Bij de

953

1.097

46.741

4.073

52.864

Nederland.

resultaatbepaling van deze projecten wordt gebruikgemaakt

Croon Elektrotechniek B.V. maakt deel uit van een groep

van de op dit moment meest redelijke schattingen ten aanzien

Toevoeging aan de reserves

0

0

4.073

-4.073

0

ondernemingen met aan het hoofd TBI Holdings B.V., statutair

van de realiseerbaarheid van projectopbrengsten (inclusief

Resultaat 2014

0

0

0

4.435

4.435

gevestigd in Rotterdam, Nederland.

meerwerk) en van het verwachte projectresultaat van de

Koersverschillen

0

214

0

0

214

Overige mutaties

0

-26

26

0

0

953

1.285

50.840

4.435

57.513

Stand per 31 december 2013

Stand per 31 december 2014

contractueel gerelateerde onderhoudsfase. Daarnaast kun-

PRESENTATIE JAARREKENINGGEGEVENS

nen deze projecten door hun omvang, complexiteit en lange

De jaarrekening is gebaseerd op de vigerende bepalingen van

doorlooptijd een relatief grote impact hebben op het resultaat

Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de interpretatie

van de onderneming. De projectopbrengsten (inclusief meer-

van de wettelijke bepalingen vindt toetsing plaats aan de hand

werk), de projectkosten en daarmee het projectresultaat

van de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving,

kunnen bij de uiteindelijke afronding van dit soort projecten

die definitief van toepassing zijn op de verslagjaren beginnend

belangrijk afwijken van de huidige schattingen per heden.

1 januari 2014.

CONSOLIDATIE
De vennootschappelijke jaarrekening wordt conform artikel

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens

402 van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op vereen-

van Croon Elektrotechniek B.V., van de groepsmaatschappijen

voudigde wijze opgesteld.

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

De grondslagen van de financiële verslaggeving zijn ongewij-

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

zigd ten opzichte van vorig jaar.

de beslissende zeggenschap inzake het bestuur en het financiële beleid en andere rechtspersonen waarop Croon Elektro

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waar

techniek B.V. een overheersende zeggenschap kan uitoefenen

dering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronder-

of waarover zij de centrale leiding heeft. In het algemeen

stelling van continuïteit van de vennootschap.

betreft het deelnemingen waarin het belang meer dan 50
procent bedraagt. De activa en passiva, evenals de resultaten

Kasstroomoverzicht 2014

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele

van deze ondernemingen worden voor 100 procent in de

valuta van de onderneming. Alle financiële informatie luidt in

consolidatie opgenomen. Het belang van derden in het groeps-

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

vermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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 gebruikgemaakt van de
vrijstelling voor het opnemen van een kasstroomoverzicht.
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Deelnemingen in combinaties – dat zijn deelnemingen waar
in op basis van een samenwerkingsovereenkomst de zeggen-

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management

schap gezamenlijk met derden wordt uitgeoefend – worden

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn

proportioneel in de consolidatie opgenomen. Looptijd en

op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Indien aannemings-

waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten.

combinaties worden uitgeoefend in de vorm van een vennoot-

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze

schap onder firma wordt rekening gehouden met hoofdelijke

9

aansprakelijkheid, indien en voor zover daartoe aanleiding

van de directie en de Raad van Commissarissen. Eventuele

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bij de eerste opname worden overige vorderingen verwerkt

bestaat op grond van de financiële positie van de combinatie

transacties met verbonden partijen geschieden tegen voor-

De waarderingsgrondslag voor materiële vaste activa is ver-

tegen de reële waarde.

waarden die ook bij transacties met derden worden toegepast.

krijgings- of vervaardigingsprijs of indien lager de bedrijfs-

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

waarde. Materiële vaste activa worden lineair op basis van de

VOORRADEN

Onderlinge vorderingen en schulden en de resultaten op

VREEMDE VALUTA

geschatte gebruiksduur afgeschreven. De hierbij behorende

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op

transacties tussen groepsmaatschappijen en andere in de

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

jaarlijkse afschrijvingspercentages zijn als volgt:

historische kostprijs of lagere opbrengstwaarde, rekening

consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd,

zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactie

voor zover de resultaten niet door transacties buiten de groep

datum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balans-

Materieel, machines en installaties

zijn geëffectueerd.

houdend met een waardecorrectie voor incourantheid onder
0 tot 10 procent

toepassing van de fifo-methode.

10 tot 20 procent

datum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Een lijst van deelnemingen als bedoeld in de artikelen 379 en

koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-

(ICT, duurzame bedrijfsmiddelen)

414 van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen

en verliesrekening. Niet-monetaire activa die volgens de

op pagina 33 en 34 van dit verslag.

verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta

De kosten van groot onderhoud komen direct ten laste van

digingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de

worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactie-

het boekjaar waarin het groot onderhoud plaatsvindt, tenzij

verkrijging of vervaardiging en gemaakte kosten om de voor-

ACQUISITIES EN DESINVESTERINGEN
VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN

datum. Omrekeningsverschillen van de nettoinvestering

duidelijk sprake is van verlenging van de levensduur van het

raden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

in een buitenlandse deelneming worden rechtstreeks ten

actief. In dat geval worden de kosten geactiveerd en naar rato

Onder de kosten van vervaardiging vallen directe loonkosten

Activa, verplichtingen en resultaten van verkregen deelne-

gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in de

van de resterende levensduur afgeschreven.

en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte

mingen worden in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt

wettelijke reserve omrekeningsverschillen.

De voorraden goederen in bewerking, halffabricaten, gereed
20 procent

product en handelsgoederen worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaar

vaste en variabele kosten. De opbrengstwaarde is de geschatte

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoop-

op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend.

WAARDERING

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke

kosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt reke-

Resultaten van in het verslagjaar afgestoten deelnemingen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd

en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaar-

ning gehouden met de incourantheid van de voorraden.

worden verwerkt tot aan het moment dat geen overheersende

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde.

deerd op nettovermogenswaarde volgens de grondslagen van

zeggenschap op het beleid meer kan worden uitgeoefend.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt

financiële verslaggeving van Croon Elektrotechniek B.V.

ONDERHANDEN PROJECTEN
IN OPDRACHT VAN DERDEN

vanaf het moment dat feitelijk overheersende zeggenschap

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Goodwill is gedefinieerd als het positieve verschil tussen de

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd

De onderhanden projecten in opdracht van derden bestaan

op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva

uit het saldo van gerealiseerde projectkosten, toegerekende

worven kapitaalbelangen, hetgeen ten laste van de overige

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING
VAN VASTE ACTIVA

op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering

winst en, indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds

reserves wordt gebracht. De verkrijgingsprijs bestaat uit de

Op elke balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen

worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaar-

gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden

koopsom die betaald wordt voor de overname waaraan toe-

zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering

rekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd.

gevoegd de eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn aan

onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,

de overname. De nettovermogenswaarde van de deelneming

wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden

wordt bepaald door de activa, voorzieningen en de schulden van

een bijzondere waardevermindering is sprake als de boek-

uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

de deelneming te waarderen en haar resultaat te berekenen op

waarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde,

Met op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen

VORDERINGEN

dezelfde grondslagen als die van Croon Elektrotechniek B.V.

waarbij de realiseerbare waarde de hoogste waarde is van de

wordt rekening gehouden. Indien het eigen vermogen van een

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs en de nettovermogenswaarde van de ver-

Indien per saldo sprake is van een negatief saldo dan wordt
dit saldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Daarnaast wordt op

deelneming negatief wordt, wordt de deelneming gewaardeerd

de reële waarde van de tegenprestatie. De vorderingen wor-

VERBONDEN PARTIJEN

elke balansdatum beoordeeld of er omstandigheden bestaan

op nihil en wordt het aandeel in het negatieve eigen vermogen

den na eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt

die zouden kunnen leiden tot een terugname van een eerdere

in mindering gebracht op de vorderingen op de desbetreffende

kostprijs, die in het algemeen overeenkomt met de nominale

waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggen-

waardevermindering.

deelneming, respectievelijk wordt indien noodzakelijk een

waarde, rekening houdend met de effectieve rentevoet en

voorziening getroffen.

onder aftrek van een waardecorrectie wegens oninbaarheid.

schap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uit-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

oefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Onder de immateriële vaste activa zijn voornamelijk begrepen

De overige vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde

LIQUIDE MIDDELEN

uitgaven voor concessies. De immateriële vaste activa worden

kostprijs, die in het algemeen overeenkomt met de nominale

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s

Croon Elektrotechniek B.V. heeft de volgende verbonden

lineair afgeschreven waarbij rekening wordt gehouden met

waarde, rekening houdend met de effectieve rentevoet en

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide mid-

partijen: de aandeelhouder, groepsmaatschappijen en de leden

een geschatte gebruiksduur van 5 jaar.

onder aftrek van een waardecorrectie wegens oninbaarheid.

delen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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SCHULDEN

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING

projecten met de opdrachtgever de mogelijkheid tot indexatie

Liquiditeitsrisico

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

In de normale bedrijfsuitoefening maakt Croon Elektrotech-

overeen te komen of als dat niet mogelijk is door in een vroeg-

Door het projectmatige karakter van de activiteiten van Croon

reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen

niek B.V. gebruik van verschillende financiële instrumenten.

tijdig stadium de prijzen en voorwaarden met de belangrijkste

Elektrotechniek B.V. varieert het gebruik van operationele

aan de verwerving van de schulden worden in de waardering

Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn

leveranciers en onderaannemers vast te leggen. Daarnaast

geldmiddelen sterk. Croon Elektrotechniek B.V. voorziet in

bij eerste verwerking opgenomen.

opgenomen, zoals liquide middelen, debiteuren en overige

wordt ernaar gestreefd om het prijsrisico te beheersen

haar werkkapitaalbehoefte via TBI Holdings B.V., die optreedt

Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

vorderingen en rentedragende leningen, crediteuren en

door gebruik te maken van raamcontracten, offertes van

als interne bankier.

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

overige schulden. Croon Elektrotechniek B.V. maakt geen

lever anciers en hoogwaardige informatiebronnen.

rekening houdend met agio of disagio onder aftrek van trans-

gebruik van valutatermijncontracten en/of valutaopties en

actiekosten.

handelt niet in deze financiële derivaten.

BEPALING VAN HET RESULTAAT
Rente- en kasstroomrisico

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de

Croon Elektrotechniek B.V. loopt rente- en kasstroomrisico

opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten

De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op

Op balansdatum wordt voor financiële instrumenten beoor-

over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorde-

en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende

deeld of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde

ringen en schulden met variabel rentende renteafspraken

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

schulden: kredietinstellingen.

verminderingen van een financieel actief of een groep van

loopt de onderneming risico’s ten aanzien van toekomstige

financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere

kasstromen. Gelet op het rente- en risicoprofiel van de rente

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

VOORZIENINGEN

waardeverminderingen bepaalt Croon Elektrotechniek B.V.

dragende leningen is het niet noodzakelijk geacht om het

De bedrijfsopbrengsten omvatten het saldo van de opbreng-

Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwing-

de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waarde

renterisico door middel van afgeleide financiële instrumenten

sten (exclusief omzetbelasting) van de in het boekjaar gereed-

bare dan wel feitelijke verplichtingen als gevolg van een

verminderingen en verwerkt dit direct in de winst-en

af te dekken.

gekomen en aan derden opgeleverde werken (netto-omzet),

gebeurtenis voor balansdatum en waarvan het waarschijnlijk

verliesrekening. Financiële instrumenten stellen Croon

is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom

Elektrotechniek B.V. bloot aan krediet- of marktrisico’s.

van geldmiddelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar

verhoogd of verlaagd met de wijziging in de balanswaarde

KREDIETRISICO

onderhanden projecten, geleverde goederen en diensten.

Kredietrisico is het risico van financieel verlies indien een
De markt- en kredietrisico’s betreffen met name financiële

afnemer de aangegane contractuele verplichting niet nakomt.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op

risicofactoren ten aanzien van valuta, prijs, rente, kasstroom,

Kredietrisico’s vloeien met name voort uit vorderingen op

betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de project-

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schat-

krediet en liquiditeit. Deze financiële risico’s zijn niet bijzonder

opdrachtgevers. Croon Elektrotechniek B.V. voert een actief

opbrengsten en projectkosten verwerkt in de winst- en

ting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen

of afwijkend van wat in de branche gebruikelijk kan worden

beleid om een concentratie van kredietrisico’s waar mogelijk

verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per

per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden

geacht. Croon Elektrotechniek B.V. kent een strikt beleid, dat

te beperken. Ter beheersing van dit risico wordt gebruik

balansdatum.

gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die

erop is gericht deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken

gemaakt van informatie van erkende instellingen die zich op

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op

naar schatting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

en te beheersen.

het leveren van kredietinformatie hebben toegelegd. Continue

basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in

bewaking van het kredietrisico vormt een onderdeel van het

verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het

kan worden geschat.

wikkelen, tenzij anders vermeld. Eventueel ontvangen vergoedingen van derden worden in mindering gebracht op de

MARKTRISICO

debiteurenbeheer. Waar noodzakelijk worden risico’s afgedekt

resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden inge-

voorziening.

Valutarisico

door middel van kredietverzekeringen, bankgaranties, voor-

schat, dan worden de opbrengsten in de winst- en verlies

Het overgrote deel van de activiteiten wordt gerealiseerd in

uitbetalingen en overige zekerheden. De per balansdatum

rekening ver werkt tot het bedrag van de gemaakte

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opge-

Nederland en/of met landen actief in de eurozone. De uit deze

aanwezige handelsdebiteuren bevatten geen belangrijke con-

projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald. De

nomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de

activiteiten voortvloeiende transacties worden in de regel

centratie van vorderingen in bepaalde marktsectoren. Daar-

projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verlies-

activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en

afgewikkeld in euro’s (functionele valuta). Hierdoor is het

naast betreft een deel van de debiteuren de Nederlandse

rekening in de periode waarin ze zijn gemaakt.

de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden

valutarisico beperkt. Het gerelateerde omrekeningsrisico

overheidssector.

anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen

wordt niet afgedekt.

en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de proDe liquide middelen van Croon Elektrotechniek B.V. zijn onder-

jectopbrengsten en projectkosten. Bij de grote stroom kleinere

Prijsrisico

gebracht bij diverse banken. Croon Elektrotechniek B.V.

projecten met veelal een looptijd korter dan één jaar wordt

die in de komende jaren gelden. Latente belastingvorderingen

Het prijsrisico hangt samen met de inkoop van grond- en

beperkt het kredietrisico van liquide middelen aangehouden

het resultaat genomen bij oplevering van het project. Deze

worden in mindering op de voorziening gebracht en gewaar-

hulpstoffen en het uitbesteden van werken en bestaat uit het

bij deze banken, door de keuze van Croon Elektrotechniek B.V.

methodiek heeft geen invloed van materiële betekenis op het

deerd indien in redelijkheid kan worden aangenomen dat

verschil tussen de marktprijs ten tijde van de aanbesteding

met respectabele banken zaken te doen.

vermogen en het resultaat.

realisatie binnen de fiscale termijnen zal kunnen plaatsvinden.

of het offreren van een project en ten tijde van de feitelijke

Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen de nominale

uitvoering ervan. Het beleid van Croon Elektrotechniek B.V.

waarde.

is erop gericht om bij de aanbesteding of het offreren van grote

op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven
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Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen

uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis

RENTEBATEN EN -LASTEN

opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en min-

verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op interest en

derwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het

het contract.

overige financieringslasten die aan het verslagjaar toegerekend

waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouw-

kunnen worden.

baar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op

PERSONEELSBELONINGEN

het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen

De kosten voortvloeiend uit personeelsbeloningen zoals lonen,

RESULTAAT UIT DEELNEMINGEN

aan projectactiviteiten toegerekend en toegewezen kunnen

salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-

Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen wordt

worden en andere kosten die contractueel aan de opdracht-

voorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor

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

gever kunnen worden toegerekend. Projectkosten bestaan

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Andere perso-

overeenkomend deel van de resultaten gedurende het ver-

voornamelijk uit materialen, diensten van derden en onder-

neelsbeloningen, met uitzondering van jubileumuitkeringen,

slagjaar, na aftrek van de daarop betrekking hebbende belas-

aanneming, lonen en sociale lasten, verhoogd met opslagen

worden in het jaar van uitkering ten laste van het resultaat

tingen. Dividenden worden verwerkt indien het recht daarop

ter dekking van algemene kosten.

gebracht.

is verkregen.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de

De kosten voortvloeiend uit pensioenregelingen zijn in principe

BELASTINGEN OVER HET RESULTAAT

totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de ver-

gelijk aan de over die periode aan pensioenfondsen en verze-

Belastingen over de winst worden bepaald op basis van het

wachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening

keringsmaatschappijen verschuldigde pensioenpremies. Voor

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening rekening houdend

verwerkt. De voorziening voor het verlies maakt deel uit van

zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn

met fiscale faciliteiten zoals verliescompensatie en deelne-

de post onderhanden projecten.

voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de

mingsvrijstelling. Baten uit hoofde van verliescompensatie

op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde

worden in aanmerking genomen zodra compensatie voorzien-

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opge-

baar is. Binnen de fiscale eenheid wordt de belastinglast van

wanneer alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking

nomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de

iedere entiteit bepaald als ware deze zelfstandig belasting-

tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de

fondsen respectievelijk verzekeringsmaatschappijen of van

plichtig. Verrekening vindt plaats in rekening-courant met

koper.

verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

TBI Holdings B.V.

Verantwoording van opbrengsten uit levering van diensten

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen

gebeurt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op

voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van

de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding

de fondsen, verzekeringsmaatschappijen, en de werknemers,

tot de in totaal te verrichten diensten.

indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden

BEDRIJFSLASTEN

en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden

De bedrijfslasten worden bepaald op historische basis. Bij de

geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen

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

wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst

algemeen de fifo-methode gebruikt. Leveringen binnen het

met de fondsen, verzekeringsmaatschappijen, de pensioen

concern worden tegen marktconforme prijzen verrekend.

overeenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening

Uitgaven voor ontwikkeling zijn slechts geactiveerd indien het

wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen

waarschijnlijk is dat het ontwikkelingsproject technisch en

die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af

commercieel succesvol zal zijn (dat wil zeggen dat economi-

te wikkelen.

sche voordelen zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE
EN MATERIËLE VASTE ACTIVA

OPERATIONELE LEASING

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het

Leasecontracten, waarbij een groot deel van de voor- en

moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn bij derden ligt,

toekomstige gebruiksduur van het actief.

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen
14
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Toelichting op de geconsolideerde balans

[3] FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Bedragen in duizenden euro’s

[1] IMMATERIËLE VASTE ACTIVA					Concessies
Stand per 1 januari 2014						

Aandeel in groepsmaatschappijen

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen					

600

Overige deelnemingen

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 					

-550

31 december 2014

31 december 2013

0

122

946

541

946

663

Boekwaarde					
50
De mutaties in de financiële vaste activa zijn:
Mutaties in de boekwaarde					

		Niet-geconsolideerde

Afschrijvingen					-25

deelnemingen

Saldo 					
-25

Stand per 1 januari 2014			

						

Boekwaarde		

Stand per 31 december 2014

663		

					

Mutaties in boekwaarde			

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 					

600

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen					

-575

Aandeel resultaat boekjaar		

Boekwaarde					
25

Overige mutaties		

139

Saldo 		

283

Bedrijfs- 		

[2] MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste

Stand per 31 december 2014			

gebouwen en

Machines en

bedrijfs-

Vooruit-

-terreinen

installaties

middelen

betalingen

Boekwaarde		
946
Totaal

Stand per 1 januari 2014					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

144

De niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen:

34.345

3.194

42.326

24

79.889
Naam

Vestigingsplaats

en afschrijvingen

-21.650

-835

-32.080

0

-54.565

An-Elec Sp. z o.o.

Gdynia, Polen

40%

Boekwaarde

12.695

2.359

10.246

24

25.324

DES Sp. z o.o.

Krakau, Polen

40%

31 december 2014

31 december 2013		

315

400

Cumulatieve waardeverminderingen

Aandeel in het kapitaal (%)

					
Mutaties in de boekwaarde					
Investeringen

937

3

1.334

349

2.623

0

0

-90

0

-90

-1.337

-29

-4.683

0

-6.049

Herrubriceringen

0

0

259

-259

0

Koersverschillen

117

0

15

0

132

-283

-26

-3.165

90

-3.384

Desinvesteringen
Afschrijvingen

Saldo

[4] Voorraden
Grond- en hulpstoffen

					
Stand per 31 december 2014					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

35.435

3.197

31.888

114

70.634

-23.023

-864

-24.807

0

-48.694

12.412

2.333

7.081

114

21.940

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde
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[5] ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DERDEN

[8] EIGEN VERMOGEN

Per 31 december zijn de onderhanden projecten in opdracht van derden als volgt te verdelen:

Geplaatst kapitaal
Wettelijke reserve

Onderhanden projecten in opdracht van derden

31 december 2014

31 december 2013

788.355

759.373

-772.433

-736.646

15.922

22.727

Overige reserves
Niet-verdeeld resultaat

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

31 december 2014

31 december 2013

953

953

1.285

1.097

50.840

46.741

4.435

4.073

57.513

52.864

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000 gewone aandelen van elk circa EUR 453,78 nominaal, waarvan 2.100 aandelen

zijn geplaatst en volgestort.
			
31 december 2014

31 december 2013

De samenstelling is als volgt: 			

Van de wettelijke reserves heeft een bedrag van EUR 0,3 miljoen betrekking op koersverschillen deelnemingen (2013: EUR 0,1

Saldo onderhanden projecten derden groter dan

miljoen) en een bedrag van EUR 0,9 miljoen op ingehouden winsten van minderheidsdeelnemingen (2013: EUR 1,0 miljoen).

gedeclareerde termijnen

97.273

93.452

-81.351

-70.725

15.922

22.727

Deze bedragen zijn op grond van artikel 389 lid 2 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet vrij uitkeerbaar.

Saldo onderhanden projecten derden
kleiner dan gedeclareerde termijnen

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

		
Latente belasting-

Jubileum-

Garantie-

[9] VOORZIENINGEN

verplichtingen

uitkeringen

verplichtingen

Reorganisatie

Totaal

Stand per 1 januari 2014

170

1.331

39

200

1.740

					
Mutaties in 2014					

[6] VORDERINGEN

Toevoegingen

31 december 2014

31 december 2013

69.781

72.158

738

247

Consolidatie en deconsolidaties
Saldo

Debiteuren
Actieve latente belastingvorderingen
Overige belastingvorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Onttrekkingen

0

26

0

911

937

-108

0

-39

-1.111

-1.258

23

0

0

0

23

-85

26

-39

-200

-298

1.047

138

10.750

11.488

					

82.316

84.031

Stand per 31 december 2014

85

1.357

0

0

1.442

		
De vorderingen hebben merendeels een looptijd van minder dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de

Het totaal van de voorzieningen heeft merendeels betrekking op voorzieningen met een looptijd langer dan één jaar en naar

boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid

verwachting korter dan vijf jaar. Het langlopende gedeelte betreft in hoofdzaak de belastinglatentie op materiële vaste activa

zijn gevormd. De actieve latente belastingvorderingen hebben een looptijd van meer dan één jaar.

en een gedeelte van de voorzieningen voor personeelsgerelateerde verplichtingen, garanties en overige.
De voorziening voor jubileumuitkeringen omvat de contante waarde van de uitkeringen aan de medewerkers inzake jubilea. Bij

[7] LIQUIDE MIDDELEN

31 december 2014

31 december 2013

16.990

16.358

7.569

14.109

24.559

30.467

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

de berekening van de voorziening is rekening gehouden met een vertrekkans van de medewerkers. Voor de berekening van de
verplichtingen inzake jubileumuitkeringen is uitgegaan van een rekenrente van 4,0 procent (2013: 4,0 procent).
De voorziening voor garantieverplichtingen dient ter dekking van garantiekosten op opgeleverde projecten.
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, behoudens een bedrag van circa EUR 14,5 miljoen (31 december

uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt bij hen

2013: EUR 10,6 miljoen) in vennootschappen onder firma en proportioneel geconsolideerde overige deelnemingen. Verder zijn

voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering

onder de Nederlandse banktegoeden de saldi van geblokkeerde G-rekeningen tot een bedrag van circa EUR 0,3 miljoen begrepen

van de reorganisatie of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de

(31 december 2013: EUR 0,2 miljoen). In beginsel worden de voor de dagelijkse bedrijfsvoering niet benodigde geldmiddelen

reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen, die niet in verband staan

geplaatst bij TBI Holdings B.V. die optreedt als interne bankier. De rentevergoeding die over het - dagelijkse opvraagbare -

met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

rekening-couranttegoed wordt berekend, is gebaseerd op de rente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag.
De gemiddelde rente over 2014 bedroeg 1,85 procent (2013: 1,83 procent).
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[10] OVERIGE SCHULDEN

31 december 2014

31 december 2013

51.189

59.415

913

15.247

10.358

7.337

Handelscrediteuren
Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Overige schulden en overlopende passiva

64

108

24.427

26.618

86.951

108.725

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro’s		

[11] NETTO-OMZET

2014

2013

Geografische spreiding netto-omzet			
De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlo-

Nederland

pende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.

Overige EU-landen
Buiten Europa

De schulden aan groepsmaatschappijen betreffen onder andere zogenaamde financieringsrekeningen. TBI Holdings B.V. treedt

346.384

273.524

1.828

4.090

16.146

17.052

364.358

294.666

2014

2013

2.258

2.365

tegenover haar dochterondernemingen op als interne bankier. De rentevergoeding die over de rekening-courantschuld wordt
berekend, is gebaseerd op de rente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag. De gemiddelde rente over

[12] MEDEWERKERS

2014 bedroeg 2,85 procent (2013: 2,83 procent).

De gemiddelde personeelsbezetting in vaste
dienstbetrekking luidt:

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Geografische spreiding medewerkers		

Ten behoeve van eigen opdrachten en projecten in deelnemingen zijn per 31 december 2014 garanties en borgstellingen

Nederland

afgegeven van in totaal EUR 36,7 miljoen (2013: EUR 47,8 miljoen).
Bedragen in miljoenen euro’s

31 december 2014
1-5 jaar

> 5 jaar

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Leaseovereenkomsten

6,7

9,7

0

7,0

9,7

0

Huurovereenkomsten

2,4

8,1

1,3

2,7

5,8

0,5

2.208

Overige EU-landen

82

76

Buiten Europa

88

81

2.258

2.365

31 december 2013

< 1 jaar

2.088

		

[13] PENSIOENEN
Voor de medewerkers van TBI en haar groepsmaatschappijen gelden – afhankelijk van de relevante cao respectievelijk arbeidsovereenkomst – de pensioenregelingen van de volgende pensioenfondsen respectievelijk verzekerde regelingen:
• Pensioenfonds Metaal & Techniek

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 verlies-

• Verzekerde regelingen:
- Ondernemingspensioenregelingen
• Stichting Pensioenfonds TBI

rekening.
De bovengenoemde eerste pensioenregeling betreft regelingen van bedrijfstakpensioenfondsen. In alle gevallen waarin sprake
Croon Elektrotechniek B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn van tijd tot tijd betrokken in rechtsgeschillen. Voor geschillen

is van aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen geldt dat de TBI-groepsmaatschappijen, in het geval van een tekort bij het

waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar

bedrijfstakpensioenfonds, geen verplichting hebben tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan het voldoen van

kan worden geschat is een voorziening gevormd. Voor de overige geschillen is, mede gebaseerd op juridisch advies, de onder-

toekomstige premies. Evenmin kunnen de TBI-groepsmaatschappijen rechten doen gelden op eventuele overschotten in de

nemingsleiding van mening dat de uitkomst van lopende zaken geen invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde

fondsen. Het voorgaande is ook van toepassing op de verzekerde regelingen en de regelingen van Stichting Pensioenfonds TBI,

positie van Croon Elektrotechniek B.V.

die ondergebracht zijn bij een verzekeringsmaatschappij.
Op basis van bovenstaande karakteristieken is het uitgangspunt dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk
is aan de over die periode aan de pensioenfondsen respectievelijk verzekeringsmaatschappijen verschuldigde pensioenpremies.
Het merendeel van de werknemers van de ondernemingen in het segment Techniek bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Metaal
& Techniek of Pensioenfonds Metalektro. De ontwikkelingen bij deze twee bedrijfstakpensioenfondsen zijn helaas niet gunstig
geweest. Bij Pensioenfonds Metaal & Techniek zijn de pensioenen per 1 april 2014 met 0,4 procent gekort, nadat per 1 april
2013 al een korting van 6,3 procent had plaatsgevonden. Bij Pensioenfonds Metalektro was sprake van een korting van
0,5 procent in 2014 en 5,1 procent in 2013. Voor 2015 worden geen kortingen meer verwacht.
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De bij Stichting Pensioenfonds TBI opgebouwde pensioenen zijn volledig herverzekerd door middel van een garantiecontract.
De verzekeraar garandeert de uitkeringen van het pensioenfonds, ongeacht het beleggingsresultaat en ongeacht hoe oud een

BELONINGEN STATUTAIRE DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

deelnemer wordt. Het garantiecontract tussen Stichting Pensioenfonds TBI en de verzekeraar heeft een looptijd tot en met

In de lonen, salarissen en sociale lasten zijn de bezoldigingen (inclusief lasten uit hoofde van sociale verzekeringen, crisisheffing

31 december 2016. Voor de ondernemingspensioenregelingen is een vergelijkbare situatie van toepassing.

en pensioenen) van de bestuurders en voormalige bestuurders begrepen tot een bedrag van EUR 952 duizend (2013: EUR 995
duizend). De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen geen bezoldiging ten laste van de vennootschap.

Per 1 januari 2015 is de Wet Witteveen 2015 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt de fiscaal maximaal toegestane
pensioenopbouw verlaagd. Tevens vindt er geen fiscale facilitering van pensioen meer plaats voor het inkomen boven
EUR 100.000.

ACCOUNTANTSHONORARIA

Pensioenfonds Metaal & Techniek en Pensioenfonds Metalektro krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling. Deze kent een

De accountantshonoraria uitgesplitst naar categorie bedroegen:

pensioenleeftijd van 67 jaar en een opbouwpercentage van 1,875 procent (fiscaal maximaal). Het maximumsalaris voor de
pensioenregeling bedraagt EUR 70.000. Voor het salaris tussen EUR 70.000 en EUR 100.000 is er een vrijwillige excedentregeling.

Onderzoek van de jaarrekening

Deze regeling wordt voor 2015 voor Pensioenfonds Metaal & Techniek echter verplicht gesteld. De premies blijven voor beide

Andere controle-opdrachten

fondsen verschillend.

Adviesdiensten op fiscaal terrein

2014

2013

102

104

20
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0

1		

122

127

De pensioenregelingen bij Stichting Pensioenfonds TBI en de ondernemingspensioenregelingen dienen, op één uitzondering na,
vanaf 2015 eveneens aangepast te worden aan de nieuwe fiscale grenzen. Voor elk van de regelingen wordt de pensioenleeftijd
verhoogd tot 67 jaar en wordt uitgegaan van het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,875 procent. Pensioenregelingen
voor inkomens boven EUR 100.000 worden beëindigd met uitzondering van een risiconabestaandenverzekering.

[14] AFSCHRIJVING IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa

2014

2013		

25

30

6.049

6.152

6.074

6.182

Afschrijving immateriële vaste activa		
Concessies

25

30

25

30

Afschrijving materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.337

1.641

29

37

4.683

4.474

6.049

6.152

		

[15] BELASTINGEN OVER HET RESULTAAT
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 29,2 procent (2013: 33,5 procent).

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN UIT VERHOUDINGEN MET GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De financiële baten uit de verhoudingen met groepsmaatschappijen bedragen EUR 0 (2013: EUR 441 duizend). De financiële
lasten uit de verhoudingen met groepsmaatschappijen bedragen EUR 63 duizend (2013: EUR 154 duizend).
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2014

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 2014

(voor resultaatbestemming)

Bedragen in duizenden euro’s

31 december 2014		31 december 2013

Bedragen in duizenden euro’s			

				
Vaste activa				

ALGEMEEN

Immateriële vaste activa [1]

25		0

De vennootschappelijke jaarrekening van Croon Elektrotechniek B.V. is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepa-

Materiële vaste activa [2]

20.519		20.657

lingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkel-

Financiële vaste activa [3]

29.199

voudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en

25.391

		
49.743		46.048

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 net-

Vlottende activa					
Voorraden [4]

234		271

Onderhanden projecten in opdracht van derden [5]

18.477		32.700

Vorderingen [6]

82.113		62.901

Liquide middelen [7]

tovermogenswaarde.

5.588

BALANS

3.429

		
106.412		99.301

[1] IMMATERIËLE VASTE ACTIVA					Concessies

Totaal activa		

Stand per 1 januari 2014						

156.155		145.349

Eigen vermogen [8]					
Geplaatst kapitaal

953		953

Wettelijke reserves

833		1.097

Overige reserves
Resultaat boekjaar

51.292		46.741
4.435		
4.073

		
57.513		
52.864

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen					

0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 					

0

Boekwaarde					0
Mutaties in de boekwaarde					
Verwerving activa en passiva HVL B.V. 					

50

Afschrijvingen					-25
Saldo 					
25
						

Voorzieningen 				

Stand per 31 december 2014

Voorzieningen [9]

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 					

600

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen					

-575

1.357		1.074

		
1.357		
1.074
		

					

Boekwaarde					
25

Kortlopende schulden 				
Kortlopende schulden [10]

97.285		
91.411

		
97.285		91.411
Totaal passiva		

156.155		145.349

				

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2014
		
2014		2013
Resultaat van deelnemingen na belastingen		

5.446		7.027

Overige baten en lasten na belastingen [11]		

-1.011		-2.954
4.435		4.073

24

25

Bedrijfs-

[2] MATERIËLE VASTE ACTIVA

[4] VOORRADEN

Andere vaste

gebouwen en

Machines en

bedrijfs-

Vooruit-

-terreinen

installaties

middelen

betalingen

31 december 2014

Grond- en hulpstoffen
Totaal

31 december 2013

234

271

234

271

Stand per 1 januari 2014					
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

28.213

393

27.935

24

56.565

en afschrijvingen

-17.707

-393

-17.808

0

-35.908

Boekwaarde

10.506

0

10.127

24

20.657

[5] ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DERDEN		

Cumulatieve waardeverminderingen

Per 31 december zijn de onderhanden projecten in opdracht van derden als volgt te verdelen:

					

31 december 2014

Mutaties in de boekwaarde					

Onderhanden projecten in opdracht van derden			

Investeringen

Kosten inclusief naar rato van voortgang genomen

Afschrijvingen
Verwerving activa en passiva HVL B.V.
Overige mutaties
Saldo

936

3

1.174

349

2.462

-1.291

0

-4.374

0

-5.665

1.331

15

1.719

0

3.065

0

0

259

-259

0

976

18

-1.222

90

-138

					

winst, verminderd met voorzieningen voor verliezen
Af: Gedeclareerde termijnen

De samenstelling is als volgt:
Saldo onderhanden projecten derden groter dan

Boekwaarde

578.118

-606.446

-545.418

18.477

32.700

		

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
en afschrijvingen

624.923

		

Stand per 31 december 2014					
34.162

586

30.854

114

65.716

-22.680

-568

-21.949

0

-45.197

Saldo onderhanden projecten derden kleiner dan

11.482

18

8.905

114

20.519

gedeclareerde termijnen

Cumulatieve waardeverminderingen

31 december 2013

gedeclareerde termijnen

31 december 2014

31 december 2013

86.401

76.389

-67.924

-43.689

18.477

32.700

		
Het saldo van de kosten en de gedeclareerde termijnen omvat nog niet gefactureerde productie aan opdrachtgevers respec-

[3] FINANCIËLE VASTE ACTIVA

31 december 2014

Aandeel in groepsmaatschappijen

31 december 2013

29.199

25.391		

29.199

25.391

tievelijk financieringen door opdrachtgevers, waartegenover verplichtingen staan.

[6] VORDERINGEN

De mutaties in de financiële vaste activa zijn:
Aandeel in
groepsmaatschappijen			

31 december 2014

31 december 2013

Debiteuren

57.084

46.990

Groepsmaatschappijen

13.759

5.916

738

0

Actieve latente belastingvorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Stand per 1 januari 2014			

10.532

9.995

Boekwaarde

82.113

62.901

25.391			

		
Mutaties in de boekwaarde			
De vorderingen hebben merendeels een looptijd van minder dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de
Nettoresultaat over 2014

5.446		

boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid

Ontvangen dividenden

-1.890		

zijn gevormd. De actieve latente belastingvorderingen hebben een looptijd van meer dan één jaar.

Overige mutaties			

252

Stand per 31 december 2014				
Boekwaarde

26

29.199
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[7] LIQUIDE MIDDELEN

31 december 2014

31 december 2013

835

638

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

[10] KORTLOPENDE SCHULDEN

31 december 2014

31 december 2013

Handelscrediteuren

30.931

40.547

4.753

2.791

Groepsmaatschappijen

34.884

23.784

5.588

3.429

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10.224

5.033

Pensioenpremies
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep. Onder Nederlandse banktegoeden zijn de saldi van de geblok-

Overige schulden en overlopende passiva

keerde G-rekeningen tot een bedrag van circa EUR 0,3 miljoen begrepen (31 december 2013: EUR 0,2 miljoen).

62

108

21.184

21.939

97.285

91.411

		
In beginsel worden de voor de dagelijkse bedrijfsvoering niet benodigde geldmiddelen geplaatst bij TBI Holdings B.V. die optreedt

De kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert

als interne bankier. De rentevergoeding die over het – dagelijks opvraagbare – rekening-couranttegoed wordt berekend is

de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.

gebaseerd op de rente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag. De gemiddelde rente over 2014 bedroeg
1,85 procent (2013: 1,83 procent).

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
De vennootschap heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van enkele

[8] EIGEN VERMOGEN

in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen.

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
			

De vennootschap heeft concerngaranties verstrekt, in hoofdzaak aan opdrachtgevers van projecten, ter vervanging van

Geplaatst

Wettelijke

Overige

Resultaat

kapitaal

reserves

reserves

boekjaar

Totaal

953

554

41.115

6.295

48.917

De vennootschap vormt, samen met haar aandeelhouder en diverse, in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen, een

Toevoeging aan de reserves

0

0

6.295

-6.295

0

fiscale eenheid voor de omzet- en/of de vennootschapsbelasting. Op grond van wettelijke bepalingen zijn alle leden van een

Resultaat 2013

0

0

0

4.073

4.073

Koersverschillen

0

-126

0

0

-126

Overige mutaties

0

669

-669

0

0

953

1.097

46.741

4.073

52.864

Bedragen in duizenden euro’s
Stand per 1 januari 2013

Stand per 31 december 2013

bankgaranties. Eind 2014 betreft dit een bedrag van EUR 20,9 miljoen (eind 2013: EUR 21,7 miljoen).

Toevoeging aan de reserves

0

0

4.073

-4.073

0

Resultaat 2014

0

0

0

4.435

4.435

Koersverschillen

0

214

0

0

214

Overige mutaties

0

-478

478

0

0

953

833

51.292

4.435

57.513

Stand per 31 december 2014

fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van die fiscale eenheid.
Overigens wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING

[11] OVERIGE BATEN EN LASTEN NA BELASTINGEN
Voor de opstelling van een beknopte winst- en verliesrekening is gebruikgemaakt van artikel 402 Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

Jubileum-

[9] VOORZIENINGEN

uitkeringen

Reorganisatie

Totaal

Stand per 1 januari 2014

874

200

1.074

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN UIT VERHOUDINGEN MET GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De financiële baten uit de verhoudingen met groepsmaatschappijen bedragen EUR 0 (2013: EUR 266 duizend). De financiële
lasten uit de verhoudingen met groepsmaatschappijen bedragen EUR 90 duizend (2013: EUR 154 duizend).

Mutaties in 2014
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo

483

911

1.394

0

-1.111

-1.111

483

-200

283

Rotterdam, 6 maart 2015

			
Stand per 31 december 2014

28

1.357

0

1.357

De directie:

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
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Overige gegevens
Aan: de Algemene Vergadering van Croon Elektrotechniek B.V.

STATUTAIRE BEPALING INZAKE RESULTAATBESTEMMING

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING

Artikel 20 van de statuten van de vennootschap luidt:

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Croon Elektrotechniek B.V. te Rotterdam gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en enkel-

1 De winst volgens de vastgestelde jaarrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

voudige winst- en verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DIRECTIE

aangehouden.

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 verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel

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.

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.

4 Vorderingen tot winstuitkering vervallen door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
RESULTAATBESTEMMING 2013

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze

In overeenstemming met de statutaire regeling is de winst van EUR 4,073 miljoen toegevoegd aan de overige reserves.

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

VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Het nettoresultaat over 2014 bedraagt EUR 4,435 miljoen. De vennootschap is voornemens het nettoresultaat over 2014 toe te
voegen aan de overige reserves.

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 oordeels-

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan, die van een zodanig belang zijn dat het niet toelichten hier-

van fraude of fouten.

van de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt.
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 2014 en van het resultaat over 2014 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

Groepsmaatschappijen en deelnemingen

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 verslag van directie, 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 verslag
van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Situatie per 31 december 2014
Arnhem, 6 maart 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
A.Th. van den Berg RA

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		

100%

Electro-Croon Polska Sp. z o.o., Krakau, Polen		

100%

Techno Fysica B.V., Rotterdam		

90,82%

Walco B.V., Spijkenisse		

100%

Stolk Elektrotechnisch Wikkelbedrijf B.V., Hoogerheide		

100%

HVL B.V., Eindhoven		

100%

Armada Signs International B.V., Eindhoven		

100%

GROEPSMAATSCHAPPIJEN (PROPORTIONEEL GECONSOLIDEERD)
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CWF B.V., Amersfoort 		

50%

TBI Infra Asset Management B.V., Rotterdam 		

37,5%

MK2 Projects B.V., Eindhoven 		

50%

TBI Direct B.V., Amersfoort 		

66,67%

New Main B.V., Barendrecht 		

11,7%

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 		

14,35%

Installatie Combinatie Isala v.o.f., Bunnik 		

25%

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

15%

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 		

40%

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

15,68%

SHERPA-VOF IJsselmeergebied, Rotterdam		

60%

Westerscheldetunnel Maintenance v.o.f., Rotterdam		

65%

Bouwcombinatie Museum MORE v.o.f., Enschede 		

10%

Bouwcombinatie VieCuri v.o.f., Sittard		

27%

ZIV zorgbeheer v.o.f., Zwolle		

15,7%

BC Frisokazerne v.o.f., Vught		

11,42%

Bouwcombinatie Nico de Bont - Wolter & Dros - Croon v.o.f., Vught		

12%
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Consortium Beatrix BeterZo v.o.f., Tilburg		

18,7%

Installatie Combinatie Komfort v.o.f., Capelle aan den IJssel		

20,9%

Bouwcombinatie Catharina Ziekenhuis v.o.f., Eindhoven		

22,55%

Combinatie Hyacint v.o.f., Barendrecht		

22%

Bouw Combinatie Z (BCZ) v.o.f., Oss		

23,43%

Begrippenlijst

ICC CZE v.o.f., ’s-Hertogenbosch		

50%

TBI Infra & Industrie v.o.f., Apeldoorn		

37,5%

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

9%

Met bedrijfsopbrengsten wordt in hoofdlijnen de productie-

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

10%

waarde tegen opbrengsten bedoeld. De bedrijfsopbrengsten

Combinatie Koopmans - van Eesteren - Wolter & Dros - Croon v.o.f., Enschede		

26%

omvatten de netto-omzet, de mutatie in het onderhanden werk

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

(inclusief winstopslag en/of getroffen verliesvoorzieningen) en

OVERIGE DEELNEMINGEN

de overige bedrijfsopbrengsten. De netto-omzet omvat de in

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

40%

de verslagperiode verantwoorde opbrengstwaarde van de

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

40%

opgeleverde werken en de geleverde goederen en diensten
(exclusief omzetbelasting).

Voor geen enkele vennootschap is een verklaring afgegeven als bedoeld in artikel 403 van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

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).

CASHFLOW
Voor de berekening van de cashflow is de definitie gehanteerd:
nettowinst plus afschrijvingen.

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