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Waar de bouwsector in 2014 de eerste tekenen van herstel liet zien,
kenmerkt 2015 zich het beste als een overgangsjaar waarin we als
organisatie de stijgende lijn hebben ingezet. De crisis hebben we
definitief achter ons gelaten en we zijn in een nieuwe werkelijkheid
terechtgekomen.
Een nieuwe werkelijkheid waarin (bouw)bedrijven die zich de afgelopen jaren hebben aangepast sterker
staan. Dit geldt ook voor ons. Door de markt niet meer via de laagste prijs, maar via ketensamenwerking
en onze concepten BaseHome, Ecoveren en ‘Beschermd Wonen’ te benaderen, kunnen we weer
mooie projecten realiseren met een steeds beter resultaat. Dit laatste komt ook doordat we onze
projecten procesmatig anders benaderen. Door met BIM, lean en in teamverband te werken hebben we
lagere faalkosten, realiseren we een hogere kwaliteit en zijn onze nazorgkosten fors gedaald.
In dit overgangsjaar hebben we alle organisatiewijzigingen afgerond en groeien langzaamaan weer in
medewerkers, omzet en resultaat. In onze beleving zijn we zover dat we de ‘nieuwe’ markt goed kunnen
bedienen. Dat zien we ook terug in de jaarcijfers van KlokGroep. In 2015 groeide onze omzet opnieuw.
De groepsomzet kwam in 2015 uit op ca. € 134 miljoen met een nettoresultaat van ca. € 5,6 miljoen.
Het komende jaar wordt sowieso bijzonder. Om kopers en huurders van onze woningen nog beter van
dienst te zijn, realiseert KlokGroep samen met een aantal woonpartners aan de voet van de Nijmeegse
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stadsbrug ‘De Oversteek’ het LIV Inspiratieplein: een centrum van 3.100 m2 met daarin vier huizen
op ware grootte in verschillende stijlen. De nieuwste ontwikkelingen en innovaties worden er gepresenteerd op het gebied van sanitair, keukens, vloeren en duurzaamheid. Ook digitaal, met behulp van
3D-technieken. Tevens komen onze werkmaatschappijen uit Nijmegen en Druten samen in dit pand, dat
qua duurzaamheid zelfs een BREEAM-excellent certificering krijgt. Na bijna 95 jaar gaat KlokGroep tegen
het einde van het jaar Druten verlaten, maar in Nijmegen zijn we natuurlijk ook al jaren ‘thuis’.
Het LIV Inspiratieplein en het kantoorpand zijn een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van KlokGroep.
Mede door deze ontwikkelingen, de goed gevulde orderportefeuille en de opnieuw versterkte financiële
positie van KlokGroep zien wij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
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De bouwsector zit na enkele ‘magere’ jaren weer stevig in de lift. Het is met
name de woningmarkt die het afgelopen jaar fungeerde als katalysator achter
het herstel van de sector. De woningbouwproductie is in 2015 spectaculair
toegenomen1 en de totale investeringen in de woningbouwsector stegen
landelijk met 20%. Ook nam het aantal woningtransacties fors toe en stegen
de huizenprijzen weer.
De groei in de woningmarkt werd gestimuleerd door de lage

woningverkoop voor KlokGroep. Het aantal verkochte wonin-

hypotheekrente en het verbeterde economische klimaat.

gen in 2015 bedroeg 727, terwijl dat dit er in 2014 nog 481 waren.

Ondanks de toename van het aantal opgeleverde woningen,
blijft dit nog altijd achter bij de landelijke huishoudensgroei

De woningverkoop in 2015 is onderverdeeld in 443 grond

waardoor een ‘tekort’ aan woningen is ontstaan. Omdat in de

gebonden woningen, 258 appartementen en 26 bouwkavels.

komende jaren, door een verdergaande gezinsverdunning en

Corporaties en beleggers hebben hiervan 216 woningen

de toenemende stroom aan vluchtelingen een extra groei

(grondgebonden en appartementen) afgenomen. De overige

aan huishoudens wordt verwacht, zal de woningbouw

511 woningen en bouwkavels zijn gekocht door particulieren.

productie de komende jaren krachtig (blijven) groeien.

Een prachtig resultaat waar we als organisatie zeer trots op
zijn. De lat ligt erg hoog voor 2016, maar met een aantal

Niet alleen voor de woningbouwmarkt zien wij de toekomst

mooie projecten in het vooruitschiet hebben we er alle

met vertrouwen tegemoet. Ook voor de renovatiemarkt, die

vertrouwen in dat ook dit jaar een mooie verkoopscore zal

gericht is op levensduurverlenging van vastgoed en energie-

opleveren.
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besparing, zijn de verwachtingen voor de middellange termijn
positief. De productie in de utiliteits- en civiele markt trok het

Risico’s verkleinen

afgelopen jaar (nog) niet aan. De verwachting is wel dat door

Steeds vaker zorgen we ervoor dat bij grotere projecten al in

het economische herstel en investeringen in logistieke

de voorfase een deel van het project aan een corporatie en/

gebouwen en (in mindere mate) bedrijfsruimtes, het herstel ook

of (particuliere) belegger verkocht is, zodat de risico’s bij

in dit deel van de utiliteitsmarkt geleidelijk zal plaatsvinden.

‘start bouw’ ten aanzien van de afzet beperkt zijn. Zo hebben
we in Berkel-Enschot, Hoofddorp, Nijmegen, Arnhem en

Mede doordat KlokGroep en haar werkmaatschappijen voor-

Wijchen al een fors deel vóór ‘start bouw’ afgezet. Novaform

namelijk opereren in de woningmarkt (zowel ontwikkeling,

heeft in Hilversum zelfs een geheel project (55 apparte-

nieuwbouw als renovatie), zien wij de positieve marktont-

menten) aan een institutionele belegger verkocht. Daarmee

wikkelingen terug in de jaarcijfers van KlokGroep over 2015.

investeren we in continuïteit, wat belangrijk is voor onze

Het afgelopen jaar gaat de boeken in als een recordjaar qua

organisatie.

1

Bron: Verwachtingen en ramingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016-2021, EIB

“Het afgelopen jaar gaat de boeken in
als een recordjaar qua woningverkoop.
Het aantal verkochte woningen in 2015
bedroeg 727, terwijl dat dit er in 2014
nog 481 waren”
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Nieuwe Oogst, Didam

Ook worden we steeds actiever in de Randstad. Met actuele
projecten in Amsterdam, Hilversum, Hoofddorp en Rotterdam
ontstaat er een goede basis en komt een vestiging in de
05

Randstad steeds dichterbij. Deze doelstelling hadden wij
eerder al geformuleerd in onze beleidsplannen, maar door
de economische crisis hebben wij deze plannen destijds
uitgesteld. Om de groei in de Randstad definitief gestalte
te geven, onderzoeken wij momenteel de opties om een
eigen vestiging te openen in de Randstad, bijvoorbeeld
door middel van een samenwerking met (of overname van)
een lokale partij in de Randstad. In 2016 zal hier naar
verwachting een besluit over worden genomen.
Slim samenwerken
Hoewel de woningmarkt landelijk aantrekt, merken wij dat
een andere klantbenadering noodzakelijk is. Vorig jaar
berichtten wij al in ons jaarverslag dat wij onze organisatie
hebben aangepast aan de veranderde markt. Wij zijn van
een traditionele bouwer verschoven naar een allround
bouwonderneming, waarin - naast de klant (opdrachtgever/
koper) - ook samenwerken, innovaties, concepten, BIM en
risicodragend ontwikkelen en realiseren centraal staan.
Door deze manier van (samen)werken kunnen wij opdrachtgevers (zoals woningcorporaties, zorginstellingen en beleggers) volledig ontzorgen bij vastgoedvraagstukken. Wij zijn

KLOKGROEP JAARVERSLAG 2015

in staat om gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling,
verkoop en realisatie volledig aan te sturen en te coördineren.
Daarbij is het mogelijk dat wij een deel van het (verkoop)
risico overnemen, dan wel dat wij op een andere manier
risicodragend participeren. Ook het financieren van de
bouwfase voor beleggers kunnen wij faciliteren. Door deze
nieuwe marktbenadering lukt het steeds meer om aan de
voorkant aan tafel te komen bij potentiële opdrachtgevers.

Een conceptuele marktbenadering
Naast deze slimme manier van samenwerken benaderen
we de markt ook steeds meer vanuit een conceptuele
gedachte. Binnen onze organisatie hebben we diverse
concepten ontwikkeld, waarmee we vraagstukken van
opdrachtgevers steeds beter kunnen voorzien van een
passend antwoord. De concepten worden door onze
werkmaatschappijen effectief in de markt gezet en dragen
mede bij aan een positieve ontwikkeling/groei.
KlokWonen
De omzet van KlokWonen over 2015 is fors toegenomen:
van € 24 miljoen in 2014 naar € 33 miljoen in 2015. Voor de
woningbouwprojecten wordt de BaseHome conceptwoning
toegepast: een volledig in BIM ontwikkelde woning in
diverse varianten. Per nieuwbouwproject bepalen we
welke variant het beste in de lokale markt past. Met dit
concept kan KlokWonen snel en tegen een scherpe prijs
kwalitatief goede en ruime woningen realiseren, welke
iedere keer aangepast worden aan de plaatselijke stedenbouwkundige- en welstandseisen. Het BaseHome concept
wordt door KlokWonen niet alleen gerealiseerd bij projecten
die zij zelf in verkoop brengt, maar ook in toenemende
mate bij projecten voor corporaties en beleggers. Om mee
te gaan met een veranderende markt, wordt het BaseHome
concept continu geoptimaliseerd. Zo voegen we regelmatig
nieuwe woningtypes toe en voeren we technische innovaties door. In Tiel realiseren we in 2016 de eerste BaseHome
“nul op de meter” woningen.

BOUWSECTOR WEER IN DE LIFT
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Centrumplan, Dreumel

KlokBouwOntwikkeling
KlokBouwOntwikkeling heeft met nieuwbouwprojecten
‘Parc Margriet Nijmegen’ en ‘Oostflank Wijchen’ enkele
grote gebiedsontwikkelingen in uitvoer die een belangrijke
omzet en resultaatbijdrage genereren voor 2015 én 2016.
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Voor zorginstellingen is in samenspraak met een zorg
architect het ‘Beschermd Wonen’ concept ontwikkeld dat
in 2015 en 2016 bij diverse projecten wordt toegepast en
gerealiseerd. Bij projecten volgens het ‘Beschermd Wonen’
concept realiseren we onderdak voor mensen met een
psychogeriatrische aandoening (b.v. dementie). In deze
woonvorm staat ondersteuning en begeleiding vanuit een
beschermde woonomgeving centraal.
KlokTotaalonderhoud
Onze afdeling Verbouw & Renovatie heeft zich de afgelopen

jaren steeds meer toegelegd op groot-onderhoudprojecten
bij zorg- en wooncomplexen en renovaties van monumentale panden, bedrijfsgebouwen en kantoren. Om de
onderhoud- en renovatiemarkt beter te kunnen bedienen
is daarom op 1 januari 2016 de werkmaatschappij
KlokTotaalonderhoud opgericht. Voor de onderhoud- en
renovatiemarkt past KlokTotaalonderhoud steeds vaker
haar succesvolle renovatieproces Ecoveren toe. Met dit
proces kan goed in kaart worden gebracht welke maat
regelen per woning/gebouw noodzakelijk zijn om de
woningen naar een duurzamere energieklasse te brengen.
Zeer recent hebben we het (met partners) ontwikkelde
‘slimme gevel’ concept toegevoegd. De slimme gevel maakt
Ecoveren nog flexibeler, doordat er geen extra schil aan
de buitenkant van de woning wordt gerealiseerd, maar
binnenin de woning op een efficiënte methode isolatie en

een duurzame installatie wordt gerealiseerd. Omdat wij
positieve verwachtingen hebben van dit concept, realiseren
we in 2016 enkele proefwoningen met een ‘slimme gevel’.
Na enkele succesvolle grote renovatieprojecten in Den Bosch,
Nijmegen en Tiel heeft KlokTotaalonderhoud nu ook enkele
grote renovatie- en transformatieprojecten in Arnhem
onderhanden. De verwachtingen voor 2016 zijn dus positief.
KlokService&Beheer
Met onze werkmaatschappij KlokService&Beheer zijn we
in staat opdrachtgevers (langdurig) te ontzorgen bij het
planmatig en dagelijks beheer en/of onderhoud van hun
vastgoed. In 2015 is een onderhoudscontract voor 15 jaar
gesloten met een scholengroep in de regio Maas en Waal,
waarbij we het beheer en onderhoud van 13 schoollocaties
en een kantoorlocatie verzorgen.
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Het afgelopen jaar zien wij een toenemende vraag naar
deze meerjarige onderhoudscontracten. Ook bij onze
nieuwbouwprojecten bieden we dit steeds vaker als optie
aan om de opdrachtgever ook na oplevering te ontzorgen. In
samenwerking met KlokWonen verzorgen we bij ‘nul op de
meter’ woningen, 10 jaar lang het beheer om te zorgen dat
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het gewenste energieprestatieniveau ook daadwerkelijk
wordt behaald.
Novaform Vastgoedontwikkelaars
Novaform realiseerde in 2015 een kleine omzetgroei. De
projecten in Berkel-Enschot, Valkenswaard en Hilversum
(Laapersveld) waren belangrijke dragers voor 2015. In 2016
zullen de nieuwbouwprojecten in Zwolle, Hilversum en
Hoofddorp zorgen voor de verwachte omzet- en resultaattoename. Ook de verwerving van projecten in Amsterdam en
Rotterdam zal gaan bijdragen aan de omzetgroei voor de
Renovatie Ridderweide voor en na, Tiel

Vrijwel al onze nieuwbouwprojecten worden volledig uitgewerkt in BIM (Building Information Modeling). Met de inzet
van BIM wordt de woning of het gebouw al virtueel gerealiseerd, voordat het feitelijk in uitvoer wordt genomen. In deze
virtuele bouwfase werken betrokken partijen (co-makers en
leveranciers) samen in de voorbereiding van een project om
zo op voorhand zaken op elkaar af te stemmen en eventuele
bouwfouten te signaleren. Dit betekent dat de voorbereiding
van de projecten wat langer duurt, maar de realisatiefase
sneller en efficiënter kan plaatsvinden, waardoor (faal)kosten
worden gereduceerd. De totale looptijd van een project is
hierdoor korter en de kostprijs lager.
Ook lean werken zorgt voor een efficiëntie- en optimalisatie
slag van het bouwproces. Lean bouwen betekent dat partijen
processen/werkzaamheden goed op elkaar afstemmen,

komende jaren.

zodat er geen (of nauwelijks) verspilling van tijd en/of

De projectontwikkeling in Duitsland (KlokGIB) en Polen

(grotere) renovatieprojecten al zo ‘lean’ mogelijk tussen

(Novaform Polska) wordt ook door Novaform aangestuurd.
De omzet en het resultaat van KlokGIB viel door uitstel van
enkele projecten wat terug in 2015. In 2016 verwachten wij
door de daadwerkelijke start van projecten weer een herstel
in Duitsland. In Polen zijn in Koninko de eerste 9 woningen
van in totaal 46 woningen gerealiseerd door Novaform Polska
en zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de volgende
KLOKGROEP JAARVERSLAG 2015

Procesoptimalisatie: BIM, lean en (keten)samenwerking

fase. Ook wordt er gestart met de bouw van een appartementencomplex in Poznan. De verkoopresultaten van deze eerste
projecten zullen bepalend zijn voor onze vervolgstappen

materialen plaatsvindt. KlokTotaalonderhoud werkt binnen
opdrachtgever en de diverse uitvoerende partijen, om zo
de overlast voor bewoners te beperken en het proces
efficiënt uit te kunnen voeren. Uiteraard zonder dat dit ten
kosten gaat van de kwaliteit. Wij zullen komende jaren
verder investeren om het bouwproces - mede door het
automatiseren van administratieve processen - verder te
optimaliseren.
Bij projecten voor (met name) corporaties zien wij een toe
nemende vraag aan ketensamenwerking. Binnen verschillende

(uitbreiding) in Polen.

projecten werken wij op dit moment al samen met betrokken

Naast deze conceptuele marktbenadering van onze werk-

verlagen. Dit doen we niet alleen door het optimaliseren van

maatschappijen zijn er nog enkele belangrijke ontwikkelingen
die hebben bijgedragen aan onze omzetgroei en margeverbetering.

partijen om zo de uiteindelijke kosten voor de corporatie te
de processen, maar ook door het delen van de algemene
kosten en winst tussen de betrokken partijen.

BOUWSECTOR WEER IN DE LIFT

Online marketing
Voor onze woningbouwprojecten die wij zelf in de markt
zetten, maken wij in het verkooptraject steeds intensiever
gebruik van ons eigen online marketing platform. Voor ieder
project gebruiken wij diverse tools (denk aan projectwebsites
en social media) die elkaar ondersteunen en informatie
08

verstrekken aan de consument. Maar het gaat verder dan
enkel het verstrekken van informatie. Door middel van een
koppeling in ons CRM-systeem hebben we de mogelijkheid
om leads (geïnteresseerden) automatisch door te spelen aan
de makelaar. Via dit systeem houden wij inzicht in de voortgang van het verkoopproces en kunnen we indien nodig
bijsturen. Zo kunnen we na afloop van het verkoopproces
zien hoe (en wanneer) een koper (online) in contact is
geweest met ons project. Deze nieuwe verkooptechnieken
betekenen dat de rol van de makelaar verder zal veranderen
en dat wij zelf meer grip houden op het verkoopproces.
De consument is steeds meer online georiënteerd en het
verkoopproces speelt zich daardoor steeds vaker online af.
Om in te spelen op deze ontwikkelingen, zullen wij blijven
investeren in online marketing om de informatie voor
(potentiële) kopers uit te breiden en de consument nog beter
te bedienen. In 2016 voegen we weer enkele tools toe aan ons
online marketingplatform, waaronder een ‘vogelvlucht’ voor
de gebiedspromotie, een virtuele tour door de woning en een
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digitaal inschrijfformulier voor een woning. Ook ontwikkelen
we momenteel een online kopersportal, waarin de koper
(ruw)bouwopties kan selecteren en de planning/voortgang
van het bouwproces kan volgen.

Graafse Waard, Bodegraven

VOORUITZICHTEN 2016

Vooruitzichten 2016
Oranjehof, Ochten
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De vooruitzichten voor 2016 zijn positief. De grote projecten
‘Parc Margriet’ in Nijmegen, ‘Oostflank’ in Wijchen
en ‘De Weezenlanden’ in Zwolle zullen volop in uitvoering
zijn (of gaan). Deze projecten zullen een behoorlijke bijdrage
leveren aan een gezonde omzet en winst in 2016.

Ook de bouw van de op voorhand al verkochte 55 appartementen in Hilversum en 79 woningen in Hoofddorp gaan
in 2016 van start. In ondermeer Amsterdam, Wageningen,
Arnhem, Beuningen, Nijmegen en Leerdam zijn BaseHome
projecten gestart of zullen het komende jaar starten.
Bij KlokTotaalonderhoud staan ook weer verschillende
(renovatie)projecten op stapel in de omgeving Nijmegen,
Arnhem, Tiel en ’s-Hertogenbosch. De in 2015 ingezette stijgende lijn zal verder worden doorgezet in 2016. Al met al genoeg
redenen om terug te kijken op een succesvol 2015, waar een
goede basis is gelegd voor verdere groei in de komende jaren.

VOORUITZICHTEN 2016
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LIV Inspiratieplein en kantoorpand KlokGroep

kunnen hier vanaf voorjaar 2017 alles zien en beleven op het

Samen met een aantal woonpartners is KlokGroep in

Achter LIV komt de nieuwe huisvesting van KlokGroep. Alle

gebied van wonen: van de badkamer tot aan de gordijnen.

maart 2016, aan de voet van de Nijmeegse Stadsbrug

werkmaatschappijen uit Nijmegen en Druten komen eind

De nieuwste ontwikkelingen en innovaties worden er

‘De Oversteek’, gestart met de bouw van het LIV Inspiratie-

2016 samen in dit bijzondere pand, dat qua duurzaamheid

gepresenteerd op het gebied van sanitair, keukens, vloeren

plein. Een uniek wooninspiratieconcept waar de (potentiele)

een BREEAM-excellent certificering krijgt. Voor ons markeert

en duurzaamheid. Ook digitaal, met behulp van 3D-tech-

koper of huurder van een (nieuwbouw)woning al zijn

het nieuwe kantoorpand en het LIV Inspiratieplein de eind-

nieken. De koper of huurder krijgt hierdoor een volledig

wensen op één plek ingevuld kan zien. Met de realisatie

fase van de transformatie van het ‘oude’ KlokBouw naar

(digitaal) beeld van de woning en kan die in het LIV Inspi-

van LIV willen we de laatste ontbrekende stap zetten in het

het nieuwe KlokGroep en Novaform.

ratieplein in één keer samenstellen. In LIV participeren ook

verkoopproces.

keuken-, sanitair- en tegelleveranciers, woninginrichters
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en andere ondersteunende adviseurs/diensten. Naast
Vier compleet ingerichte modelwoningen op ware grootte

KlokWonen zullen waarschijnlijk ook één of enkele andere

en in verschillende stijlen vormen het hart van LIV. Bezoekers

aanbieders van conceptwoningen participeren.

LIV Inspiratieplein & Kantoorpand KlokGroep

DUURZAAMHEID EN MVO

Duurzaamheid en mvo
Sinds een jaar of vijf profileert KlokGroep zich meer en meer als organisatie die werk maakt van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (mvo). De mvo-pijlers ‘Mens & maatschappij’, ‘milieu & leefomgeving’ en ‘bedrijfsvoering
& klantwaarde’ zijn onze people, planet en profit. Wij zijn geen overheidsinstantie, dus is profit net zo belangrijk als
people en planet. KlokGroep heeft haar mvo-visie vastgelegd in een apart document. Onderstaand in het kort de kern
van deze visie.
11

Mens & Maatschappij

Ook is het papierverbruik – mede door de digitalisering

Als we beginnen met de mensen, ligt de focus op vitaliteit.

van de administratie en projectdocumentatie – drastisch

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen in goede gezond-

gedaald: van 5250 kg in 2013 naar 3996 kg in 2015.

heid de eindstreep van 67 jaar haalt. En dus begeleiden we
onze mensen actief naar hun pensioen; met bijvoorbeeld

Bedrijfsvoering en klantwaarde

aangepaste gezondheidsprogramma’s. De gezondheid van

De klant centraal stellen. Vroeger was de bouw een gesloten

onze mensen staat bij ons hoog in het vaandel. Wij inves-

bolwerk, erg op zichzelf gericht. Nu zijn we veel meer bezig

teren daarom in fitheid. En met succes: onder meer door

met doelgroepen. Wie is onze klant? Wat wil die? En hoe

actieve verzuimbegeleiding is het ziekteverzuimpercentage

kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen? Een klant-

voor de totale groep inmiddels 1,7%, terwijl dat in 2010 nog

gerichte benadering is ook een voorbeeld van maatschap-

6,9% bedroeg.

pelijk verantwoord ondernemen. Rekening houden met de

De inrichting moet dusdanig zijn dat de medewerker zich
‘thuis’ voelt op het werk. Planet komt terug in het BREEAMExcellent concept. Volgens dat concept bouwen we het
pand zeer duurzaam en milieuvriendelijk. En met volop
zonnepanelen. Het pand zal ook in het teken komen te
staan van het nieuwe werken: papierloos. Profit ten slotte
willen we erin verweven via het LIV Inspiratieplein in de
grote hal van het gebouw.

wensen van samenwerkingspartners, kopers en bewoners.
Milieu & Leefomgeving

We willen naar partners betrouwbaar zijn en transparant.

Onze tweede pijler is gericht op de leefomgeving en daar-

En we willen de bewoners van onze woningen laten zien

mee op de toekomst van onze planeet. We gaan er heel

dat we met ze meedenken. Bijvoorbeeld doordat consu-

bewust mee om en het werken met duurzame materialen,

menten zelf de indeling van hun huis kunnen bepalen.
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de focus op isolatie en het terugdringen van energieverbruik is al enkele jaren een hot item bij ons. Ook hier geldt

Mvo in ons nieuwe pand

dat er naast oprechte maatschappelijke betrokkenheid

Eind 2016 betrekken we een gloednieuw hoofdkantoor. De

een economisch motief meespeelt. Door te focussen op

mvo-doelstellingen van KlokGroep komen samen in het

lean werken, door verspilling tegen te gaan en door te letten

nieuwe pand. People zie je bijvoorbeeld terug in de horeca

op het energieverbruik, realiseren we een flinke besparing.

die we willen laten uitvoeren door mensen met een verstan-

Ten opzichte van 2014 hebben we het afgelopen jaar een

delijke beperking. Maar ook een open en prettige werkom-

absolute CO2-reductie gerealiseerd van ca. 15 procent
(2014=922 ton CO2; 2015=785 ton CO2).

geving voor onze medewerkers is belangrijk. Werkplekken
worden zo ingericht dat je zo efficiënt mogelijk kunt werken.

Download hier onze mvo-visie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Personeel en organisatie
Al eerder merkten wij op dat KlokGroep in de afgelopen jaren is getransformeerd van
traditionele bouwer naar ‘dienstverlener’. Een kengetal waaruit deze ontwikkeling
blijkt is de ‘omzet per medewerker’. In 2008 realiseerden wij ca. € 600 duizend
omzet per fte, terwijl dit in 2015 verder is gestegen naar bijna € 900 duizend per fte.
De daadwerkelijke realisatie van projecten besteden we
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steeds meer uit aan derden, waarbij wij de aansturing en
coördinatie regelen en tevens de kwaliteit bewaken. Dit
vraagt om verandering in denk- en werkprocessen van
onze mensen. Het aansturen en aanspreken van onderaannemers en co-makers vraagt om vaardigheden die wij niet
eerder hebben verlangd. Daarom hebben wij de afgelopen
jaren flink geïnvesteerd om deze kennis en kwaliteit te
verankeren binnen onze organisatie. Bij interne trainingen,
maar ook bij werving en selectie focussen wij daarom
steeds meer op voor ons belangrijke competenties, zoals:
communicatie, samenwerking, planning en flexibiliteit.
Voor 2016 verwachten wij dat - door de stijgende orderportefeuille en het toenemend aantal projecten in uitvoering
- het personeelsbestand licht zal toenemen.
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Gemiddeld
aantal FTE’s 2015

Gemiddeld
aantal FTE’s 2014

KlokSchool
Om kennis te delen maken wij al jaren fanatiek gebruik
van onze eigen KlokSchool. Wij hebben voor diverse onder-

152

152,9

werpen kennisdragers benoemd die collega’s trainen en
samen actualiteiten, vaardigheden en recente problemen
doornemen. Mensen vormen het belangrijkste deel van
ons kapitaal. Wij blijven daarom, naast de interne kennis-

Omzet per FTE

884.230

Omzet per FTE

848.057

overdracht via KlokSchool, investeren in het opleiden van
onze medewerkers om zo de kwaliteit van de organisatie te
versterken en innovaties te kunnen blijven volgen (en
eventueel door te voeren).

Automatisering en innovatie
De (technologische) ontwikkelingen volgen elkaar in een
hoog tempo op. Automatisering wordt steeds meer doorgevoerd binnen alle onderdelen van onze organisatie,
ook op de bouwplaats. De iPad is bijna niet meer weg te
denken op de werkvloer. Omdat dit alleen maar verder zal
toenemen, blijven wij investeren in nieuwe software en
hardware om de processen te optimaliseren. Ook hier zal
training en opleiding van medewerkers belangrijk blijven.
Ook onze dienstverlening en producten blijven we optimaliseren. Afgelopen jaar heeft onze eigen innovatiewerkgroep enkele voorstellen gedaan om deze te verbeteren.
Concrete implementatie van enkele voorstellen zal in 2016
zijn beslag krijgen. Zo zullen er enkele BaseHome varianten
worden toegevoegd (o.a. voor de Duitse markt) en wordt
de levensloopbestendige (tussen)woning verder uitgewerkt
in samenwerking met enkele corporaties. In 2016 zal er een
vervolg worden gegeven aan de innovatiewerkgroep, waarbij
de leden nieuwe ontwikkelingen toetsen of ze toepasbaar
zijn voor KlokGroep.
Diversiteit bestuur & Raad van Commissarissen
KlokGroep is een familiebedrijf dat al ruim 90 jaar door de
familie Van de Klok wordt bestuurd. Het huidige bestuur
berust bij A.C.M. (Ton) van de Klok, inmiddels de derde
generatie sinds de oprichting.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Ton van de Klok heeft de intentie het bedrijf op (lange)
termijn over te dragen aan de volgende generatie van de
familie. Beleid van de groep is er mede op gericht om dit
mogelijk te maken. Het dagelijks bestuur van KlokGroep
wordt - sinds het aftreden J.H.A.G. (John) van de Klok als
bestuurder per 1 januari 2016 - gecomplementeerd door
Jeroen van der Bron (financieel directeur), Edwin Kolkhuis
Tanke (directeur ontwikkeling) en Harold van Rooijen
(directeur realisatie).
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Per 1 januari 2016 is de Raad van Commissarissen uitgebreid en bestaat nu uit twee leden. Gerard Jacobs, die zijn
rol als commissaris sinds 2014 vervult, en J.H.A.G. (John)
van de Klok vormen samen de RvC. John van de Klok is
sinds 1 januari jl. toegetreden tot de RvC. Hiermee is er
binnen de huidige commissarissen een goede aanvullende
kennismix ontstaan. Beide commissarissen kennen de
organisatie goed en zijn door hun onafhankelijke status
een goede en kritische sparringpartner voor het bestuur
en de directie van de werkmaatschappijen.
In de toekomst zal getracht worden een evenwichtige
verdeling te realiseren. Van belang hierbij is dat - gelet op
het belang van het vennootschap en de met haar verbonden
ondernemingen - de kwaliteit van eventuele kandidaten
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voorop staat.

RESULTATEN EN ANALYSES

Resultaten en analyses
2015

2013
Groene Rijck, Nijmegen

in mln. €

in mln. €

in mln. €

134,4

129,7

122,0

10,7

6,2

7,9

Bruto marge na
afwaardering

9,6

4,5

3,4

Bedrijfsresultaat

8,6

3,6

2,4

Netto resultaat

5,6

1,9

0,9

Solvabiliteit
(eigen vermogen:
totaal vermogen)

47%

46%

40%

Liquiditeitsratio
(current ratio)

2,95

2,09

1,84

Geconsolideerde omzet
Bruto marge exclusief
afwaarderingen
14

2015

(in miljoenen euro’s)
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2014

Bedrijfsresultaat

8,6

Omzet

134,4

2014

(in miljoenen euro’s)

Bedrijfsresultaat

3,6

Omzetontwikkeling

- is het onderscheid tussen bouwomzet en ontwikkelings-

De groepsomzet steeg in 2015 met ca. 3,6% tot ca. € 134,4

omzet niet meer volledig te maken. Alleen Novaform

miljoen. Door vertraging van enkele projecten is dit iets

en KlokGIB zijn nog specifieke ontwikkelingsbedrijven.

lager dan de verwachting van € 140 miljoen die wij begin

De andere organisaties hebben een gemengde omzet.

vorig jaar uitspraken. De stijging van deze omzet is vooral
gerealiseerd in de woningbouw, met name via KlokWonen,

De verwachting is dat de omzetgroei zal doorzetten in 2016.

maar ook via Novaform.

De orderportefeuilles van de diverse werkmaatschappijen
zijn goed gevuld en nieuwe projecten worden in 2016 opge-

Omzet

129,7

Door de samenvoeging van de bedrijfsonderdelen - waarbij

start. Met name in de woningbouw verwachten we verdere

de ontwikkeling, verkoop en bouw van grondgebonden

groei. Naar verwachting zal de totale groepsomzet voor

woningen drie jaar geleden is ondergebracht bij KlokWonen

2016 boven de € 150 miljoen uitkomen.

en complexere (utiliteits)projecten bij KlokBouwOntwikkeling

RESULTATEN EN ANALYSES

Resultaten
De brutomarges waren op de diverse projecten in 2014
nog klein en stonden onder druk, maar zijn in 2015 sterk
verbeterd. Door afname van de faalkosten en betere
aansturing van de projecten blijven prognoses van de
projecten stabiel.
Door de sterke toename van de brutomarge, stijgt ook
het bedrijfsresultaat over 2015 tot ca. € 8,6 miljoen, dit
is ca. € 5 miljoen hoger dan voorgaand jaar. Het netto
resultaat over 2015 kwam uiteindelijk uit op een positief
resultaat van ca. € 5,6 miljoen. Dit is bijna vier miljoen
15

hoger dan voorgaand jaar. We zijn tevreden dat na de crisis
jaren - waar wij ondanks forse afwaarderingen ook ieder
jaar een positief resultaat wisten te realiseren - de resultaten
over 2015 zijn toegenomen en het nettorendement dicht
bij het gewenste minimale rendement van 5% komt. Met dit
rendement is er voldoende ruimte om te blijven investeren
in nieuwe ontwikkelingen en locaties. Tevens is er een buffer
om mogelijke tegenvallers op te kunnen opvangen.
Voor 2016 verwachten wij een toename in het volume. Dit
is ook noodzakelijk, omdat de marges nog relatief laag zijn.
Wij verwachten dat bij een omzetniveau van ca. € 150
miljoen, het brutoresultaat tussen de € 9 en € 11 miljoen
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zal uitkomen.

Alpha & Omega, Nijmegen

STERKE FINANCIËLE POSITIE

Sterke financiële positie
De vermogenspositie van KlokGroep is opnieuw versterkt in 2015.
De solvabiliteit steeg naar 47% (was 46%) bij een balanstotaal van ca. € 80 miljoen
(was € 76 miljoen). Ook de liquiditeitsratio’s verbeterden.

aanbesteding- en selectieprocedures zijn deze liquiditeits

omstandigheden en blijft toekomstige externe financiering

ratio’s door de huidige marktomstandigheden van groter

gewaarborgd.

belang geworden. Door de sterke solvabiliteit en liquiditeit
kan KlokGroep zich onderscheiden in de huidige markt als

Een deel van de financiering van onze grondportefeuille

financieel sterke en betrouwbare partner.

is van rekening courant krediet omgezet in een lening.
Rekening houdend met deze omzetting, bedraagt de

Rente- en kredietrisico

positieve kasstroom over 2015 meer dan € 15 miljoen.

Middels een renteswap is het renterisico gedeeltelijk

KlokGroep beschikt over voldoende liquiditeiten om tegen-

afgedekt. Voor verdere toelichtng zie pagina 22 en 30 van

vallers op te kunnen vangen en om op korte termijn te

dit jaarverslag. Het kredietrisico, waaronder debiteuren

kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen of uitbreiding

risico is beperkt.

2014

Liquiditeitsratio

2,95

%
46

kan KlokGroep nog beter inspelen op de nieuwe markt-

2015

vabiliteit
Sol

sturen, zodat wij niet voor verrassingen komen te staan. In de

vabiliteit
Sol

van de bedrijfsactiviteiten. We blijven sterk op liquiditeit

arrangement afgesloten. Door de flexibele inrichting hiervan,

%
47
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Met de huisbankier hebben wij een nieuw financierings

Liquiditeitsratio

2,09
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Heumen-Noord, heumen

FINANCIEEL

Financiële positie

17

2015

2014

Financieel

Financiële kengetallen
2013

Voor een inzicht in de financiële positie kunnen de balansen van
de laatste 3 jaren als volgt worden samengevat (in € 1.000):		

€

€

€

vlottende activa
vlottende passiva		

75.802
25.700

70.494
33.718

78.116
42.475

werkkapitaal
vastgelegde middelen		

50.102
4.717

36.776
5.956

35.641
6.267

op lange termijn gefinancierd

54.819

42.732

41.908

37.488
2.167
15.164

35.231
2.309
5.192

33.516
2.501
5.891

54.819

42.732

41.908

De financiering hiervan vond plaats met:		
eigen vermogen
voorzieningen
schulden op lange termijn

Kengetallen

2015

2014

2013
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De navolgende ratio’s ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit
kunnen aan de balansen worden afgeleid:		
Solvabiliteitsratio’s
eigen vermogen: vreemd vermogen
eigen vermogen: totaal vermogen		

0,92
0,47

0,91
0,46

0,69
0,40

Liquiditeitsratio’s
vlottende activa: vlottende passiva
vorderingen en liquide middelen: vlottende passiva

2,95
1,29

2,09
0,51

1,84
0,52

Productie
De omzet is gebaseerd op basis van de productiewaarde.		
De afgelopen 3 jaren is als volgt weer te geven (in € 1.000)

2015

134.403

2014

2013

129.668

122.026

Het Proza, Waalwijk

FINANCIEEL

Geconsolideerde balans per 31 december 2015 voor resultaatbestemming
Activa
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
bedrijfsgebouwen en
-terreinen
andere vaste bedrijfsmiddelen
beleggingspanden en
-terreinen
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Financiële vaste activa
andere deelnemingen
overige vorderingen

31-12-2015

§

€

Passiva

31-12-2014

€

€

1
2

0
178.778

235.204
188.186

3

225.586

94.084

4
5

3.539.109
773.230

404.364

4.312.339

4.651.089
787.979

€
Groepsvermogen
groepsvermogen
aandeel derden in
groepsvermogen

517.474

5.439.068

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden
onderhanden projecten
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Vorderingen
debiteuren
belastingen en premies
sociale verzekeringen
overige vorderingen

Liquide middelen

35.990.011
6.696.362

6
6

35.864.287
17.300.854

7

6.463.626

6.509.068

8
9

0
6.195.739

562.187
8.613.382

10

12.659.365

15.684.637

20.456.447

1.643.913

80.518.888

76.450.233

31-12-2015

§

€

11

37.261.511

12

226.208

31-12-2014

€

€

35.144.693

37.487.719

86.400

Voorzieningen
voorziening deelnemingen
voorziening latente
belastingen
garantievoorzieningen
groot onderhoud
overige voorzieningen

13

335.920

465.394

14
15
16
17

0
1.533.883
0
296.870

103.125
1.356.000
55.097
329.369

Langlopende schulden
gelieerde vennootschappen
kredietinstellingen
overige leningen

18
19
20

4.117.880
10.775.000
271.173

21

1.700.000
11.167.827

0
13.332.610

22

741.414

9.322.052

23
24

4.562.429
7.528.773

1.465.528
9.597.841

Kortlopende schulden
aflossingsverplichtingen
crediteuren
schulden aan
kredietinstellingen
belastingen en premies
sociale verzekeringen
overige schulden

€

2.166.673

15.164.053

25.700.443

80.518.888

4.920.951
0
271.173

35.231.093

2.308.985

5.192.124

33.718.031

76.450.233

FINANCIEEL

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015
31-12-2015
§
netto-omzet
kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat
Algemene beheerskosten
personeelskosten
huisvestingskosten
materieelkosten
verkoopkosten
algemene kosten
afschrijvingskosten
garantiekosten
19

€

24
25

134.402.889
124.762.595

26

11.530.201
862.820
1.340.006
357.477
1.230.101
-66.394
630.854
15.885.065
14.280.398

27
28

aan werken toegerekend

Netto-omzetresultaat
overige bedrijfslasten en -opbrengsten

29

Bedrijfsresultaat
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resultaat deelnemingen voor belasting
rentebaten
rentelasten
Saldo der financiële baten en lasten

-387.982
152.654
823.909

31-12-2014
€

9.640.294

1.604.667

€
129.667.807
125.192.397

11.290.831
845.206
716.096
415.246
1.105.328
146.066
197.530
14.716.303
13.370.192

€

4.475.410

1.346.111

8.035.627

3.129.299

606.299

486.395

8.641.926

3.615.694

-1.059.237

-115.152
40.620
767.220

-841.752

Resultaat vóór vennootschapsbelasting

7.582.689

2.773.942

vennootschapsbelasting

1.906.220

685.773

Resultaat ná vennootschapsbelasting

5.676.469

2.088.169

184.492
-244.143

-170.874
-30.505

5.616.818

1.886.790

resultaat deelneming na belasting
resultaat aandeel derden in groepsresultaat
Netto-resultaat

Renovatie Klarendal, Arnhem

FINANCIEEL

Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2015
2015
€
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen
(excl. latente belastingen)
Veranderingen in werkkapitaal:
- handelsdebiteuren
- overige vorderingen (excl. vpb)
- voorraden
- onderhanden projecten
- handelscrediteuren
- overige schulden (excl. vpb)

ontvangen / betaalde interest
ontvangen / betaalde winstbelasting

97.414
-39.187
45.442
2.417.643
-125.724
10.604.492
-2.164.783
-299.395
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toename / afname langlopende schulden
aandeel derden groepsresultaat
ontvangen / betaald dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

€

-671.255
19.878

123.946
58.227

10.477.675

-651.377
18.526.451

-203.490
1.126.729
-222.883
238.579

11.671.929
-244.143
-3.500.000

-60.443
2.381.579
1.425.518
8.595.345
-5.530.282
3.176.545
-2.067.061

-726.600
-352.083

-286.026
-57.934
-37.075
19.650

938.935

7.927.786

beginstand liquide middelen
eindstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

1.643.913
20.456.447

beginstand schulden kredietinstellingen
eindstand schulden kredietinstellingen

-9.322.052
-741.414

18.812.534

63.503

7.981.644
11.660.841

-1.078.683
10.582.158

-361.385
-699.225
-30.505
-240.000

27.393.172

Netto - kasstroom

€
3.615.694

19.177.828

Kasstroom uit operationele activiteiten
verwerving groepsmaatschappijen
(des)investeringen in financiële vaste activa
investeringen in materiële vaste activa
desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

€
8.641.926

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
20

2014

-969.730
9.251.043

1.959.796
1.643.913

-315.883

-18.888.978
-9.322.052

Mutatie schulden kredietinstellingen

8.580.638

9.566.926

TOTAAL MUTATIES

27.393.172

9.251.043
Nieuw Waterrijcke, Hazerswoude

FINANCIEEL

Algemene toelichting			
ALGEMEEN
Vestigingsplaats
KlokGroep BV is gevestigd aan de Hooistraat 32 te Druten.
Aard der bedrijfsactiviteiten
De werkmaatschappijen van KlokGroep kennen ieder hun
eigen specialisme. Zo ontwikkelen KlokBouwOntwikkeling,
Novaform en KlokGIB vastgoedprojecten voor zowel binnenstedelijke- als uitbreidingslocaties. De bouwactiviteiten van
KlokBouwOntwikkeling richten zich op nieuwbouw, renovatie
en onderhoud in diverse segmenten. De ontwikkeling,
realisatie en verkoop van grondgebonden woningen zijn
ondergebracht bij KlokWonen.
21

Ter ondersteuning van al deze activiteiten vallen onder
KlokGroep ook werkmaatschappijen die actief zijn op het
gebied van milieuadvies, duurzame energie en grond
exploitatie.
Consolidatie
Geconsolideerd worden die vennootschappen waarover
KlokGroep BV de zeggenschap heeft door het bezit van
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de meerderheid van de aandelen of op andere wijze.
Naast de vennootschap zelf worden in de consolidatie
de volgende vennootschappen begrepen:
- KlokBouw Ontwikkeling BV te Nijmegen (100%)
- KlokRealisatie BV te Nijmegen (95,1%)
- KlokWonen BV te Nijmegen (100%)
- KlokService & Beheer BV te Nijmegen (100%)
- KlokTotaalOnderhoud BV te Nijmegen (100%)
- KlokBouw BV te Nijmegen (100%)

- KlokMaterieel BV te Druten (100%)
- KlokOntwikkeling Vastgoedontwikkelaars BV te Druten
(100%)
- Novaform Vastgoedontwikkelaars BV te Best (95,1%)
- Novaform Polska SPZOO te Poznan, Polen (100%)
- Novaform Koninko SPZOO te Poznan, Polen (50%)
- Klimopweg BV te Best (32 2/3%)
- KlokMilieu BV te Druten (95,1%)
- KlokVastgoed BV te Druten (100%)
- KlokBeleggingen BV te Druten (100%)
- KlokGrondexploitatie BV te Druten (100%)
- Peels Bouwmij BV te Eindhoven (100%)
-K
 lokGIB Gesellschaft für Innovatives Bauen mbH te
Krefeld Duitsland (100%)
- Combinatie KlokBouw Züblin AG, te Nijmegen (50%)
- Combinatie Klok Van Arnhem Bouw, te Nijmegen (50%)
- Combinatie KlokBouw Aan de Stegge te Nijmegen (50%)
-O
 ntwikkelingsmaatschappij Koolhoven V.O.F. te Druten
(55,44%)

Buiten de consolidatie blijft, wegens het ontbreken
van overwegende zeggenschap:
- V.O.F. Grubbenvorst te Druten (33 1/3%)
- V.O.F. De Lierseweg te Druten (50%)
- V.O.F. Peelo te Assen (50%)
- V.O.F. Trebbe - Van de Klok Projecten te Druten (50%)
- Ontwikkelingsmaatschappij Wijchen West V.O.F. te
Druten (33 1/3%)
- Molenwaard CV te Hoogezand (25%)
- O.B.A.C. CV te Huissen (50%)
- SAN CV (11,11%) & SAN BV te Nijmegen (12,5%)
- GEM Koolhoven Beheer BV en GEM Koolhoven CV te
Tilburg (19,96%)
- Passewaay 7 CV te Druten (16,87%)
- Passewaay 7 BV te Druten (16,87%)
- Strohuls Beheer BV te Bunnik (50%)
- Keten Integratie Centrum BV te Nijmegen (33 1/3%)
GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE

- Parczoom BV, te Druten (73,4%)
- V.O.F. Passewaay 60 te Druten (28,12%)
- V.O.F. Bouw- en ontwikkelingsmij. Zuid (50%)
- V.O.F. Victoria Haarsteeg (50%)
- V.O.F. Heumen Noord (50%)
- KDG Venlo BV te Druten (100%)
- KDG Hoogezand BV te Druten (100%)
- KDG Assen BV te Druten (100%)
- KDG Koolhoven BV te Druten (100%)
- KDG Gronden BV te Druten (100%)
- KlokGarant BV te Druten (100%)
- KlokEnergie BV te Druten (100%)

Algemeen
In de geconsolideerde jaarrekening van KlokGroep BV zijn de
financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende
maatschappijen. Deelnemingen met een belang kleiner dan
95% die wel in de consolidatie worden meegenomen, zijn
proportioneel in de consolidatie verwerkt. Onderlinge verhoudingen en transacties zijn in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Belangen van derden in het vermogen en
in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in
de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing
van de hierna te noemen grondslagen voor de waardering en
resultaatbepaling van KlokGroep BV.

FINANCIEEL

Algemene toelichting (vervolg)		
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van KlokGroep B.V. zich over verschillende zaken een oordeel
vormt en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 Lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

prijshedge-accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele hedgerelatie. De vennootschap
documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in
de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie
en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toe
gewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen
kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen
reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van
de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in
de winst-en-verliesrekening verwerkt.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva
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opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
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indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld volgens BW 2 Titel 9.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost. De vennootschap past kost-

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde respectievelijk voortbrengingswaarde,

ten behoeve van deze deelnemingen.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing
onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
N.B. Van dit laatste is sprake wanneer de realiseerbare
waarde lager is dan de boekwaarde.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede
de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale
waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
VOORRADEN

verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd
op de economische levensduur of tegen taxatiewaarde.
Financiële vaste activa
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed
van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van
KlokGroep BV.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap
geheel of ten dele instaat voor de schulden van de betreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair
ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor
het overige onder de voorzieningen ter grootte van het
aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan
wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap

Materialen en gereed product
Deze worden gewaardeerd tegen inkoopprijs op basis van
fifo stelsel of lagere actuele waarde, rekening houdend
met incourantheid, bepaald op basis van de ouderdom der
goederen.
Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individu
ele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs
omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en
machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een
opslag voor indirecte fabricagekosten.
De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte
verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor
voltooiing en verkoop.

FINANCIEEL

Algemene toelichting (vervolg)
Onderhanden projecten

VORDERINGEN

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden
gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met
verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien
het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst
toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op
het project betrekking hebbende kosten, de kosten die
toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen
en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die
contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toe
gerekend.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit
projectontwikkeling voortkomende projecten indien en
voor zover voor eenheden van het project vóór of tijdens
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de constructie een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van

balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de
geschatte totale projectkosten.
Indien het totaal van alle onderhanden projecten een
debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd
onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een creditsaldo vertoont, wordt het
totaalsaldo gepresenteerd onder kortlopende schulden.

ziening gevormd op basis van jaarlijkse dotaties uitgaande
van de verwachte onderhoudskosten. De kosten van groot
onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

Pensioenverplichtingen

opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat
realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen
plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde en hebben overwegend een kortlopend
karakter.

De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. De
regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerders, te weten verzekeringsmaatschappijen
en bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenverplichtingen
uit de regelingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze

Voor deelnemingen waarbij de nettovermogenswaarde

prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de

Voor groot onderhoud van het onroerend goed is een voor-

Onder de overige vorderingen zijn actieve belastinglatenties

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de

verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de

feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEELSBELONINGEN

VOORZIENINGEN

verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de

wordt een voorziening gevormd indien voor de groep een

de vorderingen.

is afgesloten.

onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten

KLOKGROEP JAARVERSLAG 2015

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen

In verband met de reorganisatie van bedrijfsactiviteiten

negatief is, wordt een voorziening getroffen voor zover
KlokGroep aansprakelijk is.
Ten behoeve van mogelijke claims inzake opgeleverde
werken is een garantievoorziening opgenomen waaraan
jaarlijks een vast percentage van de omzet in dat jaar wordt
gedoteerd, waarbij o.b.v. individuele beoordeling de
volledigheid wordt vastgesteld. Gehonoreerde claims
worden ten laste van de voorziening gebracht. Individuele
claims van € 25.000 of hoger worden separaat voorzien
onder de overige voorzieningen.

benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt
beoordeeld of, en zo ja welke verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen
uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot
lasten voor de vennootschap en worden in de balans
opgenomen in een voorziening. Ultimo 2015 (en 2014)
waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

FINANCIEEL

Algemene toelichting (vervolg)
LANGLOPENDE SCHULDEN
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde
ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis
wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid,
wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de opbrengst van de
in het boekjaar gerealiseerde en verkochte productie minus de kostprijs daarvan.
Daarbij worden resultaten genomen op basis van de gerealiseerde productie, rekening houdend met de nog te realiseren opbrengst en de nog te besteden kosten tot voltooiing van het werk. Verliezen worden genomen zodra
deze voorzienbaar zijn. De kostprijs bestaat uit de bestede
materialen, kosten van onderaannemers, bestede lonen
24

en overige kosten (inclusief een opslag voor indirecte
kosten) en een naar evenredigheid van de stand van het
werk berekende winstopslag.
Afschrijvingen
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De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden
berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde respectievelijk bestede kosten op basis
van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten

aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat
wordt bepaald op basis van de bij KlokGroep BV geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op
het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt
het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan
vindt plaats onder de financiële baten en lasten.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij
rekening wordt gehouden met permanente verschillen
tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de
fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd
voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Het effectieve belastingtarief is een samengesteld Nederlands
en Duits tarief en wijkt derhalve af van het toepasselijke
belastingtarief.

en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa worden

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET

onder afschrijvingen verantwoord. De afschrijvingen op de

GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT

beleggingspanden zijn verantwoord bij de overige bedrijfsopbrengsten onder de post exploitatieresultaat beleggingspanden.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht

bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan
kredietinstellingen. Betaalde en ontvangen winstbelastingen
en interest worden opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investerings
activiteiten.

FINANCIEEL

Toelichting op de geconsolideerde balans								
Materiële vaste activa

€

235.204

0

263.879
0
-28.675
0
235.204

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt:
aanschaffingswaarden
afschrijvingen

0
0

1.130.686
-895.482

boekwaarde per 31 december		

0

235.204

2) ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN
De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen

188.186
90.383
-3.375
-96.416

279.254
37.075
-5.195
-122.948

boekwaarde per 31 december		

178.778

188.186

3.949.703
-3.770.925

3.891.604
-3.703.418

boekwaarde per 31 december

178.778

188.186

3) BELEGGINGSPANDEN EN -TERREINEN
De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen

94.084
132.500
0
-998

95.082
0
0
-998

boekwaarde per 31 december

225.586

94.084

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt:
aanschaffingswaarden
afschrijvingen

338.320
-112.734

205.820
-111.736

boekwaarde per 31 december

225.586

94.084

boekwaarde per 31 december		
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2014
€

1) BEDRIJFSGEBOUWEN EN -TERREINEN
De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen

25

2015

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per 31 december als volgt:
aanschaffingswaarden
afschrijvingen

-235.204

De totale economische waarde (gebaseerd op de WOZ-waarde)
van de bedrijfs- en beleggingspanden is € 45.000.		
		
De afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment
van ingebruikname van het actief berekend over de
aanschaffingswaarden c.q. vervaardigingsprijs en zijn gebaseerd
op de volgende percentages: bedrijfsgebouwen en -terreinen 3,
10 en 14%, andere vaste bedrijfsmiddelen 20% en
beleggingspanden en -terreinen 3%.		
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Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
Financiële vaste activa
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2015

2014

Voorraden

31-12-2015

31-12-2014

4) ANDERE DEELNEMINGEN
6) VOORRADEN
€
€
€
€
KlokGroep BV of één der dochtermaatschappijen participeert
De specificatie hiervan luidt als volgt:
in diverse (aannemers-) combinaties gericht op de realisatie van
strategische voorraden		
30.870.213
29.242.088
diverse grote bouwprojecten. De deelnemingen staan
gereed product		
4.994.074
6.747.923
gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Het verloop van
de deelnemingen is als volgt te specificeren:		
35.864.287
35.990.011
		
Strategische voorraden
beginsaldo 1 januari		
De afwaardering in verband met de geschatte lagere
4.917.145
4.651.089
overheveling deelneming		
opbrengstwaarde bedraagt ultimo 2015 € 26.037.264		
-755.838
-755.246
verwerving		
(2014 € 26.007.940).		
10.000
-139.657
stortingen / opname kapitaal / dividend		
		
480.328
1.481.175
herwaardering		
Gereed product
0
-1.466.803
resultaat deelneming		
Dit betreft de voorraad onverkochte woningen en / of
-546
-231.449
		
onverkochte commerciële eenheden.
eindsaldo 31 december
		
4.651.089
3.539.109
Onderhanden projecten
DDeelnemingen die ultimo boekjaar een negatieve nettovermogensDe specificatie van de onderhanden projecten luidt als volgt:
waarde hebben worden overgeheveld naar de voorzieningen. 		
kostprijs		
99.332.141
88.048.884
		
gefactureerde termijnen		
-86.478.664
-86.899.815
cumulatief resultaat op het onderhanden werk
5.847.093
6.713.182
5) OVERIGE VORDERINGEN
afwaardering in verband met geschatte lagere opbrengstwaarde
-1.399.716
-1.165.889
Het verloop van de overige vorderingen kan als volgt worden
		
gespecificeerd:		
17.300.854
6.696.362
beginsaldo 1 januari		
711.669
787.979
aflossing		
Per ultimo boekjaar is voor een bedrag van € 8.954.943
-33.474
-72.322
nieuwe leningen		
(2014: €3.274.026) aan projecten opgenomen waarvan de
109.784
57.573
		
gedeclareerde termijnen de kosten overschrijden.
eindsaldo 31 december		
787.979
773.230
		
De gehanteerde rentepercentages variëren tussen de 5% en de
5,6%. Een deel van de vorderingen ad. € 282.125 is rentevrij.
De vorderingen zijn over het algemeen als langlopend te
beschouwen. Verkregen zekerheden zijn hypotheekrecht en
verpanding van huurovereenkomsten.		
Op de vorderingen is een bedrag ad € 192.500 in mindering
gebracht i.v.m. mogelijke lagere opbrengstwaarde.

FINANCIEEL

Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
Vorderingen

31-12-2015

31-12-2014

Groepsvermogen

2015

2014

11) GROEPSVERMOGEN
7) DEBITEUREN
€
€
€
€
Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in
Op het nominale debiteurenbedrag is wegens vermoedelijke
het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op
oninbaarheid een bedrag van € 23.700 (2014: € 0) in mindering
het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.		
gebracht.		
		
		
12) AANDEEL VAN DERDEN IN HET GROEPSVERMOGEN
8) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Deze post omvat:		
stand per 1 januari		
vennootschapsbelasting		
562.187
86.400
17.801
mutatie aandeel derden		
-83.405
84.325
aandeel derden in resultaat		
562.187
244.144
30.505
dividenduitkeringen		
-20.931
-46.231
9) OVERIGE VORDERINGEN
De specificatie luidt als volgt:		
rekening courant partners samenwerkingsverbanden		
rekening courant gelieerde vennootschappen		
latente vordering vennootschapsbelasting verrekenbare verliezen
nog te factureren inzake onderhanden werken		
nog te factureren inzake opgeleverde werken		
rekening couranten aandeelhouders		
personeelsleningen		
vooruitbetaalde bedragen		
overigen		
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stand per 31 december
3.036.277
0
114.109
934.753
1.066.547
176
25.569
167.502
850.806

4.689.358
0
2.404
1.280.475
2.078.266
176
26.730
220.849
315.124

226.208

86.400

2015
2014
Voorzieningen		

Algemeen
€
€
De voorzieningen zijn in overwegende mate als langlopend te
beschouwen.
		
13) VOORZIENING DEELNEMINGEN
Over de rekening courant vorderingen wordt tussen de 3,0%
6.195.739
8.613.382
Deze post bestaat uit deelnemingen waarvan de
en 6,0% rente berekend.
nettovermogenswaarde per ultimo boekjaar negatief is,
		
het verloop is als volgt:		
10) LIQUIDE MIDDELEN
beginsaldo per 1 januari		
465.394
307.380
De saldi op de geblokkeerde rekeningen bedraagt € 175.723
overheveling deelneming		
-755.246
-747.513
(2014: € 398.340). De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
verwerving		
0
0
stortingen / opname kapitaal / dividend		
624.190
636.248
resultaat deelneming		
1.582
269.279
		
saldo per 31 december		
335.920
465.394
Deelnemingen met een positieve nettovermogenswaarde
ultimo boekjaar worden overgeheveld naar de post andere
deelnemingen onder de financiële vaste activa.
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Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
Voorzieningen (vervolg)

2015

2014

2015

2014

16) GROOT ONDERHOUD
14) LATENTE BELASTINGEN
Dit betreft een voorziening ten bate van groot onderhoud op
€
€
€
€
Ten behoeve van het verschil in fiscale waardering van de
het in bezit zijnde onroerend goed. Dit om de kosten die hieraan
onderhanden werken van de Duitse dochteronderneming is
verbonden zijn zo goed mogelijk over de jaren te egaliseren.
een voorziening latente belastingen gevormd:		
stand per 1 januari		
55.097
49.324
stand per 1 januari		
bij: dotatie		
103.125
234.375
0
5.773
bij: mutatie latente belastingen		
af: vrijval voorziening i.v.m. verkoop onroerend goed		
-103.125
-131.250
-55.097
0
		
		
stand per 31 december		
stand per 31 december		
0
103.125
0
55.097
De looptijd van de latente belastingpositie is korter dan 2 jaar.
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15) GARANTIEVOORZIENINGEN
Ten behoeve van mogelijke claims inzake opgeleverde werken
is een garantievoorziening gevormd. Deze voorzieningen
muteerden als volgt:		
stand per 1 januari		
af: claims		
bij: dotaties		
af: vrijval		

1.356.000
-345.038
632.216
-109.295

1.378.090
-217.399
287.366
-92.057

stand per 31 december

1.533.883

1.356.000

17) OVERIGE VOORZIENINGEN
Het verloop van deze rekening is als volgt:		
stand per 1 januari		
329.369
531.509
af: gemaakte kosten / vrijval voorzieningen		
-118.499
-212.140
bij: dotatie nieuwe claims		
86.000
10.000
		
stand per 31 december		
296.870
329.369
De overige voorzieningen hebben betrekking op vermoedelijke
claims van opgeleverde werken en zijn over het algemeen
kortlopend van aard.
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Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
Langlopende schulden

2015

18) GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN
Door enkele gelieerde vennootschappen zijn enkele leningen
verstrekt, het verloop was als volgt:		
stand per 1 januari		
aflossingen / verstrekkingen		

2014

2015

2014

20) OVERIGE LENINGEN		
€
€
Het verloop was als volgt:		
stand per 1 januari		
271.173
306.534
aflossingen		
4.920.951
5.584.815
0
-35.361
		
-803.071
-663.864
		
stand per 31 december		
stand per 31 december		
4.117.880
4.920.951
271.173
271.173
		
Als zekerheid is een hypotheek verstrekt op enkele grondposities.
De looptijd van de lening is verlengd, tot uiterlijk 30 juni 2020.
De rentetarieven op de leningen variëren. Deels is de rente
Het huidige rentepercentage bedraagt 2% boven de 3-maands
gebaseerd op de 3-maands Euribor met een opslag van 3% punt.
EURIBOR.		
De leningen hebben een looptijd korter dan 5 jaar.		
		
		
De geldlening dient te worden afgelost in één keer aan het einde
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden
van de looptijd, eventueel pro rata parte, in het geval van een
kredietinstellingen.		
gehele of gedeeltelijke verkoop van één of meerdere kavels uit het
		
financieringsobject.		
19) LENINGEN KREDIETINSTELLINGEN
		
Het verloop was als volgt:		
Als zekerheid is gesteld een eerste hypothecaire inschrijving op de
stand per 1 januari		
percelen grond. Hiernaast is door KlokGroep BV een rentegarantie
0
300.000
bij: nieuwe leningen		
afgegeven.		
13.500.000
0
af: aflossing lening tijdens boekjaar		
-1.025.000
-300.000
af: aflossing lening komend boekjaar (opgenomen onder
kortlopende schulden)		
-1.700.000
0
		
Stand per 31 december
10.775.000
0
€

€
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De rente is variabel en wordt als volgt bepaald:
- financieringen met een hypotheek ten grondslag: 1-maands Euribor plus een opslag van 1,70% punt.
- financieringen waarvoor een notariële volmacht is afgegeven: 1-maands Euribor plus een opslag van
2,20% punt.
- financiering met een hoofdsom van initieel € 3.500.000 is rente variabel en is gebaseerd op de
1-maands Euribor plus een opslag van 3,22% punt. Van de leningen heeft een bedrag van
€ 5.000.000,- een looptijd langer dan 5 jaar.
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden kredietinstellingen.

FINANCIEEL

Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
Kortlopende schulden (vervolg)

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

21) CREDITEUREN		
Dit betreft het nominaal verschuldigd bedrag aan crediteuren per balansdatum. Voor de overige
door de banken gestelde kredieten gelden de volgende zekerheden:		
- hypotheek op de grondportefeuille;		
- verpanding van de overige (bedrijfs)vorderingen die betrekking hebben op rechten uit
samenwerkingsverbanden en grondposities c.q. bouwclaims en de aan deze vorderingen
verbonden rechten en zekerheden.		
- pari-passu-verklaring met betrekking tot de activa;
- afgifte van een vermogensverklaring der aandeelhouders van 32,5%;
- voldoen aan een gestelde InterestCoverageRatio;
- verpanding van huurpenningen;
- akte beëindiging huurovereenkomst intercompany huurders.

Belastingen
KlokGroep BV vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met haar
dochtermaatschappijen met een belang groter dan 95%. Op grond van de
standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en alle binnen de fiscale eenheid gevoegde
maatschappijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de fiscale eenheid
verschuldigde belasting.			
			
Bankgaranties
Per 31 december 2015 was voor een bedrag van € 10.880.946 (2014: € 9.117.816) aan
bankgaranties afgegeven.			
			
Overige verplichtingen
Ten aanzien van de strategische grondposities heeft KlokGroep BV, cq. één van haar
dochterondernemingen een mogelijke nabetalingsverplichting bij bestemmingsplanwijziging.
De nabetalingsverplichting kan oplopen tot een maximum bedrag van € 12.678.300
(2014: € 12.678.300) De verwachte nabetalingsveplichting voor aankomend jaar bedraagt
€ nihil en voor de 5 jaren daarna € 11.410.800.			
			
De huurverplichting vanuit de huur van bedrijfsgebouwen bedraagt tot einde huurcontract
€ 1.257.886. De huurverplichting voor het komend jaar bedraagt € 573.535.		
			
De leaseverplichting vanuit de lease van bedrijfswagens bedraagt tot einde contract € 1.831.761.
De leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt € 649.207.			

KlokGroep BV en haar dochtermaatschappijen met een belang groter dan 95%, zijn ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de bank verleende kredietfaciliteiten.		

31-12-2015

€
22) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN			
Deze post omvat:			
2.844.693
omzetbelasting			
1.327.228
vennootschapsbelasting (gewerbesteuer)			
244.655
loonheffing			
145.853
sociale lasten			
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31-12-2014

€
1.118.317
0
240.965
106.246

4.562.429
1.465.528
			
23) OVERIGE SCHULDEN			
De specificatie luidt als volgt:			
1.575.899
3.868.919
rekening courant partners samenwerkingsverbanden			
47.411
28.907
te betalen accountants- en advieskosten			
680.965
680.965
te betalen kosten inzake onderhanden werken			
4.010.915
3.831.965
te betalen kosten inzake opgeleverde werken			
93.276
134.188
te betalen lonen en salarissen			
25.465
163.874
te betalen rente			
426.123
375.483
verplichting vakantietoeslag en vakantiedagen			
89.778
253.670
vooruitontvangen bedragen			
578.941
259.870
overige schulden		
7.528.773

9.597.841

De bovengenoemde verplichtingen hebben allen een looptijd korter dan vijf jaar.
			
KlokGroep BV is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van vennootschappen onder firma
waarin zij direct of indirect participeert.			
			
Financiële instrumenten
Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke
postgewijze toelichting. Rente-instrumenten worden toegepast ter verkrijging van een gewenst
risicoprofiel in vaste en variabele renteposities. Per 31 december 2015 bezit de vennootschap
een renteswap (1 juli 2006 tot 1 juli 2016) met een reële waarde van negatief € 253.515
(was ultimo 2014 negatief € 566.551).

FINANCIEEL

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
2015

24) NETTO-OMZET
De netto-omzet kan als volgt over de segmenten worden
verdeeld:
omzet uit projectontwikkeling		
omzet uit aanneming		
overige omzet

25) KOSTPRIJS VAN DE OMZET
De specificatie luidt als volgt:		
bestede kosten		
mutatie voorraad strategische grondposities		
nagekomen resultaat opgeleverde werken voorgaande jaren
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26) PERSONEELSKOSTEN
Deze post omvat:		
lonen en salarissen		
pensioenlasten		
sociale lasten		
overige personeelskosten
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27) ALGEMENE KOSTEN
Deze post omvat:		
kantoorbenodigdheden en automatiseringskosten		
accountantskosten		
advieskosten		
porti-, telefoon- en bankkosten		
verzekeringen		
contributies en abonnementen		
overigen

2014

2015

€

€

54.566.596
79.214.529
621.764

54.107.155
75.132.116
428.536

134.402.889

129.667.807

125.618.159
535.756
-1.391.320

123.978.279
2.814.751
-1.600.633

124.762.595

125.192.397

8.514.942
808.738
1.251.064
955.457

8.187.719
835.002
1.517.012
751.098

11.530.201

11.290.831

419.340
93.824
135.913
171.325
194.769
89.394
125.536

378.902
62.052
134.687
140.272
240.755
76.147
72.513

1.230.101

1.105.328

2014

HONORARIA ACCOUNTANTSKOSTEN
€
€
Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar
gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe
accountant bedragen € 76.000. De in rekening gebrachte
werkzaamheden betreffen alleen werkzaamheden in het kader
van de controle op de jaarrekening.		
		

		
28) AFSCHRIJVINGSKOSTEN
Dit betreft:		
afschrijvingen op materiële vaste activa		
87.109
131.846
af: boekwinst desinvesteringen
-153.503
14.220

-66.394
146.066
		
29) OVERIGE BEDRIJFSLASTEN EN -OPBRENGSTEN
Deze post omvat:		
kortingen en omzetbonussen		
overige opbrengsten

351.540
254.759

302.750
183.645

606.299

486.395

Beloning bestuurders
De beloning van de bestuurders bedraagt € 570.876
(2014: € 364.500 ).		

Gemiddeld aantal werknemers
fte
fte
Het gemiddeld aantal werknemers is als volgt te splitsen
naar aard van de activiteiten		
realisatie		
124,0
115,6
projectontwikkeling		
11,6
15,4
overig		
16,4
21,9
		
		
152,0
152,9
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2015 voor resultaatbestemming
Activa

31-12-2015

VASTE ACTIVA

§

Materiële vaste activa
andere vaste bedrijfsmiddelen

1

Financiële vaste activa
deelnemingen in
groepsmaatschappijen
vorderingen op
groepsmaatschappijen
overige vorderingen

€

Passiva

31-12-2014

€

€

92.078

113.902

2

5.937.419

1.503.124

3
4

35.050.403
406.088

50.313.153
399.206

41.393.910

€

52.215.483

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
debiteuren
groepsmaatschappijen
belastingen en premies sociale
verzekeringen
overige vorderingen
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Liquide middelen

5
6

92.250
1.489.513

137.293
143.729

7
8

16.318
67.122

756.475
86.835

1.665.203

1.124.332

9.147.681

1.978

52.320.696

53.433.871

Eigen vermogen
geplaatst kapitaal
agioreserve
overige reserves
resultaat boekjaar

31-12-2015

§

€

9
9
10

477.907
142.284
31.024.502
5.616.818

31-12-2014

€

37.261.511

€

477.907
142.284
32.637.712
1.886.790

€

35.144.693

Voorzieningen
latente
vennootschapsbelasting

11

933.158

846.523

Langlopende schulden
kredietinstellingen

12

10.775.000

0

Kortlopende schulden
aflossingsverplichtingen
kredietinstellingen
crediteuren
groepsmaatschappijen
belastingen en premies
sociale verzekeringen
overige schulden

13

1.700.000
0
87.687
0

0
16.871.328
92.497
58.449

14
15

1.242.274
321.066

38.209
382.172

3.351.027

17.442.655

32
52.320.696

53.433.871

FINANCIEEL

Vennootschappelijke winst- en
verliesrekening over 2015

Algemeen

2014

2015

Resultaat uit deelnemingen ná aftrek van belasting daarover		

Toelichting op de
vennootschappelijke balans

€

€

3.649.770

-199.280

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige en 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 opgenomen algemene toelichting op de
geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Eigen resultaat ná belasting		
1.967.048
2.086.070
		

Materiële vaste activa

2015

2014
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Resultaat ná belasting		
5.616.818
1.886.790
		
1) ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN
€
€
De boekwaarde is als volgt te specificeren:		
boekwaarde per 1 januari		
92.078
109.937
investeringen		
70.800
34.413
boekwaarde desinvesteringen
0
0
afschrijvingen		
48.976
52.272
		
boekwaarde per 31 december 		
113.902
92.078
		
De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen
zijn per 31 december als volgt:		
aanschaffingswaarden		
778.257
707.457
afschrijvingen		
664.355
615.379
		
boekwaarde per 31 december
113.902
92.078

De afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment
van ingebruikname van het actief berekend over de
aanschaffingswaarden. Afschrijvingspercentage is 20% van
de aanschafwaarde.
33

FINANCIEEL

Toelichting op de vennootschappelijke balans (vervolg)
2015

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch
niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen
van KlokGroep BV. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de
desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen
op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende
aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door
de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.
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2015

2014

2014

3) VORDERINGEN OP GROEPSMAATSCHAPPIJEN
€
€
Dit betreft door de vennootschap beschikbaar gestelde gelden
aan haar dochterondernemingen in de vorm van leningen u/g.
De leningen zijn gesaldeerd met de eventuele negatieve
nettovermogenswaarde van de deelneming. Het verloop van de
vorderingen is als volgt:
balans per 1 januari		
50.313.153
52.360.574
afgelost / overboeking		
-34.036.925
-18.651.000
aandeel resultaat, cq. saldering		
-1.618.225
1.017.579
verstrekt in boekjaar		
20.392.400
15.586.000
		
balans per 31 december
35.050.403
50.313.153

Ter zekerheid voor de uitstaande vorderingen zijn alle bezittingen
en vorderingen van de deelnemingen verpand aan KlokGroep.
2) DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
€
€
Het gehanteerde rentepercentage over de uitstaande leningen
De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd
bedroeg 5,2% op jaarbasis.
op nettovermogenswaarde. Het verloop van de deelnemingen is
		
als volgt:		
		
balans per 1 januari		
1.503.124
3.684.915
4) OVERIGE VORDERINGEN
aankoop deelneming		
-244.069
0
De overige vorderingen bestaan uit leningen u/g,
aandeel resultaat		
5.084.588
-1.216.050
het verloop was als volgt:		
dividenduitkering		
-406.224
-965.741
balans per 1 januari		
399.206
289.422
		
afgelost		
-15.728
0
balans per 31 december		
5.937.419
1.503.124
verstrekt in boekjaar		
22.610
109.784
		
		
balans per 31 december
406.088
399.206
		
		
Ter dekking van de vorderingen heeft KlokGroep BV
		
een hypotheekrecht op enkele grondposities.
34
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Toelichting op de vennootschappelijke balans (vervolg)
Vorderingen

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen

9) GEPLAATST KAPITAAL
5) DEBITEUREN
€
€
In totaal zijn per ultimo boekjaar de volgendeaandelen geplaatst en volgestort:		
Dit betreft het nominaal bedrag te vorderen van debiteuren.		
- Van de aandelen serie A, nominaal € 1,- zijn er 90.755 aandelen geplaatst en volgestort.
Hieronder is opgenomen een bedrag van € 70.376 (2014: € 129.557)
- Van de aandelen serie B, nominaal € 1,- zijn er 48.500 aandelen geplaatst en volgestort.
aan vorderingen op groepsmaatschappijen en voor een bedrag
-V
 an de aandelen serie C, nominaal € 1,- zijn er ultimo boekjaar totaal 88.172 aandelen
van € 11.156 (2014: € 5.544) aan gelieerde maatschappijen.		
geplaatst
en volgestort.		
		
-V
 an de aandelen serie D, nominaal € 1,- zijn er ultimo boekjaar totaal 250.480 aandelen
6) GROEPSMAATSCHAPPIJEN
geplaatst en volgestort.		
De specificatie luidt als volgt:		
- I n 2006 is er in verband met bijplaatsing en volstorting van serie B aandelen een agioreserve
vennootschapsbelasting groepsmaatschappijen		
1.406.297
0
gevormd van € 142.284,-.
rekening-courant groepsmaatschappijen		
83.216
143.729

Over de rekening-courantverhoudingen wordt een rente van
5,2% op jaarbasis berekend.
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7) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
De post belastingen en premies sociale verzekeringen
omvat het volgende:
vennootschapsbelasting
omzetbelasting

8) OVERIGE VORDERINGEN
De specificatie luidt als volgt:
vooruitbetaalde bedragen		
nog te ontvangen bedragen		
overigen		
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1.489.513

143.729

2015

0
16.318

730.510
25.965

16.318

756.475

40.378
25.569
1.175

55.540
26.730
4.565

67.122

86.835

2014

€
€
10) OVERIGE RESERVES
Het verloop hiervan is als volgt:		
32.637.712
31.999.559
stand per 1 januari		
-3.500.000
-240.000
af: dividenduitkering		
0
6
bij: correcties resultaat deelnemingen vorig boekjaar		
1.886.790
878.147
bij: resultaat vorig boekjaar		
		
31.024.502
32.637.712
stand per 31 december 		
		
De enige rechtstreekste onttrekking aan het eigen vermogen
betreft een dividenduitkering.

FINANCIEEL

Toelichting op de vennootschappelijke balans (vervolg)
Voorzieningen
11) VOORZIENING LATENTE BELASTINGEN
Het verloop hiervan is als volgt:		
stand per 1 januari		
bij / af: dotatie / onttrekking		

2015

2014

€

€

846.523
86.635

824.754
21.769

2015

2014

15) OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN		
De specificatie hiervan luidt:		
vakantiegeld en -dagen, inclusief sociale lasten		
accountants- en advieskosten		
te betalen bankrente		
vooruitontvangen bedragen		
nog te betalen bedragen lonen en tantiemes		
overigen
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12) KREDIETINSTELLINGEN		
€
€
Leningen kredietinstellingen:		
stand per 1 januari		
0
300.000
bij: nieuwe leningen		
13.500.000
0
af: aflossing lening tijdens boekjaar		
-1.025.000
-300.000
af: aflossing lening komend boekjaar (opgenomen onder
-1.700.000
0
kortlopende schulden)		
		
Stand per 31 december
10.775.000
0
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De rente is variabel en wordt als volgt bepaald:		
- fi
 nancieringen met een hypotheek ten grondslag: 1-maands Euribor plus een opslag van 1,70% punt.
- fi
 nancieringen waarvoor een notariële volmacht is afgegeven: 1-maands Euribor plus een opslag van
2,20% punt.
- fi
 nanciering met een hoofdsom van initieel € 3.500.000 is rente variabel en is gebaseerd op de
1-maands E
 uribor plus een opslag van 3,22% punt. Van de leningen heeft een bedrag van
€ 5.000.000,- een looptijd langer dan 5 jaar.
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden kredietinstellingen.

31-12-2014

€

€

0

58.449

0

58.449

21.564
10.238
1.210.472

25.271
12.938
0

1.242.274

38.209

61.164
75.000
27.464
74.403
0
83.035

73.828
21.750
164.846
74.403
30.000
17.345

321.066

382.172

13) GROEPSMAATSCHAPPIJEN		
De specificatie luidt als volgt:		
vennootschapsbelasting groepsmaatschappijen

stand per 31 december		
14) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN		
933.158
846.523
		
De post belastingen en premies sociale verzekering omvat het
Voor het verschil tussen de geconsolideerde waardering van de
volgende:		
grondposities en de waardering in de werkmaatschappijen is een
loonheffing		
voorziening latente vennootschapsbelasting opgenomen tegen
sociale lasten		
nominaal tarief van 25%.
vennootschapsbelasting		

Langlopende schulden

31-12-2015

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Bankgaranties
Per balansdatum was voor een bedrag van € 6.847 (2014: € 6.847) aan bankgaranties afgegeven.
			
Overige verplichtingen
-K
 lokGroep BV heeft zich hoofdelijk garant gesteld voor de nakoming van de verplichtingen
jegens derden door een of enkele van haar dochtermaatschappijen tot een maximaal bedrag
van € 9.558.990 (2014: € 11.849.079).
-D
 e huurverplichting vanuit de huur van bedrijfsgebouwen bedraagt tot einde huurcontract
€ 93.584. De huurverplichting zal komend jaar worden voldaan.
-D
 e leaseverplichting voor het wagenpark bedraagt tot einde leasecontract € 101.718.
-D
 e leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt € 32.893.
De bovengenoemde verplichtingen hebben allen een looptijd korter dan vijf jaar.
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Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening
Resultatenrekening
Binnen de eigen resultatenrekening van de vennootschap zijn
de volgende posten te onderscheiden waarin resultaten vanuit
interactie met groepsmaatschappijen zijn te onderkennen.
OPBRENGSTEN
doorbelaste diensten naar groepsmaatschappijen
overige opbrengsten

RENTEBATEN
rentebaten groepsmaatschappijen
overige rentebaten
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RENTELASTEN
overige rentelasten

2014

2015

€

€

2.024.492
118.154

1.977.667
181.489

2.142.646

2.159.156

3.671.916
6.850

3.955.448
6.151

3.678.766

3.961.599

658.902

647.753

658.902

647.753

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
Het gemiddeld aantal werknemers van de holding bedroeg over
2015: 15,73 (2014: 20,83).		
		
Het vermelden van de bezolding van de directie is achterwege
gebleven aangezien deze te herleiden is tot een natuurlijk
persoon.		
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Klaaswaal, Danckertkwartier
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Overige gegevens

Deskundigenonderzoek
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.
Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat
Met betrekking tot de resultaatverdeling is in artikel 29 van de statuten bepaald dat de
bestemming van het resultaat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt
vastgesteld.
Resultaatbestemming 2014
Het resultaat over het boekjaar 2014 is conform het besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders toegevoegd aan de overige reserves.
Resultaat boekjaar
Het resultaat over het boekjaar is separaat in de balans opgenomen.

Druten, 13 mei 2016
Was getekend, de directie,
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Holding A.C.M. van de Klok BV
A.C.M. van de Klok
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De Horst, Druten
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Dijkhuizen, Tiel
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