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De bouwsector lijkt in 2014 de bodem te hebben bereikt en krabbelt langzaam weer op.
Het is met name de woningmarkt die weer in de lift zit. Door toenemend consumentenvertrouwen en de lage rentestand neemt het aantal verkooptransacties in Nederland
weer toe. Ook corporaties en beleggers investeren weer meer in nieuwbouw.
Maar ook de renovatiemarkt, gericht op levensduurverlenging en energiebesparing,
is een duidelijke groeimarkt. Deze marktontwikkelingen zien wij ook terug in de cijfers
van KlokGroep over 2014. De omzet steeg en het rendement nam fors toe.

Het Proza, Waalwijk

KlokGroep houdt haar organisatie voortdurend tegen het licht.

behorende verplichtingen en risico’s
gevers met de bij

We zien blijvende veranderingen in de markt. De woningmarkt

efficiënter voorbereiden, doorontwikkelen en realiseren. Nu

is tegenwoordig veel meer kopersgericht dan voor de crisis.

al merken we dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt.

Om hier beter op in te spelen hebben wij twee jaar geleden

Zo heeft KlokBouwOntwikkeling al een aantal projecten op

al de ontwikkeling, verkoop en realisatie van grondgebonden

kunnen starten in het kader van Beschermd Wonen. Hierbij

(concept)woningen succesvol samengebracht in één organi

gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan

satie: KlokWonen. Deze nieuwe werkmaatschappij heeft een

personen met een psychogeriatrische aandoening, waarbij

sterke groei gerealiseerd en een belangrijke bijdrage geleverd

ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving

aan het groepsresultaat.

centraal staat.

Door onze ervaringen met KlokWonen hebben wij in 2014

Onze bedrijfsactiviteiten verhuizen steeds meer richting

besloten om KlokBouw, KlokOntwikkeling en KlokGroep

Nijmegen, daarom zijn wij ons momenteel aan het beraden

Integrale Projecten samen te voegen tot KlokBouwOntwikkeling.

over nieuwe huisvesting in Nijmegen, die waarschijnlijk in

Hierdoor kunnen wij volledige vraagstukken voor opdracht

2016 zijn beslag zal krijgen.
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DE CRISIS VOORBIJ (?)

De crisis voorbij(?)
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Zoals eerder gemeld zijn met name de
woningbouw, verbouw en renovatie
verantwoordelijk voor de opleving in
de bouwsector. De utiliteits- en civiele
markt kent nog nauwelijks groei.
Tevens worden de selectiecriteria
aldoor zwaarder en worden er
steeds meer risico’s bij de bouwondernemingen neergelegd. Daarom zoeken
wij voor deze markten meer samenwerking met andere partijen om zo
aan de zware selectiecriteria te
voldoen en risico’s te spreiden.

Voor zowel de civiele markt als de utiliteitsmarkt zijn de
opdrachten beperkt en staan de marges onder druk. De
meeste bouworganisaties worden geconfronteerd met tegen
vallers op complexe Design & Constructopdrachten door
de grote risico’s die deze projecten met zich meebrengen.
Ook KlokGroep heeft in een combinatie een groot Design &
Constructproject gerealiseerd: Poppodium Doornroosje met
daarboven 347 studentenwoningen. Wij zijn trots op de
realisatie van dit complex, maar het project heeft helaas
fors negatief bijgedragen aan het resultaat over 2014.
De organisatie en risico-inventarisatie van projecten wordt
voor KlokGroep steeds belangrijker. Wij zijn steeds meer
organisator en dienstverlener in plaats van bouwer. De maat
regelen van KlokGroep om de ontwikkeling, verkoop en reali
satie van grondgebonden woningen onder te brengen bij
KlokWonen en de overige projecten bij KlokBouwOntwikkeling
is ons antwoord op de marktveranderingen van de afgelopen
jaren. Hierdoor zijn we in staat klanten beter en efficiënter te
bedienen, waarbij kwaliteit gewaarborgd blijft en we risico’s
beter kunnen beheersen.
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“We zijn in staat te investeren in
nieuwe duurzame technieken”

Ontharding Brabant Water, Loosbroek

Novaform en KlokGIB in Duitsland blijven wel als specifieke
ontwikkelbedrijven de markt bedienen. Novaform richt zich
met name op de complexere binnenstedelijke herontwikke
lingen. Het project ‘De Weezenlanden’ in Zwolle is hier een
mooi voorbeeld van. Daarnaast heeft Novaform sinds eind
2013 een Poolse dochtermaatschappij die zich richt op de
ontwikkeling van (kleinschalige) woningbouwprojecten in de
buurt van Poznan. In april 2015 is gestart met de bouw van
het eerste project. De aard van de bedrijfsactiviteiten van
KlokGroep en de juridische structuur staan beschreven op
pag. 21 van dit jaarverslag.
KlokGroep heeft haar solvabiliteits- en liquiditeitspositie in
2014 verder versterkt en blijft hierdoor een betrouwbare
partner in de markt. Mede door de platte organisatie
kunnen we snel beslissen in welke projecten we risico
dragend investeren. Daarnaast zijn we in staat te investeren
in nieuwe, duurzame technieken zoals nieuwbouwwoningen
waarbij we richting EPC 0 gaan. Wij zien de toekomst dan ook
met vertrouwen tegemoet.

ALGEMEEN

Algemeen
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De algemene marktomstandigheden waren in 2014 gematigd positief. De totale
bouwproductie in Nederland liet een voorzichtig herstel zien van ca. 1%.
Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen nam met name in het tweede
halfjaar toe door toenemend consumentenvertrouwen en de lage rentestand,
maar door het lage aantal verkopen in voorgaande jaren daalde de productie
van nieuwbouwwoningen in 2014 nog met 8,5%. De verbouw- en onderhouds
bedrijven profiteerden van het lage btw-tarief en wisten de productie in
Nederland met 4,5% te verhogen.
Langzaam lijkt de bouwsector weer uit het dal te herrijzen,
al kampen we momenteel in diverse sectoren nog met
overproductie en lage marges. De verwachtingen voor de
komende jaren zijn positief. Voor de nieuwbouwwoning
markt wordt een stijging verwacht van ca. 10% per jaar
(cijfers ontleend aan rapport EIB ‘Verwachtingen bouw
productie en werkgelegenheid 2015’).
Vorig jaar merkten wij in ons jaarverslag al op dat wij toe
nemende interesse zagen bij de start verkoop van nieuwe
woningbouwprojecten. Dit heeft in 2014 uiteindelijk ook
geresulteerd in meer woningverkopen (481 wooneenheden
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tegen 349 eenheden in 2013). De verkoopstijging lijkt ook in
2015 verder door te zetten. In de eerste vier maanden van

beleggers schakelen KlokWonen in om hun woningbouw
plannen te realiseren. Recente voorbeelden hiervan zijn
149 woningen in plan ‘Patrimonium’ te Wageningen en 56
woningen in plan ‘IJgenzinnig’ te Amsterdam.
BaseHome wordt steeds verder doorontwikkeld en momen
teel realiseren we enkele extra energiezuinige en duurzame
woningen. Ook Novaform maakt in haar plannen gebruik
van het concept van KlokWonen. Waar mogelijk wordt door
Novaform samenwerking gezocht met zustermaatschap
pijen, zoals bijvoorbeeld in Zwolle, om de ontwikkeling en
realisatie van ‘De Weezenlanden’ zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen.

2015 zijn er al 288 wooneenheden verkocht. Mede door de
stijgende woningverkopen wisten wij in 2014 een omzetgroei
te realiseren tot ca. € 130 miljoen (€ 122 miljoen in 2013).
Het succes van de stijgende woningverkopen is voor een
belangrijk deel toe te schrijven aan het concept BaseHome.
Dit bouwconcept van KlokWonen slaat niet alleen goed
aan bij individuele kopers, maar ook woningcorporaties en

“Mede door de stijgende woning
verkopen wisten wij in 2014 een
omzetgroei te realiseren”

De Horst, Druten

ALGEMEEN

In 2014 hebben wij geïnvesteerd in online marketing.
Momenteel zijn al onze projectwebsites en corporate sites
met elkaar gekoppeld, waarbij de leads automatisch in een
CRM-systeem komen door bijvoorbeeld een brochure
download of als men op de hoogte gehouden wil worden.
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Zo hebben wij grip op onze (potentiële) kopers en kunnen
wij hen van de juiste informatie voorzien. Uiteraard is er
een directe koppeling met social media en zetten wij
AdWord- en Facebookcampagnes in ter promotie van onze
projecten. Als gevolg van deze effectieve online strategie
ontstaat er in een vroeg stadium interesse voor onze
projecten. Hierdoor kunnen wij vroegtijdig plannen aan
passen, dan wel rekening houden met koperswensen en
blijven wij zelf in contact met onze (potentiële) kopers.
Met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten
kijken wij ook steeds meer over de grens. Onze nieuwe
dochteronderneming Novaform Polska in Poznan heeft in
2014 haar eerste project verworven en voorbereid. De
realisatie van 46 woningen zijn gefaseerd gestart in april
2015. Ook voor de ontwikkeling en realisatie van 56 apparte
menten is een locatie verworven. Wij zullen de organisatie
in Polen uitbreiden en versterken om op een verantwoorde
wijze groei te kunnen realiseren, zodat wij als groep minder
afhankelijk worden van alleen de woningbouw in Nederland.
In Duitsland werden enkele projecten uitgesteld, waardoor
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Laboratoria Huygensgebouw, Nijmegen

de omzet bleef steken op een niveau van ca. 6 miljoen.
Het rendement in Duitsland is door de hoge verkoop
prijzen goed.

“Novaform Polska is in Koninko
gestart met de realisatie van
haar eerste project”

ALGEMEEN

De afdeling Verbouw & Renovatie van KlokBouwOntwikkeling

Samengevat kunnen wij concluderen dat 2014 een voor

heeft in 2014 wederom een goed jaar gehad. Naast renovatie

zichtig herstel in de markt laat zien. Wij hebben, mede

projecten in Nijmegen, scoort deze afdeling nu ook steeds

door inzet van ons concept BaseHome, meer nieuwbouw

meer met haar Ecoveren-concept buiten Nijmegen. Zo pakt

woningen verkocht in 2014. De stijging van woningverkopen

Verbouw & Renovatie nu ook complexen en wijken aan in
07

lijkt in 2015 verder door te zetten. Dit stemt ons positief.

Den Bosch, Tiel en Arnhem. Naast de (grotere) onderhouds-

Wij ‘scoren’ ook steeds beter bij woningcorporaties en

en renovatieprojecten heeft deze afdeling in 2014 een

beleggers, waarbij we opdrachtgevers verder ontzorgen

groot transformatieproject gerealiseerd in Amsterdam,

door de planvoorbereiding, ontwikkeling en realisatie

waarbij een oud kantoor werd getransformeerd tot 229

volledig ter hand te nemen. Onze organisatie is met

wooneenheden. Ook voor onze opdrachtgever was dit

KlokWonen en KlokBouwOntwikkeling afgestemd op deze

project succesvol. Binnen vier weken waren alle woon

nieuwe markt. Daarnaast scoort Novaform met haar

eenheden verhuurd.

specifieke expertise goed in de markt. Ook in Duitsland en
Polen zien wij volop groeiperspectieven voor de komende

In het eerste jaar van de ketensamenwerking tussen

jaren. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen

woningcorporatie Oosterpoort, KlokGroep en haar partners

tegemoet en voorzien voor de komende jaren een omzet

Hurks en Dura Vermeer zijn de doelstellingen behaald.

groei en toename van het rendement.

Er is een bezuiniging van 5% gerealiseerd op het planmatig
onderhoud én de energetische opwaardering van de
woningen. Daarnaast is er een minimale klanttevreden
heidsscore van 8 gerealiseerd. Inmiddels zijn we ook met
andere corporaties in gesprek over een vorm van keten
samenwerking.
In 2014 hebben wij een nieuwe entiteit opgericht:
KlokService&Beheer. In deze unit is onze serviceafdeling
ondergebracht, die kan worden ingezet voor de nazorg van
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eigen projecten, maar ook voor derden. Daarnaast worden
in deze entiteit planmatige onderhoudscontracten onder
gebracht; meerjarige onderhoudscontracten die wij aanbie
den voor een vast bedrag per jaar. Wij zien deze contracten

“Wij ‘scoren’ ook steeds beter bij
woningcorporaties en beleggers”

als een kans in de markt, waarvoor met name scholen, zorg
instellingen, beleggers en woningcorporaties interesse
hebben. De eerste contracten zijn inmiddels afgesloten.

Transformatie Rijswijkstraat, Amsterdam

DUURZAAMHEID EN MVO

Duurzaamheid en MVO
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Herstelhotel, Groesbeek

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gericht op de economische
prestaties (Profit) met respect voor de
sociale kant (People) en dit binnen de
ecologische randvoorwaarden (Planet).
Met andere woorden: KlokGroep
maakt bewuste keuzes om een juiste
balans te vinden tussen People,
Planet en Profit.

We gaan als familiebedrijf op een verantwoorde manier

CO2-reductie te realiseren van 10% ten opzichte van 2010

om met de wereld om ons heen, waarin ook de volgende

(in relatie tot de omzet). Door de eerder getroffen maat

generaties op moeten groeien. Dit doen we door interne

regelen wist KlokRealisatie in 2014 al een reductie te reali

maatregelen, zoals de invoering van labels A en B voor

seren van 24% ten opzichte van 2010. Onze doelstelling is

ons leasewagenpark en te investeren in copiers/printers

dus al gerealiseerd. Geen wonder dus, dat KlokRealisatie

die veel duurzamer zijn en waarbij het papierverbruik

op de hoogste trede zit van de CO2-prestatieladder. Voor

gereduceerd wordt. Maar met name ook door duurzame
bouwconcepten te ontwikkelen, de keuze van duurzame

2015 is nu als doel gesteld om nog eens 5% te besparen
t.o.v. 2014.

bouwmaterialen en bewustwording op de bouwplaatsen.
FIRA
CO2-uitstoot gereduceerd

Als een van de eerste FIRA deelnemers heeft KlokBouw

KlokRealisatie is een nieuw opgerichte tussenholding die

Ontwikkeling niveau zilver bereikt. We hebben hiermee

de krachten bundelt van KlokBouwOntwikkeling, KlokWonen

weer een belangrijke stap gezet in ons MVO-beleid. Met

en KlokMaterieel en heeft als doelstelling om in 2015 een

behulp van het FIRA systeem maakt KlokBouwOntwikkeling

DUURZAAMHEID EN MVO

duurzaamheidprestaties inzichtelijk voor (toekomstige)
opdrachtgevers. Het FIRA Rating System© is de virtuele
marktplaats voor duurzaamheid. Dat biedt ons de moge
lijkheid onze duurzaamheidstrategie te formuleren en
onze toekomstplannen te presenteren. FIRA toetst al onze
prestaties en dat maakt ons tot een betrouwbare en duur
zame partner voor onze (toekomstige) opdrachtgevers.
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GPR Gebouw Expert 4.2
KlokGroep heeft momenteel GPR Gebouw Experts 4.2
binnen de gelederen, zodat wij vastgoedontwikkelaars,
-eigenaren, -beleggers en -beheerders, zowel fiscaal als
bouwtechnisch, kunnen adviseren bij hun projecten. GPR
Gebouw meet duurzaamheidprestaties voor woning- en
utiliteitsbouw in nieuwbouw, bestaande bouw en groot
schalige renovatie. GPR Gebouw kan ingezet worden bij
iedere fase van het bouwproces, vanaf ontwerp tot en
met realisatie. Via rapportcijfers is in een oogopslag te

De Nederlandse Klimaatcoalitie
KlokGroep is via KlokBouwOntwikkeling aangesloten bij
De Nederlandse Klimaatcoalitie, een initiatief van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland,
Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. Samen
bouwen we een sterke coalitie van overheden, bedrijven,
NGO’s en netwerk- en kennisorganisaties. De noodzakelijke
ambitie van een klimaatneutrale samenleving, vertalen
we in concrete acties om de mondiale temperatuurstijging
beneden de 2 graden Celsius te houden en daarmee een
stabiel klimaat te waarborgen, wat noodzakelijk is voor een
welvarende wereld.
De deelnemers hebben verder als doelstelling om zo snel
mogelijk (en uiterlijk in 2050) hun eigen bedrijfsvoering
klimaatneutraal te hebben en betrekken daarbij actief
hun relaties.

zien hoe een gebouw, project of plan presteert op het
gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit
en toekomstwaarde.
Bewuste Bouwers
KlokRealisatie is aangesloten bij de stichting ‘Bewuste
Bouwers’. Deze stichting beoordeelt bouwplaatsen op een
aantal criteria die allemaal verband houden met ‘bewust
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bouwen’ in de breedste zin van het woord. De gedragscode
is gebaseerd op vijf pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu
en sociaal. Per pijler is een normkaart beschikbaar.
Ons streven is dat de omgeving zo weinig mogelijk hinder
ondervindt van de bouwwerkzaamheden. Bewuste Bouwers
zijn zich bewust van de impact die hun werkzaamheden op
de omgeving kan hebben en houden daar rekening mee.
In 2014 werden enkele bouwplaatsen gecertificeerd volgens
de normen van ‘Bewuste Bouwers’.

“Ons streven is dat de omgeving zo
weinig mogelijk hinder ondervindt
van de bouwwerkzaamheden”

De Stadswachter, Tilburg

PERSONEEL & ORGANISATIE

Personeel & organisatie
KlokGroep is steeds meer dienstverlener en organisator van (integrale) projecten. Dit zien we ook terug in de omzet per
medewerker, die verder stijgt naar € 848 duizend per fte (was € 681 duizend per fte in 2013). Hiermee spelen wij in op
een veranderende vraag in de markt. Er moet minimaal dezelfde kwaliteit worden geleverd voor maximaal hetzelfde
geld als voorheen.
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Dit vraagt om veranderingen binnen de organisatie, maar
ook in denk- en werkprocessen. De organisatieveranderingen
maakt verdere ontwikkeling van onze medewerkers nood
zakelijk. Er wordt meer gevraagd van medewerkers op het
gebied van communicatie, planning, controle en samen
werking. Maar de ontwikkeling van onze medewerkers
maakt ook de organisatieverandering mogelijk. Deze
verandering biedt nieuwe kansen voor de medewerkers.
Via KlokSchool organiseren wij trainingen die gericht zijn
op competenties die steeds belangrijker worden binnen
onze organisatie. Het aansturen en aanspreken van onder
aannemers en co-makers vraagt vaardigheden van bouw
plaatsmedewerkers, die wij niet eerder hebben verlangd.
Door het geven van trainingen en workshops begeleiden
wij medewerkers bij hun veranderende rol op de bouw
plaats en op kantoor.

KLOKGROEP JAARVERSLAG 2014

Een veranderde organisatie vraagt naar onze mening ook
andere arbeidsvoorwaarden. In goed overleg met de
ondernemingsraad, waarbij ook een vakbondsbestuurder
aan de zijlijn heeft meegekeken, hebben wij ons arbeids
voorwaardenpakket geactualiseerd en gemoderniseerd.
De meeste medewerkers zijn inmiddels op vrijwillige
basis overgestapt naar ons flexibele personeelsreglement.
Door de reorganisaties in 2013 daalde ons personeels
bestand naar een gemiddelde over 2014 van 152,9 fte.

Voor 2015 zal door de stijgende orderportefeuille en het
toenemend aantal projecten in uitvoering het personeels
bestand licht toenemen tot een gemiddelde tussen 155
en 160 fte.
Wij hebben onze verzuimbegeleiding zo’n drie jaar geleden
aangepast. Kernpunten van de wijziging waren met name:
-
meer preventie, dat wil zeggen: medewerkers eerder
begeleiden om uitval te voorkomen;
-
bewustwording medewerkers stimuleren, d.m.v. voor
lichting en activiteiten, zoals ‘Fit de Klok rond’ informeren
wij medewerkers over het belang van gezond leven, eten
en bewegen;
- actievere begeleiding tijdens verzuim om medewerkers zo
snel mogelijk weer terug te krijgen in het arbeidsproces.
De nieuwe verzuimbegeleiding heeft duidelijk effect gehad.
Het ziekteverzuim van de totale groep lag in 2014 op 1,47%.
Het laagste percentage in meer dan 10 jaar.
BIM
Steeds meer projecten worden opgestart in BIM. Met de

Gemiddeld
aantal FTE’s 2014

Gemiddeld
aantal FTE’s 2013

152,9

179,1

Omzet per FTE

Omzet per FTE

inzet van BIM wordt de woning of het gebouw al virtueel
gerealiseerd, voordat het feitelijk in uitvoer wordt genomen.
Partijen (opdrachtgever, aannemer, architect, constructeur,
installateur en leverancier) werken samen in de voorbe
reiding van een project om zo vroegtijdig zaken op elkaar

848.057

681.327

PERSONEEL EN ORGANISATIE
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Kasteelhof, Druten

af te stemmen en het project te optimaliseren. De uitvoer

Lean bouwen

kan hierdoor efficiënt verlopen en bouwfouten kunnen op

Diversiteit bestuur & Raad van Commissarissen

Binnen de totale bouworganisatie voeren wij lean bouwen

voorhand worden voorkomen, waardoor faalkosten redu

KlokGroep is een familiebedrijf dat al ruim 90 jaar door de

steeds verder door. Dit wil zeggen dat de organisatie op de

ceren. Met de inzet van BIM vindt de werkvoorbereiding

familie Van de Klok wordt bestuurd. Het huidige bestuur

bouw zo efficiënt mogelijk plaatsvindt, waarbij overlast

meer vooraf plaats en minder tijdens de realisatie van een

berust bij drie broers uit de derde generatie na de oprichting.

voor de bewoners zo beperkt mogelijk blijft. Dit vraagt met

project. Naast alle BaseHome-projecten werken wij nu ook

Het is de intentie van het huidige bestuur om het bedrijf

name goede communicatie, planning en afstemming tussen

de meer complexere utiliteitswerken volledig uit in BIM.

op (lange) termijn over te dragen aan de volgende generatie

partijen, zodat werkzaamheden, kwaliteit en volgorde goed

van de familie.

Komende jaren investeert KlokGroep verder in BIM en in
een nieuw calculatiepakket, dat gekoppeld wordt aan BIM
en onze kostenbewaking. Onze medewerkers worden verder
opgeleid om de BIM-werkmethodes te integreren binnen
onze organisatie. Ook bij de werving van nieuw personeel
is kennis van BIM een steeds belangrijker criterium.

op elkaar zijn afgestemd. De selectie en samenwerking
met co-makers wordt binnen dit proces steeds belangrijker.

KlokGroep heeft één commissaris die benoemd is op basis
van het opgestelde functieprofiel. De huidige commissaris

“Naast alle BaseHome-projecten
werken wij nu ook de meer complexere
utiliteitswerken volledig uit in BIM”

kent de organisatie goed door een langdurige samenwerking
met KlokGroep en is door zijn onafhankelijke status een
goede en kritische sparringpartner voor het bestuur en de
directie.

RESULTATEN EN ANALYSES

Resultaten en analyses
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2014

2013

2012

in mln. €

in mln. €

in mln. €

129,7

122,0

139,0

6,2

7,9

8,1

4,5
3,6
1,9

3,4
2,4
0,9

3,6
3,5
1,6

Solvabiliteit
(eigen vermogen :
totaal vermogen)

46%

40%

43%

Liquiditeitsratio
(current ratio)

2,09

1,84

1,94

Geconsolideerde omzet
Bruto marge exclusief
afwaarderingen
Bruto marge na
afwaardering
Bedrijfsresultaat
Netto resultaat

2014

(in miljoenen euro’s)
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Bedrijfsresultaat

3,6

Omzet

129,7

2013

(in miljoenen euro’s)

Bedrijfsresultaat

2,4

Omzet

122,0

Parc Margriet, Nijmegen

Omzetontwikkeling

De verwachting is dat de in 2014 ingezette omzetgroei zal

De groepsomzet steeg in 2014 met ca. 6,3% tot ca. € 129,7

doorzetten in 2015. De orderportefeuilles van de diverse

miljoen. Dit is iets hoger dan de verwachting die wij begin

werkmaatschappijen zijn goed gevuld en nieuwe projecten

vorig jaar uitspraken. De stijging is vooral gerealiseerd in

worden opgestart. Met name in de woningbouw wordt

de woningbouw, met name via KlokWonen, maar ook via

verdere groei verwacht. De omzet van KlokWonen stijgt

KlokBouwOntwikkeling (Verbouw & Renovatie). Door de

verder naar een omzetniveau van ca. € 35 miljoen in 2015

samenvoeging van de bedrijfsonderdelen, waarbij de ont

(was in 2014 ca. € 24 miljoen). Bij Novaform verwachten we

wikkeling, verkoop en bouw van enerzijds grondgebonden

weer een omzet van € 25 miljoen. De omzet van KlokGIB

woningen is ondergebracht in KlokWonen en complexere

stijgt naar verwachting richting € 10 miljoen.

projecten in KlokBouwOntwikkeling, is het onderscheid
tussen bouwomzet en ontwikkelingsomzet niet meer volledig

Ook Verbouw & Renovatie verwacht weer een mooi omzet

te maken. Alleen Novaform en KlokGIB zijn nog specifieke

niveau van ongeveer 25 miljoen. De utiliteitsprojecten en

ontwikkelingsbedrijven. De andere organisaties hebben

de civiele werken blijven wat achter, de omzetbijdrage op

een gemengde omzet.

het totaal neemt hierdoor relatief af. De totale verwachte
omzet voor 2015 bedraagt ca. € 140 miljoen.

RESULTATEN EN ANALYSES

Resultaten
De marges op de diverse projecten waren in 2014 nog
steeds klein en wij moesten vanwege de marktomstandig
heden nogmaals een afwaardering op onze grondporte
feuille doorvoeren. Mede hierdoor kwam de bruto marge
operationeel lager uit dan in 2013. Door de bezuinigingen
van de afgelopen jaren hebben wij het kostenniveau omlaag
weten te brengen, waardoor het dekkingsresultaat gunstiger
was dan voorgaande jaren. De getroffen maatregelen waren
pijnlijk, maar noodzakelijk en hebben er voor gezorgd dat
wij een gezonde onderneming zijn gebleven.
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Het bedrijfsresultaat bedroeg over 2014 ca. € 3,6 miljoen,
dit was ca. € 1,2 miljoen hoger dan voorgaand jaar. Het netto
resultaat over 2014 kwam uiteindelijk uit op een positief
resultaat van ca. € 1,9 miljoen. Dit was ruim een miljoen
hoger dan voorgaand jaar. We zijn tevreden dat wij tijdens
de crisisjaren ieder jaar toch een positief resultaat hebben
gerealiseerd.
Voor 2015 zien wij het volume toenemen. Dit is ook nood
zakelijk omdat de marges nog relatief laag zijn. Wij maken
meer omzet per medewerker en door het hogere volume
verwachten wij dat het absolute bedrijfsresultaat over 2015
zal toenemen tot ca. € 5 miljoen. Het nettorendement
zal naar verwachting stijgen van ca. 1,45% over 2014 naar
een verwacht nettorendement voor 2015 van ca. 2%. Onze
KLOKGROEP JAARVERSLAG 2014

doelstelling is deze verder te laten groeien tot een percen
tage van 3 tot 4%. Dit is ook nodig om eventuele tegenval
lers op te kunnen vangen en de noodzakelijke investeringen
op een verantwoorde wijze te kunnen blijven doen.

Esdoorn Patrimonium, Veenendaal

STERKE FINANCIËLE POSITIE

Sterke financiële positie
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De vermogenspositie van KlokGroep
is verder versterkt in 2014. De (onverkochte) voorraad nam af, de balans
werd korter en door het positieve
resultaat steeg de solvabiliteit naar
46%, bij een balanstotaal van iets
meer dan € 76 miljoen. Ook de
liquiditeitsratio’s verbeterden.

abiliteit
Solv

door de huidige marktomstandigheden van groter belang

om tegenvallers te kunnen opvangen en om op korte

geworden. Door de sterke solvabiliteit en liquiditeit kan

termijn te kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen of

KlokGroep zich onderscheiden in de huidige markt als

uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. KlokGroep blijft

financieel sterke en betrouwbare partner.

sterk op liquiditeit sturen, zodat wij niet voor verrassingen
komen te staan.

Rente- en kredietrisico
Middels een renteswap is het renterisico gedeeltelijk

Met de huisbankier hebben wij een nieuw financierings

afgedekt. Voor verdere toelichtng zie pagina 22 en 30 van

arrangement afgesloten. Door de flexibele inrichting hiervan

dit jaarverslag. Het kredietrisico, waaronder debiteuren

kan KlokGroep nog beter inspelen op de nieuwe marktom

risico is beperkt.

gewaarborgd.

“De vermogenspositie van KlokGroep
is verder versterkt in 2014”

Liquiditeitsratio

1,84
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2,09

miljoen. KlokGroep beschikt over voldoende liquiditeiten

%
40

Liquiditeitsratio

In de aanbestedings- en selectieprocedures zijn deze ratio’s

standigheden en blijft toekomstige externe financiering

2013

%
46

abiliteit
Solv

2014

De positieve kasstroom over 2014 bedroeg meer dan € 9

AviationGlass & Technology, Voorthuizen

WERKMAATSCHAPPIJEN

Werkmaatschappijen
overgang, waarbij de ontwikkelingsafdeling afsloot met
een verlies. Enkele projecten werden uitgesteld, wat hogere
aanloopkosten en rentelasten tot gevolg had. Het aantal
KlokBouwOntwikkeling is eind 2014 ontstaan uit de samen
voeging van KlokOntwikkeling en KlokBouw. Door de samen
voeging van deze bedrijfsonderdelen is de planvoorbereiding,
projectontwikkeling, verkoop en realisatie van projecten
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ondergebracht in één entiteit. De omzet van deze entiteit
bestaat dus uit ontwikkelingsactiviteiten en bouwactiviteiten.
De afdeling Verbouw & Renovatie en de afdeling Civiel
maken ook onderdeel uit van deze organisatie. Met deze
organisatiewijziging hebben wij ingespeeld op de actuele
marktomstandigheden, waarbij opdrachtgevers steeds
vaker (complexe) vraagstukken bij ons neerleggen. Onze
ervaringen met KlokWonen hebben ons geleerd dat dit het
meest efficiënt gerealiseerd kan worden als wij klanten
vanuit één entiteit bedienen. Klantcontact loopt dan het
meest gestructureerd, waarbij vraagstellingen via eenzelfde
kanaal binnen de organisatie worden weggezet. De samen
voeging vraagt ook aanpassingen van functies en werk
processen. De eerste projecten, zoals Parc Margriet in
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Nijmegen en Oostflank te Wijchen zijn al volgens de nieuwe
werkprocessen opgepakt. De eerste ervaringen zijn positief.
Binnen deze werkprocessen neemt BIM een steeds promi
nentere plaats in.
Het omzetniveau van KlokBouwOntwikkeling lag rond de
€ 80 miljoen. Voor 2015 verwachten we ongeveer op een
gelijk omzetniveau te blijven. Het jaar 2014 was een jaar van

Ronde Erf, Veenendaal

verkopen nam in 2014 wel toe en de voorraad onverkochte
woningen nam af. De verwachtingen voor 2015 zijn positief.
De bouwafdeling, met name de afdeling Verbouw & Renovatie,
leverde in 2014 een positieve bijdrage aan het resultaat.
Naast verbouw en onderhoudsopdrachten voor een vaste
groep opdrachtgevers, verwerft deze afdeling steeds meer
opdrachten buiten het vaste werkgebied.
Het Design & Constructproject Doornroosje/Talia te
Nijmegen drukte negatief op het resultaat van 2014. Mede
op basis van onze ervaringen met dit project en gezien de
ervaringen van andere bedrijven met dergelijke contracten
heeft KlokGroep besloten niet meer in te schrijven voor
aanbestedingen van dergelijke risicovolle Design & Construct
opdrachten. KlokGroep kiest ervoor om meer vanuit de
eigen ontwikkeling of samen met de opdrachtgever projecten
te realiseren. Op deze manier zijn verantwoordelijkheden
duidelijker zichtbaar, kunnen risico’s beter worden beheerst
en hebben wij zelf meer invloed op het proces, waarbij
kwaliteit en voortgang voorop staan.
De orderportefeuille voor 2015 is goed gevuld en verdeeld
over de diverse disciplines. Voor 2015 verwachten wij voor
KlokBouwOntwikkeling een omzet van ca. € 80 miljoen en
een resultaat voor belasting van ca. € 1,5 tot € 2,0 miljoen.

WERKMAATSCHAPPIJEN

plan De Weezenlanden in Zwolle vorderen gestaag. De locatie
is afgenomen en het bestemmingsplan is onherroepelijk.
Er is inmiddels gestart met de sloop, die ca. een jaar zal
duren. In 2016 start de realisatie van in totaal 230 woningen,
Na een aanloopjaar in 2013 heeft KlokWonen zich in 2014
ontwikkeld tot een volwaardige werkmaatschappij die een
belangrijke omzet- en resultaatbijdrage levert voor de groep.
In 2014 zijn diverse nieuwe projecten in uitvoer genomen
en zijn belangrijke projecten verworven. Meerdere (poten
tiële) opdrachten zitten in de goed gevulde orderporte
feuille. Voor 2015 wordt hierdoor een verdere omzetgroei
verwacht naar een niveau van rond de € 35 miljoen.
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Het resultaat zal ongeveer gelijk zijn aan dit jaar (bruto
ca. € 1 miljoen).

waarvan 70% reeds is verkocht aan een belegger en twee
locale woningcorporaties. Voor de komende jaren zal dit
project een belangrijke bijdrage leveren aan het resultaat
van Novaform. Verder heeft Novaform enkele nieuwe locaties
verworven in Hoofddorp en Amsterdam, die naar verwach
ting ook binnen 2 jaar tot een realisatie komen. Kortom: bij

verwervingen uitstellen, dan wel koppelen aan een mini
male verkoopscore. Door deze strategie werden enkele
potentiële projecten vertraagd. De omzet over 2014 kwam
uit op ca. € 6 miljoen. Het nettorendement was wel goed
en kwam uit boven de 5,5%.
Voor 2015 verwachten wij een stijging van de omzet richting
de € 10 miljoen, waarbij een nettorendement van 5% nog
steeds haalbaar moet zijn.

de lopende projecten van Novaform zien wij een toe
nemende verkoopscore en daarnaast zorgen nieuwe ver
wervingen voor continuïteit. Voor 2015 verwacht Novaform
een omzetniveau van ca. € 25 miljoen met een gelijk
blijvend positief resultaat.
Zoals eerder genoemd heeft Novaform activiteiten gestart
in Polen. Het eerste project wordt momenteel gerealiseerd.
De aanloopkosten van het opstartjaar drukken nog op het
resultaat van Novaform van 2014.

KlokMilieu is het milieuadviesbedrijf binnen KlokGroep.
De omzet bestaat voor ongeveer 50% uit adviezen en werk
zaamheden ten behoeve van onze eigen werkmaatschap
pijen. De overige 50% wordt uit de externe markt gehaald.
In 2014 zijn enkele projecten gerealiseerd waardoor de
omzet weer steeg naar € 0,5 miljoen en het resultaat weer

Uitstel en/of vertraging van enkele projecten door bestem

positief was. Voor 2015 verwachten wij hetzelfde omzet- als

mingsplanprocedures en langere doorlooptijden van de

resultaatniveau als in 2014.

verkopen als gevolg van de marktomstandigheden zorgde
ervoor dat de omzet van Novaform over 2014 onder de € 25
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miljoen bleef. Ook het rendement nam door de gewijzigde
marktomstandigheden af.
Ook bij Novaform bemerken wij in het laatste kwart van
vorig jaar en in de loop van dit jaar een toename van de
woningverkopen. De omgevingsvergunning voor een groot
deel van een nieuwe uitbreidingswijk in Valkenswaard is
door de uitspraak van de Raad van State definitief geworden.
Dit betekent dat de bouw kan worden gestart en de trans
porten zijn ingepland. Ook de voorbereidingen voor het

KlokGIB richt zich op kleinschalige woningbouwprojecten
in Duitsland. Huidige projecten bevinden zich met name in
de omgeving van Köln en Kaarst. De grondprijzen zijn de
afgelopen 2 jaar sterk gestegen. Dit zorgde voor een forse
stijging van de huizenprijzen. Door de stijging van de
grondprijzen nemen de risico’s voor de ontwikkelaar wel
toe, dat weten wij in Nederland inmiddels door de ervaringen
van de afgelopen jaren maar al te goed. Dit heeft er mede
toe geleid dat wij meer voorzichtigheid betrachten en

FINANCIEEL

Financieel

Financiële kengetallen
Financiële positie

2014

2013

2012

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		

70.494
33.718

78.116
42.475

69.166
35.564

werkkapitaal
vastgelegde middelen		

36.776
5.956

35.641
6.267

33.602
9.079

op lange termijn gefinancierd

42.732

41.908

42.681

35.231
2.309
5.192

33.516
2.501
5.891

33.560
2.297
6.824

42.732

41.908

42.681

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

Kengetallen

2014

2013

2012
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De navolgende ratio’s ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit
kunnen aan de balansen worden afgeleid:		

Doornroosje/Talia, Nijmegen

Solvabiliteitsratio’s
eigen vermogen: vreemd vermogen
eigen vermogen: totaal vermogen		

0,91
0,46

0,69
0,40

0,79
0,43

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

2,09
0,51

1,84
0,52

1,94
0,55

Productie

2014

2013

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

129.668

122.026

2012

139.070

FINANCIEEL

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 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

31-12-2014

§

€

Passiva

31-12-2013

€

€

1
2

235.204
188.186

263.879
279.254

3

94.084

95.082

4
5

4.651.089
787.979

517.474

5.439.068

4.917.145
711.669

€
Groepsvermogen
groepsvermogen
aandeel derden in
groepsvermogen

638.215

5.628.814

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

Liquide middelen

6
6

35.864.287
17.300.854

44.459.632
11.770.572

7

6.509.068

8.890.647

8
9

562.187
8.613.382

996.622
10.038.900

10

15.684.637

19.926.169

1.643.913

1.959.796

76.450.233

84.383.198

31-12-2014

§

€

11

35.144.693

12

86.400

31-12-2013

€

€

33.497.897

35.231.093

17.801

Voorzieningen
voorziening deelnemingen
voorziening latente
belastingen
garantievoorzieningen
groot onderhoud
overige voorzieningen

13

465.394

307.380

14
15
16
17

103.125
1.356.000
55.097
329.369

234.375
1.378.090
49.324
531.509

Langlopende schulden
gelieerde vennootschappen
overige leningen

18
19

4.920.951
271.173

20

0
13.332.610

300.000
10.156.065

21

9.322.052

18.888.978

22
23

1.465.528
9.597.841

795.296
12.335.134

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

€

2.308.985

5.192.124

33.718.031

76.450.233

5.584.815
306.534

33.515.698

2.500.678

5.891.349

42.475.473

84.383.198
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014
31-12-2014
§
netto-omzet
kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat
Algemene beheerskosten
personeelskosten
huisvestingskosten
materieelkosten
verkoopkosten
algemene kosten
afschrijvingskosten
garantiekosten
19

€

24
25

129.667.807
125.192.397

26

11.290.831
845.206
716.096
415.246
1.105.328
146.066
197.530
14.716.303
13.370.192

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
Resultaat vóór vennootschapsbelasting
vennootschapsbelasting
Resultaat ná vennootschapsbelasting
resultaat deelneming na belasting
resultaat aandeel derden in groepsresultaat
Netto-resultaat

-115.152
40.620
767.220

Nieuw Waterrijcke, Hazerswoude

31-12-2013
€

4.475.410

1.346.111

€
122.025.698
118.629.228

12.767.761
817.259
642.848
309.228
1.066.252
144.753
439.614
16.187.715
14.478.388

€

3.396.470

1.709.327

3.129.299

1.687.143

486.395

733.375

3.615.694

2.420.518

-841.752

-397.214
73.941
799.511

-1.122.784

2.773.942

1.297.734

685.773

411.305

2.088.169

886.429

-170.874
-30.505

20.364
-28.646

1.886.790

878.147
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2014
31-12-2014
€
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

123.946
-60.443
2.381.579
1.425.518
8.595.345
-5.530.282
3.176.545
-2.067.061

-726.600
-382.588
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-286.026
-57.934
-37.075
19.650

toename / afname langlopende schulden
ontvangen / betaald dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-699.225
-240.000

Netto - kasstroom

206.200
63.503

7.981.644

-30.480
-830.255
-1.095.151
570.349
-7.104.210
-1.706.735
1.815.152

-1.109.188

-361.385

-939.225

-315.883

-18.888.978
-9.322.052

175.720

-8.350.850
-5.754.612

-725.570
-977.674

-1.703.244
-7.457.856

-376.850
2.068.044
-38.568
193.984

-932.883
-600.000

9.251.043
1.959.796
1.643.913

€
2.420.518

10.551.653

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

beginstand schulden kredietinstellingen
eindstand schulden kredietinstellingen

€

11.660.841

Kasstroom uit operationele activiteiten

beginstand liquide middelen
eindstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

€
3.615.694

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
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31-12-2013

1.846.610

-1.532.883
-7.144.129

2.300.849
1.959.796

-341.053

-12.085.902
-18.888.978

Mutatie schulden kredietinstellingen

9.566.926

-6.803.076

TOTAAL MUTATIES

9.251.043

-7.144.129

Margrietenhof, Dreumel

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 binnen
stedelijke- 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 grondexploitatie.
Consolidatie
Geconsolideerd worden die vennootschappen waarover
KlokGroep BV de zeggenschap heeft door het bezit van de
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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 (100%)
- KlokWonen BV te Nijmegen (100%)
- KlokService & Beheer 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 (95,1%)
- 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%)
- KlokGIB 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%)
- Ontwikkelingsmaatschappij Koolhoven V.O.F. te Druten
(55,44%)

- 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%)
- NAM van Son Holding BV te Tilburg (50%)
- 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%)

- Parczoom BV, te Druten (73,4%)
- V.O.F. Passewaay 60 te Druten (28,12%)

GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE

- V.O.F. Rosa de Lima te Druten (50%)
- V.O.F. Bouw- en ontwikkelingsmij. Zuid (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%)
Buiten de consolidatie blijft, wegens het ontbreken
van overwegende zeggenschap:

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 uitdruk
king 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)		
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN

Materiële vaste activa

ACTIVA EN PASSIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva
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 indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld volgens BW 2 Titel 9.
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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
prijshedge-accounting toe op basis van individuele docu
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mentatie 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 toegewezen 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.

aanschaffingswaarde respectievelijk voortbrengingswaarde,

nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd
op de economische levensduur of tegen taxatiewaarde.

VOORRADEN

Financiële vaste activa

Materialen en gereed product

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van
betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitge
oefend, 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 betref
fende 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
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

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 indivi
duele 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.
Onderhanden projecten
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 betrouw
bare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het

FINANCIEEL

Algemene toelichting (vervolg)
project betrekking hebbende kosten, de kosten die toereken
baar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijs
baar zijn aan het project en andere kosten die contractueel
aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit
projectontwikkeling voortkomende projecten indien en voor
zover voor eenheden van het project vóór of tijdens de
constructie een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is
afgesloten.

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorde
ringen.
Onder de overige vorderingen zijn actieve belastinglatenties
realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen
plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde en hebben overwegend een kortlopend
karakter.

prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de
23

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 onder
handen projecten een creditsaldo vertoont, wordt het
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totaalsaldo gepresenteerd onder kortlopende schulden.

VOORZIENINGEN VOOR PERSONEELSBELONINGEN
Pensioenverplichtingen
De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. De
regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan
pensioen-uitvoerders, te weten verzekeringsmaatschap
pijen en bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenverplich
tingen uit de regelingen worden gewaardeerd volgens de

VOORZIENINGEN

verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de
verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de

onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht.

opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de
onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten

van de verwachte onderhoudskosten. De kosten van groot

Voor deelnemingen waarbij de nettovermogenswaarde
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 on
der de overige voorzieningen.

‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In
deze 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 addi
tionele 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 2014 (en 2013)
waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

VORDERINGEN
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
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

In verband met de reorganisatie van bedrijfsactiviteiten
wordt een voorziening gevormd indien voor de groep een

LANGLOPENDE SCHULDEN

feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.
Voor groot onderhoud van het onroerend goed is een voor
ziening gevormd op basis van jaarlijkse dotaties uitgaande

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

FINANCIEEL

Algemene toelichting (vervolg)
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende

Bruto-omzetresultaat

resultaat wordt bepaald op basis van de bij KlokGroep BV

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 en overige kosten (inclu
sief een opslag voor indirecte kosten) en een naar evenredigheid van de stand van het werk berekende winstopslag.
24

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden
berekend door middel van vaste percentages van de aan
schaffingswaarde respectievelijk bestede kosten op basis
van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en
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-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa worden

aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit
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 belastinglaten
ties (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.

onder afschrijvingen verantwoord. De afschrijvingen op de
beleggingspanden zijn verantwoord bij de overige bedrijfs

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET

opbrengsten onder de post exploitatieresultaat beleggings

GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT

panden.
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde
ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis
wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid,

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 opera

tionele activiteiten. De verkrijgingsprijs van verworven
groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom
uit investeringsactiviteiten.

FINANCIEEL

Toelichting op de geconsolideerde balans								
Materiële vaste activa

€

263.879
0
-28.675
0
235.204

318.778
0
0
-54.899
263.879

1.130.686
-895.482

1.515.794
-1.251.915

boekwaarde per 31 december		

235.204

263.879

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

279.254
37.075
-5.195
-122.948

416.756
38.568
-5.782
-170.288

188.186

279.254

3.891.604
-3.703.418

4.287.618
-4.008.364

boekwaarde per 31 december

188.186

279.254

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

95.082
0
0
-998

198.137
0
-122.042
18.987

boekwaarde per 31 december

94.084

95.082

205.820
-111.736

205.820
-110.738

94.084

95.082

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

boekwaarde per 31 december		
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De totale economische waarde (gebaseerd op de WOZ-waarde)
van de bedrijfs- en beleggingspanden is € 1.020.000.

2013
€

1) BEDRIJFSGEBOUWEN EN -TERREINEN
De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen
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2014

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

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

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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2014

2013

Voorraden

31-12-2014

31-12-2013

6) VOORRADEN
4) ANDERE DEELNEMINGEN
€
€
€
€
De specificatie hiervan luidt als volgt:
KlokGroep BV of één der dochtermaatschappijen participeert
in diverse (aannemers)combinaties gericht op de realisatie van
strategische voorraden		
35.655.216
30.870.213
diverse grote bouwprojecten. De deelnemingen staan
gereed product		
8.804.416
4.994.074
gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Het verloop
van de deelnemingen is als volgt te specificeren:		
44.459.632
35.864.287
		
Strategische voorraden
beginsaldo 1 januari		
De afwaardering in verband met de geschatte lagere
7.620.229
4.917.145
overheveling deelneming		
opbrengstwaarde bedraagt ultimo 2014 € 26.007.940
-511.373
-755.838
verwerving		
(2013 € 22.640.797).
-925.568
10.000
stortingen / opname kapitaal / dividend		
		
-863.379
480.328
herwaardering		
Gereed product
142.306
0
resultaat deelneming		
Dit betreft de voorraad onverkochte woningen en / of
-545.070
-546
		
onverkochte commerciële eenheden.
eindsaldo 31 december
		
4.917.145
4.651.089
Onderhanden projecten
Deelnemingen die ultimo boekjaar een negatieve
De specificatie van de onderhanden projecten luidt als volgt:
nettovermogenswaarde hebben worden overgeheveld		
kostprijs		
85.305.755
99.332.141
naar de voorzieningen. 		
gefactureerde termijnen		
-74.584.172
-86.478.664
cumulatief resultaat op het onderhanden werk
4.611.049
5.847.093
5) OVERIGE VORDERINGEN
afwaardering in verband met geschatte lagere opbrengstwaarde
-3.562.060
-1.399.716
Het verloop van de overige vorderingen kan als volgt worden
		
gespecificeerd:		
11.770.572
17.300.854
beginsaldo 1 januari		
524.993
711.669
aflossing		
Per ultimo boekjaar is voor een bedrag van € 3.274.026
-130.616
-33.474
nieuwe leningen		
(2013: € 3.372.040) aan projecten opgenomen waarvan de
317.292
109.784
		
gedeclareerde termijnen de kosten overschrijden.		
eindsaldo 31 december		
		
711.669
787.979
		
		
		
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
7) DEBITEUREN
Op het nominale debiteurenbedrag is wegens vermoedelijke
oninbaarheid een bedrag van € 0 (2013: € 0) in mindering gebracht.

8) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Deze post omvat:		
vennootschapsbelasting		

9) OVERIGE VORDERINGEN
De specificatie luidt als volgt:		
rekening courant partners samenwerkingsverbanden		
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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31-12-2014

31-12-2013

€

€

562.187

996.622

562.187

996.622

4.689.358
2.404
1.280.475
2.078.266
176
26.730
220.849
315.124

5.041.904
16.013
829.287
3.480.887
0
0
161.842
508.967

Groepsvermogen
11) EIGEN VERMOGEN
Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in
het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het
eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

2013

2014

€

€

12) AANDEEL VAN DERDEN IN HET GROEPSVERMOGEN
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
stand per 1 januari		
mutatie aandeel derden		
aandeel derden in resultaat		
dividenduitkeringen		

17.801
84.325
30.505
-46.231

184.617
-880
-20.364
-145.572

stand per 31 december

86.400

17.801

2014
2013
Voorzieningen		

Algemeen
€
€
De voorzieningen zijn in overwegende mate als langlopend te
beschouwen.
		
8.613.382
10.038.900
13) VOORZIENING DEELNEMINGEN
Over de rekening courant vorderingen wordt tussen de 3,0%
Deze post bestaat uit deelnemingen waarvan de
en 6,0% rente berekend.
nettovermogenswaarde per ultimo boekjaar negatief is, het
verloop is als volgt:		
		
beginsaldo per 1 januari		
307.380
341.514
10) LIQUIDE MIDDELEN
overheveling deelneming		
-747.513
0
De saldi op de geblokkeerde rekeningen bedraagt € 398.340
verwerving		
0
96.996
(2013: € 521.199). De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
stortingen / opname kapitaal / dividend		
636.248
-112.588
		
resultaat deelneming		
269.279
-18.542
		
		
		
saldo per 31 december		
465.394
307.380
		
		
Deelnemingen met een positieve nettovermogenswaarde ultimo
		
boekjaar worden overgeheveld naar de post andere deelnemingen
onder de financiële vaste activa.
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Voorzieningen (vervolg)

2014

2013

2014

2013

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		
49.324
43.551
stand per 1 januari		
bij: dotatie		
234.375
0
5.773
5.773
bij: mutatie latente belastingen		
		
-131.250
234.375
		
stand per 31 december
55.097
49.324
stand per 31 december		
103.125
234.375
17) OVERIGE VOORZIENINGEN
De looptijd van de latente belastingpositie is korter dan 2 jaar .
Het verloop van deze rekening is als volgt:		
stand per 1 januari		
531.509
541.230
15) GARANTIEVOORZIENINGEN
af: gemaakte kosten / vrijval voorzieningen		
-212.140
-69.721
Ten behoeve van mogelijke claims inzake opgeleverde werken
bij: dotatie nieuwe claims		
10.000
60.000
is een garantievoorziening gevormd. Deze voorzieningen
		
muteerden als volgt:		
stand per 31 december		
329.369
531.509
stand per 1 januari		
1.378.090
1.370.488
af: claims		
De overige voorzieningen hebben betrekking op
-306.542
-226.775
bij: dotaties		
vermoedelijke claims van opgeleverde werken en zijn
284.452
234.377
		
over het algemeen kortlopend van aard.
stand per 31 december		
1.356.000
1.378.090
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Langlopende schulden
18) GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN
Door enkele gelieerde vennootschappen zijn enkele leningen
verstrekt, het verloop was als volgt:		
stand per 1 januari		
aflossingen		
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2014

Kortlopende schulden

2013

€

€

5.584.815
-663.864

6.204.632
-619.817

20) CREDITEUREN
Dit betreft het nominaal verschuldigd bedrag aan
crediteuren per balansdatum.

21) KREDIETINSTELLINGEN
Voor de overige door de banken gestelde kredieten gelden de
stand per 31 december		
volgende zekerheden:
4.920.951
5.584.815
		
- hypotheek op de grondportefeuille;
Als zekerheid is een hypotheek verstrekt op enkele grondposities .
- verpanding van de overige (bedrijfs)vorderingen die betrekking
De rentetarieven op de leningen variëren. Deels is de rente
hebben op rechten uit samenwerkingsverbanden en
gebaseerd op de 3-maands Euribor met een opslag van 3% punt.
grondposities c.q. bouwclaims en de aan deze vorderingen
De lening hebben een looptijd korter dan 5 jaar.
verbonden rechten en zekerheden;
		
- pari-passu-verklaring met betrekking tot de activa;
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden
- afgifte van een vermogensverklaring der aandeelhouders
kredietinstellingen.
van 32,5%;
		
- voldoen aan een gestelde InterestCoverageRatio;
19) OVERIGE LENINGEN
- verpanding van huurpenningen;
Het verloop was als volgt:		
- akte beëindiging huurovereenkomst intercompany huurders.
stand per 1 januari		
306.534
619.600
aflossingen		
KlokGroep BV en haar dochtermaatschappijen met een belang
-35.361
-13.066
aflossingen komend boekjaar verantwoord onder kortlopende
groter dan 95%, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de door de
schulden		
bank verleende kredietfaciliteiten.
0
-300.000
		
stand per 31 december
22) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
271.173
306.534
Deze post omvat:
De looptijd bedraagt 5 jaar, uiterlijk tot 15 mei 2015. De lening
omzetbelasting
wordt met minimaal 2 jaar verlengd. Het huidige rentepercentage
loonheffing
bedraagt 1,25% boven de 1-maands EURIBOR.
sociale lasten
De geldlening dient te worden afgelost in één keer aan het einde
van de looptijd, eventueel pro rata parte, in het geval van een
gehele of gedeeltelijke verkoop van één of meerdere kavels uit het
financieringsobject.
Als zekerheid is gesteld een eerste hypothecaire inschrijving op de
percelen grond. Hiernaast is door KlokGroep BV een rentegarantie
afgegeven.

31-12-2014

31-12-2013

€

€

1.118.317
240.965
106.246

362.982
242.892
189.422

1.465.528

795.296

FINANCIEEL

Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)
Kortlopende schulden (vervolg)
23) OVERIGE SCHULDEN
De specificatie luidt als volgt:		
rekening courant partners samenwerkingsverbanden		
te betalen accountants- en advieskosten		
te betalen kosten inzake onderhanden werken		
te betalen kosten inzake opgeleverde werken		
te betalen lonen en salarissen		
te betalen rente		
te betalen kosten inzake reorganisatie		
verplichting vakantietoeslag en vakantiedagen		
vooruitontvangen bedragen		
overige schulden

31-12-2014

31-12-2013

€

€

3.868.919
28.907
680.965
3.831.965
134.188
163.874
0
375.483
253.670
259.870

4.047.400
27.457
680.965
5.639.465
50.650
173.719
377.767
412.952
187.370
737.389

9.597.841

12.335.134

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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 2014 was voor een bedrag van EUR 9.117.816 (2013: EUR 11.887.924) 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 (2013:
€ 16.467.480). 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
€ 924.300. De huurverplichting voor het komend jaar bedraagt € 640.216.
De leaseverplichting vanuit de lease van bedrijfswagens bedraagt tot einde contract € 1.303.017.
De leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt € 606.609.
KlokGroep BV is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van vennootschappen onder firma
waarin zij direct of indirect participeert.
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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 2014 bezit de vennootschap een
renteswap (1 juli 2006 tot 1 juli 2016) met een reële waarde van negatief € 566.551 (was ultimo
2013 negatief € 807.165).

FINANCIEEL

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
2014

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

2013

2014

€

€

54.107.155
75.132.116
428.536

65.452.636
56.338.177
234.885

129.667.807

122.025.698

123.978.279
2.814.751
-1.600.633

115.042.622
3.670.778
-84.172

125.192.397

118.629.228

8.187.719
835.002
1.517.012
751.098

9.281.190
1.036.295
1.502.897
947.379

11.290.831

12.767.761

378.902
62.052
134.687
140.272
240.755
76.147
72.513

431.329
55.218
65.438
118.468
242.248
80.342
73.209

1.105.328

1.066.252

HONORARIA ACCOUNTANTSKOSTEN
Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar
gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe
accountant bedragen € 62.000. 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		
af: boekwinst desinvesteringen

2013

€

€

131.846
14.220

210.913
-66.160

146.066
144.753
		
29) OVERIGE BEDRIJFSLASTEN EN -OPBRENGSTEN
Deze post omvat:		
kortingen en omzetbonussen		
overige opbrengsten

302.750
183.645

286.827
446.548

486.395

733.375

fte

fte

115,6
15,4
21,9

138,7
26,6
13,8

152,9

179,1

Beloning bestuurders
De beloning van de bestuurders bedraagt € 364.500
(2013: € 364.500)
Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers is als volgt te splitsen
naar aard van de activiteiten:		
realisatie		
projectontwikkeling		
overig		

FINANCIEEL

Vennootschappelijke balans per 31 december 2014 voor resultaatbestemming
Activa

31-12-2014

VASTE ACTIVA

§

Materiële vaste activa
andere vaste bedrijfsmiddelen

1

Financiële vaste activa
deelnemingen in
groepsmaatschappijen
vorderingen op
groepsmaatschappijen
overige vorderingen

€

Passiva

31-12-2013

€

€

109.937

92.078

2

1.503.124

3.684.915

3
4

50.313.153
399.206

52.360.574
289.422

5
6

137.293
143.729

32.305
165.863

7
8

756.475
86.835

925.877
45.637

52.215.483

€

56.334.911

Eigen vermogen
geplaatst kapitaal
agioreserve
overige reserves
resultaat boekjaar

Voorzieningen
latente
vennootschapsbelasting

31-12-2014

§

€

9
9
10

477.907
142.284
32.637.712
1.886.790

11

31-12-2013

€

35.144.693

€

477.907
142.284
31.999.559
878.147

€

33.497.897

824.754

846.523

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

1.124.332

1.169.682

1.978

1.591

53.433.871

57.616.121

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

12
13

0
16.871.328
92.497
58.449

300.000
21.434.654
111.939
1.031.347

14
15

38.209
382.172

27.334
388.196

17.442.655

23.293.470

32
53.433.871

57.616.121

FINANCIEEL

Vennootschappelijke winst- en
verliesrekening over 2014

Algemeen

2013

2014

Resultaat uit deelnemingen ná aftrek van belasting daarover		

Toelichting op de
vennootschappelijke balans

€

€

-199.280

-787.501

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		
2.086.070
1.665.648
		

Materiële vaste activa

2014

2013
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Resultaat ná belasting		
1.886.790
878.147
		
1) ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN
€
€
		
De boekwaarde is als volgt te specificeren:		
boekwaarde per 1 januari		
109.937
159.288
		
investeringen		
34.413
6.823
		
boekwaarde desinvesteringen
0
0
		
afschrijvingen		
52.272
56.174
		
boekwaarde per 31 december 		
92.078
109.937
		
De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen
zijn per 31 december als volgt:		
aanschaffingswaarden		
707.457
1.078.277
afschrijvingen		
615.379
968.340
		
boekwaarde per 31 december
92.078
109.937

De afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment
van ingebruikname van het actief berekend over de
aanschaffingswaarden. Afschrijvingspercentage is 20%
van de aanschafwaarde.
33
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Toelichting op de vennootschappelijke balans (vervolg)
2014

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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2014

2013

2013

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		
52.360.574
46.898.704
afgelost/ overboeking		
-18.651.000
-19.064.236
aandeel resultaat, cq. saldering		
1.017.579
-2.905.130
verstrekt in boekjaar		
15.586.000
27.431.236
		
balans per 31 december
50.313.153
52.360.574

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		
3.684.915
5.668.343
4) OVERIGE VORDERINGEN
aankoop deelneming		
0
-25.119
De overige vorderingen bestaan uit leningen u/g,
aandeel resultaat		
-1.216.050
2.175.772
het verloop was als volgt:		
dividenduitkering		
-965.741
-3.923.465
balans per 1 januari		
289.422
387.910
afschrijving goodwill aankoop deelneming		
0
-210.616
afgelost		
0
-98.488
		
verstrekt in boekjaar		
109.784
0
balans per 31 december		
1.503.124
3.684.915
		
balans per 31 december
399.206
289.422
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Ter dekking van de vorderingen heeft KlokGroep BV een hypotheekrecht op enkele grondposities.
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Toelichting op de vennootschappelijke balans (vervolg)
Vorderingen
5) DEBITEUREN
Dit betreft het nominaal bedrag te vorderen van debiteuren.
Hieronder is opgenomen een bedrag van € 129.557 (2013: € 30.793)
aan vorderingen op groepsmaatschappijen en voor een bedrag
van € 5.544 (2013: € 842) aan gelieerde maatschappijen.
6) GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De specificatie luidt als volgt:
rekening-courant KlokOntwikkeling Vastgoedontwikkelaars BV
rekening-courant KlokRealisatie BV
rekening-courant KlokBouw BV
rekening-courant KlokGrondexploitatie BV
rekening-courant KlokVastgoed BV
rekening-courant KlokBouwOntwikkeling BV
rekening-courant Novaform Vastgoedontwikkelaars BV
rekening-courant KlokGarant BV
rekening-courant KlokWonen BV
rekening-courant KlokGIB GmbH
rekening-courant KlokMilieu BV
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Over de rekening-courantverhoudingen wordt een rente van
5,7% op jaarbasis berekend.
7) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
De post belastingen en premies sociale verzekeringen
omvat het volgende:
vennootschapsbelasting
omzetbelasting
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31-12-2014

31-12-2013

€

€

80.072
0
17.994
19.813
75
1.711
35
1.787
22.219
23
0

34.304
35.119
61.896
31.319
0
0
0
1.927
225
253
820

143.729

165.863

730.510
25.965

912.359
13.518

Eigen vermogen
9) GEPLAATST KAPITAAL
Per 2 januari 2011 zijn er nieuwe aandelen uitgegeven tegen nominale waarde van € 1,- in serie B
totaal 11.437 stuks en in serie D totaal 250.480 stuks. In totaal zijn per ultimo boekjaar de volgende
aandelen geplaatst en volgestort:
- Van de aandelen serie A, nominaal € 1,- zijn er 90.755 aandelen geplaatst en volgestort.
- Van de aandelen serie B, nominaal € 1,- zijn er 48.500 aandelen geplaatst en volgestort.
- Van de aandelen serie C, nominaal € 1,- zijn er ultimo boekjaar totaal 88.172 aandelen geplaatst
en volgestort.
- Van de aandelen serie D, nominaal € 1,- zijn er ultimo boekjaar totaal 250.480 aandelen geplaatst
en volgestort.
- In 2006 zijn er van de serie B aandelen 35.246 aandelen bijgeplaatst en volgestort, tevens is een
agio gestort van € 142.284 hiervoor is een agioreserve gevormd.

2014

2013

€
€
10) OVERIGE RESERVES
Het verloop hiervan is als volgt:		
31.999.559
31.175.057
stand per 1 januari		
-240.000
-600.000
af: dividenduitkering		
0
-210.616
af: afschrijving goodwill aankoop deelneming		
6
55.068
bij: correcties resultaat deelnemingen vorig boekjaar		
878.147
1.580.050
bij: resultaat vorig boekjaar		
		
32.637.712
31.999.559
stand per 31 december 		
		
De enige rechtstreekse onttrekking aan het eigen vermogen
betreft een dividenduitkering.		
		

756.475
925.877
8) OVERIGE VORDERINGEN
De specificatie luidt als volgt:
vooruitbetaalde bedragen		
55.540
35.928
nog te ontvangen bedragen		
26.730
0
overigen		
4.565
9.709
		
86.835
45.637
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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		

2014

2013

15) OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN
De specificatie hiervan luidt:
vakantiegeld en -dagen, inclusief sociale lasten
824.754
1.146.882
accountants- en advieskosten
21.769
-322.128
te betalen bankrente
stand per 31 december		
vooruitontvangen bedragen
846.523
824.754
		
nog te betalen CAR premie
Voor het verschil tussen de geconsolideerde waardering van de
nog te betalen bedragen lonen en tantiemes
grondposities en de waardering in de werkmaatschappijen is een
overigen
voorziening latente vennootschapsbelasting opgenomen tegen
nominaal tarief van 25%.

Kortlopende schulden
12) CREDITEUREN
Dit betreft het nominaal bedrag verschuldigd aan crediteuren.
Hieronder is opgenomen een bedrag van € -585 (2013: € 45) aan
schulden aan groepsmaatschappijen.
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13) GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De specificatie luidt als volgt:		
vennootschapsbelasting groepsmaatschappijen		
rekening-courant Novaform Vastgoedontwikkelaars
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14) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
De post belastingen en premies sociale verzekeringen omvat
het volgende:		
loonheffing		
sociale lasten

€

31-12-2014

31-12-2013

€

€

73.828
21.750
164.846
74.403
0
30.000
17.345

48.000
20.250
171.994
79.569
26.553
30.800
11.030

382.172

388.196

€

31-12-2014

31-12-2013

€

€

58.449
0

994.009
37.338

58.449

1.031.347

25.271
12.938

19.654
7.680

38.209

27.334

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Bankgaranties
Per balansdatum was voor een bedrag van € 6.847
(2013: € 469.883) aan bankgaranties afgegeven.
Overige verplichtingen
KlokGroep 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
€ 11.849.079 (2013: € 6.997.864).
De huurverplichting vanuit de huur van bedrijfsgebouwen
bedraagt tot einde huurcontract € 36.800.
De huurverplichting zal komend jaar worden voldaan.
De leaseverplichting voor het wagenpark bedraagt tot einde
leasecontract € 94.694. De leaseverplichting voor het komend jaar
bedraagt € 53.514.
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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

RENTELASTEN
rentelasten groepsmaatschappijen
overige rentelasten

2014

2013

€

€

1.977.667
181.489

1.265.020
162.000

2.159.156

1.427.020

3.955.448
6.151

3.671.942
4.609

3.961.599

3.676.551

0
647.753

8.921
700.820

647.753

709.741
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GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
Het gemiddeld aantal werknemers van de holding bedroeg over
2014: 20,83 ( 2013: 12,79 ).
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Kantoor Relitech, Nijkerk
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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 2013
Het resultaat over het boekjaar 2013 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, 19 mei 2015
Was getekend, de directie,
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Holding J.H.A.G. van de Klok BV
J.H.A.G. van de Klok

Holding A.C.M. van de Klok BV
A.C.M. van de Klok

Holding A.A.H. van de Klok BV
A.A.H. van de Klok
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Hoge Hoek, Berkel-Enschot
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Residence Roosendael, Rozendaal

FINANCIEEL

