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VO O R W O O R D
Zoals we in het financieel jaarverslag van vorig jaar al opmerkten, zorgt vooral de woningmarkt voor groei. De meeste werkmaatschappijen binnen
de holding richten zich op woningbouw en profiteren van de gunstige marktontwikkelingen. Veel van onze omzet is gerealiseerd door de verkoop van
ons woningconcept BaseHome. Ter ondersteuning van de verkoop en uitbreiding van de dienstverlening rondom de BaseHome hebben wij in LIV vier
modelwoningen gerealiseerd.
De groei in de woningmarkt continueerde zich in 2018,
met name in het middeldure en dure segment. Vooral
in de divisie Wonen hebben we daardoor in 2018 veel
projecten kunnen realiseren, en daarmee omzetgroei.
We hadden zelfs nóg meer projecten in de markt kunnen zetten, het tekort aan productiecapaciteit bij ons
en onze co-makers liet dat echter niet toe. We hebben
bewust het aantal te realiseren projecten getemporiseerd.
Het tekort aan productiecapaciteit door schaarste
in materialen en personeel, zorgde in 2018 voor een
kostprijsstijging. Daarbij zorgt ook de duurzaamheidsopgave, waar we in Nederland allemaal voor staan, voor

een kostprijsstijging. Gasloos en energiezuinig bouwen
vraagt nu eenmaal extra investeringen. Mede door deze
ontwikkelingen is het nettoresultaat van KlokHolding
iets lager dan het jaar ervoor: € 10,2 miljoen in 2018
ten opzichte van € 11,4 miljoen in 2017. Procentueel liep
onze brutomarge terug van 9,4% tot 6,9%.
Passend bij het karakter van ons familiebedrijf, zochten we ook in 2018 voortdurend naar de beste manier
om mee te bewegen in de markt, en zelfs vooruit te
lopen. Dit doen we samen met onze co-makers. Dat
de ondernemende houding van KlokHolding niet onopgemerkt is gebleven, blijkt wel uit de nominaties voor
de Familie Bedrijven Award 2018 van Stichting Familie

Onderneming en de verkiezing van Nijmeegs Ondernemer van het Jaar 2018. KlokHolding eindigde bij de
Familie Bedrijven Award 2018 in april in de Top-5 (van
ruim 500 geselecteerde Nederlandse familieondernemingen). Bij de verkiezing van Nijmeegs Ondernemer
van het Jaar 2018 werd algemeen directeur Ton van de
Klok bekroond met deze prijs. Een mooie opsteker voor
onze organisatie, die ons veel extra bekendheid heeft
gegeven en extra aantrekkingskracht voor opdrachtgevers en werkzoekenden. Daar zijn we best trots op
en daarom geven we u in dit jaarverslag graag inzicht
in onze doelstellingen, activiteiten en de resultaten
die we in 2018 bereikten, en waar we de komende jaren
voor staan.
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1. O ntwikkelingen
in de markt

Coolsingel 75, Rotterdam
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GROEIENDE WONINGMARKT MET NIEUWE UITDAGINGEN
De meeste divisies binnen KlokHolding richten zich op woningbouw en profiteren van de gunstige marktontwikkelingen. Tegelijkertijd staan zij
voor enorme uitdagingen. Niet in de eerste plaats omdat zij te maken hebben met kostprijsstijgingen door explosief stijgende materiaalprijzen en
personeelstekort. Ook de duurzaamheidsopgave van de overheid vraagt om extra investeringen en nieuwe oplossingen. Die oplossingen zoeken en
ontwikkelen we bij KlokHolding in samenwerking met co-makers.

Co-makership

KlokHolding zet de klant (opdrachtgever/koper) centraal en streeft daarom naar allround dienstverlening.
Om dat te bereiken, hebben we onverminderd veel
aandacht voor slim samenwerken, innovaties, concepten, BIM en risicodragend ontwikkelen en realiseren.
Opdrachtgevers (zoals woningcorporaties, zorginstellingen en beleggers) kunnen daardoor bij ons terecht
voor alle aspecten van hun vastgoedvraagstukken.
Gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, verkoop
en realisatie; wij zijn in staat alle betrokken partijen
volledig aan te sturen en de werkzaamheden te coördineren. Daarbij kunnen wij een deel van het (verkoop)
risico overnemen, maar ook op een andere manier
risicodragend participeren. Ook het financieren van
de bouwfase voor (particuliere) beleggers, die bancair
vaak pas financiering krijgen vanaf ingebruikname,
kunnen wij faciliteren. We ontzorgen onze opdrachtgevers dus volledig. Hierdoor komen we steeds vaker
al tijdens de initiatieffase aan tafel te zitten bij potentiële opdrachtgevers.

De co-makergedachte van KlokHolding heeft zich in 2018
verder ontwikkeld. We hebben de nieuwe co-makerovereenkomst geïntroduceerd, die de onderaannemingsovereenkomst vervangt. In plaats van gebiedend
opleggen wat de co-maker moet gaan doen, leggen we
nu op basis van gelijkwaardigheid de zakelijke afspraken vast. De co-makerovereenkomst gaan we met al
onze co-makers (ongeveer 70) afsluiten. Hierin staat
hoe we samenwerken, wat we van elkaar verwachten,
hoe we elkaar versterken en hoe we met elkaar tot
een hoogwaardig product komen voor een periode van
drie jaar. In afzonderlijke projectbladen leggen we dan
de projectspecifieke afspraken vast.
Conceptmatige projecten vragen een andere benadering van co-makers dan niet-conceptmatige projecten.
Bij niet-conceptuele projecten zitten onze co-makers al
vanaf het begin van een project bij ons aan de ontwerptafel. Bij concepten denken onze co-makers vooral
mee over de doorontwikkeling en optimalisatie van het
concept. We organiseren regelmatig co-makers bijeen-
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Co-makerdag 2018

komsten om van gedachten te wisselen over ‘slimmere
samenwerking’. Doordat we co-makers inzicht geven in
de projecten die op de planning staan of komen, kunnen we bovendien de productie beter wegzetten met
elkaar. Zowel onze co-makers als KlokHolding ondervonden daardoor minder capaciteitsproblemen dan de
concurrentie.

Verduurzaming

Op het terrein van duurzaamheid ligt er voor ons een
uitdaging om door te pakken. De overheid gaf in 2018
eindelijk duidelijkheid over het aardgasloos bouwen
van nieuwbouwwoningen. Op zich een goede zaak, maar
het vraagt van alle betrokken partijen nog heel wat inspanningen om projecten haalbaar te maken. De kostprijs neemt aanzienlijk toe en dat zorgt voor vertraging
bij een aantal plannen.
De begrippen duurzaamheid en gasloos bouwen zijn
het afgelopen jaar bovendien door elkaar heen gaan
lopen. Waar eerst alles was gericht op duurzaam en
BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) bouwen, heeft
nu de opgave van de overheid om gasloos te gaan
bouwen alle aandacht. Dat kan samengaan, maar het
vraagt wel andere oplossingen. De uitdagingen waar
we voor staan zijn groot. Behalve de stap naar gasloos
bouwen, ligt er voor woningcorporaties een opgave om
het gemiddelde energielabel van hun woningbezit te
verbeteren tot label B. Iedere gemeente en iedere corpo-

ratie doet dat op zijn eigen manier, maar het is duidelijk
dat iedereen ermee worstelt. Vanuit KlokHolding kijken
we of we dit vraagstuk wat meer gezamenlijk kunnen
aanpakken.
De co-makergedachte van KlokHolding heeft dan ook
een positief effect op de verduurzaming die we samen
inzetten. Als relatief kleine organisatie kunnen we niet
alleen nieuwe oplossingen ontwikkelen. We hebben
elkaar nodig. KlokHolding wil het duurzaamheidsvraagstuk daarom gezamenlijk aanpakken, met co-makers,
woningcorporaties en andere belanghebbenden. Door
samen een begin te maken, leren we en kunnen we
vandaaruit stappen zetten. Natuurlijk volgen veranderingen en ontwikkelingen zich de komende jaren nog
in snel tempo op, maar als we nu geen begin maken,
gebeurt er ook niks.
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Proefproject gasloos verwarmen in bestaande bouw

In 2018 zijn we in Groesbeek in samenwerking met woningcorporatie Oosterpoort gestart om drie proefwoningen te voorzien van een bijzondere hoog-temperatuur warmtepompinstallatie, die de traditionele cv-ketel
vervangt. Door de hoog-temperatuurafgifte (van 85°C) is het systeem te koppelen aan de bestaande radiatoren
of convectoren. Het systeem is niet voor iedere woning geschikt, de woning moet in ieder geval goed geïsoleerd
zijn. Dat is in deze woningen het geval. Dat zorgt ervoor dat dit systeem een veel lagere investering vraagt dan een
laagverwarmingssysteem en extra isolatiemaatregelen. Dit is hier een oplossing die zich snel zou kunnen
terugverdienen. Afhankelijk van de resultaten, hopen we dit toe te kunnen passen bij meer woningen van
woningcorporaties.

Een grote uitdaging is om ook eigenaren van koopwoningen te stimuleren om te kiezen voor installaties die hun
woningen op termijn gasloos maken. Een gasloze oplossing
verdient zich pas na vele jaren terug. Om zulke oplossingen
ook voor particuliere eigenaren interessant te maken, zijn
externe partijen nodig. Met bijvoorbeeld subsidies, financieringsvoordelen of andere vormen van ondersteuning
kunnen zij het ook voor particuliere eigenaren mogelijk
maken om hun woningen te verduurzamen. Woningcorporaties hebben beperkte ruimte voor onrendabele investeringen, maar zij kunnen die niet inzetten voor hun gehele
woningbezit tegelijk. In de Nijmeegse wijk Hengstdal, zijn
we in 2018 een pilot gestart, waarbij we samen met woningcorporatie De Gemeenschap, gemeente en de Rabobank
de mogelijke gasloze oplossingen onderzoeken op individueel niveau en op wijkniveau.

Meer vraag dan capaciteit

We merken dat ook onze co-makers capaciteitsproblemen
hebben. Er is meer vraag dan ze aankunnen. Daarnaast is
de instroom in de beroepsopleidingen de laatste jaren fors
afgenomen. We zijn daarom in 2018 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om een pool te creëren.
Onder de projectnaam WIL (Werken, Inspireren, Leren)
werken we aan een manier om onder meer zij-instromers aan te trekken. Dat zijn mensen die wel geïnteresseerd zijn om in de bouw te werken maar daarvoor nog
niet gekwalificeerd zijn. WIL is een samenwerking met
andere partijen: Stichting Sociaal Inclusief en Het Rijks,
een VMBO-school in Nijmegen. WIL is er niet alleen voor
zij-instromers, maar ook voor leerlingen van Het Rijks.
Alle kandidaten kunnen via Het Rijks hun certificaten
halen. Het idee is dat kandidaten bij KlokGroep en onze

Het Rijks, Nijmegen
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co-makers een leermeester bij een van onze bouwdivisies of bij een van de co-makers toegewezen krijgen
en praktijkervaring opdoen. Ze krijgen on-the-job een
opleidingstraject, om uiteindelijk in te stromen in een
reguliere functie. Wij en onze co-makers zijn hier erg
enthousiast over en in 2019 willen we hier verder invulling aan geven.

De impact van LIV
Daktuinen en Showroom LIV, Nijmegen

De opening van woonbelevingscentrum LIV vond
eind 2017 plaats. In 2018 werd al snel duidelijk welke
positieve impact LIV heeft op zowel de interne organisatie van KlokHolding, als die van de LIV-partners én
de klanten. LIV is een initiatief van Eigenhuis Groep,
Trebbe Wonen en Van der Sluis Technische Bedrijven
en KlokGroep. LIV staat voor Leven, Inspireren en
Verleiden. Bezoekers beleven op meer dan 3.000 m 2
belevingsruimte- én een 350 m 2 grote daktuin alles op het gebied van wonen en retail: van de
keuken, de tegels in de badkamer tot aan de gordijnen,
woonaccessoires en tuinen. Vier huizen op ware grootte, in verschillende woonstijlen, vormen het hart van
LIV. De woningen worden geflankeerd door diverse
woonstijlappartementen, die verschillend zijn ingericht.
Kopers zijn enthousiast over het concept. In 2018 hebben we de werkprocessen in LIV verder geoptimaliseerd

en het assortiment/dienstenpakket uitgebreid. Inmiddels zijn er ook derde partijen die ervoor kiezen om
hun nieuwbouwprojecten door de showroom van LIV te
laten lopen.

De aantrekkingskracht van de organisatie

Dat we in 2018 een flink aantal nieuwe medewerkers mochten verwelkomen, ondanks de krapte op de
arbeidsmarkt, is onder andere te danken aan de goede
uitstraling van onze huisvesting, de manier van werken
en onze projecten. Ook de nominaties voor twee bijzondere Awards droegen daar in 2018 aan bij.
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KlokHolding finalist Familiebedrijven Award

KlokHolding was in 2018 één van de vijf bedrijven die kans maakten op de Familiebedrijven Award die op 11 april
in Den Haag werd uitgereikt. Een hele eer voor onze organisatie, waar we met z’n allen trots op zijn. De andere
finalisten waren softwarebedrijf Afas, bloemenexportbedrijf Dutch Flower Group (DFG), specerijenhandel Verstegen en bouwbedrijf Mourik. De Familiebedrijven Award is in het leven geroepen door John Fentener van Vlissingen van reisconcern en familiebedrijf BCD om het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie te
benadrukken. Nederland telt ongeveer 260.000 familiebedrijven. Daarvan zijn eerst de beste 500 geselecteerd,
waarna KPMG een shortlist van tien kandidaten samenstelde. Deze genomineerden presenteerden begin maart
hun organisatie voor de jury en de overige kandidaten met als leidraad het thema ‘duurzaamheid’. KlokHolding
bleef als een van de vijf kanshebbers over, Dutch Flower Group kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Ton van de Klok verkozen tot Nijmeegs Ondernemer van het Jaar 2018

Op vrijdag 16 november 2018 is tijdens de tiende verkiezing van de Nijmeegs Ondernemer van het Jaar Ton van
de Klok uitgeroepen tot de Nijmeegs Ondernemer van het Jaar 2018. Deze jubileumeditie in Great-Gatsby-stijl
vond plaats in concertgebouw De Vereeniging. Ton ontving de award onder luid applaus uit handen van
burgemeester Hubert Bruls. De jury sprak haar lof uit over zijn langetermijnvisie en de focus op continuïteit. Zij
vonden KlokGroep op meerdere fronten toonaangevend in Nijmegen.

Eigen concepten

Heel duidelijk is merkbaar dat conceptmatig bouwen
steeds belangrijker wordt, al is het maar als antwoord op
het tekort aan mensen op de bouwplaatsen die met de uitvoering bezig zijn. Wij zetten daarom ook steeds verder in
op onze concepten, zowel in de bestaande- als nieuwbouw.
Verschillende divisies binnen KlokHolding hebben eigen
woonconcepten (door)ontwikkeld, zoals BaseHome, Ecove-

ren, Wonivo en Optimaat. Met deze concepten voorzien we
opdrachtgevers uit diverse sectoren steeds beter van een
passend antwoord op hun huisvestingsvraagstukken. Onze
divisies zetten de concepten effectief in de markt en dat
draagt zichtbaar bij aan een positieve ontwikkeling en groei
van onze organisatie.

Nijmeegs Ondernemer van het jaar 2018
Wonivo-concept Tooropstraat Nijmegen
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In het voorjaar van 2018 plaatsten we twee modelwoningen van het nieuwe woonconcept Optimaat
op het terrein naast LIV en in de loop van 2019
verwachten we de eerste Optimaat-woningen te
plaatsen voor daadwerkelijke bewoning. Dit woonconcept is ons antwoord op de groeiende vraag

naar betaalbare, compacte woningen voor eenen tweepersoonshuishoudens. Tegelijkertijd is
Optimaat gasloos en circulair gebouwd, waardoor
het ook een toekomstbestendige oplossing is.
Optimaat is volledig prefab, zodat hij binnen één
week gebouwd en volledig afgewerkt kan worden.

Optimaat: optimaal wonen op maat voor kleine huishoudens

Optimaat woningen en interieur

Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven? Voor steeds meer mensen is dat al lang niet meer de
400 m3 die lange tijd de standaard was in de sociale woningbouw. KlokGroep, inTex, Emergo, Van Lossergroep
en Kumij ontwikkelden daarom samen Optimaat, dé opmaat naar optimaal en op maat wonen. Compact,
betaalbaar, duurzaam, energiezuinig en comfortabel, dat zijn de sleutelwoorden waarmee Optimaat deuren
opent. De bouwkosten van de grondgebonden woningen zijn laag, ze zijn toepasbaar op bestaande funderingen, in te passen in vrijwel ieder stedenbouwkundig plan en de assemblagetijd is zeer kort. Tel daarbij op dat
de woningen onderhoudsarm, energiezuinig én All-Electric zijn, en het is duidelijk waarom woningcorporaties
positief reageren op Optimaat.

Koos Wessels, directeur Emergo: “Dit is de nieuwe standaard.”

“Niet alleen vanwege de toenemende vraag naar dit soort woningen”, stelt Koos Wessels, directeur van Emergo,
“ook vanwege de lage investeringskosten vergeleken bij traditionele nieuwbouw. Dit is de nieuwe standaard.”
De houtskeletbouw woningen hebben een binnenwandig vloeroppervlak van 36 m2. “Ze passen eenvoudig
op een kleine kavel, inclusief een berging”, vertelt Ferry Schreven, projectmanager bij KlokGroep. Doordat de
woningen beschikken over een verdiepingsvloer en een vide is het gebruiksoppervlak 57 m2.
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KLOKHOLDING: EEN DA ADKRACHTIG FAMILIEBEDRIJF
KlokGroep en zusteronderneming Novaform zijn onderdeel van KlokHolding, een financieel daadkrachtig familiebedrijf met bijna 100 jaar ervaring. Bouw & Ontwikkeling, Wonen, Milieu, Totaalonderhoud, Service & Beheer en Materieel zijn divisies onder KlokGroep. KlokGroep is daarmee meer
dan een traditionele ontwikkelaar en bouwer en heeft verschillende specialisaties in eigen huis:
initiëren, ontwikkelen, realiseren, wonen, onderhouden en beheren. Novaform is een pure vastgoedontwikkelaar met vestigingen in Eindhoven, Rotterdam, Düsseldorf (Duitsland) en Poznań (Polen).
KlokHolding is een familiebedrijf dat vanaf de oprichting
in 1922 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. Ton
van de Klok heeft de intentie het bedrijf op (lange)
termijn over te dragen aan de volgende generatie van
de familie. Het beleid van KlokHolding is er mede op
gericht om dit mogelijk te maken. Het dagelijks bestuur
van KlokHolding wordt gecomplementeerd door Jeroen
van der Bron (financieel directeur), Edwin Kolkhuis
Tanke (algemeen directeur Novaform Holding) en Harold
van Rooijen (algemeen directeur KlokGroep).
Dankzij de sterke financiële basis van de holding en
de bereikte schaalgrootte zijn KlokGroep en Novaform
in staat grote (huisvestings-) vraagstukken goed in te
vullen en risico’s van opdrachtgevers over te nemen.
Binnen KlokHolding vallen ook de afdelingen Financiën,
Marketing & Communicatie, HRM, ICT en Juridische
Zaken van zowel KlokGroep als Novaform.

KlokHolding is gevestigd aan de Kanaalstraat 200 te
Nijmegen. Iedere divisie en vestiging binnen KlokHolding heeft haar eigen specialisme. Zo ontwikkelen
KlokGroep Bouw & Ontwikkeling, Novaform Vastgoedontwikkelaars, Novaform Vastgoedontwikkelaars West,
Novaform Polska en Novaform Deutschland vastgoedprojecten voor zowel binnenstedelijke als uitbreidingslocaties. De bouwactiviteiten van KlokGroep Bouw
& Ontwikkeling richten zich op nieuwbouw, met name
appartementen en zorgcomplexen. De ontwikkeling,
realisatie en verkoop van grondgebonden woningen
is ondergebracht bij KlokGroep Wonen. KlokGroep Totaalonderhoud richt zich op renovatie, onderhoud en
transformatie in diverse segmenten. Ter ondersteuning
van al deze activiteiten vallen onder KlokHolding ook
divisies die actief zijn op het gebied van milieuadvies,
duurzame energie en grondexploitatie.

De Horst, Druten

13

KLOKHOLDING 2018 JA ARVERSL AG

Divisie Wonen

Hof van Campe, Ewijk

Met het woningconcept BaseHome ontwerpt onze divisie Wonen moeiteloos ieder stedenbouwkundig plan
dat bestaat uit rijwoningen, tweekappers, vrijstaande
en levensloopbestendige woningen. Met platte of hellende kappen in verschillende richtingen, een uitbouw,
garage, carport of tuinhuis. Een klassieke, moderne of
eigenzinnige stijl; met baksteen, gevelpleister of een andere gevelafwerking; met kunststof of houten kozijnen
en met originele details. En de vrijheid voor maatwerkoplossingen.
Het concept is volledig uitgewerkt in BIM en snel en gemakkelijk toepasbaar. Niet alleen voor eigen ontwikke-

lingen, maar ook voor woningcorporaties en beleggers.
We optimaliseren en actualiseren BaseHome continu
door het toepassen van nieuwe technieken. Ook het
aanbod aan woningtypes breiden we steeds verder uit.
Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat BaseHome blijft
voldoen aan de wettelijke vereisten.
Ondanks de verwachte stabilisatie van de omzet in
2018, is deze opnieuw gestegen, van iets meer dan € 62
miljoen naar bijna € 79 miljoen. De divisie Wonen realiseerde nieuwbouwprojecten in onder meer Amsterdam,
Bodegraven, Tiel, Arnhem, Nijmegen, Leerdam en Veenendaal. Voor 2019 is de orderportefeuille goed gevuld
en verwachten we opnieuw een omzetstijging.
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Divisie Totaalonderhoud

De divisie Totaalonderhoud richt zich voornamelijk op
groot onderhoud, transformatie- en renovatieprojecten
voor vooral woningcorporaties en enkele vaste opdrachtgevers. Totaalonderhoud werkt nauw samen met comakers om projecten zo efficiënt en lean mogelijk te realiseren en om zo opdrachtgevers te ontzorgen.
Een opvallend project van Totaalonderhoud in 2018 was
de transformatie van een voormalige ambachtsschool
naar een appartementencomplex in Arnhem. Begin 2019
is dit gebouw opgeleverd. Daarnaast zijn we gestart met
projecten in Utrecht, Arnhem en Breda, waarvan een
deel in 2018 gerealiseerd is en een ander deel in 2019
volgt.

14

Eigentijds wonen in een ambachtsschool

De voormalige ambachtsschool aan Boulevard
Heuvelink in Arnhem werd gebouwd in 1895 en
grondig verbouwd in de jaren 50. Onlangs onderging het monumentale gebouw opnieuw een herwaardering: KlokGroep en Draisma transformeerden samen het schoolgebouw tot woongebouw
met 40 unieke lofts. Met aandacht voor de historie
van het gebouw. “Want als je met een monumentaal pand aan de slag gaat, moet je echt luisteren naar de kwaliteit van het gebouw”, vindt Johan
Blokland, architect en mede-eigenaar van opZoom
Architecten uit Arnhem.
Johan Blokland, architect: “We hebben echt
vanuit de gezamenlijke basis iets opgebouwd.”
Johan werkte nauw samen met Pieter Polman,
erfgoedadviseur bij de gemeente Arnhem. Samen
kijken ze terug op een geslaagd samenwerkingstraject, met elkaar maar ook met de bouwende
ontwikkelaars KlokGroep en Draisma en met SPF
Beheer bv, die namens de grondeigenaren Stichting
Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) en Stichting
Spoorwegpensioenfonds (SPF) opdracht heeft gegeven om het project te ontwikkelen en te bouwen.

Ingang van Avenue 1895, Johan Blokland (L) opZoom
Architecten en Pieter Polman (R) Gemeente Arnhem
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De omzet van de divisie Totaalonderhoud is in 2018
sterk gegroeid, van ruim € 13 miljoen naar bijna
€ 22 miljoen. Voor 2019 zijn de vooruitzichten erg goed.

We verwachten dan door de grens van € 40 miljoen te
gaan, mede door de ontwikkeling van High Park en door
de transformatie van het oude ING-complex in Arnhem.

Transformatie oud ING kantoor naar appartementen

Het Kruisgebouw van het oude ING-complex in Arnhem, waar in vroegere tijden tot wel 1 miljoen acceptgiro’s
en betaalcheques per dag werden verwerkt, wordt getransformeerd naar 289 fantastische woonappartementen en commerciële ruimten. De lagere bijgebouwen rondom het Kruisgebouw worden gesloopt en daarvoor in
de plaats komt een prachtig, openbaar park.
Het Kruisgebouw was jarenlang het hoofdkantoor van de Postbank. Het is ontworpen door Broek en Bakema
en was destijds een heel vooruitstrevend en modern kantoor. Door de jaren heen is het pand in gebruik gebleven als kantoor van de Postbank en later ING. De laatste jaren is het gebouw nog in stand gehouden voor
de huisvesting van enkele datacenters.
High Park, Arnhem

Om het gehele complex een nieuwe functie, en daarmee een nieuw leven, te geven wordt het westgebouw
en de expeditielagen aan de west- en noordzijde gesloopt. Het doel hiervan is om het gehele maaiveld vrij
te maken. Hierdoor komt het Kruisgebouw vrij op zijn poten te staan en komt er ruimte voor een nieuw
parklandschap en nieuwe bouwvolumes.
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Variatie in wonen in Koningsdaal

Een wijk waar iedereen elkaar van gezicht kent,
met alle ruimte om je eigen leven te leiden. Dat is
Koningsdaal. De ruim opgezette, groene stadswijk
ligt aan de westkant van Waalfront. Beeld je eens
in: heerlijk uitwaaien langs de Waal, de historie
opsnuiven van het voormalige Fort Krayenhoff of
een rondje hardlopen in het Westerpark. Zie jij
jezelf hier al wonen?
Wandel je door Koningsdaal dan voelt het alsof je
door Nijmegen-Oost of Bottendaal loopt. De nieuwbouwwoningen ademen de sfeer van de 19e eeuw.
Ontdek de torentjes op de hoekwoningen en laat je
oog vallen op de karakteristieke raampartijen. Het is
de uitstraling van toen, met de afwerking van nu. De
volgende fases zijn ook geïnspireerd op NijmegenOost maar dan net wat eigentijdser en moderner.
De appartementen en stadsvilla’s komen allemaal
aan de Waal te liggen. Wie hier straks woont, heeft
echt iets unieks in handen!

Divisie Bouw & Ontwikkeling

De nieuwbouwprojecten van Bouw & Ontwikkeling zijn
vaak grotere binnenstedelijke projecten. Deze projecten vragen een specifieke aanpak, waarbij wij in een
intensieve samenwerking met co-makers het plan uitwerken. Dit doen we voor eigen ontwikkeling of voor
enkele vaste opdrachtgevers.
In 2018 werkten we onder andere aan binnenstedelijke ontwikkelingen op drie locaties in het centrum van

Arnhem. Vlak bij ons kantoor in Nijmegen realiseren wij
woningen en appartementen in de prestigieuze nieuwe
wijk Koningsdaal.
In 2018 daalde de omzet van Bouw & Ontwikkeling van
ongeveer € 77 miljoen naar ongeveer € 70 miljoen. Voor
2019 verwachten we een groei naar € 78 miljoen.

17
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Novaform

Novaform richt zich met name op binnenstedelijke (her)
ontwikkelingslocaties. De nieuwbouwprojecten zijn verdeeld over het gehele land. Zo realiseert Novaform een
mooie nieuwe wijk De Weezenlanden in Zwolle op het
terrein van het voormalige Isala-ziekenhuis. En samen
met Trebbe ontwikkelt Novaform vanuit Rotterdam een
locatie in Noordwijkerhout waar de komende jaren ongeveer 665 woningen worden gerealiseerd. In Nederland
heeft Novaform vestigingen in Eindhoven en in Rotterdam. Novaform is ook actief over de grens. In Duitsland
heeft Novaform Holding een vestiging in Düsseldorf en
in Polen in Poznań.
Wilhelmshöhe, Duisburg
Timelapse de Weezelanden, Zwolle

Novaform realiseerde in 2018 opnieuw een recordomzet
van boven de € 62 miljoen (circa € 50 miljoen in 2017).
De omzet van de vestiging in Polen (circa € 4 miljoen)
en die van de vestiging in Duitsland (circa € 8 miljoen)
leveren daaraan een steeds belangrijkere bijdrage.
Naar verwachting stijgt de omzet de komende jaren nog
verder.
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3. M ensen,

milieu en economie
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EEN DUURZAME WERELD VOOR DE
VOLGENDE GENERATIES
In een duurzame wereld zijn mensen (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in
evenwicht. Zodat ook toekomstige generaties nog met veel plezier op onze aarde kunnen wonen. Als
familiebedrijf dat al 3 generaties heeft voortgebracht kunnen wij ons natuurlijk helemaal vinden in
dit belangrijke gedachtengoed. Wij hebben ons MVO-beleid in 2018 wederom ondergebracht onder de
drie pijlers; mens & maatschappij, milieu & leefomgeving en bedrijfsvoering & klantwaarde.

Mens & Maatschappij

Bij KlokHolding zijn werkgever én werknemer maatschappelijk betrokken. Door sponsoring ondersteunen
we veel lokale en internationale initiatieven en (sport)
evenementen. Net zoals in 2017 steunden we in 2018
Ilula Orphan Program (IOP). IOP is een wereldwijde,
maatschappelijke organisatie in Ilula (Tanzania) die
de vicieuze cirkel van armoede en hiv/aids doorbreekt
door onder andere goed onderwijs te bieden. Eén van
onze medewerkers is hier nauw bij betrokken en heeft
IOP Germany opgericht. Ook stichting Het Rijk van
Nijmegen kon rekenen op onze bijdrage voor het
stimuleren en organiseren van waarneembaar maatschappelijk betrokken ondernemen in het Rijk van
Nijmegen. Net zoals Buzz India en Buzz Gambia, een
mobiele school om vrouwen die geen toegang hebben
tot onderwijs te trainen en ze zo op weg naar een eigen
bedrijf te helpen. Daarnaast ondersteunden we twee

wielerploegen en diverse lokale sportverenigingen en
evenementen.
Vanuit het Novafonds ondersteunen we lokale initiatieven rondom onze bouwlocaties. In 2018 is bijvoorbeeld
een cheque uitgereikt aan de toekomstige bewoners
van nieuwbouwproject Hof van Pernis, om een buurtbarbecue te organiseren. Het Novafonds steunde daarnaast de Stichting Sports for Children en maakte het
mogelijk om nestkasten te plaatsen in de nieuwbouwwijk Lage Heide in Valkenswaard.

Collega Jos met zijn vrouw Irma in Tanzania
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Als organisatie streven we ernaar onze werknemers gezond naar hun pensioengerechtigde leeftijd te brengen.
Dat doen we onder de noemer ‘Fit de Klok rond’, uiteraard
met persoonlijke aandacht en rekening houdend met de
individuele wensen en mogelijkheden van elke werknemer.
We organiseren regelmatig sportactiviteiten, bieden vers
fruit aan op onze werklocaties en we bieden medewerkers
de mogelijkheid om ook staand of zelfs fietsend op een
deskbike op hun laptop te werken.

Met de programma’s die we aanbieden via onze ‘KlokSchool’ trainen we collega’s op het gebied van actualiteiten en vaardigheden. Bijvoorbeeld virtueel bouwen
met BIM (Building Information Modelling), de nieuwe
regelgeving rondom BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) en ‘Coachend leidinggeven’. Externen of collega-experts die binnen de organisatie tot kennisdragers
zijn benoemd, geven de trainingen. Op deze manier dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze
medewerkers en helpen we elkaar naar een hoger niveau.
Ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kregen in 2018 in onze organisatie een plek en
helpen mee om onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Daarnaast zijn er leerwerkplekken op kantoor en
op onze bouwplaatsen. In 2019 werken we samen met
onze co-makers verder aan de ontwikkeling van on-thejob opleidingstrajecten voor zij-instromers binnen het
project WIL (Werken, Inspireren, Leren).

Milieu & Leefomgeving

Op onze bouwplaatsen doen we er alles aan om de
CO2-uitstoot te reduceren. We hergebruiken materialen,
scheiden en reduceren afval, verminderen het energieverbruik en gebruiken duurzame materialen zoals bijvoorbeeld FSC-hout.

Ons kantoorpand in Nijmegen is BREEAM-Excellent gecertificeerd. We hebben hier diverse ecologische voorzieningen, zoals nestkasten en insectenhotels in en om
het gebouw. Daarnaast maken we voor de elektriciteitsvoorziening gebruik van zonnepanelen op het dak, gebruiken we regenwater voor de toiletten en werken we
(bijna) paperless.

Bedrijfsvoering & Klantwaarde

We helpen mee om Nederland van het gas af te krijgen
door te investeren in onze eigen woonconcepten met
duurzame innovaties, zoals Optimaat, Wonivo, Easycomfort en Ecoveren. Circulair bouwen krijgt daarbij
volop aandacht.
In alles wat we doen, stellen we de klant centraal. De
implementatie van het nieuwe ERP-systeem 4PS was
in 2018 een belangrijke stap om daar verder vorm aan
te geven. Door te gaan werken met dit systeem sluiten
onze werkprocessen nauwer op elkaar aan en kunnen
we klanten nog beter van dienst zijn. De basis van 4PS
is binnen onze organisatie nu gelegd, in de toekomst
werken we eraan dit systeem verder te optimaliseren.
We streven ernaar om volgens de regels van de Stichting Bewuste Bouwers te werken, zodat omwonenden
rond onze bouwplaatsen zo min mogelijk last hebben
van onze bouwactiviteiten.
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4. Personeel

en organisatie

21

22

KLOKHOLDING 2018 JA ARVERSL AG

EEN DOOR PASSIE, KENNIS EN KUNDE
GEDREVEN A ANPAK
KlokHolding is de afgelopen jaren flink gegroeid. In twee jaar tijd hebben we rond de 90 nieuwe collega’s gekregen. Inmiddels hebben we 225
medewerkers in dienst.

Interessant voor werkzoekenden

Naast de aantrekkingskracht van ons mooie nieuwe kantoor en de bedrijfscultuur, hebben ook de nominaties voor
de Familie Bedrijven Award 2018 en de verkiezing van de
Nijmeegs Ondernemer van het Jaar 2018 ervoor gezorgd dat
we meer bekendheid hebben bij sollicitanten. Daarnaast
geven we op onze websites ook steeds meer inzicht in de
werkomgeving en werkmethodes binnen onze organisatie.
De nieuwe medewerkers krijgen allemaal een inwerkcoach
als vast aanspreekpunt toegewezen, zodat zij iemand hebben die ze wegwijs maakt in onze werkprocessen.

Het nieuwe werken

Wij zijn de afgelopen jaren getransformeerd van traditionele ontwikkelaar en bouwer naar risicodragende aanbieder van integrale vraagstukken. Planontwikkeling
en realisatie vliegen we aan vanuit teams, BIM, Lean
en vanuit concepten. Dat doen we samen met onze comakers. De projectorganisatie vormt haar werkorganisatie zo vroeg mogelijk op de bouwplaatsen, in goed
geoutilleerde bouwketen. Deze nieuwe manier van wer-

ken vraagt een transparante, in teamverband werkende
en door passie, kennis en kunde gedreven aanpak. Dit
faciliteren we met open werkplekken, korte looplijnen,
flexwerken en met zo weinig mogelijk papier. En natuurlijk bieden we veel mogelijkheden om in teamverband te werken. Daardoor weten we wat we van elkaar
mogen verwachten, ontstaat wederzijds meer begrip
voor elkaars werkzaamheden, zijn er korte lijnen en
ervaren mensen meer werkplezier. We verwachten dat de
personeelsgroei door zal zetten de komende jaren in gelijke tred met de omzetgroei.

GEMIDDELD AANTAL
FTE’S 2018
FTE

GEMIDDELD AANTAL
FTE’S 2017
FTE

194,9

175,7

OMZET PER FTE

OMZET PER FTE

1.155.000

1.108.100
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Ontwikkeling van medewerkers

Mensen vormen het belangrijkste deel van ons kapitaal.
Wij blijven investeren in de persoonlijke ontwikkeling
van onze medewerkers. Onder de noemer van KlokSchool geven we invulling aan die ontwikkeling. We verzamelen aan de ene kant de behoefte die wij intern als
organisatie signaleren en aan de andere kant expliciet
vragen van medewerkers. Aan de hand daarvan faciliteren we intern trainingen, workshops en scholingen voor
en door collega’s. Daarbij kan het gaan over BIM-vraagstukken, het nieuwe ERP-systeem 4PS, communicatietrainingen, coachend leidinggeven en nog veel meer.
Als iemand bijvoorbeeld meer van Excel wil weten, dan
kijken we of er meer medewerkers zijn die dat willen
en dan vragen we een externe trainer de groep medewerkers te scholen. Zo kunnen medewerkers aan hun
persoonlijke en professionele ontwikkeling werken
en wij aan de verbetering van de kwaliteit van onze
organisatie. Op KlokNet, ons intranet, publiceren we het
trainingsaanbod. Daar wordt veel gebruik van gemaakt.

Automatisering en innovatie

KlokHolding stelt de klant centraal. Ook onze stappen
op het gebied van automatisering en digitalisering laten dat zien. Naast dat we kopers fysiek met LIV ondersteunen, willen we ze steeds meer digitaal ondersteunen. In 2018 zijn we gestart om ons online marketing
platform te vernieuwen waar meer dan 50 project-

De Martinus, Arnhem

websites en drie corporate sites aan gekoppeld zijn.
Hierdoor is het mogelijk om in 2019 over te stappen
naar een nieuw CRM-systeem: Nieuwbouw Office. Hier
komen de leads voor de woningverkoop binnen. Vanuit
Nieuwbouw Office worden bijvoorbeeld belangstellenden en kopers op de hoogte gehouden van het verkoopproces en de vorderingen van het project. Ook makelaars hebben toegang tot dit systeem. Bij een aantal
projecten werken we ook met een woningconfigurator,
zodat bezoekers van de site opties, zoals een dakkapel of aanbouw toe kunnen voegen aan ‘hun’ woning.
Ze zien dan direct hoe de woning eruit komt te zien in
3D, en de applicatie geeft een overzicht van de extra
kosten.
Wij blijven investeren in nieuwe software en hardware om de processen te optimaliseren. Het afgelopen
jaar hebben we 4PS, een nieuw ERP-systeem, geïmplementeerd. Het resultaat is dat we meer efficiëntie in
werkprocessen hebben. We kunnen meer in het systeem vastleggen, bijvoorbeeld de bewaking van uren en
dergelijke die voorheen nog deels buiten het systeem
plaatsvonden. We hebben sneller inzicht in cijfers en
een efficiëntere werkmethode op het administratieve vlak. De implementatie is goed verlopen, zonder
stoppers. Iedereen moet natuurlijk wel wennen aan
het nieuwe systeem en daarom hebben we blijvende
aandacht voor het bijspijkeren van de kennis van onze
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medewerkers. We nemen de tijd om het systeem te
leren kennen, te kijken welke dingen we beter anders
kunnen doen en voegen gefaseerd modules toe die
we niet direct hebben toegevoegd. Zo gaan we in 2019
HOOMCTRL toevoegen, een module waarin kopers kunnen kiezen voor meer- en minderwerk en bijvoorbeeld
contracten kunnen inzien. De koper krijgt dan direct
een orderbevestiging en die wordt rechtstreeks in ons
ERP-systeem ingeschoten. Daarin zit dan de bewaking
voor het bestellen van de juiste opties en het op de
juiste manier factureren.
Ook op de bouwplaatsen is automatisering belangrijk.
Een goed netwerk is voor de projectteams essentieel
om efficiënt te kunnen werken. Ons ketenpark wordt
daarom ingericht met vaste ‘modules’ om eenvoudig een (wifi)netwerk te realiseren en de units met
elkaar te kunnen koppelen. Met co-makers hebben we
afspraken over het vastleggen en delen van data. We
willen niet alleen data vastleggen, maar er ook van leren. In enkele pilottrajecten ontwikkelen we met een
softwareontwikkelaar slimme tools die diverse data
aan elkaar koppelen en waarbij het systeem met voorstellen en adviezen komt. Deze innovaties helpen ons
in de toekomst om projecten efficiënter te realiseren
en faalkosten te reduceren.
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Diversiteit bestuur & raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit twee
leden. Gerard Jacobs en John van de Klok vormen samen de RvC. Deze commissarissen vullen elkaar goed
aan. 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 divisies. Op dit moment is er een vacature
voor een derde lid van de RvC die met name de focus
op innovaties en verduurzaming heeft. Daarbij streven
we ernaar een vrouw aan te trekken voor deze nieuwe
positie, om zo een betere man-vrouw verhouding te
krijgen binnen het bestuur en RvC van de groep.

Koningsdaal, Nijmegen
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5. R isicomanagement

Oostflank, Wijchen
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DE BELANGRIJKSTE RISICO’S ONDERKEND
KlokHolding onderkent de volgende belangrijke risico’s: prijs- en marktrisico’s, kredietrisico’s, kasstroomrisico’s en liquiditeitsrisico’s:

Prijsrisico

- De verkopen en aankopen van KlokHolding zijn aan
inflatie onderhevig.
- De markt waarin KlokHolding actief is en de producten die wij maken zijn zeer klantspecifiek, waardoor
KlokHolding geen prijsrisico loopt en dit ook niet verwacht voor de komende jaren.

Liquiditeitsrisico

- KlokHolding houdt voldoende liquide middelen aan
om de operationele uitgaven voor een periode van 90
dagen te kunnen dekken.
- Onze kaspositie is voldoende om al onze kortlopende
schulden te dekken.
- Rekening houdend met de huidige liquiditeitspositie,
kasstromen, begroting 2019 en de plannen voor de
komende jaren, is het management van mening dat er
voldoende gelden beschikbaar zijn om de continuïteit
van de activiteiten van KlokHolding veilig te stellen.
- Zoals uit de jaarrekening blijkt, is KlokHolding qua
financiering gezond te noemen. KlokHolding loopt
een laag liquiditeitsrisico.
- Het liquiditeitsrisico houdt in dat KlokHolding wellicht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

KlokHolding beheert haar liquiditeitsbehoeftes door
aflossingsverplichtingen van langlopende schulden
te monitoren en door forecasts van de inkomende en
uitgaande kasstromen als gevolg van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten op te stellen. De liquiditeitsbehoefte
wordt in verschillende perioden bewaakt, zowel dagelijks en wekelijks als op basis van perioden van 30
dagen. Maandelijks wordt ook de liquiditeitsbehoefte
op lange termijn bepaald over de perioden van 180 en
360 dagen. De netto liquiditeitsbehoefte wordt vergeleken met de beschikbare kredietfaciliteiten om vast te

stellen of er een tekort dan wel een overschot is. Uit deze
analyse blijkt dat de beschikbare kredietfaciliteiten voldoende zijn voor de komende periode. De doelstelling
van KlokHolding is om voldoende liquide middelen aan
te houden om voor minimaal 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften te kunnen voldoen. Tijdens deze verslaggevingsperiode is deze doelstelling behaald. De basis
voor de liquiditeitsbehoefte op de lange termijn wordt
gevormd door een toereikend bedrag aan beschikbare
kredietfaciliteiten en de mogelijkheid om financiële vaste activa te verkopen.

Hartje Waalre, Waalre
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Kasstroomrisico

- Het bedrag van onze debiteuren en crediteuren is
stabiel. Derhalve voorzien we geen kasstroomrisico.

Valutarisico

- KlokHolding is niet blootgesteld aan valutarisico’s op
verkopen, inkopen en leningen, omdat er geen transacties in vreemde valuta worden uitgevoerd.
- Het merendeel van de transacties van KlokHolding
wordt uitgevoerd in Euro. Valutarisico‘s ontstaan door
aan- en verkopen uit het buitenland, voornamelijk in
Poolse Zloty. Om deze valutarisico’s te beperken, worden de niet-EUR kasstromen gemonitord en worden, indien nodig, valutatermijncontracten afgesloten in overeenstemming met het risicobeleid van KlokHolding.
- In het algemeen onderscheiden de risk management
procedures van KlokHolding korte termijn kasstromen
in vreemde valuta (ten hoogste 6 maanden) van lange
termijn kasstromen (ten minste 6 maanden). Als de te
betalen en de te ontvangen bedragen in een specifieke valuta elkaar grotendeels compenseren, worden
deze bedragen niet gehedged. Het aantal transacties
in vreemde valuta is zeer beperkt qua omvang, valutarisico is hierdoor beperkt.

Kredietrisico

- KlokHolding hanteert strenge richtlijnen en procedures met betrekking tot debiteurenbeheer.

- KlokHolding onderkent geen significant kredietrisico, omdat KlokHolding voldoende rechtsmiddelen
en garanties heeft die het kredietrisico dekken. De
kredietrisico’s op liquide middelen zijn niet significant, omdat de tegenpartijen banken zijn met een
hoge reputatie en kredietwaardigheid.
- KlokHolding loopt een beperkt kredietrisico. Het
risico wordt door KlokHolding zelf gedragen, de vorderingen zijn niet verzekerd.
- Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij een
verplichting aan KlokHolding niet nakomt. KlokHolding onderkent dit risico voor verschillende financiële instrumenten, bijvoorbeeld het verstrekken van
leningen en vorderingen aan klanten, het plaatsen
van deposito’s, beleggingen in obligaties, enz. KlokHolding controleert continu defaults van klanten en
andere tegenpartijen en neemt deze informatie mee
in haar kredietrisico-controles. Indien deze tegen een
redelijke kostprijs beschikbaar zijn, worden externe
credit ratings en/of rapporten over klanten en andere tegenpartijen verkregen en gebruikt. Het beleid is
om alleen te handelen met kredietwaardige tegenpartijen.
- KlokHolding onderkent geen significant kredietrisico aan een enkele tegenpartij of een groep van tegenpartijen. De handelsvorderingen bestaan uit een
groot aantal klanten in diverse branches en geografische gebieden. Op basis van historische informatie

over onze default rates is de inbaarheid van de handelsvorderingen goed te noemen.

Renterisico

- Het renterisico is het risico op fluctuaties in de saldi
van de rentedragende leningen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Volgens het beleid van
KlokHolding wordt (een deel van) de interestpercentages op de beschikbare kredietfaciliteiten gebaseerd
op een vaste rentevoet.
- Het ondernemingsbeleid is om het renterisico en kasstroomrisico op langlopende schulden te minimaliseren. Langlopende schulden worden dan ook meestal
tegen een vaste rente afgesloten. Op 31 december
2018 had KlokHolding diverse doorlopende kredieten
tegen een variabele rente. De overige leningen zijn
afgesloten tegen een vaste rente. De verhouding variabel en vaste rente is hierdoor volgens beleid van
KlokHolding in evenwicht. Het renterisico wordt door
KlokHolding als te verwaarlozen beschouwd.

KLOKHOLDING 2018 JA ARVERSL AG

28
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De Horst, Druten
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OPNIEUW EEN RECORDOMZET VOOR KLOKHOLDING
De groepsomzet steeg in 2018 naar een recordhoogte van ongeveer € 225 miljoen. Dit is een stijging van de omzet met meer dan 15% ten opzichte van 2017 en het vijfde jaar op rij dat de omzet
stijgt. De stijging van deze omzet is vooral gerealiseerd in de woningbouw, zowel bij KlokGroep als
Novaform. De omzetgroei zal ook in 2019 als gevolg van de gunstige woningmarkt verder doorzetten.
De orderportefeuilles van de diverse divisies zijn goed
gevuld en naar verwachting gaan we in 2019 een omzet
realiseren tussen de € 275- en € 300 miljoen. Omzetgroei is geen doel op zich, continuïteit en kwaliteit
staan voorop. Gecontroleerde groei is het uitgangspunt.
Dit betekent dat wij niet alle opdrachten kunnen aannemen in de huidige markt, en daarom ook regelmatig
nieuwe opdrachten laten varen. Daarmee proberen we
de huidige omzetgroei kwalitatief goed te managen. En
dat is in deze turbulente tijd al lastig genoeg.

Resultaten

Door de positieve woningmarktontwikkelingen stegen
ook in 2018 de verkoopprijzen van de woningen. Door de
landelijk sterke stijging van de bouwproductie ontstaat
er tegelijkertijd krapte op de markt. Dit geeft een tekort
aan personeel en materialen en zorgt voor stijgende
materiaalprijzen, inkoopprijzen en langere levertijden.
Door het samenwerkingsmodel met co-makers hebben wij de stijging van de prijzen en de levertijden nog
kunnen dempen, maar ook wij ontkomen niet aan de

stijgende prijzen in de markt. Mede daardoor staan de
marges onder druk. De brutomarge daalde in 2018 naar
6,9 % (dit was 9,4 % in 2017). Het nettoresultaat daalde
in 2018 en kwam uit op € 10,2 miljoen (dit was in 2017:
€ 11,4 miljoen). Uitgedrukt in percentage van de omzet is
het nettoresultaat 4,5 %. Wij verwachten dat het nettoresultaat voor 2019 zal uitkomen tussen de 4 en 5% van
de omzet.

Sterke financiële positie

De vermogenspositie van KlokHolding blijft onveranderd sterk. De solvabiliteit is 47% (dit was 44% in 2017)
bij een balanstotaal van circa € 119 miljoen (dit was
€ 106 miljoen in 2017). In absolute zin is het eigen vermogen met € 8,6 miljoen toegenomen. Ook de liquiditeitsratio’s blijven sterk.
Wij hebben ons enkele jaren geleden ten doel gesteld
om (met name voor investeringen) minder afhankelijk
te zijn van externe bankiers. Dit heeft ertoe geleid dat
we ons krediet bij onze huisbankier hebben ingeperkt.

2018

2017

2016

in mln. €

in mln. €

in mln. €

225,1

194,7

176,7

Bruto marge exclusief
herwaarderingen

15,6

16,3

15,1

Bruto marge na
herwaardering

15,5

18,4

15,9

14,2

15,5

13,2

10,2

11,4

10,1

47%

44%

43%

2,35

2,54

2,76

Geconsolideerde
omzet

Bedrijfsresultaat
Netto resultaat
Solvabiliteit (eigen
vermogen: totaal
vermogen)
Liquiditeitsratio
(current ratio)

2018

IN MILJOENEN EURO’S
BEDRIJFSRESULTAAT

14,2

OMZET:

225,1

2017

IN MILJOENEN EURO’S
BEDRIJFSRESULTAAT

15,5

OMZET:

194,7
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KlokHolding beschikt over voldoende liquiditeiten om
eventuele tegenvallers op te vangen en om op korte termijn te kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen of
uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. We blijven sterk op
liquiditeit sturen, zodat wij niet voor verrassingen komen
te staan. Door meer te investeren in bestemde (kapitaalintensieve) binnenstedelijke locaties en dus minder investeringen in (goedkopere) uitbreidingsgebieden, steeg
ons balanstotaal de afgelopen jaren. De investeringen
zijn voor het grootste deel uit eigen middelen gefinancierd
en hebben over het algemeen een doorlooptijd van circa
2 tot 3 jaar. Bij grote locaties is op voorhand een belangrijk
deel van de afzet gegarandeerd via contracten met
(institutionele) beleggers en/of woningcorporaties.
Voor komend jaar staan ook enkele (grote) investeringen in
binnen en buitenland voor nieuwe projecten op de kalender. In het buitenland werken we samen met lokale banken
om de projecten te financieren. In Nederland werken we
zowel met projectfinancieringen via de bank (voorbeeld
project BAVO-terrein Noordwijkerhout), maar werken we
ook met financiering via private partijen (voorbeeld project De Staal in Delft). Daarnaast wordt een belangrijk deel
van de investeringen gefinancierd uit eigen middelen.
Door de sterke solvabiliteit en liquiditeit kan KlokHolding
zich onderscheiden in de huidige markt als financieel sterke en betrouwbare partner.

Nieuwbouw Hengstdal, Nijmegen
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7. V
 ooruitzichten 2019

31

KLOKHOLDING 2018 JA ARVERSL AG

EEN POSITIEVE BLIK OP DE TOEKOMST
De vooruitzichten voor 2019 zijn positief. We verwachten dat we met onze orderportefeuille een
omzet van tussen de € 275- en € 300 miljoen gaan realiseren.

Grote projecten in 2019

In 2019 hebben we al projecten opgeleverd en enkele
projecten zitten tegen oplevering aan. De transformatie
van het oude ING gebouw in Arnhem is een project met
een hoge omzet, dit project start na enige vertraging
waarschijnlijk in mei 2019. In Zwolle werken we aan de
laatste fases van De Weezenlanden. Daarnaast hebben we in Delft een tender voor de ontwikkeling van
De Staal gewonnen. De grond en opstallen zijn in 2019
afgenomen. In Noordwijkerhout realiseren we samen
met Trebbe een nieuwbouwproject met meer dan 650
woningen op de plaats van het BAVO-terrein. Andere
projecten van redelijke omvang zijn nog de ontwikkeling en realisatie van het terrein achter Boulevard
Heuvelink in Arnhem, het Kerkplein in het centrum van
Arnhem, de Waalsprong (projecten in de wijk De Grote
Boel en nieuwbouwproject Wonen op de Set in de nog te
ontwikkelen wijk Zuiderveld) in Nijmegen en de Stadstuin in Nijmegen-Lent.
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Het ‘Wow-effect’ van De Staal in Delft

De Weezenlanden, Zwolle
Artist Impressie van De Staal, Delft

Het college van Delft heeft, na een uitgebreide selectieprocedure en een participatietraject met de stad,
de verkoop van de gemeentelijke locatie aan de Staalweg 1 gegund aan Novaform Vastgoedontwikkelaars.
Wethouder Karin Schrederhof en Fidan Bulut, projectmanager bij de gemeente Delft, zijn razend enthousiast
over de plannen van Novaform. “We zijn hier zo lang mee bezig geweest dat het uiteindelijk gewoon feest is
dat we met elkaar zo tevreden zijn over het doorlopen proces en het behaalde resultaat”, aldus Fidan.
Waar gemeenten meestal een gebiedsontwikkeling starten met een tender waarin een Programma van Eisen
voorgeschreven is, deed Delft het voor de ontwikkeling van De Staal helemaal anders. “Voor dit project hebben
we juist de kaders losgelaten”, legt Fidan uit. “We hebben alleen op hoofdlijnen een beeld geschetst van wat
het zou kunnen zijn, met de ambities en uitgangspunten, en niet aangegeven of er woningen of commerciële
ruimtes zouden moeten komen en hoeveel dan.” Door de kaders los te laten en de omgeving bij het traject
te betrekken, is er uiteindelijk een heel mooi plan gekomen. “Een plan met een Wow-effect op twee schaalniveaus”, vindt de wethouder.

Snel schakelen

In 2019 hebben we een participatie in het bedrijf
Asbestsanering Het Zuiden uit Panningen genomen.
Dat resulteert erin dat de divisies Service & Beheer en
Totaalonderhoud direct kunnen schakelen als er in een
renovatie- of transformatieproject een asbestvraagstuk is. We hebben nu een partij in huis die daarover
mee kan denken en eventueel ook meteen kan uitvoeren. Andersom levert het een voordeel op dat dit
bedrijf actief is in regio’s waarin wij nog niet actief
zijn, daardoor komen wij gemakkelijker in contact met

corporaties en andere potentiële opdrachtgevers. Ook
kan Asbestsanering Het Zuiden in samenwerking met
onze divisies gemakkelijk organiseren dat er bijvoorbeeld een nieuwe vensterbank wordt teruggeplaatst als
een vensterbank met asbest is verwijderd. We kunnen
gemakkelijk diensten gezamenlijk aanbieden.
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Participatie voor een mooie toekomst

Asbestsanering Het Zuiden uit Panningen richt zijn pijlen op de toekomst. Om die te kunnen waarborgen en
door te groeien, zocht het bedrijf een grotere partij met veel kennis, ervaring en contacten in de markt. Deze
werd gevonden in KlokGroep. Ruud Janssen, directeur van Het Zuiden, is enthousiast: “Met deze prachtige samenwerking hebben we als het ware een grote broer onder wiens vleugels we kunnen doorgroeien naar ‘the
next level’.”
“Ook voor ons biedt de participatie in Het Zuiden kansen”, vertelt Ton van de Klok, algemeen directeur KlokHolding waar KlokGroep onder valt. “Met name bij renovatie, verduurzaming en transformatie van gebouwen
en woningen speelt asbest een rol en is hun expertise voor ons van grote waarde.” Sinds 1 maart 2019 heeft
KlokGroep een meerderheidsbelang in Asbestsanering Het Zuiden. In de eerste tijd daarna zal Ton zelf gesprekspartner blijven, contacten onderhouden en gaan leggen. Om te beginnen gaan hij en Ruud met hun
teams een top 5 creëren met wensen die ze graag willen vervullen en waarop in eerste instantie de focus zal
liggen. Als die zijn afgevinkt, maken ze het lijstje weer langer. “Bij KlokGroep staan we nooit stil”, besluit Ton.
“Dat is iets wat we bij Ruud ook zien. Het mag tenslotte ook een beetje spannend zijn.”

Woningmarkt

De woningmarkt ontwikkelt zich nog steeds positief.
De vraag naar koopwoningen blijft hoog, maar met de
stijgende bouwkosten en de toepassing van duurzame
installaties die kostprijsverhogend zijn, blijven ook in
2019 de marges onder druk staan. Het verwachte rendement op de woningen daalt. In de huidige markt kunnen we onze woningen goed kwijt op de particuliere
woningmarkt.

Er is meer vraag dan aanbod. Voor de langere termijn
dreigt de nieuwbouwmarkt op slot te raken als de kostprijzen blijven stijgen en de levertijden toenemen. Met
nieuwe concepten blijven we inspelen op marktveranderingen en bieden wij producten voor iedere doelgroep. En proberen daarmee de betaalbaarheid van de
door ons aangeboden woningen overeind te houden.
Vanuit onze visie voor de komende jaren en de daaruit
voortkomende jaarplannen gaan we maximaal focus-

sen op aanpassing en versterking van alle divisies binnen KlokGroep en Novaform. Gelukkig hebben we onze
omzetdoelstellingen voor 2019 en 2020 al gehaald. Dit
geeft ons de rust om intern gefocust te kunnen zijn.
Namens het bestuur van KlokHolding
A.C.M. van de Klok
Algemeen directeur
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FINANCIEEL
2018

FINANCIËLE POSITIE

2017
€

2016
€

2018
€

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

111.536

98.729

90.552

47.438

38.912

32.571

werkkapitaal
vastgelegde middelen		

64.098

59.817

57.981

7.166

7.864

6.027

71.264

67.681

64.008

56.064

47.431

41.592

3.792

4.154

3.489

11.408

16.096

18.927

71.264

67.681

64.008

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

2016

€

€

€

0,95

0,86

0,81

0,47

0,44

0,43

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

vlottende activa
vlottende passiva		

op lange termijn gefinancierd		

KENGETALLEN

2017

SOLVABILITEITSRATIO’S
eigen vermogen: vreemd vermogen		
eigen vermogen: totaal vermogen		

LIQUIDITEITSRATIO’S
vlottende activa: vlottende passiva
2,35
vorderingen en liquide middelen: vlottende passi0,77
va			
		
PRODUCTIE			
			
De omzet is gebaseerd op basis van de
productiewaarde.			
De afgelopen 3 jaren is als volgt weer te
geven (in € 1.000):
225.056

2,54

2,78

0,78

1,01

194.692

176.722
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GECONSOLIDEERDE BALANS

PER 31 DECEMBER 2018 VOOR RESULTA ATBESTEMMING

JAARREKENING

Activa

31-12-2018

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
andere vaste bedrijfsmiddelen
niet aan de bedrijfsuitoefening
dienstbaar
bedrijfsgebouwen en
-terreinen

€

§1

€

€

€

1.949.118

1.639.328

GROEPSVERMOGEN
groepsvermogen
aandeel derden in
groepsvermogen

31-12-2018
€

§11

55.096.958

§12

967.087

31-12-2017
€

€

§2

-

§3

669.712

§4
§5

1.124.835
47.431.394

132.500
2.081.618

4.532.122

5.430.003

324.460

352.577
4.856.582

5.782.580

VOORZIENINGEN
voorziening deelnemingen
garantievoorzieningen
overige voorzieningen

§13
§14
§15

146.035

228.196

2.304.244

2.255.671
1.669.909

1.341.648
3.791.927

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Onderhanden projecten

§6
§6

75.162.156

62.129.255

-

6.347.781

LANGLOPENDE SCHULDEN
kredietinstellingen
overige leningen

§16
§17

4.153.776

13.525.000

9.675.000

2.571.373

1.732.731
11.407.731

VORDERINGEN
debiteuren
belastingen en premies sociale
verzekeringen
overige vorderingen

LIQUIDE MIDDELEN

§7

18.276.410

8.960.467

§8
§9

732.816

20.004

7.154.857

4.902.668

§10

€

46.306.559

56.064.045

2.309.040

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
andere deelnemingen
overige vorderingen

Passiva

31-12-2017

26.164.083

13.883.139

10.209.648

16.368.710

118.701.509

106.593.083

KORTLOPENDE SCHULDEN
aflossingsverplichtingen
onderhanden projecten
crediteuren
belastingen en premies
sociale verzekeringen
overige schulden

16.096.373

1.700.000

1.525.000

§18
§19

3.389.763

-

14.899.400

19.103.065

§20
§21

6.217.926

2.617.520

21.405.717

15.490.955
47.437.806

38.911.540

118.701.509

106.593.083
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER 2018

2018

netto-omzet
kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat
Bedrijfslasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Materieelkosten
Verkoopkosten
Algemene Kosten
Afschrijvingskosten
Garantiekosten

§22
§23

€
225.056.494
209.590.321

§24

§25
§26

16.430.896
1.397.525
1.887.166
473.150
2.068.884
418.126
463.924
23.139.671
20.571.278

Netto-omzetresultaat

Noorderkwartier, Hoofddorp

§27

Bedrijfsresultaat
resultaat deelnemingen voor belasting
rentebaten
rentelasten
Saldo der financiële baten en lasten
Resultaat vóór vennootschapsbelasting
vennootschapsbelasting
Resultaat ná vennootschapsbelasting
resultaat deelnemingen na belasting
resultaat aandeel derden in groepsresultaat
Netto-resultaat

€

€
194.692.091
176.331.097

15.466.173

aan werken toegerekend

overige bedrijfslasten en -opbrengsten

2017
€

18.360.994

14.697.470
1.020.346
1.789.535
637.947
2.329.358
313.284
595.906
21.383.846
17.956.121
2.568.393

3.427.725

12.897.780

14.933.269

1.290.170

539.204

14.187.950

15.472.473

351.585
258.021

565.145
87.830
270.822
93.564

382.153

14.281.514

15.854.626

3.431.557

3.946.251

10.849.957

11.908.375

2.880
-625.200

329.285
-872.539

10.227.637

11.365.121
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K ASSTROOMOVERZICHT

2018

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:		
-afschrijvingen
-mutatie voorzieningen (excl. latente belastingen)

€

-9.315.943
-1.763.670
-13.032.901
9.737.544
-4.203.665
13.659.537

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
ontvangen / betaalde intrest
ontvangen / betaalde winstbelasting

-268.842
- 4.144.369

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

Beginstand schuldenkredietinstellingen
Eindstand schulden kredietinstellingen
Mutatie schulden kredietinstellingen

€
15.472.473

282.426
664.302
946.728
6.261.135
1.009.487
-15.139.986
4.242.402
3.729.123
6.464.682
-4.919.098
9.369.039

6.566.843
22.986.044
-173.091
-7.829.898

-4.413.211
4.955.828
354.465
925.998
-872.713
183.255

-8.002.989
14.983.055
894.430
-1.008.605
-1.202.778
92.089

591.005
-4.863.642
-6.852.569

Netto - kasstroom
Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

€

100.187

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kolkakkerbuurt, Ede

€
14.187.950

462.036
-361.849

Veranderingen in werkkapitaal:
-handelsdebiteuren
-overige vorderingen (excl vpb)
-voorraden
-onderhanden projecten
-handelscrediteuren
-overige schulden (excl vpb)

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

2017

-1.224.864
-2.829.593
-6.398.614

-11.705.895

-9.228.207

-6.159.062

4.529.984

16.368.710
10.209.648

11.838.726
16.368.710
-6.159.062

-

4.529.984
-

-

-

-6.159.062

4.529.984

TOTAAL MUTATIES			
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ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen
Vestigingsplaats

KlokHolding BV is gevestigd aan de
Kanaalstraat 200 te Nijmegen.
KvK nummer: 10025990

Consolidatie

Geconsolideerd worden die vennootschappen waarover
KlokHolding BV de zeggenschap heeft door het bezit van
de meerderheid van de aandelen of op andere wijze.

Aard der bedrijfsactiviteiten

De werkmaatschappijen van KlokHolding kennen ieder
hun eigen specialisme. Zo ontwikkelen KlokGroep Bouw
& Ontwikkeling, Novaform Vastgoedontwikkelaars,
Novaform Polska en Novaform Deutschland vastgoedprojecten voor zowel binnenstedelijke- als uitbreidingslocaties. De bouwactiviteiten van KlokGroep
Bouw & Ontwikkeling richten zich op nieuwbouw. De
ontwikkeling, realisatie en verkoop van grondgebonden woningen zijn ondergebracht bij KlokGroep Wonen.
KlokGroep Totaalonderhoud richt zich op renovatie,
verduurzaming, transformatie en onderhoud in diverse
segmenten.
Ter ondersteuning van al deze activiteiten vallen onder KlokHolding ook werkmaatschappijen die actief zijn
op het gebied van milieuadvies, duurzame energie en
grondexploitatie.

De Vijf Heeren, Leerdam
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ALGEMENE TOELICHTING
Naast de vennootschap zelf worden in de consolidatie
de volgende vennootschappen begrepen:
- KlokGroep Bouw & Ontwikkeling BV te Nijmegen (100%)
- KlokGroep BV te Nijmegen (95,1%)
- KlokGroep Wonen BV te Nijmegen (95,1%)
- KlokGroep Service & Beheer BV te Nijmegen (100%)
- KlokGroep TotaalOnderhoud BV te Nijmegen (95,1%)
- KlokGroep Bouw BV te Nijmegen (100%)
- KlokGroep Materieel BV te Druten (100%)
- Novaform Vastgoedontwikkelaars BV te Best (100%)
- Novaform Polska SPZOO te Poznań, Polen (100%)
- Novaform Koninko SPZOO te Poznań, Polen (50%)
- KlokGroep Milieu BV te Druten (95,1%)
- LIV Exploitatie BV te Nijmegen (100%)
- LIV Vastgoed BV te Nijmegen (100%)
- KlokVastgoed 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%)
- Parczoom BV, te Druten (73,4%)

-

(VERVOLG)

V.O.F. Bouw- en ontwikkelingsmij. Zuid (50%)
V.O.F. Heumen Noord (50%)
V.O.F. Victoria Haarsteeg (50%)
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%)
Keten Integratie Centrum BV te Nijmegen (50%)
Torenlaan BV (50%)
Novaform Deutschland GmbH (100%)
Wilhelmshöhe projektentwicklungen GmbH (60%)
Novaform Vastgoedontwikkelaars West BV (100%)
Combinatie Novaform Trebbe BV (50%)
V.O.F. DraismaKlok (50%)
V.O.F. BPD Klok (50%)
V.O.F. Zetten-Zuid (50%)
Novaform Holding BV (95,1%)

KlokOntwikkeling BV is vanwege een juridische fusie met
KlokGroep Bouw & Ontwikkeling BV van rechtswege opgehouden te bestaan. De fusie is met terugwerkende kracht
per 1-1-2018 verwerkt in de jaarrekening van KlokHolding BV.
Buiten de consolidatie blijft, wegens het ontbreken van
overwegende zeggenschap:

- V.O.F. De Lierseweg te Druten (50%)
- Trebbe -Klok Projecten V.O.F. te Druten (50%)
- Ontwikkelingsmaatschappij Wijchen West V.O.F. te
Druten (33,33%)
- Molenwaard CV te Hoogezand (25%)
- O.B.A.C. CV te Huissen (50%)
- O.B.A.C. BV te Huissen (50%)
- LIV Wonen BV (25%)
- V.O.F. Spoorbuurt (33,33%)
- Molenwaard Beheer BV (25%)
- 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%)
- Klimopweg BV te Eindhoven (32,67%)
- V.O.F. Passewaay 60 te Druten (28,12%)

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van de rechtspersonen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
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ALGEMENE TOELICHTING
Grondslagen voor de
consolidatie
Algemeen

In de geconsolideerde jaarrekening van KlokHolding
BV zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de
groep behorende maatschappijen. Deelnemingen met
een belang van 50% 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 KlokHolding BV.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van
de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van KlokHolding BV 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 art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
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(VERVOLG)

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de
waardering van activa en
passiva
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.

Nachtegaalplein, Nijmegen
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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 kostprijshedge-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 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.

Bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde

(VERVOLG)

van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is
de realiseerbare waarde voor het individuele actief te
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van
de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort. Van een bijzondere waardevermindering is
sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan
de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de
hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

nootschap 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 ten behoeve van deze deelnemingen.

Materiële vaste activa

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.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde respectievelijk voortbrengingswaarde, 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 KlokHolding BV.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de ven-

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.
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Voorraden
Materialen en gereed product

Deze worden gewaardeerd tegen inkoopprijs op basis
van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, rekening
houdend met een voorziening voor incourantheid.
Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele 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 betrouwba-

ABN AMRO Call Center, Nijmegen

(VERVOLG)

re 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 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.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de
onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van
de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin
de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot
de 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 de kortlopende schulden.
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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 worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Onder de overige vorderingen zijn actieve belastinglatenties 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.

Voorzieningen

Voor deelnemingen waarbij de nettovermogenswaarde
negatief is, wordt een voorziening getroffen voor zover
KlokHolding BV 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 op basis van individuele

(VERVOLG)

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.

Voorzieningen voor
personeelsbeloningen
Pensioenverplichtingen

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 benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winsten 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 2018 (en 2017) waren er voor
de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2018 113,6% (2017: 117,9%)

Langlopende schulden

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

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.
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De kostprijs bestaat uit de bestede materialen, kosten
van onderaannemers, bestede lonen en overige kosten
(inclusief een opslag voor indirecte kosten) en een naar
evenredigheid van de stand van het werk berekende
winstopslag.

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Er wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling tot het opstellen van een verkorte winst- en verliesrekening ingevolge artikel 402.

Afschrijvingen

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 en -verliezen bij verkoop van materiële vaste
activa worden onder de afschrijvingen verantwoord.

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

(VERVOLG)

beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap
toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij
KlokHolding 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.

Grondslagen voor de
opstelling van het
geconsolideerde
Kasstroomoverzicht
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
investeringsactiviteiten.
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Materiële vaste activa
1) ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN
De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen
boekwaarde per 31 december

2018

2017
€

2018
€

1.949.118

1.028.766

203.001

1.202.778

-50.755

-

-462.036

-282.426

1.639.328

boekwaarde per 31 december

€

-

132.500

-

205.820

-

-205.820

-

-

-

132.500

3) BEDRIJFSGEBOUWEN EN -TERREINEN
-

-

669.712

-

-

-

-1.977.195

De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen

-

-

1.949.118

boekwaarde per 31 december

669.712

-

669.712

-

-

-

-

-

3.326.676

3.926.313

50.755

-

-50.755

-

-1.687.348
1.639.328

De afschrijvingen bedragen tussen 16,67% en 20% per jaar en worden
naar tijdsgelang vanaf het moment van ingebruikname van het actief
berekend over de aanschaffingswaarden.

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn
per 31 december als volgt:
aanschaffingswaarden
aanschaffingswaarde desinvesteringen
cumulatieve afschrijving desinvesteringen
afschrijvingen
boekwaarde per 31 december

2) NIET AAN DE BEDRIJFSUITOEFENING
DIENSTBAAR
De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari			
investeringen			
desinvesteringen			
afschrijvingen				
boekwaarde per 31 december

€

1.949.118

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per
31 december als volgt:
aanschaffingswaarden
aanschaffingswaarde desinvesteringen
cumulatieve afschrijving desinvesteringen
afschrijvingen

De geaccumuleerde aanschaffingswaarden en afschrijvingen zijn per
31 december als volgt:			
aanschaffingswaarden			
aanschaffingswaarde desinvesteringen			
cumulatieve afschrijving desinvesteringen			
afschrijvingen			
boekwaarde per 31 december

2017

132.500

224.589

-

-

-132.500

-92.089

-

-

-

132.500

De investeringen hebben betrekking op aangekocht bedrijfsterrein.
Hier wordt niet op afgeschreven.

-

-

669.712

-
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Financiële vaste activa
4) ANDERE DEELNEMINGEN
		

2018

2017
€

2018
€

KlokHolding BV, of één der dochtermaatschappijen, participeert in
diverse (aannemers-) combinaties gericht op de realisatie van diverse
grote bouwprojecten. De deelnemingen staan gewaardeerd
tegen de nettovermogenswaarde.
Het verloop van de deelnemingen is als volgt te specificeren:
beginsaldo 1-1
overheveling deelneming
verwerving
stortingen/ opname kapitaal/ dividend
herwaardering
resultaat deelneming
eindsaldo 31-12

(VERVOLG)

6) VOORRADEN

€

€

71.018.452

58.980.942

4.143.704

3.148.313

75.162.156

62.129.255

De specificatie hiervan luidt als volgt:
strategische voorraden
gereed product

5.430.003

4.110.478

131

-18.074

-

765.155

-1.205.912

346.455

-

-

307.900

225.989

4.532.122

5.430.003

STRATEGISCHE VOORRADEN
De afwaardering in verband met de geschatte lagere opbrengstwaarde bedraagt ultimo 2018 € 18.940.055 (2017: € 23.151.477).
GEREED PRODUCT
Dit betreft de voorraad onverkochte woningen en/of onverkochte
commerciële eenheden.

Deelnemingen die ultimo boekjaar een negatieve nettovermogenswaarde hebben worden overgeheveld naar de voorzieningen.

ONDERHANDEN PROJECTEN
De specificatie van de onderhanden projecten luidt als volgt:

5) OVERIGE VORDERINGEN

kostprijs
gefactureerde termijnen
cumulatief resultaat op het onderhanden projecten
afwaardering in verband met geschatte lagere opbrengstwaarde

Het verloop van de overige vorderingen kan als volgt worden
gespecificeerd:
beginsaldo 1-1
aflossing
nieuwe leningen

352.577

663.497

-28.117

-319.940

-

9.020

eindsaldo 31-12

324.460

352.577

De gehanteerde rentepercentages variëren tussen de 5% en de 5,6%.
Een deel van de vorderingen ad. € 291.253 is rentevrij. De vorderingen
zijn over het algemeen als langlopend te beschouwen. Verkregen
zekerheden zijn hypotheekrecht en verpanding van huurovereenkomsten.

2017

De onderhanden projecten vertonen ultimo 2018 een creditsaldo en
worden derhalve gepresenteerd bij de kortlopende schulden.

-

145.641.667

-

-152.162.839

-

13.622.036

-

-753.083

-

6.347.781
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7) DEBITEUREN
		

10) LIQUIDE MIDDELEN

Op het nominale debiteurenbedrag is wegens vermoedelijke
oninbaarheid een bedrag van € 55.528 (2017: € 55.528) in
mindering gebracht.

De saldi op de geblokkeerde rekeningen bedraagt € 199.397
( 2017: € 209.932). De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
2018

8) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE
VERZEKERINGEN
vennootschapsbelasting (gewerbesteuer)

11) GROEPSVERMOGEN

2017
€

€

732.816

20.004

732.816

20.004

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 projecten
nog te factureren inzake opgeleverde projecten
personeelsleningen
vooruitbetaalde bedragen
overigen

Over de rekening-courant vorderingen wordt rente berekend.
Het rentepercentage varieert tussen 2% en 6%.

(VERVOLG)

3.693.579

2.286.457

-

568.717

106.857

106.857

262.515

274.635

2.079.548

534.714

19.368

19.378

619.245

392.064

373.745

719.846

7.154.857

4.902.668

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.
2018

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
Stand per 31 december

2017
€

€

1.124.835

650.950

-

980

625.199

872.542

-782.947

-399.637

967.087

1.124.835
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Voorzieningen

2018

ALGEMEEN
		

14) GARANTIEVOORZIENINGEN

De voorzieningen zijn in overwegende mate als langlopend te
beschouwen.

2018

13) VOORZIENING DEELNEMINGEN
Deze post bestaat uit deelnemingen waarvan de
nettovermogenswaarde per ultimo boekjaar negatief is, het verloop
is als volgt:
beginsaldo 1-1
overheveling deelneming
verwerving
stortingen/ opname kapitaal/ dividend
resultaat deelneming
Saldo 31-12

Deelnemingen met een positieve nettovermogenswaarde ultimo
boekjaar worden overgeheveld naar de post andere deelnemingen
onder de financiële vaste activa.

2017
€

€

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
stand per 31 december

228.196

391.500

131

-18.074

-

-

-84.350

-147.025

2.058

1.795

146.035

2017
€

€

2.255.671

1.968.082

-621.788

-590.206

715.676

877.798

-45.315

-

2.304.244

2.255.671

15) OVERIGE VOORZIENINGEN
Het verloop van deze rekening is als volgt:
stand per 1 januari
af: gemaakte kosten/ vrijval voorzieningen
bij: dotatie nieuwe claims

1.669.909

1.129.892

-1.083.261

-334.983

755.000

875.000

1.341.648

1.669.909

228.196

stand per 31 december
De overige voorzieningen hebben betrekking op vermoedelijke
claims en zijn over het algemeen kortlopend van aard.
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Langlopende schulden
16) KREDIETINSTELLINGEN
		

2018

2017
€

2018
€

Leningen kredietinstellingen:

stand per 1 januari
bij: nieuwe leningen
af: aflossing lening tijdens boekjaar
af: aflossing lening komend boekjaar (opgenomen onder
kortlopende schulden)
Stand per 31 december
De rente is variabel en wordt als volgt bepaald:
De rente op de financiering van de grondposities is variabel en
gebaseerd op de 1-maands Euribor plus een opslag van 1,95% punt.
De rente op de financiering met een hoofdsom van initieel €
3.500.000 is variabel en gebaseerd op de 1-maands Euribor plus een
opslag van 3,22% punt. De leningen worden binnen vijf jaar volledig
afgelost.
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden
kredietinstellingen.

(VERVOLG)

13.525.000

15.400.000

-

-

-2.325.000

-175.000

-1.525.000

-1.700.000

17) OVERIGE LENINGEN
		
Het verloop is als volgt:
stand per 1 januari
aflossingen
aflossingen komend boekjaar verantwoord onder kortlopende
schulden
stand per 31 december

9.675.000

13.525.000

De leningen hebben een looptijd korter dan 5 jaar.
De rentepercentages liggen tussen 2% en 3% boven de 3-maands
Euribor.
De geldlening dient gedeeltelijk 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.
Voor het overige gedeelte is een aflossingsschema overeengekomen.
Als zekerheid is gesteld een eerste hypothecaire inschrijving op
enkele grondposities. Hiernaast is door KlokHolding BV een
rentegarantie afgegeven.

2017
€

€

2.571.373

3.525.966

-838.642

-954.593

-

-

1.732.731

2.571.373
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19) CREDITEUREN
		
Dit betreft het nominaal verschuldigd bedrag aan crediteuren
per balansdatum.

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

2018

20) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE
VERZEKERINGEN
		
Deze post omvat:
omzetbelasting
loonheffing
sociale lasten

2018

€

18) ONDERHANDEN PROJECTEN
		 -173.017.644

-

185.831.380

-

3.233.617

-

-12.657.590

-

3.389.763

-

Per ultimo boekjaar is voor een bedrag van € 25.009.282 (2017:
€ 9.846.561) aan projecten opgenomen waarvan de gedeclareerde
termijnen de kosten overschrijden.

2017
€

€

5.743.068

2.244.403

447.054

321.229

27.804

51.888

6.217.926

2.617.520

15.072.457

8.201.505

21) OVERIGE SCHULDEN
		

2017
€

De specificatie van de onderhanden projecten luidt als volgt:
kostprijs
gefactureerde termijnen
cumulatief resultaat op het onderhanden projecten
afwaardering in verband met geschatte lagere opbrengstwaarde

(VERVOLG)

De specificatie luidt als volgt:
rekening courant partners samenwerkingsverbanden
te betalen accountants- en advieskosten
nabetalingsverplichting onderhanden projecten
te betalen kosten inzake opgeleverde projecten
te betalen lonen en salarissen
te betalen rente
verplichting vakantietoeslag en vakantiedagen
vooruitontvangen bedragen
overige schulden

58.536

51.769

770.965

680.965

3.308.631

3.748.157

20.427

-

4.313

29.557

842.558

678.417

231.119

-

1.096.711

2.100.585

21.405.717

15.490.955
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
BELASTINGEN		
KlokHolding BV vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met haar Nederlandse
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 2018 was voor een bedrag van € 13.813.547 (2017: € 2.557.556) aan bankgaranties
afgegeven.

OVERIGE VERPLICHTINGEN
		

Ten aanzien van de strategische grondposities heeft KlokHolding BV, c.q. één van haar
dochterondernemingen een mogelijke nabetalingsverplichting bij bestemmingsplanwijziging.
De nabetalingsverplichting kan oplopen tot een maximum bedrag van € 9.468.800 (2017: €
12.498.300).
De verwachte nabetalingsveplichting voor aankomend jaar bedraagt € 1.430.000 en voor de 5 jaren
daarna € 8.038.800.
De huurverplichting vanuit de huur van bedrijfsgebouwen bedraagt tot einde huurcontract €
4.682.997. De huurverplichting voor het komend jaar bedraagt € 571.292.
De leaseverplichting vanuit de lease van bedrijfswagens bedraagt tot einde contract € 2.046.937.
De leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt € 775.488.
De bovengenoemde verplichtingen hebben allen een looptijd korter dan vijf jaar.
KlokHolding BV is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van vennootschappen onder firma
waarin zij direct of indirect participeert.

Boulevard Heuvelink, Arnhem
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22) NETTO-OMZET
		
De netto omzet kan als volgt over de segmenten worden verdeeld:
omzet uit projectontwikkeling
omzet uit aanneming voor derden
overige omzet

2018

2017
€

€

180.556.361

161.695.068

43.439.840

32.075.839

1.060.293

921.184

225.056.494

194.692.091

De omzet uit aanneming ten behoeve van de eigen projectontwikkeling is in de rubriek “omzet uit projectontwikkeling” verwerkt. De
omzet uit aanneming voor derden wordt afzonderlijk vermeld.

23) KOSTPRIJS VAN DE OMZET
De specificatie luidt als volgt:
bestede kosten
mutatie voorraad strategische grondposities
nagekomen resultaat opgeleverde werken voorgaande jaren

24) PERSONEELSKOSTEN
Deze post omvat:
lonen en salarissen
pensioenlasten
sociale lasten
overige personeelskosten

€

€

205.486.296

180.884.800

2.598.265

-5.906.770

1.505.760

1.353.067

209.590.321

176.331.097

€

€

12.680.171

10.848.876

1.071.158

755.452

1.902.178

1.660.654

777.389

1.432.488

16.430.896

14.697.470

25) ALGEMENE KOSTEN
Deze post omvat:
kantoorbenodigdheden en automatiseringskosten
accountantskosten
advieskosten
porti-, telefoon- en bankkosten
verzekeringen
contributies en abonnementen
overigen

2017
€

€

1.043.677

837.732

90.647

76.233

468.258

566.112

197.462

163.109

251.438

197.884

56.980

62.435

-39.578

425.853

2.068.884

2.329.358

26) AFSCHRIJVINGSKOSTEN

€

€

Dit betreft:
afschrijvingen op materiële vaste activa
bij/ af: boekresultaat desinvesteringen

462.038

281.989

-43.912

31.295

418.126

313.284

HONORARIA ACCOUNTANTSKOSTEN
Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar
gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant bedragen € 70.000. De in rekening gebrachte werkzaamheden
betreffen alleen werkzaamheden in het kader van de controle op de
jaarrekening.
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2018

26) OVERIGE BEDRIJFSLASTEN EN
-OPBRENGSTEN
		
Deze post omvat:
kortingen en omzetbonussen
overige opbrengsten

BELONING BESTUURDERS

2017
€

€

361.998

194.111

928.172

345.093

1.290.170

539.204

€

€

156,9

140,8

14,5

15,0

23,5

19,9

194,9

175,7

De beloning van de bestuurders bedraagt € 1.161.823
(2017: € 1.118.700).

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
Het gemiddeld aantal werknemers is als volgt te splitsen naar aard
van de activiteiten.
realisatie
projectontwikkeling
overig

EFFECTIEVE BELASTINGDRUK
In de consolidatie van KlokHolding BV zijn de buitenlandse
vennootschappen geconsolideerd meegenomen.
De belastingdruk in Polen en Duitsland is niet gelijk aan de
Nederlandse, hierdoor wijkt de effectieve belastingdruk af van de
nominale belastingdruk. De effectieve belastingdruk van
KlokHolding BV bedraagt 24,03% (2017: 24,09%.)

De Brink, Nijmegen
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Activa

31-12-2018

VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
andere vaste bedrijfsmiddelen
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
deelnemingen in
groepsmaatschappijen
vorderingen op
groepsmaatschappijen
overige vorderingen

€

§1

€

920.637

EIGEN VERMOGEN
geplaatst kapitaal
agioreserve
overige reserves
resultaat boekjaar

31-12-2018
€

§9
§9
§10

31-12-2017
€

€

§2

12.362.517

15.772.401

§3
§4

50.578.515

36.246.485

291.253

291.253
63.232.285

VOORZIENINGEN
latente vennootschapsbelasting
overige voorzieningen

5.705.046

142.284

38.686.368

34.321.247
11.365.121

10.227.637

§7
§8

60.565

52.133

1.710.987

8.774.526

324.954

682.753

511.625

262.753

47.075

66.559.550

9.772.165
968

63.003.909

KORTLOPENDE SCHULDEN
aflossingsverplichtingen
kredietinstellingen
crediteuren
groepsmaatschappijen
belastingen en premies sociale
verzekeringen
overige schulden

341.173

-

§13

46.306.559

608.049

469.588

52.310.139

LANGLOPENDE SCHULDEN
kredietinstellingen
§5
§6

§11
§12

€

477.907

477.907

55.096.958

2.608.131

LIQUIDE MIDDELEN

€

672.059

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
debiteuren
groepsmaatschappijen
belastingen en premies sociale
verzekeringen
overige vorderingen

Passiva

31-12-2017
€

PER 31 DECEMBER 2018 VOOR RESULTA ATBESTEMMING

469.588

949.222

3.675.000

7.525.000

1.525.000

1.700.000

4.981.148

4.044.489

204.926

1.265.213

§14

233.309

13.088

§15
§16

44.125

431.069

329.496

769.269
7.318.004

8.223.128

66.559.550

63.003.909
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Algemeen

2018

2017
€

€

RESULTAAT UIT DEELNEMINGEN NÁ AFTREK
VAN BELASTING DAAROVER

8.656.556

11.640.711

EIGEN RESULTAAT NÁ BELASTING

1.571.081

-275.590

10.227.637

11.365.121

RESULTAAT NÁ BELASTING

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.

Materiële vaste activa		
1) ANDERE VASTE BEDRIJFSMIDDELEN

2018

2017
€

€

920.637

573.909

-

509.911

De boekwaarde is als volgt te specificeren:
boekwaarde per 1 januari
investeringen
boekwaarde desinvesteringen
afschrijvingen

-

-

248.578

163.183

boekwaarde per 31 december

672.059

920.637

1.056.764

1.806.018

384.705

885.381

672.059

920.637

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. Afschrijvingspercentage is 20% van de
aanschafwaarde.
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VERVOLG

Financiële vaste activa

2018

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
KlokHolding 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.
2018

2017

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 1-1
afgelost/ overboeking
aandeel resultaat, cq. saldering
verstrekt in boekjaar

2) DEELNEMINGEN IN
GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd
op nettovermogenswaarde. Het verloop van
de deelnemingen is als volgt:
balans per 1-1
aan- /verkoop deelneming
aandeel resultaat
dividenduitkering
balans per 31-12
De afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment van
ingebruikname van het actief berekend over de
aanschaffingswaarden. Afschrijvingspercentage is 20% van de
aanschafwaarde.

€

15.772.401

13.830.987

-

-3.555.767

8.098.363

11.395.806

-11.508.247

-5.898.625

12.362.517

15.772.401

€

€

36.246.485

47.625.078

-53.888.000

-70.372.764

555.230

244.904

67.664.800

58.749.267

50.578.515

36.246.485

€

€

De overige vorderingen bestaan uit leningen u/g, het verloop was
als volgt:
balans per 1-1
afgelost
verstrekt in boekjaar

291.253

282.981

balans per 31-12

balans per 31-12
€

2017

Ter zekerheid voor de uitstaande vorderingen zijn alle bezittingen
en vorderingen van de deelnemingen verpand aan KlokHolding
BV. Het gehanteerde rentepercentage over de uitstaande leningen
bedroeg 3,5% op jaarbasis.

4) OVERIGE VORDERINGEN

Ter dekking van de vorderingen heeft KlokHolding BV een
hypotheekrecht op enkele grondposities..

-

-748

-

9.020

291.253

291.253
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Vorderingen

31-12-2018

5) DEBITEUREN

8) OVERIGE VORDERINGEN

Dit betreft het nominaal bedrag te vorderen van debiteuren. Hieronder is opgenomen een bedrag
van
€ 34.862 (2017: € 73.086) aan vorderingen op groepsmaatschappijen en voor een bedrag van
€ 25.883 (2017: € 4.840) op gelieerde maatschappijen.
31-12-2018
31-12-2017

De specificatie luidt als volgt:
vooruitbetaalde bedragen
nog te ontvangen bedragen
te vorderen bankrente
overigen

6) GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De specificatie luidt als volgt:
vennootschapsbelasting groepsmaatschappijen
rekening-courant groepsmaatschappijen

€

€

1.521.735

3.073.506

189.252

5.701.020

1.710.987

8.774.526

€

€

Over de rekening-courantverhoudingen wordt een rente van 3,50%
op jaarbasis berekend, jaarlijks wordt de rente opnieuw vastgesteld.

7) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE
VERZEKERINGEN
De post belastingen en premies sociale verzekeringen omvat het
volgende:
omzetbelasting
vennootschapsbelasting

62.656

260.898

262.298

421.855

324.954

682.753

31-12-2017

€

€

199.403

91.337

16.752

19.378

-

74.984

295.470

77.054

511.625

262.753
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9) GEPLAATST KAPITAAL

2018

VERVOLG

2017
€

€

Er zijn 477.907 gewone aandelen, met een nominale waarde van
€ 1,-, geplaatst en volgestort. Er hebben in het verslagjaar geen
mutaties plaatsgevonden in het geplaatste kapitaal.

2018

11) VOORZIENING LATENTE BELASTINGEN

AGIO
Het verloop is als volgt:
stand per 1 januari
bij: beschikbaar gesteld, niet uitgekeerd dividend

142.284

142.284

5.562.762

-

Stand per 31 december

5.705.046

142.284

10) OVERIGE RESERVES
Het verloop hiervan is als volgt:
stand per 1 januari
af: dividenduitkering
af: correcties resultaat deelnemingen vorig boekjaar
bij: resultaat vorig boekjaar
stand per 31 december

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 wordt vastgesteld.

€

€

34.321.247

30.137.061

-7.000.000

-6.000.000

-

-

11.365.121

10.184.186

38.686.368

34.321.247

Het verloop hiervan is als volgt:
stand per 1 januari
bij/ af: dotatie/ onttrekking
Stand per 31 december

RESULTAAT BOEKJAAR
Het resultaat over het boekjaar is separaat in de balans opgenomen.

€

€

608.049

1.016.530

-138.461

-408.481

469.588

608.049

€

€

Voor het verschil tussen de geconsolideerde waardering van de
grondposities en de waardering in de werkmaatschappijen is een
voorziening latente vennootschapsbelasting opgenomen tegen
nominaal tarief van 25%.

12) OVERIGE VOORZIENINGEN
Het verloop hiervan is als volgt:
stand per 1 januari
bij/ af: dotatie/ onttrekking
Stand per 31 december

RESULTAATBESTEMMING 2017
Het resultaat over het boekjaar 2017 is conform het besluit van de
Algemene Vergadering toegevoegd aan de overige reserves.

2017

De overige voorzieningen hadden betrekking op een claim die
in 2018 is afgewikkeld.

341.173

250.000

-341.173

91.173

-

341.173
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13) KREDIETINSTELLINGEN
Leningen kredietinstellingen:
stand per 1 januari
bij: nieuwe leningen
af: aflossing lening tijdens boekjaar
af: aflossing lening komend boekjaar (opgenomen onder
kortlopende schulden)
Stand per 31 december

De rente is variabel en wordt als volgt bepaald:
De rente op de financiering van de grondposities is variabel en
gebaseerd op de 1-maands Euribor plus een opslag van 1,95% punt.
De rente op de financiering met een hoofdsom van initieel € 3.500.000
is variabel en is gebaseerd op de 1-maands Euribor plus een opslag
van 3,22% punt. De leningen worden binnen vijf jaar volledig afgelost.
Voor de overige zekerheden wordt verwezen naar de schulden
kredietinstellingen.

2018

VERVOLG

2018

2017
€

€

7.525.000

9.400.000

-

-

-2.325.000

-175.000

-1.525.000

-1.700.000

3.675.000

7.525.000

14) GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De specificatie luidt als volgt:
rekening-courant KlokGarant BV
rekening-courant KlokGroep Totaalonderhoud BV
rekening-courant KlokGroep Materieel BV
rekening-courant Novaform Vastgoedontwikkelaars BV
rekening-courant KlokGroep Bouw & Ontwikkeling BV
rekening-courant KlokGroep Bouw BV
rekening-courant KlokGroep Service & Beheer BV
rekening-courant KlokVastgoed BV

15) BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE
VERZEKERINGEN
De post belastingen en premies sociale verzekering omvat het
volgende:
loonheffing
vennootschapsbelasting

2017
€

€

-

455

48.783

-

180.000

-

-

2.291

-

5.838

-

1.500

4.526

2.499

-

505

233.309

13.088

€

€

44.125

34.809

-

396.260

44.125

431.069
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2018

16) OVERIGE SCHULDEN
De specificatie hiervan luidt:
vakantiegeld en -dagen, inclusief sociale lasten
accountants- en advieskosten
te betalen bankrente
vooruitontvangen bedragen
overigen
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2017
€

€

89.244

77.107

50.000

42.500

4.146

104.271

-

11.475

186.106

533.916

329.496

769.269

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
BANKGARANTIES
Per balansdatum waren er geen bankgaranties afgegeven (2017: nihil).

OVERIGE VERPLICHTINGEN
KlokHolding 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
€ 16.399.035. (2017: € 2.926.700)
De leaseverplichting voor het wagenpark bedraagt tot einde leasecontract € 132.186.
De leaseverplichting voor het komend jaar bedraagt € 69.435.
De bovengenoemde verplichtingen hebben allen een looptijd korter dan vijf jaar.

Bosleeuw Midden, Amsterdam
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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

2018

2017
€

€

3.631.299

2.638.456

85.937

92.924

3.717.236

2.731.380

€

€

2.358.936

1.996.225

-2.602

3.147

2.356.334

1.999.372

Hof van Campe, Ewijk

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg:
directie
overige ondersteuning

BELONING BESTUURDERS
De beloning van de bestuurders bedraagt € 370.260 ( 2017: € 363.301).

€

€

1,0

1,0

21,2

16,9

22,2

17,9
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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 wordt vastgesteld.

Druten, 23 mei 2019
Was getekend, de directie,

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

Groot onderhoud Spoorbuurt, Nijmegen
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CONTROLEVERKL ARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: de directie, aandeelhouders en raad van commissarissen van KlokHolding BV

A.
Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2018
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van KlokHolding BV te
Druten gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van KlokHolding BV
per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31
december 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2018; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van KlokHolding BV en haar
groepsmaatschappijen zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B.
Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij
van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2
BW vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
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Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C.
Beschrijving van
verantwoordelijkheden
met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie voor de
jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie
afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen
heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar
geen absolute mate van zekerheid waardoor het moge-

lijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die
relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

ten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van
de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen
onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Nijmegen, 23 mei 2019
Crowe Peak Audit & Assurance BV

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activitei-

Was getekend
S.J. Wolberink RA

