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TO SUCCESS
IS ALWAYS
UNDER
CONSTRUCTION

WO O R D VA N D E D I R E C T I E

WOORD VAN DE DIRECTIE

2020 was het jaar dat overschaduwd werd door de
COVID-19 pandemie. In eerste instantie was het dan
ook bang afwachten wat de impact ervan zou zijn op
de economie. Ondanks deze nooit geziene gezondheidscrisis die we over ons heen kregen, kunnen we
tevreden terugkijken op onze bedrijfsopbrengsten
van EUR 267 miljoen met een resultaat voor belasting van EUR 4,2 miljoen.

DE EERSTE GOLF NA DE UITBRAAK
VAN DE PANDEMIE
In maart 2020 reageerde de markt met een eerste
schrikreactie waarbij projecten per direct on hold
gezet werden of vooruitgeschoven werden. Echter,
vanaf het vierde kwartaal zagen we zowel het bouwals het staalbouw marktsegment in Nederland terug
op volle toeren draaien. Er werd weer volop geïnvesteerd en onze orderportefeuille werd goed aangevuld. We verwachten dan ook dat we in 2021 een
omzetstijging naar EUR 350 miljoen kunnen realiseren met een evenredig nettoresultaat en dat we onze
geplande groeistrategie weer kunnen voortzetten.
De pandemie eiste ook binnen onze eigen organisatie
de nodige aanpassingen en vergde extra inspanningen van onze mensen. We hebben een grote
waardering voor de flexibiliteit, de creativiteit en
de veerkracht die onze mensen hierbij aan de dag
legden, en dat terwijl de richtlijnen meermaals veranderden. Waar mogelijk werkte men thuis, en er werd
creatief gezocht naar manieren om de onderlinge
communicatie en samenwerking optimaal te houden,
wat essentieel is voor onze bedrijfsprocessen.

ONZE TOEKOMSTPLANNEN
De Nederlandse en Belgische overheidsinstellingen
staan voor de renovatie en de vervanging van meer
dan honderd bruggen, tunnels, sluizen en viaducten.
Dit zal zorgen voor een boost binnen de infrasector
en een groei van het marktvolume in de segmenten
waarin wij actief zijn. Dat brengt ons bij de toekomsten investeringsplannen die we voor ogen hebben in
Vlissingen: we hebben een bod uitgebracht op het
nabijgelegen perceel van Shipyard de Donge, waarvan de aankoop in het tweede kwartaal van 2021

afgerond wordt. Daarnaast hebben we ook plannen
ontwikkeld om onze vestigingen van Middelburg en
Vlissingen samen te brengen op één locatie. Hiermee
spelen we strategisch in op de behoefte van de
markt en realiseren we onze groeiambitie binnen de
marktsegmenten bruggenbouw en offshore.
Voor het overige blijven we onze strategie en de
koers van onze bedrijven in Nederland en België
behouden. We blijven hierbij focussen op onze corebusiness, namelijk het bouwen van distributiecentra,
hyperscale datacenters (zowel de staalbouw als de
volledige CSA-package) en de grotere en complexe
staalbouw projecten in heel West-Europa.
Veiligheid vormt een zeer belangrijke kernwaarde
binnen onze bedrijfscultuur. We werken dan ook
voortdurend aan het optimaliseren van ons veiligheidsbeleid waar nodig, met de nodige aandacht
voor kwaliteitszorg. Binnen al onze businessunits
rollen we het gebruik van Comm’ant verder uit en
bewaken we onze bedrijfsprocessen volledig digitaal.
We zijn verheugd om vast te stellen dat de ingezette
acties leiden tot een zichtbaar dalende trend van de
verzuimcijfers.
Tot slot bedanken we onze klanten en onze
opdrachtgevers om ons ook in dit uitzonderlijk jaar
het vertrouwen te schenken. Daarnaast ook een
oprecht woord van dank voor de getoonde veerkracht van onze mensen: het is dankzij hen dat we
onze mooie projecten in uitzonderlijk moeilijke tijden
konden realiseren. We kijken vol vertrouwen naar
een toekomst waarin we onze groeistrategie samen
verder kunnen uitrollen.
Roosendaal, 12 mei 2021

IVAN VINCK
CEO
ASK ROMEIN INTERNATIONAL
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ASK Romein International BV
te Roosendaal (NL)
Beheermaatschappij

ASK Romein Holding BV
te Roosendaal (NL)
Onroerend Goed
vennootschap (NL)

ASK Romein BV
te Roosendaal (NL)
Verkoopmaatschappij

ASK Romein Staalbouw BV
te Roosendaal (NL)
Staalbouw

ASK Romein Bouw BV
te Roosendaal (NL)
Bouwbedrijf

ASK Romein Data Centers BV
te Roosendaal (NL)
Data Centers

Scheldeland Vastgoed II BV
te Roosendaal (NL)
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Projectontwikkeling

ASK Romein Malle NV
te Malle (BE)
ASK Romein Deutschland GmbH
te Straelen (D)

Staal- en Industriebouw

ASK Romein Holding NV
te Malle (BE)
Onroerend Goed vennootschap (B)

Oostingh Staalbouw BV
te Katwijk (NL)

Projectvennootschap

50%

Construct Bauengineering GmbH
te Straelen (D)
Engineering

Staalbouw

Hillebrand International BV
te Middelburg (NL)
Onroerend Goed vennootschap (NL)

ASK Romein Ireland Ltd
te Dublin (IE)

Hillebrand BV
te Middelburg (NL)
Bruggenbouw en infra

Projectvennootschap

Projectvennootschap

ASK Romein Denmark ApS
te Kopenhagen (DK)
Projectvennootschap

Combinatie Prins Clausbrug VOF
te Rotterdam (NL)

50%

Combinatie Strabag Hillebrand VOF
te Nieuwendijk (NL)

50%

Projectvennootschap

J. Stahl Holding BV
te Sluiskil (NL)
Holding vennootschap

DUWI Design BV
te Sluiskil (NL)
Engineering

OPERATIONELE
GANG
VAN ZAKEN

The Edge
Amsterdam / NL
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Onze specialisatie binnen het marktsegment bouw
ligt in het verwezenlijken van turnkey projecten van
grootschalige bedrijfspanden en distributiecentra.
Hoewel we over een uitgebreide technische kennis
beschikken en uiteraard een grote passie hebben
voor staal als hoofddraagconstructie, zullen we
steeds het meest voordelige totaalconcept ontwikkelen om op basis daarvan een keuze te maken
tussen staal-, beton- of houtbouw of een combinatie daarvan. Onze klanten en opdrachtgevers
formuleren hun verwachtingen waarmee wij met
onze eigen architect, engineers, BIM-modelleurs,
uitvoerders en ervaren projectmanagers aan de
slag gaan, en we verzorgen daarenboven ook
de nazorg met onze aftersales afdeling. We nemen op die manier alle zorgen van de klant uit
handen en dragen de volledige verantwoordelijkheid van opstart tot en met eindresultaat.

BREEAM, WELL EN CIRCULARITEIT
WINNEN AAN BELANG
ASK Romein levert al vele jaren projecten op met
een BREEAM-certificering. We mikken op grotere distributiecentra, en daar zien we in Nederland
dat BREEAM al ettelijke jaren volledig ingeburgerd
is. Meer en meer beginnen we ook het belang van
BREEAM te zien op de Belgische markt. De opgebouwde kennis van onze mensen in Nederland kunnen we nu ten volle inzetten in België.
Daarnaast zetten we ook in op twee andere belangrijke speerpunten: circulair bouwen en duurzaamheid. ASK Romein gelooft sterk in circulair bouwen
en we zijn er ons terdege van bewust dat onze sector
impact heeft op het milieu en op onze samenleving.
Wij zijn samen met alle andere bouwers van
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Nederland en België grootverbruikers van bouwmaterialen en we nemen hiervoor dan ook onze
verantwoordelijkheid.
Bij bouwprojecten draait circulariteit rond het gebruik
van hernieuwbare grondstoffen en materialen binnen al de verschillende processen. Door zoveel mogelijk materialen te hergebruiken zorgen we ervoor dat
onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleint en
dat bepaalde grondstoffen niet uitgeput geraken.
Het afgelopen jaar hebben wij onze eerste projecten op basis van duurzaamheid en circulariteit
gebouwd. Het pand DC3 voor onze klant Prologis
Benelux in Waalwijk is hiervan een mooi voorbeeld:
het pand is eenvoudig te demonteren en te hergebruiken, de materialen zijn vastgelegd in een
materialenpaspoort en qua herkomst is het materiaal gebaseerd op het begrip cradle to cradle (C2C),
een vernieuwende visie op duurzaam ontwerpen
en duurzaam produceren. Het gaat veel verder dan
‘alleen maar’ recycleren; bij dat laatste ontstaat er
vaak toch nog onbruikbaar restafval of neemt de
kwaliteit van het hergebruikte materiaal af. Bij C2C
wordt alles voor honderd procent hergebruikt. Zo
hebben we bij het project DC3 de vloer vervaardigd
van oude visnetten en calcium, een afvalproduct
van nabijgelegen waterzuiveringsinstallaties.
Het project geldt als voorbeeld van een integrale aanpak tussen de drie componenten BREEAM,
WELL en CIRCULARITEIT. WELL is een standaard
van het International Well Building Institute die
de focus legt op de gezondheid en het welzijn van
iedereen die het gebouw in kwestie bezoekt. Daarbij
wordt gekeken naar tien domeinen: lucht, water,
voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid,

INVESTERINGEN

FINANCIËLE
G A N G VA N Z A K E N

JAARREKENING

materialen, geest en samenleving. Er wordt bijvoorbeeld slimmer omgesprongen met verluchting
en verlichting op de werkplek, of er kan ook worden
aangezet tot meer beweging door middel van goed
zichtbare trappen.

OVERIGE
GEGEVENS

VESTIGINGEN
OP DE KAART

tigtal last-mile distributiecentra te bouwen over heel
Nederland. De huidige tendens is dat er nu meer en
meer wordt ingezet op het verduurzamen van die last
mile, de weg die een pakje aflegt vanaf het laatste
distributiecentrum waar het werd opgeslagen tot bij
de consument.

VAN EXTRA LARGE NAAR LAST MILE
DISTRIBUTIECENTRA

DUURZAAM ONTWERP

In Nederland zien we een trendwijziging op gang
komen van de grote XXL-distributiecentra naar last
mile distributie. Dit laatste zijn de kleinere distributiecentra die aan de rand van de stad gebouwd worden. Deze tendens zorgt ervoor dat er meer ingezet
wordt op het verduurzamen van die last mile, de weg
die een pakje aflegt vanaf de laatste opslagplaats
tot bij de consument. Het last mile distributiecentrum
bevindt zich dan zo dicht mogelijk bij de finale consumenten - in de periferie van de steden - waardoor
de afstand die afgelegd moet worden verkleint en de
e-commerce zeer duurzaam gemaakt kan worden.
We hebben deze trend vanaf het prille begin gevolgd
en we hebben reeds LOI’s afgesloten om een twin-

Verder zien we dat we met meerdere van onze
opdrachtgevers de extra mile mogen gaan voor wat
betreft duurzaam ontwerpen en bouwen. Voor BugaAuto bouwden we bijvoorbeeld een showroom in een
ecologische houtstructuur. De toonzaal bestaat uit
twee bouwlagen en is uniek in zijn soort. Aanvankelijk
zou het een klassieke betonstructuur worden, maar
in de loop van het voortraject is de bouwheer uit ecologische overwegingen overgeschakeld op hout. ASK
Romein heeft reeds de nodige ervaring met hybride
beton-houtstructuren en het verdere studie- en
verdiepingswerk dat binnen dit project nog door ons
is gebeurd, zal ongetwijfeld ook bij latere projecten
kunnen worden ingezet.

Buga-Auto
Wijnegem / BE
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DE IMPACT VAN CORONA
2020 was uiteraard het jaar waarin de coronapandemie uitbrak en dit had heel wat impact op de ondernemingswereld: een aantal lopende projecten en
nieuwe investeringen werden per direct on hold gezet
of vooruitgeschoven. Gelukkig zagen we in het vierde
kwartaal in Nederland een golf van nieuwe opdrachten binnenstromen, terwijl de markt in België duidelijk
stroever op gang kwam.
Ons klantenbestand binnen het bouwsegment bestaat voor 85 procent uit vaste partnerships en repetitieve klanten welke de kennis, kunde en kwaliteit
van ons bedrijf erkennen en blijven waarderen. Het
feit dat ze telkens opnieuw met ons willen samenwerken voor nieuwe projecten sterkt ons in ons optimisme naar de toekomst toe.

ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER
• OPSLAGLOODS BRUCO CONTAINERS
Voor Bruco Containers bouwden we een open
opslagloods in Sambreville. Bruco Containers heeft
een hoofdzetel in Antwerpen en verzorgt van daaruit
containerverhuur in heel de provincie Antwerpen.
In Wijnegem kunnen hun klanten terecht voor afvalverwerking en dankzij deze tweede site in
Sambreville kunnen ook klanten uit andere regio’s
beroep doen op de diensten van Bruco Containers.
Het project in Sambreville is in totaal bijna 24.000
vierkante meter groot en omvat 2.100 ton staal.
De opslagloods heeft een vrije overspanning van 72
meter, wat redelijk uniek is.

14

Bruco
Sambreville / BE
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Jumbo
Bleiswijk / NL
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• E-FULFILMENT CENTER SOMERSET
CAPITAL PARTNERS & JUMBO
Voor Jumbo, de Nederlandse supermarktketen, en
Somerset Capital Partners bouwden we een e-fulfilment center in Bleiswijk. In december 2019 startten
we met de grondwerken en in januari 2020 staken
we de eerste paal in de grond. Het hele project is
opgericht volgens de BREEAM-kwalificatie ‘outstanding’. De nieuwbouw werd onder meer uitgerust met
HR++glas, hoogwaardige gevel-, vloer- en dakisolatie, zonnepanelen, energiezuinige gebouw- en

terreinverlichting (LED) en wordt aangesloten op een
WKO-installatie.
Het gigantische e-fulfilment center is maar liefst
40.000 vierkante meter groot en gebouwd om nog
beter te kunnen inspelen op het almaar veranderende winkelgedrag van de consument. Het vormt een
logistieke hub van waaruit klanten hun online bestelde
boodschappen rechtstreeks thuis kunnen ontvangen.

Prologis Benelux
Waalwijk / NL
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• LOGISTIEKE CENTRA
PROLOGIS BENELUX
ASK Romein realiseerde als turnkey hoofdaannemer de bouw van een nieuw logistiek centrum voor
het Prologis Park in Waalwijk. Het project heeft een
gebouw oppervlakte van circa 51.000 vierkante met
drie verschillende hallen en drie kantoorgebouwen.
Het gebouw wordt gecertificeerd conform BREEAM
very good. Met dit nieuwbouwproject speelt Prologis
in op de grote vraag naar logistieke voorzieningen in
deze regio van zowel Nederlandse als buitenlandse partijen. De regio Waalwijk is een van de snelst
groeiende logistieke markten in Nederland dankzij de
makkelijke toegang tot de A59, scheepsvrachtterminals en de nabijheid van grote hubs als Antwerpen
en Rotterdam.

JAARVERSLAG 2020

Het pand vormt een mooi voorbeeld van circulair
bouwen: het is eenvoudig te demonteren en te
hergebruiken, de materialen zijn vastgelegd in een
materialenpaspoort en qua herkomst is het materiaal gebaseerd op het begrip cradle to cradle (C2C),
waarbij een product na een eerste gebruik opnieuw
grondstof wordt voor het volgende product. Bij cradle
to cradle is het doel dat het voor honderd procent
wordt hergebruikt. De vloer van het logistiek centrum
dat we bouwden voor Prologis is vervaardigd uit oude
visnetten en calcium, een afvalproduct van nabijgelegen waterzuiveringsinstallaties. Het project geldt
als voorbeeld van een integrale aanpak tussen de drie
componenten BREEAM, WELL en CIRCULARITEIT.

O P E R AT I O N E L E G A N G V A N Z A K E N

• OPSLAGHALLEN ACCESS WORLD
Access World investeert in Vlissingen in drie nieuwe
opslaghallen met een totale oppervlakte van 25.000
vierkante meter welke gefaseerd gebouwd worden
door ASK Romein. Access World is actief in meer dan

25 landen en heeft meer dan 150 vestigingen. Het is
niet de eerste keer dat we voor dit bedrijf bouwen. In
het verleden bouwden we op hetzelfde terrein ook al
enkele loodsen.
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Acces World
Vlissingen / NL

Buga-Auto
Wijnegem / BE
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• SERVICEGARAGE EN SHOWROOM
BUGA-AUTO
In Wijnegem bouwden we voor onze klant Buga-Auto
een nieuwe showroom en een nieuwe servicegarage in een volledig eco-vriendelijke houtstructuur.
Aanvankelijk zou het een klassieke betonstructuur
worden, maar in de loop van het voortraject is de
bouwheer uit ecologische overwegingen overgeschakeld op hout. Omdat de bomen tijdens hun leven
zoveel CO2 capteren en zuurstof afgeven is hout als
bouwmateriaal CO2-negatief, productie en transpor-
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temissies inbegrepen. Dat maakt dat hout één van de
meest ecologische materialen is om mee te bouwen.
ASK Romein had in het verleden al ervaring met hybride beton-houtstructuren, maar een volledig gebouw
optrekken in hout was nieuw. Het vergt een andere
benadering dan een beton- of staalstructuur, zeker op
stabiliteits-technisch vlak en het studie- en verdiepingswerk dat hierbij is gebeurd, zal ongetwijfeld ook
bij latere projecten kunnen worden toegepast.

O P E R AT I O N E L E G A N G V A N Z A K E N

• LOGISTIEK COMPLEX
LOGISTICS CAPITAL PARTNERS
Voor onze klant Logistics Capital Partners (LCP)
bouwden we op ongeveer tien maanden tijd in Nijvel
een indrukwekkend logistiek complex van 32.000
vierkante meter, dat is opgedeeld in twee units met
kantoor- en opslagruimtes. LCP is een topontwikkelaar van logistieke complexen in Europa en richt haar
pijlen nu ook op België. Na de opening van een kantoor
in België in 2018 investeerde LCP in de bouw van dit
tweeledige magazijncomplex, waar het farmaceutische bedrijf Medi-Market als eerste huurder intrekt.

Bij dit project totaalproject waren we niet alleen
verantwoordelijk voor de ruwbouw, maar ook voor
de technische installaties, de afwerking en de
buitenaanleg. Onze opdrachtgever vond tijdens de
bouw al een huurder voor unit 1, waardoor we in volle
uitvoering nog een aantal planwijzigingen moesten
doorvoeren om de kantoorruimte in extremis uit
te breiden.

19

Logistic Capital Partners
Nijvel / BE

STAALBOUW

EEN GOED
GEVULDE ORDERPORTEFEUILLE
2020 begon goed voor Staalbouw met een mooi
gevulde orderportefeuille. Zo gingen we van start
met een aantal bijzondere projecten waaronder
verschillende datacenters, The Edge in Amsterdam
en een indrukwekkende vrieshal in het Franse
Rennes. Daarnaast stond een deel van onze productiecapaciteit in teken van projecten voor onze divisie
Bouw, zoals voor het distributiecentrum voor Jumbo
Supermarkten in de Bleiswijk.
20

Daarenboven verliepen de onderhandelingen voor
een aantal interessante opdrachten erg vlot en
kreeg ASK Romein in de loop van februari 2020 de
opdracht om mee te werken aan de grootste investering sinds jaren in de petrochemie: een nieuwbouw
van Borealis in de haven van Antwerpen.

EXTRA UITDAGINGEN
Omstreeks deze periode barstte de coronapandemie los en dat bracht zoals gekend een heleboel
nieuwe richtlijnen met zich mee. We moesten ons als
bedrijf met andere woorden heruitvinden. Er werd
opgelegd om zoveel mogelijk thuiswerk te faciliteren,
terwijl enkele buitenlandse projecten - onder andere
in Luxemburg en in Frankrijk - door de klant on hold
werden gezet of vertraging opliepen. Reizen en werken in het buitenland stond in vraag, buitenlandse
werknemers moesten terug naar hun thuisland, en
dit had uiteraard een weerslag op al onze productielocaties. De bezetting werd kleiner, projecten werden
doorgeschoven omdat opdrachtgevers onzeker
werden en klanten gingen op het vlak van investeringen op de rem staan of schoven ze door naar de
toekomst.
We anticipeerden zoveel mogelijk op de maatregelen
die werden gesteld door de overheid om de continuïteit van onze projecten binnen de mate van het

JAARVERSLAG 2020

mogelijke te waarborgen. Voor grote projecten zoals
Borealis in Antwerpen, moesten we door de nieuwe
omstandigheden de nodige uitdagingen overwinnen.
We zorgden er uiteraard steeds voor dat onze mensen in veilige omstandigheden konden werken.

SUCCESVOLLE PROJECTEN
Gelukkig werd na de eerste coronagolf duidelijk
dat de impact binnen de staalbouwsector minder
groot was dan we aanvankelijk vreesden. De tot de
verbeelding sprekende koepel van The Edge met een
overspanning van 77 meter vormt daar een mooi
voorbeeld van. Dit project kon volledig volgens de
vooropgestelde planning worden afgerond. Hetzelfde
geldt voor het project voor Jumbo DC in de Bleiswijk,
waarbij we binnen de twee maanden 3.000 ton staal
produceerden en aansluitend in een snel tempo
monteerden. We leverden ook meerdere offshore
projecten volgens de oorspronkelijk afgesproken
planning op, ondanks de COVID-19 pandemie.
Aangezien wij ons ook specialiseren in de nichemarkt
van de datacenters, een segment dat niet zo onderhevig is aan economische schommelingen, konden we
binnen dit segment terugvallen op een aantal mooie
opdrachten waaronder een datacenter in Groningen
en in Middenmeer. In dit segment wordt er overigens
volop verder geïnvesteerd, wat maakt dat we eind
2020 volop nieuwe opdrachten binnenkregen, zowel
in Nederland, België, Denemarken als in Duitsland.
Ook de bouw van het AFAS Stadion, een zeer
prestigieus project in samenwerking met de
Koninklijke BAM Groep, liep door. Binnen dit project –
de heropbouw van het bestaande stadion in
Alkmaar – produceerden en monteerden wij een
megatruss met een overspanning van ruim
170 meter.

O P E R AT I O N E L E G A N G V A N Z A K E N

AFAS Stadion
Alkmaar / NL
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BINNEN DE MUREN VAN ASK ROMEIN
Begin 2020 hebben we ook met veel enthousiasme
een aantal nieuwe trajecten van LEAN en 5S opgestart. Het doel hiervan is om de werkwijze tussen al
onze vestigingen naar een steeds hoger niveau te
tillen, waarvoor een uitgebreide en intensieve samenwerking binnen de groep vereist is. Daarnaast werken
we verder aan het op peil houden van de reeds ingevoerde veranderingen en de behaalde verbeteringen.
De integratie van nieuwe softwaresystemen binnen
ons bedrijf had weinig te lijden onder de crisis. In
het kader van het optimaliseren van de afstemming
tussen productie en montage lopen momenteel trajecten waarbij parametrisch ontwerpen steeds een-

voudiger wordt en waardoor ASK Romein bijgevolg
in staat zal zijn om op basis van eerder gemaakte
ontwerpen of eisen van de klant op een nog kortere
tijdspanne een passend ontwerp te maken.
Daarnaast vindt een koppeling plaats tussen
verschillende programma’s op de engineeringsafdeling. Als gevolg hiervan kunnen we in verschillende programma’s de verzamelde data breder
inzetten. Op die manier kunnen we binnen ASK
Romein enerzijds basisgegevens van opdrachtgevers inzetten in onze ontwerpen en uitwerkingen,
en anderzijds data van machines en afgeronde
projecten inzetten om de kostprijsberekeningen op een steeds hoger niveau te krijgen.

In 2021 wordt naast de afronding van de projecten
zoals het AFAS Stadion en het grote Borealis-project
gewerkt aan een tal van nieuwe opdrachten, zoals de
datacenters en projecten voor enkele industriële opdrachtgevers. Het gaat hierbij om totaalopdrachten
waarbinnen we verantwoordelijk zijn voor het ganse
traject van ontwerp tot en met oplevering, inclusief
inrichting en installaties.
Uiteraard blijven we steeds de actuele richtlijnen
omtrent COVID-19 in acht nemen. Toch mogen we
besluiten dat ASK Romein zich eveneens in deze onzekere tijden weet te onderscheiden als een belangrijke partner voor de professionele opdrachtgever.
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The Edge
Amsterdam / NL

JAARVERSLAG 2020

ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER
• DAK AFAS STADION
ASK Romein bouwt in samenwerking met BAM
Bouwtechniek een nieuw dak voor het AFAS Stadion
te Alkmaar. Het nieuwe dak wordt aan alle zijden vier
meter langer dan het bestaande dak en de lichtmasten worden vervangen door duurzame ledverlichting
mooi geïntegreerd in de dakrand. Het paradepaardje
vormt de 600 ton wegende megatruss met een lengte
van 170 meter, een gigantische boogconstructie welke
als dak boven de Molenaar-tribune komt. De constructie werd door twee gigantische rupskranen netjes op
zijn plaats gehesen.

O P E R AT I O N E L E G A N G V A N Z A K E N

Aperam
Genk / BE
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• KOEPEL THE EDGE

• MACHINEHAL APERAM

Voor het prachtige renovatieproject EDGE
Amsterdam van maar liefst 60.000 vierkante meter
realiseerde en monteerden wij de spectaculaire
glazen koepel in een gigantische stalen draagconstructie. De glazen koepel heeft een diameter van 76
meter en vormt het kloppende hart van dit grootse
project. In het oorspronkelijke kantoorgebouw uit
1970 werd de binnenruimte niet benut, maar dankzij
de glazen dakconstructie vormt deze nu een levendige ontmoetingsplek met kwalitatieve werkplekken
en veel natuurlijk daglicht. Het microgeometrische
ontwerp van de koepel vormt een knipoog naar
de vormgeving van Oyevaar, de oorspronkelijke
architect van het gebouw. ASK Romein monteerde
de staalconstructie zowel aan de buiten- als aan de
binnenkant. Het gebouw voldoet dankzij de herontwikkeling door opdrachtgever G&S Bouw aan de
hoogste eisen op vlak van duurzaamheid, technologie
en gezondheid.

Het beursgenoteerde staalbedrijf Aperam koestert
grootse plannen en daarbij hoort een nieuwe machinehal. Het gaat om een bijzonder gebouw waarbij
ASK Romein instond voor de stalen draagconstructie
en de buitenschil. De langwerpige hal bestaat uit vier
delen met een totale lengte van 400 meter en is 19
meter breed. In totaal is de hoofdstructuur goed voor
bijna 4.700 ton staal.
De delen zijn onderling met elkaar verbonden, maar
elk gedeelte vergde een specifieke opbouw in functie van de opeenvolgende bewerkingsprocessen van
de machinehal. De uitdagingen binnen dit omvangrijke project waren niet min: we moesten rekening
houden met zeer kleine toleranties, de planning was
atypisch en de ruwbouw moest binnen een uiterst
strakke uitvoeringstermijn gerealiseerd worden.

BRUGGENBOUW & OFFSHORE

TERUGBLIK
OP EEN
SUCCESVOL JAAR
Binnen Hillebrand blikken we terug op een succesvol
jaar waarin de kracht van de marktdiversificatie wederom een belangrijke troef voor ons geweest is.
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Het eerste half jaar stond voornamelijk in het teken
van offshore projecten, terwijl het tweede deel van
het jaar voornamelijk infraprojecten behelsde. Door
de mix tussen de verschillende markten en projecten
is de productiebezetting gedurende het hele jaar boven de begrote bezetting gebleven, wat in combinatie met goede projectresultaten resulteerde tot een
positief financieel resultaat. We zijn tevreden dat de
ingezette weg van een aantal jaar geleden nu ook de
verwachte resultaten oplevert. Dat stemt ons, samen
met de positieve marktontwikkelingen, positief voor
de toekomst.
Het afgelopen jaar realiseerden en scoorden we ook
nieuwe projecten in de marktsegmenten waar we de
komende jaren veel van verwachten, zoals offshore
decommissioning (ontmanteling) en de zogenoemde
V&R-opgave binnen de infrastructurele markt. Er
wordt verwacht dat deze markten zeer sterk zullen
groeien.
De orderintake voor de infrastructurele projecten
binnen Nederland gaat volgens de geprognotiseerde verwachtingen: daar zien we een mooie mix van
nieuwbouwprojecten en renovatiewerken.

waarin zij actief is. De toename van het marktvolume
is te verwachten als gevolg van:
• De Vervangings- en Renovatie opgave waar zowel
de Nederlandse als Belgische overheidsinstellingen
voor staan als gevolg van een grote hoeveelheid
achterstallig onderhoud aan honderden
bruggen en sluizen in Nederland en België
• Het geplande toenemende aandeel van de
duurzame energie in de offshore wind sector.
• De verwachte omzet voor de komende
jaren in de ontmanteling van de olie &
gas platforms op de Noordzee.
• De vraag naar speciale constructies in de
utiliteitsbouw en evenementen/ toeristische
sector door de toenemende architectonische
invloed op deze projecten. Deze constructies zijn
vaak onderdeel van projecten van ASK Romein.
De geografische ligging van de locatie in Vlissingen is
centraal in de markten zoals Hillebrand die wil bedienen, centraal in de offshore wind hub die Vlissingen
ambieert te zijn en met een uitstekende ontsluiting
naar het achterland van Nederland en België voor de
infra projecten.

ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER
• TOPSIDE SUPPORT SKIDS

Het afgelopen jaar zetten we ook de eerste stappen op
de Belgische infrastructurele markt; een logische aanvulling op het totaalaanbod van ASK Romein in Malle
en op de kennis en faciliteiten van Hillebrand.

MARKTVERWACHTINGEN
Op basis van marktanalyses verwacht Hillebrand een
groei van het marktvolume in alle marktsegmenten
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Het afgelopen jaar heeft Hillebrand in opdracht
van Allseas de fabricage en levering van de topside
support skids uitgevoerd. Deze support skids worden
gebruikt voor de ontmanteling van de platforms Shell
Brent Alpha, Total Tyra East en Total Tyra West. Met
deze support skids wordt het gedemonteerde platform vanaf het ponton Iron Lady over de skidbeams
(grote glijbanen) op de wal geschoven.

O P E R AT I O N E L E G A N G V A N Z A K E N

Sluiscomplexen Sambeek
en Belfeld / NL

Het project omvat de productie en levering van de
support skids met een opbouw van 24 tot 26 ton per
stuk en een lengte van 11 tot 14,8 meter uit samengestelde HEB800- en HL1000-profielen en -plaatwerk.
Omdat we zoveel skids moesten leveren - er waren
drie types samenstellingen, goed voor in totaal 36
grote skids en 72 stuks opbouwsamenstellingen
- hebben we een seriematige productielijn in de
werkplaats opgezet zodat we zeer efficiënt konden
produceren. Door de omvang van dit project en de
betrekkelijk korte doorlooptijd is dit project verdeeld
over de vestigingen van ASK Romein in Roosendaal,
Oostingh Katwijk en Hillebrand Middelburg. Dat
we binnen ons bedrijf op deze manier de krachten
kunnen bundelen levert een groot voordeel op inzake
tijdswinst voor onze klant.
Dankzij de korte lijnen tussen onze productievestigingen konden de onderdelen die op onze verschillende
locaties werden gefabriceerd tijdig worden aangeleverd en verder worden afgewerkt bij Hillebrand.

• GREATER CHANGUA
Het Greater Changhua-project is een offshore windproject in Taiwanese wateren en bestaat uit vier velden in de Straat van Taiwan, van 35 tot 60 kilometer
voor de kust van de provincie Changhua. Het project

wordt ontwikkeld door de Deense offshore windontwikkelaar Ørsted, en Heerema Marine Contractors
is de aannemer voor het transport en de installatie
van 111 turbinefunderingen en de installatie van twee
offshore onderstations voor het Greater Changhua 1
en 2a offshore windproject.
Op elke locatie worden eerst drie pinpalen geplaatst,
waarna een jacket bovenop de pinpalen wordt
aangebracht. Voor dit project droeg Hillebrand bij
aan de installatie van de fundering door het leveren
van installatieapparatuur. Dankzij onze expertise en
een open communicatie met de klant werd alles tijdig
geprefabriceerd en geïnstalleerd aan boord van het
transportschip.

• SLUISCOMPLEXEN SAMBEEK
EN BELFELD
Om het water in de Maas te reguleren en de scheepvaart veilig doorgang te laten vinden, zitten er in de
Maas bij Sambeek en Belfeld een zestal sluiskolken
(2x3). De regeling van het waterniveau vindt plaats
middels nivelleerschuiven. Hillebrand demonteert de
sluisdeuren en de oude schuiven en monteert vervolgens de door haar geproduceerde nieuwe schuiven
waarna de sluisdeuren weer teruggeplaatst worden.
Het werk is gestart met de pilot eind oktober 2020
en loopt door tot eind oktober 2021.
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• WILHELMINASLUIS EN
BEATRIXBRUG
Voor opdrachtgever Heijmans mochten we in een
tijdsbestek van drie weken twee basculebruggen
over de Wilhelminasluis in het centrum van Zaandam
monteren en in bedrijf stellen. We leverden hiervoor
twee stalen basculebruggen af die de oude bruggen vervangen op dit belangrijk water- en wegenknooppunt. Beide bruggen zijn nu 23 meter lang
en volkomen identiek, een bewuste keuze, want dat
vereenvoudigt het onderhoud in de toekomst. Naast
de brugdekken moesten we ook het volledige bewegingswerk met de contragewichten en de besturing
van de bruggen vernieuwen. Daarvoor moesten we
ook de brugkelders aanpassen. We bouwden niet
alleen beweegbare bruggen, maar ook de elektromechanische aandrijving, wat een extra uitdaging vormde, gezien deze zeer complex en compact is. Ondanks
de strakke planning van montage en aansluiting van
de aandrijving verliep de installatie van de bruggen
vlekkeloos.

26

Engewormerbrug
Wijdewormer / NL
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• ENGEWORMER- EN KWADIJKERBRUG
Voor het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier heeft Hillebrand de vervanging
van twee ophaalbruggen verzorgd. Beide bruggen
dienen als ophaalbrug en werken met een hydraulische cilinder. Hillebrand was verantwoordelijk voor
het ontwerp en verdere engineering, de fabricage,
de conservering, het transport, de montage tot en
met de inbedrijfstelling van beide bruggen. Voor de
Kwadijkerbrug is Hillebrand tevens hoofdaannemer
waarbij zowel de sloop van de oude brug als de
betonnen onderbouw tot onze scope behoren. Voor
de Engewormerbrug hebben we een combinatie
gevormd met een civiele aannemer.

• ROGGEBOTBRUG
Ook voor deze opdracht is Hillbrand verantwoordelijk voor het gehele traject van ontwerp tot en met
conservering. De oude weg met de rotonde bij de

O P E R AT I O N E L E G A N G V A N Z A K E N
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Beatrixbrug
Zaandam / NL

Roggebotsluis tussen het Vossemeer en Drontermeer
maakt plaats voor nieuwe infrastructuur met aparte
oplossingen voor het langzame en het snelle verkeer.
Het geheel bevindt zich nu in de ontwerpfase, medio
2021 zal de productie worden opgestart.
Het val van de brug heeft een afmeting van 25 bij 25
meter, weegt ongeveer 300 ton en dient vanwege
de afmetingen verticaal over water getransporteerd
te worden van Middelburg naar Kampen. Ter plaatse
zal ze nog een redelijke weg moeten afleggen, wat
maakt dat de montage complex is. De imposante
werktuigbouwkundige aandrijving valt eveneens
onder de scope van Hillebrand. Het gaat met andere
woorden over een totaalproject waarbij we onze
klant zoveel mogelijk ontzorgen door onze kennis,
kunde en kwaliteit te bundelen.

• PRINS CLAUSBURG
Deze beweegbare fiets- en voetgangersbrug wordt
een opmerkelijke verschijning die de nieuwe wijk
Stadswerven verbindt met het historische centrum
van Dordrecht. De brug is met zijn 120 meter lengte en
1.000 ton gewicht niet alleen groot van formaat, maar
vormt ook een innovatieve en complexe opdracht die
het technisch vernuft van Hillebrand onderstreept.
Het openen en sluiten van de basculebrug met zijn 30
meter hoge draaibare ballastmast is een waar spektakel. De mast beweegt bij opening naar de val toe om
op 85 graden samen tot stilstand te komen. Bij sluiting
blijft de ballastmast de eerste 45 graden van de beweging bij de val om zich daarna sierlijk op te richten.

MVO &
DUURZAAMHEID

Acces World
Vlissingen / NL

BEDRIJFSSTRUCTUUR

O P E R AT I O N E L E
G A N G VA N Z A K E N

MVO &
DUURZAAMHEID

VEILIGHEID &
K WA L I T E I T - Q H S E

PERSONEEL &
OPLEIDINGEN

MVO &
DUURZAAMHEID
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet
meer weg te denken uit onze maatschappij en uit
ons bedrijfsbeleid. We streven voortdurend naar
het verbeteren van onze activiteiten in functie van
maatschappij en milieu. We zijn trots op onze groene
container en binnen onze eigen bedrijven en projecten trekken we de lijn van duurzaamheid zo ver
mogelijk door.

BUILDING WITH ENERGY
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Onze ‘groene’ container ‘Building with energy’ staat
op onze bouwwerven om elektriciteit te leveren
voor het gehele ketenpark en de bouw zelf. Het dak
is voorzien van kleine windmolens en zonnepanelen waarmee de energie wordt opgewekt en het
overschot wordt opgeslagen en aangewend voor
later. Zo werken we duurzaam met honderd procent
hernieuwbare energie.
Daarnaast maken we binnen onze bedrijven duurzame keuzes door bijvoorbeeld overal ledlampen te
voorzien en te kiezen voor elektrische heftrucks. Het
nieuwe kantoor dat we bouwden voor onze vestiging
in Malle is bijna volledig energieneutraal.

FSC ®-CERTIFICATEN
We zijn enorm trots op het Forest Stewardship
Councel (FSC®) Multi-sitecertificaat. De FSC®certificering wordt beheerd vanuit ASK Romein
International, waaronder alle bedrijven van ASK
Romein werken en vanuit deze organisatie worden
alle certificeringseisen gewaarborgd en getoetst.
Concreet staat één persoon binnen ons bedrijf in
voor het certificaatbeheer, wat maakt dat we autonoom dit label verder kunnen implementeren en
toepassen.
Het is voor ons een mooie erkenning, des te meer
omdat we het bijzonder belangrijk vinden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en bij te
dragen aan de zorg voor onze planeet. FSC® zorgt
voor sociaal, ecologisch en economisch verantwoord
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bosbeheer en voor de bescherming van de leefgebieden van planten en dieren, met respect voor de lokale
bevolking. Daarenboven draagt het label ook bij aan
de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd.
Binnen onze projecten geeft het FSC®-keurmerk aan
dat de beschreven materialen die gebruikt werden
tijdens het volledige project afkomstig zijn uit verantwoord bosbeheer. Bossen zijn van onschatbare
waarde op het vlak van biodiversiteit en vervullen
ecosysteemdiensten die cruciaal zijn voor het voortbestaan van het leven op onze planeet. Kortom, het
label past perfect binnen de duurzaamheidsvisie van
ASK Romein op onze planeet.

DUURZAAM EN
CIRCULAIR BOUWEN
We bouwen onze projecten zoveel mogelijk conform
de BREEAM-duurzaamheidsdoelstellingen, waarbij
innovatie ten voordele van het milieu gecombineerd
wordt met een gezonder en comfortabeler werkklimaat én een zo laag mogelijke gebruikskost van
een gebouw.
Ook circulair bouwen wordt meer en meer de maatstaf. Het afgelopen jaar hebben we onze eerste
projecten op basis van circulariteit gerealiseerd,
waarbij we minder materialen gebruiken, minder afval
produceren en het afval dat we maken, zelf verwerken
en recycleren. Een voorbeeld is het pand DC3 voor
Prologis in Waalwijk, dat eenvoudig te demonteren en
te hergebruiken is. De materialen zijn vastgelegd in
een materialenpaspoort en qua herkomst is het materiaal gebaseerd op het begrip cradle to cradle (C2C).
Het project geldt als voorbeeld van een integrale
aanpak tussen de drie componenten BREEAM, WELL
en CIRCULARITEIT. We hebben de circulaire toolbox
toegepast op dit project. De toolbox legt het verschil
uit tussen circulariteit, cradle to cradle (volledig hergebruik) en werken met afbreekbare grondstoffen. We
hebben gebruikgemaakt van het materialenpaspoort
en hebben bijvoorbeeld de vloer in het pand vervaardigd van oude visnetten en calcium, een afvalproduct
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Buga-Auto
Wijnegem / BE

van nabijgelegen waterzuiveringsinstallaties. Wij
geloven dat we de impact op het milieu drastisch
kunnen verlagen door de waarde van de materialen
te erkennen en ze vast te leggen in het materialenpaspoort dat we momenteel bij bijna al onze projecten
gebruiken. Deze maatregelen zijn ook noodzakelijk: in
2019 was de bouwsector in Europa verantwoordelijk
voor 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen
zoals CO2, 50 procent van het energieverbruik, 1/3
van het waterverbruik en 50 procent van de materiaalstromen. Daarnaast zijn de productie en het
transport van bouwmaterialen verantwoordelijk voor
een aanzienlijk percentage van de wereldwijde CO2uitstoot. Het is dus uitermate belangrijk dat we onze
verantwoordelijkheden opnemen en zoveel mogelijk
circulaire strategieën implementeren.

ONDERWIJS
ASK Romein wil ook op maatschappelijk vlak haar
steentje bijdragen. Zo vinden we het uiterst belangrijk
om te blijven investeren in onze (toekomstige) werknemers door opleidingstrajecten en stages aan te
bieden aan studenten, meer specifiek binnen studierichtingen zoals civiele techniek, bouw- en werktuigbouwkunde. Daarnaast blijven we de mogelijkheid

bieden tot duaal leren, waarbij leerlingen van het
technisch onderwijs drie dagen in de week opgeleid
worden door onze eigen werknemers en hierdoor
extra vaardigheden kunnen ontwikkelen. De leerlingen
combineren dit met twee dagen in de schoolbanken.
Uiteraard blijven we ook investeren in onze eigen
werknemers en bieden we bijvoorbeeld regelmatig
trainingen aan on the job. Onze mensen met een
vaste werkplek op kantoor krijgen de mogelijkheid
om op sitebezoek te gaan op de projecten waarbij
ze betrokken zijn, zodat ze voeling krijgen met wat er
daadwerkelijk op onze bouwplaatsen gebeurt.

RESEARCH & DEVELOPMENTACTIVITEITEN
Zoals ook bovenstaand beschreven houdt ASK
Romein zich op gepaste schaal bezig met R&Dactiviteiten. Daarnaast volgen wij de markt voor wat
betreft nieuwe productietechnieken en vernieuwende
ontwerpen en passen wij deze waar mogelijk toe.
Wij bieden onze (potentiële) opdrachtgevers steeds
een doordacht ontwerp aan, waarbij een optimale
fabricage in combinatie met een veilige en efficiënte
montage belangrijke criteria zijn.
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VEILIGHEID &
KWALITEIT - QHSE

Prologis DC3
Waalwijk / NL
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HEALTH SAFETY
ENVIRONMENT
(HSE) & QUALITY
ASSURANCE (QA)
In 2020 hebben zowel de QA- als de HSE-afdeling
nauw samengewerkt om het ganse management van
deze afdeling te optimaliseren waardoor we vandaag
alle mogelijke QHSE-risico’s op onze businessunits
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nog adequater beheersen. Om dit te verwezenlijken
heeft elke afdeling in 2020 een zelfstandige route
afgelegd. We geven hieronder enkele speerpunten
weer van het afgelopen jaar.
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leidinggevende en de betrokken teamleden. Op die
manier krijgen zij meteen de nodige details over het
incident en kunnen ook de kwartaalevaluaties sneller
tot stand komen. Het bijsturen op binnenkomende
informatie verloopt daardoor effectiever. De RI&E is
qua format voor de gehele organisatie gelijkgetrokken en is aangeboden aan de ondernemingsraad. De
vernieuwde stukken zijn goedgekeurd en we vatten
de toekomst aan met een duidelijke koers voor ogen.
De HSE-projectplannen omvatten voor zowel de productie- als de projectlocaties de praktische uitwerking van het HSE-beleid en zijn in samenwerking
met de marketingafdeling in een fris huisstijljasje
gestoken. Deze HSE-documenten zijn digitaal
beschikbaar gemaakt in de Comm’ant-omgeving
en kunnen ten alle tijden door ieder projectteam
geraadpleegd worden.

In 2020 hebben we het HSE-beleid onder de loep genomen en hebben we ingezet op de uitbouw van kennisdeling tussen de businessunits. Drie stuurgroepen
- productie, montage en bouw - zijn samengebracht
om onze veiligheidscultuur naar een nog hoger niveau te tillen. De stuurgroepen hebben onderwerpen
naar voren gebracht die extra aandacht verdienden,
deze onderwerpen zijn kritisch geanalyseerd en de
verschillende businessunits hebben werkgroepen
samengesteld die met deze info aan de slag gegaan
zijn. De resultaten werden vervolgens gebundeld
en teruggekoppeld aan de stuurgroepen. In overleg
met de governancegroep - de groepsdirectie en de
manager van de HSE-afdeling - heeft men gekeken
naar wat er verbeterd diende te worden, op korte en
middellange termijn.
De verschillende productielocaties hebben op die
manier het 5S/Leantraject volledig omarmd en het
traject is ook duidelijk zichtbaar binnen onze projecten. Elke week opnieuw volgen we het plan kritisch
op, houden we controlemomenten en voeren we discussies om ervoor te zorgen dat onze werkprocessen
veilig en gecontroleerd verlopen.

Ons doel is en blijft zeer duidelijk: geen (bijna) ongevallen op de werkvloer. We werken daar met zijn allen
elke dag aan! De daling van het aantal verzuimincidenten blijft aanhouden en dit feit bewijst dat we de
zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu meenemen
als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het meest besproken risico van 2020 was de
COVID-19 pandemie die al heel veel van onze medewerkers heeft gevraagd op het gebied van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De HSE-afdeling
is dankbaar voor de grote mate van bereidheid
binnen de organisatie om gezamenlijk de COVID-19
maatregelen te implementeren, te respecteren en te
handhaven.

Zowel het melden van een incident als het delen van
de info omtrent dat incident zijn geüniformeerd in
een digitaal registratiesysteem dat beheerd wordt
door de HSE-afdeling. Van zodra er een melding
wordt aangemaakt genereert het systeem automatisch een mail en verstuurt deze ook naar de

2016

2017

2018

2019

2020

936.184

1.027.909

1.443.707

1.957.498

1.873.225

Aantal ongevallen met verzuim

2

4

5

3

1

Aantal ongevallen met dodelijke afloop

0

0

1

0

0

0,43

0,38

0,83

0,31

0,11

Aantal werkdagen met verzuim

155

166

375

62

20

Ernstgraad

0,17

0,16

0,26

0,03

0,01

Aantal gewerkte uren

Frequentiegraad
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QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY
CONTROL (QC)
In 2020 werd er door de QA-Afdeling veel geïnvesteerd in kwaliteitszorg waarbij het verder implementeren van het IT-platform Comm’ant centraal stond.
Met Comm’ant beschikken alle businessunits over een
geïntegreerd digitaal managementsysteem waarin
alle bedrijfsprocessen geborgd zijn en waarin
QA-registraties verwerkt worden.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de
informatie die is opgeslagen in Comm’ant werden
de medewerkers van ASK Romein in het gebruik van
Comm’ant onderwezen. Dat maakt de samenwerking
tussen de verschillende businessunits nog intenser
en zorgt ervoor dat we de kennis, kunde en kwaliteit

van de ganse ASK Romein groep nog beter kunnen
bundelen, wat ons tevens nog meer in staat stelt
om aan de eisen en verwachtingen van onze
klanten te voldoen.
Om het digitaal managementsysteem voortdurend
te verbeteren voeren we periodiek interne evaluaties uit. Daarnaast houden we ook periodiek externe
evaluaties in de vorm van externe hercertificatie-audits op de normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
VCA-P, ISO 3834/2, ISO 1090, MVO, FSC® & Achilles.
De uitkomsten van de interne en externe evaluaties
worden meegenomen als leerervaringen die in een
open cultuur worden besproken en geïmplementeerd in het digitaal managementsysteem van
ASK Romein.

ONGEVALLENSTATISTIEK
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DE CORONAMAATREGELEN
Al vroeg in 2020 werden we met de gevolgen van
de wereldwijde COVID-19 pandemie geconfronteerd en de eerste lockdown volgde al snel. Vanaf
maart 2020 tot op heden werken onze werknemers,
waar mogelijk, zoveel mogelijk thuis. Dat de pandemie eveneens een verschuiving heeft veroorzaakt
in de ambities van HR is zeer duidelijk. De werving

van nieuwe werknemers werd in de beginfase van
de pandemie tijdelijk on hold gezet, zodat we eerst
konden beoordelen wat de impact van de pandemie
zou zijn op onze werkvoorraad. Inmiddels is gebleken
dat de veerkracht van de economie in het algemeen
en van ASK Romein in het bijzonder groot is. Onze
werkvoorraad bleef groot en inmiddels bevindt het
niveau van de werving van werknemers zich weer op

PERSONEELSONTWIKKELING
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het niveau van vóór de pandemie. We werken ook
volop verder aan de verdere automatisering van
alle HR-gerelateerde processen, waarbij we hopen
de oorspronkelijke plannen van 2020 – een verdere
professionalisering van HR mede door automatisering – in 2021 te kunnen waarmaken.
Dat het coronavirus direct of indirect invloed heeft
gehad op het ziekteverzuim van onze werknemers
blijkt uit de cijfers. Vanaf het begin van COVID-19
hebben we ruim 160 meldingen ontvangen van werknemers die door corona gerelateerde klachten van
zichzelf of van huisgenoten niet konden of mochten
werken. Deze personen werden uitvoerig getest en
zijn gelukkig allemaal hersteld of aan de beterhand.
Wij blijven uiteraard onze verantwoordelijkheid nemen
en zorgen voortdurend voor een veilige werkomgeving
voor al onze werknemers. Voorlopig blijft thuiswerken
de norm en bieden we onze werknemers ook de moge-

lijkheid om zich te laten testen bij reeds bestaande dan
wel door ons bedrijf georganiseerde (snel)teststraten.

PERSONEELSONTWIKKELING
Het aantal werknemers op de eigen payroll (601) is
in 2020 identiek gebleven aan 2019. Daaruit blijkt
dat we het (natuurlijke) verloop dat we kenden tijdens
2020 volledig hebben opgevangen door nieuwe
werknemers aan te werven of reeds ingeleende
werknemers op contract te nemen. De flexibele schil
is, inherent aan het aantal projecten en de groei in
omvang hiervan, toegenomen.

VERHOUDING MAN-VROUW
De verhouding man-vrouw blijft ook in 2020 uit
balans. Met een lichte terugloop van het aantal vrouwen binnen ASK Romein (47 in 2020 tegenover 52 in
2019) blijft het voor HR een uitdaging om een betere
balans in deze verhouding te brengen.

VERZUIM
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De gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand
in 2020 is 43 jaar. Voor het eerst sinds 2016 zien
we een stijging van de gemiddelde leeftijd (in 2019
was de gemiddelde leeftijd 42 jaar). Een verklaring
hiervoor is de zeer lage instroom van leerlingen en/of
afstudeerders, iets dat we zeker in verband kunnen
brengen met de coronapandemie. Het bleek in 2020
moeilijker om studenten een stageplaats aan te
bieden: een intensieve begeleiding aanbieden gaat
uiteraard moeizaam in een omgeving waar thuiswerken de norm is. Waar we traditioneel veel afstudeerders een baan bieden bij het behalen van hun
diploma ligt dit aantal in 2020 logischerwijs lager,
waardoor ook de instroom van deze jongere doelgroep aanzienlijk gedaald is. Een hogere instroom
van jongeren is voor ons zeker een speerpunt, zeker
ook aangezien het aantal werknemers dat de pensioengerechtigde leeftijd nadert stijgende is.

De groei van het reguliere verzuim is, ten opzichte van 2019, beperkt gebleven. Waar het landelijk
gemiddelde verzuim gegroeid is met 0,22 procent,
kende ASK Romein een groei van 0,13 procent.
Desondanks een eerder beperkt regulier verzuim
blijft HR diverse hulpmiddelen inzetten om dit cijfer
nog te verlagen, zoals een intensievere begeleiding
door een casemanager, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of andere specialist en een heldere communicatie met de arbodienstverlener.

JAARVERSLAG 2020

De intensieve fysieke arbeid die onze werknemers
uitoefenen vraagt veel van het lichaam. Ons doel blijft
in die context ongewijzigd: we focussen op het zoveel
mogelijk uitblijven van fysieke en/of mentale klachten
door middel van een preventieve zorg.
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Net als onze klanten hebben ook wij in 2020 op de
rem getrapt wat ons investeringsprogramma betreft.
Investeringen die geen acute noodzaak kenden werden tot nader order opgeschort.
Hieronder volgt een specificatie van de investeringen
in 2020:

TOTAAL INVESTERINGEN 2020

Om de komende jaren aan de vraag naar vervanging van de vele Nederlandse en Belgische bruggen
te kunnen voldoen, hebben we besloten om een
bod te doen op het onroerend goed van de in 2018
gefailleerde Shipyard de Donge, gelegen nabij onze
bestaande locatie in Vlissingen-Oost. Ons bod voor
de grond (ruim 31.000 m²) en opstallen is door de curator geaccepteerd. De overdracht zal in het tweede
kwartaal van 2021 plaatsvinden.

(in duizenden euro’s)
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Wagenpark

725

Montagehuisvesting

477

Flatracks

523

Trailers

708

Platenbewerkingsmachine te Katwijk

400

Overig

1.569

Totaal

4.402

Momenteel werken we de plannen uit om deze nieuwe locatie aan te passen en bedrijfsklaar te maken
zodat we ook onze activiteiten vanuit Middelburg
kunnen verplaatsen naar Vlissingen-Oost.
We zijn in gesprek met de huisbankier over de financiering van de aankoop en onze verdere plannen op
deze nieuwe locatie. De vestiging in Middelburg zal
na verplaatsing van onze activiteiten worden verkocht. We zijn inmiddels met een kandidaat-koper in
een eindonderhandeling.
Hiernaast volgt een overzicht van de investeringen
die zijn gepland voor 2021:

Shipyard de Donge
Vlissingen / NL
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GEPLANDE INVESTERINGEN 2021
(in duizenden euro’s)

Onroerend goed in Vlissingen-Oost
incl. aanpassingen (fase 1) de Donge

12.600

Wagenpark

1.500

Montagehuisvesting

1.000

Flatracks

900

Afbraammachine in Katwijk en Roosendaal

500

Overig

1.000

Totaal

17.500
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GRAFISCHE VOORSTELLING INVESTERINGEN
(in duizenden euro’s)
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FINANCIËLE
GANG VAN ZAKEN
OMZET
Na vijf opeenvolgende jaren van forse omzetgroei
bracht de wereldwijde COVID-19 pandemie in 2020
onze groei tot stilstand. De gerealiseerde omzet van
het boekjaar 2020 bedroeg bijna EUR 267 miljoen
tegenover bijna EUR 320 miljoen in 2019, een daling
van ruim 16 procent. In onze prognose van 2020
hadden we reeds voorzien dat de omzet zou dalen
naar een omzet van EUR 280 miljoen.
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Als gevolg van de onzekerheid over wat COVID-19
zou betekenen voor de economie hebben reguliere
en potentiële opdrachtgevers doelbewust op de rem
getrapt en bijgevolg hun investeringsprogramma
gereduceerd of vooruitgeschoven naar een later tijdstip. De orderintake gedurende het tweede en derde
kwartaal van 2020 waren van een lager niveau dan
gebruikelijk. Desalniettemin hebben we in het laatste
kwartaal van 2020 de orderportefeuille voor met

name 2021 enorm zien groeien. Begin maart 2021 is
de orderportefeuille voor 2021 gevuld voor EUR 310
miljoen. Een deel van deze projecten worden opgeleverd in 2022 waardoor de portefeuille voor 2022
bijna EUR 75 miljoen bedraagt.
De groei is vooral zichtbaar in de markt van de
distributiecentra in Nederland, waar een inhaalslag
zal plaatsvinden. Deze vraag is mede een gevolg
van de COVID-19 pandemie, waarbij opslag meer in
Nederland zelf moet kunnen plaatsvinden zodat men
niet langer afhankelijk is van opslag elders in de wereld. Daarenboven is er ook veel vraag naar distributiecentra voor de grotere supermarkten van waaruit
zij boodschappen aan huis kunnen bezorgen. Tot slot
krijgt de zogenaamde last-miles distribution steeds
meer aandacht en vorm. Deze (kleinere) DC’s worden
gebouwd aan de rand van de stad, zodat van daaruit
de pakketjes met behulp van elektrische en duur-

OMZET
(in miljoenen euro’s)
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GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE CASHFLOW VANAF 2016
(in duizenden euro’s)
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5.012
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5.256

Cashflow

In overzicht opgenomen definitie van cashflow betreft nettoresultaat plus afschrijvingen. Deze definitie van cashflow wijkt af van het
kasstroomoverzicht in de jaarrekening, waarbij rekening wordt gehouden met alle mogelijke kasstromen.

zame vervoersmiddelen in de stad kunnen worden
afgeleverd. ASK Romein Bouw heeft hiervoor een LOI
getekend met een ontwikkelaar. Momenteel zijn we
in een vergevorderd stadium met een financier die
hierin zal participeren.
Ook de vraag naar datacenters neemt weer toe, in
tegenstelling tot wat men vreesde in verband met
een lager gebruik van deze centra ten gevolge van de
terugval van de wereldeconomie.
We zien ook een toenemende vraag rijzen naar de
vervanging en renovatie van bruggen in Nederland
en België. De noodzaak van deze V&R van bruggen dient zich al langer aan, maar wordt op korte
termijn concreet. We worden door meerdere partijen
benaderd om combinaties te vormen en bruggen te
realiseren.
We verwachten voor 2021 dat wij een omzet zullen
realiseren van EUR 350 miljoen.

RESULTAAT & CASHFLOW
Het resultaat voor belasting voor 2020 bedraagt
EUR 4,2 miljoen positief. Dit is iets lager dan onze
aanvankelijke prognose en is het gevolg van een
lagere omzet dan verwacht. Daarnaast is ook ons
rendement achtergebleven als gevolg van de maatregelen van de landelijke overheden. Om gaten in de
bezetting van onze werkplaatsen op te vangen hebben wij projecten moeten aannemen tegen lagere
marges dan gebruikelijk.
Berekeningen hebben aangetoond dat ten gevolge van COVID-19 het resultaat circa EUR 5 miljoen
lager is uitgekomen dan verwacht. Daarbij hebben
we rekening gehouden met een verminderde omzet,
een verlies van efficiency in onze werkplaatsen en op
de bouwplaats, extra faalkosten als gevolg van het
werken op afstand en out-of-pocket-uitgaven voor
IT-middelen en andere voorzorgsmaatregelen. Deze
kosten van EUR 5 miljoen zijn voor EUR 2,6 miljoen
afgedekt door ontvangen NOW-subsidies, verstrekt
door de Nederlandse overheid.
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SOLVABILITEIT
De solvabiliteit bedraagt eind 2020 volgens de definitie van de KBC Bank en andere kredietverschaffers
29,2 procent (31 december 2019 29,0%). Het solvabiliteitsratio is nagenoeg gelijk gebleven doordat
het resultaat over 2020 in lijn is met het uitgekeerde
dividend, waarbij het balanstotaal niet sterk gemuteerd is ten opzichte van 2019.
De definitie van de solvabiliteit luidt als volgt: eigen
vermogen vermeerderd met de negatieve goodwill
en verminderd met de goodwill en vorderingen op
aandeelhouders ten opzichte van het gecorrigeerd
balanstotaal. De current ratio (verhouding vlottende
activa/kort vreemd vermogen) is per 31 december
2020: 0,89 (31 december 2019: 0,93). De current ratio ligt daarmee in lijn met voorgaand jaar. Dit geldt
eveneens voor de quick ratio.

DIVIDENDBELEID

Ook met de andere kredietverstrekkers die ons
voorzien van financial leasing zijn de overeenkomsten
verlengd, zodat een deel van de verwachte investeringen in 2021 kunnen worden ingevuld.
Ten aanzien van de behoefte aan garantiestellingen
is, naast KBC, Nationale Borg, Zurich en Credendo, in
2021 Tryg toegevoegd waarmee onze garantiefaciliteit EUR 84 miljoen omvat.
We zijn momenteel in gesprek met KBC Bank om invulling te geven aan financiering van ons meerjarige
investeringsprogramma voor onze activiteiten rond
de bruggensector in Vlissingen-Oost. Meer over onze
plannen is te lezen in het hoofdstuk Investeringen.
In 2020 is in Nederland gebruik gemaakt van de
uitstelregeling van betaling van belastingen in het
kader van de steunmaatregelen van de Nederlandse
overheid om het bedrijfsleven tegemoet te komen
naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

Over het jaar 2020 zal er geen dividend worden uitgekeerd en zijn er geen bonussen uitbetaald.

RISICO MANAGEMENT
52

LIQUIDITEIT
De kredietovereenkomst met KBC is in 2020 ongewijzigd voortgezet. De faciliteiten zijn voldoende voor de
dagelijkse invulling van de financiële behoefte.

De activiteiten van de groep zijn onderhevig aan een
breed scala van financiële en operationele risico’s.
Risicomanagement vormt daarmee een integraal
onderdeel van het bedrijfsmanagement. Acceptatie
van een bepaald risiconiveau is een noodzakelijke

GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE SOLVABILITEIT VANAF 2016
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voorwaarde van de realisering van de strategische en financiële doelstellingen van de groep. De
ondernemingen zijn actief op diverse markten in
verschillende landen. Het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is onder meer afhankelijk van
externe economische factoren, onvoorspelbaarheid
van marktontwikkelingen, calamiteiten en menselijke
factoren. Het systeem van risicomanagement wordt
continu verder doorontwikkeld, met als doel risicomanagement te verankeren in de gehele organisatie.
Hierdoor is de groep steeds beter in staat de risico’s
in te schatten en maatregelen te bepalen om de
risico’s waaraan de groep blootgesteld wordt, goed
te kunnen beheersen.
In de periodieke directievergaderingen worden de
cijfers samen met geassocieerde beoordelingen van
de realisatie van gestelde doelen voortvloeiende
uit het jaarbudget en de operationele en financiële
risico’s besproken. Middels periodieke bijeenkomsten bespreekt de directie dit ook met het bredere
management van de gehele groep. De directie is
eindverantwoordelijk voor het risicomanagement en
het interne controlesysteem.
Onderstaand worden de belangrijkste gebieden
conform RJ 400 uiteengezet: Inherent aan de activiteiten van de groep worden risico’s ondervonden op
strategisch, operationeel, financieel en compliance
gebied. Waar mogelijk en relevant, worden deze risico’s beperkt dan wel beheerst.

STRATEGISCHE RISICO’S
Het grootste deel van de omzet van de groep wordt
gegenereerd door ontwerpen en realiseren van
grootschalige bedrijfsobjecten. De activiteiten zijn
onderhevig aan de vraag en aanbod en de daaruit
voortvloeiende risico’s, bijvoorbeeld economische
omstandigheden en technische ontwikkelingen in landen waar wij actief zijn. Het inspelen op de externe
omgeving en het onderscheiden van de organisatie ten opzichte van concurrenten door middel van
innovatie en serviceverlening aan klanten, betreft
een continu proces welke gemonitord wordt door de
directie en het management.

OPERATIONELE RISICO’S
Naast het zorgdragen van onderscheidend vermogen
is het verkrijgen van hoog gekwalificeerd personeel,
materieel en middelen tegen de juiste inkoopvoorwaarden (prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid)
een belangrijk aandachtspunt. De groep speelt
hierop in door de capaciteiten van de medewerkers
te ontwikkelen en te benutten (onder andere middels
trainingen) en daarnaast richt de groep haar operationele processen zorgvuldig in waarbij effectiviteit
en efficiency belangrijke factoren zijn. De processen
worden periodiek geüpdatet en waar nodig worden
(beheersings-)maatregelen in het proces opgenomen (of aangepast) om ervoor zorg te dragen dat de
gewenste resultaten behaald worden.
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Prins Clausbrug
Dordrecht / NL

De impact op het moment dat een mogelijk risico
op dit gebied zich voordoet, wordt als gevolg van de
beheersende maatregelen als gemiddeld ingeschat.
De financiële gevolgen kunnen daardoor tot een
acceptabel laag niveau worden behouden.
54

We trachten in een zo vroeg mogelijk stadium meerwerk te signaleren en onder de aandacht te brengen
van de opdrachtgevers. Een snelle overeenstemming
hierover stelt ons in staat deze gedurende de contractuele werkzaamheden mee te nemen om zo voor
alle partijen de meest efficiënte uitvoering te realiseren en daarmee claims achteraf te voorkomen.

FINANCIËLE RISICO’S
De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep
onderhevig is, zijn onveranderd het renterisico, het
liquiditeitsrisico en het kredietrisico. Het financiële beleid van de groep is erop gericht om op korte
termijn de effecten van renteschommelingen op
het resultaat te beperken en om op lange termijn
de marktrentes te volgen. De groep maakt op dit
moment geen gebruik meer van financiële derivaten
om de financiële risico’s die verbonden zijn aan de
bedrijfsactiviteiten te beheersen.
Het managen van de financiële risico’s zoals rente,
krediet- en valutarisico werd als volgt vormgegeven:
De rente op alle langlopende leningen zijn voor
meerdere jaren vastgezet. Enkel voor de rente op de
rekening-courant wordt een variabele rente betaald. Gezien de ontwikkeling daarvan op Europees
niveau wordt het risico op een snelle stijging als laag
ingeschat.
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Het debiteurenrisico is verzekerd bij Atradius. In
geval we onvoldoende limiet verkrijgen is het aan de
Directie om hierover te oordelen.
Ten aanzien van het valutarisico worden hoofdzakelijk
afspraken gemaakt in euro’s met opdrachtgevers en
leveranciers, waardoor het risico nagenoeg nihil is.

FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Maandelijkse analyse (en waar nodig op meer
frequente basis) op financiële en niet-financiële
door het management en directie zorgen ervoor dat
de risico’s en onzekerheden beperkt zijn inzake de
financiële verslaggeving. Daarnaast wordt het risico
laag geacht gezien de typologie waartoe de groep
behoort.

COMPLIANCE RISICO’S
De kans dat er niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving wordt beperkt door het werken met interne
procedures, systemen, organisatorische maatregelen. Het geheel van deze maatregelen zorgt ervoor
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat strategische en operationele doelstellingen
worden gerealiseerd, dat de door de groep verstrekte (financiële) verslaggeving betrouwbaar is en dat
relevante wetten en regels worden nageleefd. Hoe
zorgvuldig de bovengenoemde systemen en maatregelen ook zijn opgezet, zij kunnen nooit absolute
zekerheid bieden dat operationele en financiële bedrijfsdoelstellingen worden bereikt. Evenmin kunnen
deze systemen alle onjuistheden, fouten of overtredingen van wet- en regelgeving voorkomen.

F I N A N C I Ë L E G A N G VA N Z A K E N

KENGETALLEN
VAN DE AFGELOPEN
5 JAAR
(in duizenden euro’s)

2019

2020

Prognose
2021

285.471

317.557

267.217

350.000

7.955

12.227

9.417

4.758

7.688

5.538

5.833

8.096

6.555

3.247

5.256

AFSCHRIJVING

1.652

2.720

3.076

3.991

4.468

5.012

CASHFLOW

7.190

8.553

11.172

10.546

7.715

10.268

6.902

6.404

7.889

7.677

4.402

17.500

307

413

511

571

578

600

GARANTIEVERMOGEN

20.841

26.147

29.778

36.019

35.702

40.644

BALANSTOTAAL

61.123

101.543

128.879

119.287

118.693

140.337

SOLVABILITEIT*

34,1%

25,8%

23,0%

29,0%

29,2%

28,2%

JAAR

2016

2017

2018

163.056

188.927

BEDRIJFSRESULTAAT

7.725

NETTORESULTAAT

OMZET

INVESTERINGEN

GEMIDDELD PERSONEEL (FTE)

* Definitie solvabiliteit, zie pagina 52.
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Jan Linzelviaduct over A4
Ypenburg / NL

BEDRIJFSSTRUCTUUR

O P E R AT I O N E L E
G A N G VA N Z A K E N

MVO &
DUURZAAMHEID

VEILIGHEID &
K WA L I T E I T - Q H S E

PERSONEEL &
OPLEIDINGEN

GECONSOLIDEERDE
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2020

(in duizenden euro’s)

2019

ACTIVA
Vaste activa

58

Immateriële vaste activa

1

110

124

Materiële vaste activa

2

57.245

57.667

Vastgoedbeleggingen

3

924

924

Financiële vaste activa

4

774

640
59.053

59.355

Vlottende activa
Voorraden

5

4.190

2.774

Onderhanden projecten

6

12.961

6.250

Vorderingen

7

40.738

49.284

Liquide middelen

8

1.751

1.624
59.640

59.932

118.693

119.287

PASSIVA
Groepsvermogen *

9

30.275

30.278

Negatieve goodwill*

10

5.427

5.741

Voorzieningen

11

2.928

2.846

Langlopende schulden

12

13.394

15.915

Kortlopende schulden

13

66.669

64.507

118.693

119.287

* Het garantievermogen bedraagt ultimo 2020: EUR 35.702.000 (ultimo 2019: EUR 36.019.000)
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FINANCIËLE
G A N G VA N Z A K E N

JAARREKENING

OVERIGE
GEGEVENS

VESTIGINGEN
OP DE KAART

GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
2020

(in duizenden euro’s)

2019

Netto-omzet

312.748

177.298

Wijziging in onderhanden projecten

-50.037

135.106

Geactiveerde productie ten behoeve
van het eigen bedrijf

1.368

3.758

Overige bedrijfsopbrengsten

3.138

1.395

267.217

317.557

Som der bedrijfsopbrengsten

14

Kosten van grond- en hulpstoffen

20.794

30.043

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

185.119

222.760

Lonen en salarissen

15

30.255

29.701

Sociale lasten en pensioenlasten

16

8.396

7.901

14

14

4.768

4.291

-314

-314

13.427

13.744

Afschrijvingen op immateriële
vaste activa
Afschrijvingen op materiële
vaste activa
Vrijval negatieve goodwill
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten

59

-262.459

-308.140

4.758

9.417

-578

-714

Rentelasten per saldo

-578

-714

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen

4.180

8.703

-933

-2.148

3.247

6.555

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen,
tevens totaalresultaat

17

GECONSOLIDEERD
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
(in duizenden euro’s)

Bedrijfsresultaat

2020

2019

4.758

9.417

Voorzieningen

-52

1

Afschrijvingen

4.468

3.991

Bruto-kasstroom eigen bedrijf

9.174

13.409

Veranderingen in het werkkapitaal:

60

• toe- resp. afname uitgaven minus
termijnen op opdrachten

-6.711

5.087

• toe- resp. afname voorraad grond- en
hulpstoffen

-1.416

131

• afname overige vlottende activa

8.546

8.870

• toe- resp. afname kortlopende
schulden exclusief bankschulden

1.513

-14.883

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.933

-795

11.107

12.614

Per saldo betaalde interest

-578

-714

Vennootschapsbelasting

-534

-61

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa
per saldo

-1.112

-775

9.995

11.839

-2.424

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.256
-2.424

-4.256

Aflossing langlopende schulden

-4.261

-3.334

Dividenduitkering

-3.250

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto-kasstroom

-7.511

-3.334

60

4.249

Stand liquide middelen (inclusief
schulden aan kredietinstellingen)
1 januari

1.624

-2.625

31 december

1.684

1.624
60
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING 2020
ALGEMEEN
ASK Romein International BV is een 100%-groepsmaatschappij van M.D. Davidse Beheer BV te
Roosendaal, die aan het hoofd van de groep staat.
De financiële gegevens van de vennootschap worden
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
M.D. Davidse Beheer BV, welke wordt gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel.
ASK Romein International BV is feitelijk en statutair
gevestigd op Belder 101, 4704RK te Roosendaal en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
22040839.
De activiteiten van ASK Romein–groep betreffen in
hoofdzaak het ontwerpen en realiseren van grootschalige bedrijfsobjecten waarbij een staalconstructie veelal als draagstructuur zal dienen.
GROEPSVERHOUDINGEN
ASK Romein International BV is een holdingmaatschappij en staat aan het hoofd van de
ASK Romein–groep.
TOEGEPASTE STANDAARDEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
TOEPASSING VAN ARTIKEL 402 BOEK 2 BW
De financiële gegevens van de onderneming zijn in
de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve
vermeldt de enkelvoudige winst- en verliesrekening
conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel
in het resultaat van vennootschappen waarin wordt
deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.
VERBONDEN PARTIJEN
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen,
natuurlijke personen en overige maatschappijen
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap
of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen, natuurlijke personen en overige
maatschappijen die overwegende zeggenschap

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van ASK
Romein International BV of de moedermaatschappij
van ASK Romein International BV en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt
toegelicht de aard en de omvang van de transactie
en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE
RESULTAATBEPALING
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle
of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of
verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt
het actief of de verplichting niet langer in de balans
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en betrouwbaarheid van de
bepaling van de waarde.
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De opbrengsten en kosten worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen aan de koper.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de
functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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CONTINUÏTEIT
De vennootschap heeft in het boekjaar 2020 te
kampen met de gevolgen van het ‘Corona-virus’.
Dit heeft voor de rechtspersoon geresulteerd in een
omzetdaling en toename van additionele kosten. In
de loop van 2020 is de orderportefeuille enorm gegroeid waardoor een eventuele onzekerheid over de
continuïteit van het geheel van de werkzaamheden
van de vennootschap is weggenomen. In het verleden hebben wij bovendien een flinke financiële buffer
opgebouwd. De orderportefeuille en de buffer tezamen en de door de overheid toegezegde steun zorgt
ervoor dat we de activiteiten kunnen blijven voortzetten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de vennootschap.
GEBRUIK VAN SCHATTINGEN
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar
groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn
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deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, worden financiële
instrumenten die potentiële stemrechten bevatten
en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken.
Participaties die worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met
toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van ASK Romein
International BV.
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en
de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap. De
maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn,
blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment
dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats
op het moment dat de beslissende zeggenschap
wordt overgedragen.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het
equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten.
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva wordt het meerdere als goodwill
geactiveerd onder de immateriële vaste activa.
Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve
goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd,
evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd,
waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
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DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN BETREFFEN, NAAST
ASK ROMEIN INTERNATIONAL BV, DE VOLGENDE 100% GROEPSMAATSCHAPPIJEN:
Feitelijk gevestigd te:

Statutair gevestigd te:

ASK Romein Holding BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Staalbouw BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Data Centers BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Bouw BV

Roosendaal

Roosendaal

ASK Romein Malle NV

Malle – België

Malle – België

ASK Romein Holding NV

Malle – België

Malle – België

- ASK Romein Deutschland GmbH

Straelen – Duitsland

Straelen – Duitsland

ASK Romein Ireland Ltd

Dublin - Ierland

Dublin - Ierland

ASK Romein Denmark ApS

Kopenhagen – Denemarken

Kopenhagen – Denemarken

Scheldeland Vastgoed II BV

Roosendaal

Roosendaal

Oostingh Staalbouw BV

Katwijk

Roosendaal

Hillebrand International BV

Middelburg

Middelburg

- Hillebrand BV

Middelburg

Middelburg

J. Stahl Holding BV

Sluiskil

Sluiskil

- DUWI Design BV

Sluiskil

Sluiskil

GROEPSMAATSCHAPPIJEN MET 50% BELANG:
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Combinatie Prins Clausbruq VOF

Rotterdam

Rotterdam

Combinatie Strabag Hillebrand VOF

Nieuwendijk

Nieuwendijk

Construct Bauengineering GmbH te
Straelen (DE) *

Straelen - Duitsland

Straelen - Duitsland

*) ASK Romein-groep maakt op grond van art. 2:407 lid 1 sub a BW gebruik van de vrijstelling om groepsmaatschappijen, wier gezamenlijke
betekenis is te verwaarlozen op het geheel, in de consolidatie te betrekken.

Binnen de groep worden ook projecten onder gezamenlijke inschrijving en zeggenschap uitgevoerd
(al dan niet middels afzonderlijke rechtspersoon).
Deze projecten worden bij de uitvoerende entiteit
binnen de groep verantwoord naar rato het belang
in deze samenwerking als zijnde zelfstandig project.
In de praktijk is deze wijze van verantwoorden van de
gezamenlijke bedrijfsactiviteiten vergelijkbaar met
proportionele consolidatie.

GRONDSLAGEN VOOR DE OMREKENING
VAN VREEMDE VALUTA
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de
betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedatum. In vreemde valuta
luidende monetaire activa en verplichtingen worden

per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s
die tegen historische kostprijs worden opgenomen,
worden in euro’s omgerekend tegen de geldende
wisselkoersen op de transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als
last in de winst- en verliesrekening opgenomen. Nietmonetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die
tegen actuele waarde worden opgenomen, worden
naar euro’s omgerekend tegen de wisselkoers op het
moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als deel van de herwaarderingsreserve
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.
VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de
grondslag van de primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling van de grondslagen per balanspost.
ASK Romein-groep heeft geen afgeleide financiële
instrumenten (zoals financiële derivaten).

VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd
op historische kostprijs of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing van bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden lineair berekend als een
percentage van de aanschafwaarde, gebaseerd op
de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar
opnieuw beoordeeld.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden opgenomen tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op een geschatte economische
gebruiksduur en geschieden met toepassing van vaste percentages over de aanschafwaarde, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen, materiële vaste activa in
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste
activa wordt niet afgeschreven.
In boekjaar 2016 is gebruik gemaakt van de overgangsregeling (RJ 212.8) om de boekwaarde aan het
begin van 2016 te beschouwen als de veronderstelde
historische kostprijs. Verdere (opwaartse) herwaarderingen vinden vanaf dat moment niet meer
plaats. Deze boekwaarde wordt verder afgeschreven in overeenstemming met het kostprijsmodel, en
getoetst op bijzondere waardeverminderingen indien
daarvoor aanwijzingen zijn. De bestaande herwaarderingsreserve op de datum van overgang valt vrij bij
realisatie ten gunste van de Overige reserves.
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Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende
delen.
VASTGOEDBELEGGINGEN
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd
tegen actuele waarde zijnde de reële waarde.
Waardeveranderingen worden verwerkt in de
winst- en verliesrekening. De hieruit voortvloeiende
herwaarderingen worden onder aftrek van latent
verschuldigde belastingen in de herwaarderingsreserve opgenomen.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De onder de financiële vaste activa opgenomen
andere deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde, en berekend volgens de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling van de vennootschap. Indien
de nettovermogenswaarde van een deelneming
negatief is, wordt deze negatieve waarde in mindering gebracht op vorderingen op de deelneming. Voor
een eventueel daarna resterende negatieve waarde
wordt een voorziening deelneming gevormd, voor
zover de vennootschap geheel of gedeeltelijk in staat
voor de schulden van de deelneming.
Onder de financiële vaste activa 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 contante waarde
en hebben overwegend een langlopend karakter.
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 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 kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als
de boekwaarde van een actief hoger is dan de bedrijfswaarde bij voortgezet gebruik danwel verwachte opbrengstwaarde bij voorgenomen verkoop.
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Henco
Herentals / BE

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
Voorraad grond- en hulpstoffen
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden. De waardering van de voorraden
komt tot stand tegen gemiddelde inkoopprijzen.
Onderhanden projecten
De onderhanden projecten worden gewaardeerd
tegen vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten. Deze vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten bestaat uit het (a) materiaalverbruik, zijnde de kosten van de direct voor orders
aangeschafte materialen, (b) uit kosten van derden
(opgenomen tegen verkrijgingsprijs), (c) uit bewerkingskosten en (d) een redelijk deel van de indirecte
kosten. Met verwachte winsten op onderhanden
projecten wordt rekening gehouden naar rato van
de voortgang van het werk op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding
tot de geschatte totale projectkosten. Verwachte
verliezen op onderhanden projecten en gedeclareerde termijnen inzake onderhanden projecten worden
in mindering op de aldus berekende balanswaarde gebracht. Indien alle onderhanden projecten
per saldo een creditpositie resteert uit hoofde van
hogere gefactureerde termijnen dan de waarde van
het verrichte werk wordt deze per saldo creditstand
verantwoord onder de kortlopende schulden.

De waardering van onderhanden projecten wordt per
project periodiek beoordeeld door de projectverantwoordelijke en het management van de betreffende
eenheid. Deze beoordeling gebeurt met name op
basis van de vastleggingen in de projectdossiers, de
projectadministratie en kennis en ervaring van betrokkenen. Inherent aan dit proces en de projectmatige activiteiten is dat inschattingen worden gemaakt
en dat de Groep betrokken is bij onderhandelingen en
discussies over financiële afwikkeling van projecten,
zoals minder-/meerwerk, claims, arbitrage en boetes,
het tijdstip van oplevering en het kwaliteitsniveau van
het werk. Later kan blijken dat de werkelijkheid afwijkt
van de schattingen. Vooral bij meerjarige projecten
waarin veel maatwerk is opgenomen, zal dit het
geval zijn, en indien sprake is van lopende claims of
meerwerkdiscussies die per balansdatum nog worden
bediscussieerd met opdrachtgevers.
VORDERINGEN
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit kas,
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banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij
banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Tenzij
anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije
beschikking.

• een in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting die het gevolg is van een
gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting
kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

NEGATIEVE GOODWILL

VOORZIENING LATENTE
BELASTINGVERPLICHTINGEN
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen
uit hoofde van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening
getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief.
De voorziening voor latente belastingverplichtingen
wordt gewaardeerd tegen contante waarde. De
contante waarde van de voorziening is berekend op
basis van een rentepercentage van 2,07% (2019:
2,07%).

Negatieve goodwill valt vrij in de winst- en verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname
rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is
gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan
valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming
met het gewogen gemiddelde van de resterende
levensduur van de verworven afschrijfbare activa.
Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de
reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst- en
verliesrekening verwerkt.

VOORZIENINGEN
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ALGEMEEN
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en
verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde
van die uitgaven.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen,
wanneer er sprake is van:

Jumbo
Bleiswijk / NL
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VOORZIENING VOOR JUBILEUMGRATIFICATIES
Betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren
jubileumgratificaties aan het personeel op grond van
de huidige personeelsregelingen. Bij de berekening
van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen van gemiddeld 1,5% en een
vertrekkans van het personeel. De contante waarde
van de voorziening is berekend op basis van een
rentepercentage van 1,91% (2019: 1,91%).
LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE SCHULDEN
Opgenomen rentedragende leningen en schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
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LEASING
FINANCIËLE LEASING
De Groep least een deel van het wagenpark, de
machines en installaties; hierbij heeft de Groep
grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de
eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans op het tijdstip van het aangaan
van het leasecontract tegen de reële waarde van het
actief of de lagere contante waarde van de minimale
leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden
op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een
rentecomponent, gebaseerd op een vast rentepercentage. De leaseverplichtingen worden exclusief de
rentevergoeding opgenomen onder de langlopende
schulden. De rentecomponent wordt naar gelang van
de leasetermijnen verantwoord in de winst- en verliesrekening. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende economische levensduur of,
indien korter, de leasetermijn.
OPERATIONELE LEASING
Leasecontracten waarbij een groot deel van de vooren nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de
Groep ligt, worden verantwoord als operationele
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele
leasing worden, rekening houdend met ontvangen
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd
van het contract.

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
OPBRENGSTVERANTWOORDING
Opbrengsten uit de levering van goederen worden
verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn
overgedragen aan de koper.
Opbrengsten met betrekking tot onderhanden
projecten in opdracht van derden bestaan uit de
contractueel overeengekomen tegenprestaties,
meer- en minderwerk en claims en vergoedingen
voor zover het waarschijnlijk is dat die opbrengsten
zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld.
NETTO-OMZET EN OVERIGE
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van
goederen en diensten onder aftrek van kortingen
en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de
Groep voor in het boekjaar opgeleverde projecten.

Wijzigingen in onderhanden projecten in opdracht
van derden bestaat uit de in het boekjaar aan projecten bestede kosten, verhoogd met de wijziging in
het boekjaar van de tot en met het boekjaar verantwoorde winst.
De winstneming op onderhanden projecten geschiedt
in overeenstemming met de waarderingsgrondslag
volgens paragraaf onderhanden projecten.
OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn mede begrepen de opbrengst van de verkoop van het schroot
alsmede verkregen overheidssubsidies.
Overheidssubsidies worden als bate verantwoord
in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten
zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen.

BEDRIJFSKOSTEN
KOSTEN GROND- EN HULPSTOFFEN
Hieronder zijn opgenomen de kosten van met name
staal gerelateerde producten.
KOSTEN UITBESTEED WERK EN
ANDERE EXTERNE KOSTEN
Hieronder zijn opgenomen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.
PERSONEELSBELONINGEN
PERIODIEK BETAALBARE BELONINGEN
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.
PENSIOENEN
De Groep heeft een aantal pensioenregelingen,
Nederlandse en buitenlandse regelingen.
De Nederlandse regelingen worden gefinancierd
door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten
verzekeringsmaatschappijen en bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenverplichtingen uit zowel de
Nederlandse als de buitenlandse 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 winst- en verliesrekening verantwoord.
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Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomsten
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, waar
onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen
van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor
de groep en worden in de balans opgenomen in een
voorziening.
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De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze
per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect
van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de
verplichting gewaardeerd tegen contante waarde.
Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen
komen ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst- en verliesrekening. Een pensioenvordering
wordt in de balans opgenomen wanneer de groep
beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering,
wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen die de pensioenvordering in
zich bergt, zullen toekomen aan de groep, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Ultimo 2020 (en 2019) waren er voor de groep geen
pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast
de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Nederlandse regelingen:
De Groep is aangesloten bij de Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalelektro
en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Bouwnijverheid. Hierbij is sprake van een toegezegde bijdrage regeling. Hieronder wordt verstaan
een regeling waarbij de werkgever bijdraagt aan
het pensioen van de werknemers waarvan de
hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De Groep heeft in geval van een tekort bij het
Bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het
voldoen aan aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
De pensioenregeling is een middelloonregeling met voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers
en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het
beleggingsrendement. Voor de overige kenmerken
(o.a. pensioengevend salaris en pensioenaanspraken)
verwijzen we www.pmepensioen.nl en
www.bpfbouw.nl.
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De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld
door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op
basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalelektro bedraagt per
31 december 2020 97,2%. PME heeft in 2020 een
herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank. In
het plan beschrijft PME hoe de reserves weer worden
aangevuld tot een dekkingsgraad van 104,3%.
De belangrijkste genomen maatregelen volgens het
herstelplan zijn als volgt weer te geven:
• In het door DNB goedgekeurde herstelplan
geeft PME aan hoe het op een Vereist
Dekkingsgraad van 118,5% komt.
• Op dit moment (eind 2020) hoeven
er geen kortingen van het pensioen
aangekondigd te worden.
• Indexatie is met de huidige
dekkingsgraad niet mogelijk.
• Eind 2022 bereikt PME een
beleidsdekkingsgraad hoger dan de Minimaal
Vereiste Dekkingsgraad van 104,3%.
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds van de Bouwnijverheid bedraagt per 31 december 2020 111,1%. Het pensioenfonds heeft in 2020 een
herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank.
• Het herstel van de dekkingsgraad zet door.
• Op dit moment (eind 2020) hoeven er geen
kortingen van het pensioen aangekondigd te
worden.
Bovenstaande maatregelen hebben geen invloed op
de hoogte van de verplichtingen ten opzichte van het
pensioenfonds.
De verschuldigde premies worden als personeelskosten verantwoord in de winst- en verliesrekening. Voor
zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan,
wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.
Overige regeling:
Voor het personeel met een hoger pensioengevend
salaris heeft de ASK Romein-groep een excedentenregeling afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij.
Deze regeling is een beschikbare premieregeling. De
opbouw van de beoogde pensioenaanspraken wordt
steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd
door middel van premiebetalingen. Er vloeien verder
geen verplichtingen voor de werkgever uit voort.
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Buitenlandse regelingen:
Pensioenregelingen die vergelijkbaar ingericht zijn en
functioneren op de wijze waarop het Nederlandse
pensioenstelsel is ingericht en functioneert, met een
strikte scheiding tussen de verantwoordelijkheden
van en een risicodeling tussen de betrokken partijen (onderneming, fonds en deelnemers), worden
verwerkt en gewaardeerd conform Nederlandse
pensioenregelingen.
AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen materiële vaste activa worden gebaseerd op een geschatte gebruiksduur en geschieden
met toepassing van vaste percentages over de aanschafwaarde. Op de bedrijfsterreinen en materiële
vaste activa in uitvoering wordt gedurende het
boekjaar niet afgeschreven.
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij
de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op
de ontvangen leningen.
BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING
De belastingen naar het resultaat worden berekend
over het in de jaarrekening getoonde resultaat,
tegen het geldende fiscale percentage en rekening
houdend met fiscale faciliteiten en niet aftrekbare
bedragen.
De Nederlandse vennootschappen maken deel
uit van een fiscale eenheid, waarvan ASK Romein
Beheer BV aan het hoofd staat. De afdracht van ven-

Logistic Capital Partners
Nijvel / BE

nootschapsbelasting vindt plaats in rekening-courant met ASK Romein Beheer BV (indirect via M.D.
Davidse Beheer BV, waarbij M.D. Davidse Beheer BV
de afdrachten verzorgd). Daarnaast zijn de opgenomen latente belastingvorderingen of -verplichtingen
in beginsel vorderingen of verplichtingen jegens ASK
Romein Beheer BV.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en
het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende
schulden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koersverschillen
inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangen en betaalde
rente, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworden groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld
heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de
verworden groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op
de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet
in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling
van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave
uit operationele activiteiten.
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VASTE ACTIVA

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop in 2020 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Aanschafwaarde 1 januari 2020

140

Cumulatieve afschrijving 1 januari 2020

-16

Boekwaarde 1 januari 2020

124

Afschrijvingen 2020

-14

Aanschafwaarde 31 december 2020

110

Cumulatieve afschrijving 31 december 2020

De goodwill is ontstaan in 2018 als gevolg
van de aankoop van een deelneming.
De goodwill wordt afgeschreven over een
periode van 10 jaar.

-30

Boekwaarde 31 december 2020

110

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

(in duizenden euro’s)

Bedrijfsterreinen

Machines
en
installaties

Bedrijfsgebouwen

Mva in
uitvoering
& vooruitbetalingen
op mva

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari
70

• Aanschafwaarde

12.175

32.486

16.696

18.667

4.096

84.120

• Herwaarderingen

5.452

2.501

-

-

-

7.953

-

-11.646

-10.849

-11.911

17.627

23.341

5.847

6.756

4.096

• Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde per
1 januari 2020

-

-34.406

57.667

Mutaties
• Investeringen

6

1.038

1.746

3.687

-2.075

4.402

• Afschrijvingen

-

-1.569

-1.163

-2.036

-

-4.768

• Desinvesteringen
aanschaffingswaarde

-

-

-10

-274

-

-284

• Desinvesteringen
cumulatieve
afschrijvingen

-

-

9

252

-

261

• Overige mutaties

-8

8

-

-33

-

-33

17.625

22.818

6.429

8.352

2.021

57.245

• Aanschafwaarde

12.173

33.532

18.432

21.916

2.021

88.074

• Herwaarderingen

5.452

2.501

-

-

-

7.953

-

-13.215

-12.003

-13.564

-

-38.782

17.625

22.818

6.429

8.352

2.021

57.245

Saldo
Stand per
31 december

• Cumulatieve
afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2020
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De belangrijkste afschrijvingspercentages zijn:
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0 – 20;
• Machines en installaties:		
10 – 25;
• Andere vaste bedrijfsmiddelen:
10 – 25.

4. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De bedrijfsgebouwen in Vlissingen zijn gevestigd op
in erfpacht verkregen terreinen, zodat de vennootschap hierover het economisch eigendom heeft.

(in duizenden euro’s)

De boekwaarde van activa onder financial leasing,
die niet in juridisch eigendom worden gehouden door
ASK Romein bedraagt EUR 7,9 miljoen (ultimo 2019:
EUR 7,0 miljoen).

Dotaties

Het verloop van de financiële vaste activa kan als
volgt worden weergegeven:

De uitgaven die verwerkt zijn in de boekwaarde van
de post materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa ‘’ bedraagt
uItimo 2020 EUR 2,0 miljoen (2019: EUR 4,1 miljoen).
De bedrijfsgebouwen en terreinen zijn hypothecair
verbonden ten behoeve van de bankier.
De bedrijfsuitrusting is verpand aan de bankier.

3. VASTGOEDBELEGGINGEN

Overige
deelnemingen

Actieve
belastinglatentie

13

627

640

-

134

134

13

761

774

Stand per 1
januari 2020
Stand per 31
december 2020

Totaal

De overige deelnemingen betreft het 50%-belang in
Construct Bauengineering GmbH te Straelen (DE).
De latentie betreft een actieve latentie in verband
met compensabele verliezen. De actieve latentie is
gewaardeerd tegen contante waarde. De contante
waarde is berekend op basis van de nominale waarde van de latente belastingvorderingen tegen het
huidige tarief van 25% ad EUR 799.000 een bruto
rente van 2.07% en een gemiddelde looptijd van de
vorderingen van 1 tot 5 jaar welke is gebaseerd op
de periode waarin de vorderingen naar verwachting
gerealiseerd zullen worden.

Het verloop in 2020 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2020
Overige mutaties
Balanswaarde 31 december 2020

924
-

Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum
een bedrag van EUR 157.000 binnen een jaar wordt
gerealiseerd.

924

VLOTTENDE ACTIVA
Alle vastgoedbeleggingen zijn eigendom van de
groep en worden aangehouden om waardestijgingen te realiseren. De onroerende zaken worden niet
gebruikt in de productie of op andere wijze voor
eigen gebruik aangewend. De reële waarde van de
vastgoedbeleggingen is in 2016, met peildatum 22
juli 2016, bepaald door een onafhankelijke, ter zake
kundige externe taxateur. De waarde per eind van
het boekjaar is bepaald aan de hand van de actuele
marktwaarderingen rekening houdend met omvang,
aard en gebruik van het vastgoed.
Ultimo 2020 bedraagt de som van de herwaarderingen EUR 149.000 (2019: 149.000).
Gedurende het boekjaar zijn geen van belang zijnde
exploitatie-inkomsten en -uitgaven van toepassing
(2019: idem).
De vastgoedbeleggingen zijn hypothecair verbonden
ten behoeve van de bankier.

5. VOORRADEN
(in duizenden euro’s)

Grond- en
hulpstoffen

31 december
2020
4.190

31 december
2019
2.774

De voorraden zijn als zekerheid gesteld voor schulden.
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6. ONDERHANDEN PROJECTEN
(in duizenden euro’s)

Onderhanden
projecten
Af:
Gedeclareerde
termijnen op
opdrachten in
portefeuille
Vooruitontvangen
bedragen

7. VORDERINGEN

31 december
2020

31 december
2019

475.225

525.262

-462.264

-517.912

-

-1.100

12.961

6.250

(in duizenden euro’s)

Handelsvorderingen

31 december
2020

31 december
2019

37.005

45.091

Gelieerde
maatschappijen

1.352

1.864

Belastingen en
sociale premies

1.605

1.337

Overige
vorderingen en
overlopende
activa

776

992

40.738

49.284

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
In het totaal van de onderhanden projecten zijn
opdrachten opgenomen, waarvan de gedeclareerde
termijnen de bestede kosten (verhoogd met tussentijdse winst en onder aftrek van de voorzieningen)
van de onderhanden projecten overtreffen. De totale
creditstand van deze projecten bedraagt ultimo
2020 EUR 12,1 miljoen (2019: EUR 16,6 miljoen).
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Inzake een onderhanden project dat ten tijde van het
opmaken van deze jaarrekening in de eindfase verkeert,
is een aanzienlijke vordering opgenomen voor een
aantal zaken welke niet waren voorzien ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst. Aangezien nog geen formele goedkeuring van de opdrachtgever is verkregen
omtrent deze vordering, is hier sprake van een risico dat
deze post slechts gedeeltelijk kan worden geïnd.

Prologis DC2
Waalwijk / NL
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Gelieerde maatschappijen:
De rente voor de rekening couranten bedraagt nihil.
Er zijn geen zekerheden of aflossingsschema’s overeengekomen. Van het saldo gelieerde maatschappijen heeft volledig betrekking op de aandeelhouder
van ASK Romein International B.V.

8. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan ter vrije beschikking, met
uitzondering van de saldi op de G-rekening voor een
bedrag van EUR 144.000 (2019: EUR nihil).

JAARREKENING

TOELICHTING BIJ HET KASSTROOMOVERZICHT
Onder de investeringen in materiële vaste activa
zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in
2020 geldmiddelen zijn opgeofferd. Daarnaast zijn
voor EUR 1,9 miljoen investeringen verricht door middel van financiële leasing. Evenzo is het in de balans
opgenomen bedrag van EUR 1,9 miljoen aan langlopende schulden uit hoofde van financiële leasing niet
in het kasstroomoverzicht opgenomen.

11. VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:
Latente
Jubilea
belasting
(in duizenden euro’s)
Totaal
verplich- uitkeringen
tingen
Stand per 1
2.418
428
2.846
januari 2020
Mutaties:

9. GROEPSVERMOGEN

82

-

82

2.500

428

2.928

• Dotaties

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de
vennootschappelijke balans per 31 december 2020.
Inzake RJ265-201 informeren wij u dat het totaalresultaat niet afwijkt van het resultaat na belastingen
volgens de winst- en verliesrekening (2019: idem).

10. NEGATIEVE GOODWILL

Stand per 31
december 2020

VOORZIENING LATENTE
BELASTINGVERPLICHTINGEN
De voorziening voor latente belastingverplichtingen
omvat het belastingeffect van de verschillen tussen
commerciële en fiscale waardering. De latentie met
een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedraagt
EUR 108.000 (2019: EUR 189.000).

Het verloop in 2020 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari 2020

5.741

Vrijval ten gunste van het resultaat

-314

Balanswaarde 31 december 2020

5.427

De negatieve goodwill is in 2017 ontstaan na verwerving van het onroerend goed bij overname van een
deelneming. Deze goodwill zal vrijvallen ten gunste
van de winst- en verliesrekening als gevolg van afschrijvingen op de verworven activa over de resterende gemiddeld gewogen levensduur van 20 jaar.

Voor de herwaarderingen van bedrijfsgebouwen
en terreinen wordt de latente belastingverplichting
opgenomen tegen de contante waarde. Voor de
permanente verschillen tussen de commerciële en
fiscale waardering is de contante waarde 0%, voor de
overige verschillen varieert de contante waarde tussen 18% en 22% (2019: tussen 19% en 21%). De tegen
de contante waarde opgenomen latente belastingverplichting bedraagt EUR 2.500.000 ten opzichte
van EUR 3.770.000 tegen het huidige nominale tarief
(2019: EUR 3.934.000).
Het bij de discontering gehanteerde netto rentepercentage bedragen respectievelijk voor Nederland en
België: 2,07%. De gemiddelde looptijd van de latente
belastingverplichtingen bedraagt 17 jaar.

12. LANGLOPENDE SCHULDEN
(in duizenden euro’s)

Hoofdsom
Cumulatieve aflossing per 01-01
Restant hoofdsom per 01-01
Opgenomen

Financieringen
KBC Bank
14.750

Hypotheek
Rabobank
2.550

Leasing
schulden
11.007

750

29.057

-3.840

-1.250

-3.622

-450

-9.162

10.910

1.300

7.385

300

19.895

-

-

1.923

-

1.923

Overig

Totaal

Aflossingen

-1.614

-200

-2.298

-150

-4.262

Restant hoofdsom per 31-12

9.296

1.100

7.010

150

17.556

Kortlopend deel per 31-12

-1.614

-200

-2.198

-150

-4.162

Langlopend deel per 31-12

7.682

900

4.812

-

13.394

Resterende looptijd > 1 jaar

7.682

900

4.812

-

13.394

Resterende looptijd > 1 jaar < 5 jaar

5.268

800

4.483

-

10.551

2.414

100

330

-

2.844

1,6 - 2,4

2,4

1,4 - 5.7

0,0

1,4 - 5,7

Resterende looptijd < 5 jaar
Rente %
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Ten behoeve van de kredietfaciliteit bij KBC Bank
NV en Rabobank en de lease faciliteiten, zijn per 31
december 2020 de volgende zakelijke zekerheden
afgegeven:
• hypothecaire inschrijving onroerend
goed te Roosendaal, Middelburg, Katwijk,
Vlissingen-Oost en Malle - België;
• verpanding vorderingen, voorraden,
bedrijfsinventaris en rechten polis Atradius.
• verpanding vorderingen en rechten uit de polis
van schadeverzekering (PI verzekering) bij AON
De totale faciliteit bij KBC Bank NV bedraagt EUR
49,8 miljoen, te verdelen over:

13. KORTLOPENDE SCHULDEN
(in duizenden euro’s)

Kredietinstellingen

31 dec. 2020 31 dec. 2019

67

-

4.162

3.980

50.872

54.636

Belastingen en
sociale premies

7.604

1.708

Overige schulden en
overlopende passiva

3.964

4.183

66.669

64.507

Aflossingsverplichting
kredietinstellingen
Crediteuren

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter
dan 1 jaar.

(in duizenden euro’s)

Rekening-courantkrediet

20,0

Garantiefaciliteit

20,0

Langlopende leningen

9,3

Lease faciliteit

0,5

Belastingen en sociale premies
Onder de schuld aan Belastingen en sociale premies
is ultimo 2020 een schuld uit hoofde van vennootschapsbelasting begrepen van EUR 0,3 miljoen
(2019: EUR 0,6 miljoen).

49,8
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Naast de hypotheek bij Rabobank is er een krediet in
rekening courant ad EUR 1,25 miljoen en een faciliteit
voor bankgaranties ad EUR 0,5 miljoen.
De overige leningen zijn achtergesteld bij de alle
bankschulden aan Rabobank.
De faciliteit voor het stellen van bankgaranties bij
Nationale Borg en Zurich bedraagt voor beiden ieder
EUR 20 miljoen en bij Credendo EUR 4 miljoen.
Bij alle verplichtingen aan financiële instellingen
geldt een convenant ten aanzien van de solvabiliteit van 25%. De definitie van de solvabiliteit luidt
als volgt: Eigen Vermogen vermeerderd met de
Negatieve goodwill en verminderd met de Goodwill
en Vorderingen op aandeelhouders ten opzichte van
het gecorrigeerd balanstotaal.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
MARKTRISICO’S
Valutarisico
De Groep is voornamelijk werkzaam in de Europese
Unie. De opdracht welke uitgevoerd wordt in
Denemarken wordt in zijn geheel in Deense Kronen
afgerekend met de opdrachtgever. Een deel van onze
inkoopwaarde ter plaatse wordt eveneens in Deense
Kronen betaald. Ten aanzien van het restant is het
risico beperkt als gevolg de slechts geringe koerswisselingen tussen de Euro en de Deense Kroon.
Renterisico
De Groep loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen (met name onder financiële vaste activa,
effecten en liquide middelen) en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden (waaronder
schulden aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de Groep risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de Groep risico’s
over de marktwaarde.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen
financiële derivaten met betrekking tot renterisico
gecontracteerd.
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Liquiditeitsrisico
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden
aan een monetair financieel instrument fluctueren
in omvang is minimaal, aangezien de vorderingen
en schulden voornamelijk kortlopend zijn. Gezien de
korte looptijd van deze instrumenten benadert de
boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.

Op basis van de aangegane samenwerkingsverbanden met andere partijen ten behoeve van gezamenlijke inschrijving en uitvoering van een aantal
projecten is er sprake van een gezamenlijke aansprakelijkheid voor het risico van schade of verlies
bij de uitvoering naar rato van ieders aandeel in het
samenwerkingsverband.

Periodiek wordt daarnaast liquiditeitsbegrotingen
opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele
bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst.

Indien sprake is van een samenwerkingsverband in
een VOF-rechtsvorm is er sprake van een hoofdelijke
aansprakelijkheid voor het risico van schade of verlies
bij de uitvoering. Contractueel is overeengekomen
dat deze aansprakelijkheid naar rato van ieders aandeel in het samenwerkingsverband verdeeld wordt.
In de balans wordt derhalve slechts rekening gehouden met deze aansprakelijkheid voor zover daartoe
aanleiding bestaat op grond van de financiële positie
van de combinatie en/of van een of meer van de
partners daarin.

Kredietrisico
De Groep heeft geen significante concentraties van
kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers
die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van
de Groep. Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de 8 en 60 dagen. Voor grote
leveringen kan een afwijkende krediettermijn van
toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende
zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.
De Groep maakt gebruik van meerdere banken ten
behoeve van haar financieringsbehoefte. Voor zover
noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt
aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE
VERPLICHTINGEN
Het erfpachtcontract voor het bedrijfsterrein en watergebied te Vlissingen-Oost is medio 2008 verlengd
voor 30 jaar, de jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt
EUR 0,3 miljoen.
De operationele leaseverplichtingen lopen tot medio
2023 en bedragen jaarlijks circa EUR 0,2 miljoen
(2019: EUR 0,2 miljoen).
De huurverplichtingen bedragen jaarlijks circa EUR
0,2 miljoen (2019: EUR 0,2 miljoen). De verplichtingen
hebben een looptijd korter dan 5 jaar.
Op balansdatum zijn bankgaranties verstrekt ten
behoeve van derden voor een bedrag van EUR 24,9
miljoen (2019: EUR 33,3 miljoen). Hiervoor gelden
dezelfde zekerheden als ten aanzien van de door
bankiers verstrekte kredieten en leningen.
Ten behoeve van kredietverzekeringsmaatschappijen
heeft ASK Romein International BV solidariteitsovereenkomsten getekend.

Er is sprake van claims tegen opdrachtgevers, alsmede van opdrachtgevers. Daar de uitkomst van deze
claims uiterst onzeker is, zijn eventuele voor- en nadelen niet in de balans opgenomen en kan ten aanzien van de waarde hiervan geen reële inschatting
worden gemaakt. Er is conservatoir beslag gelegd op
diverse roerende zaken van Hillebrand BV.
Momenteel is sprake van een aantal juridische procedures rondom de financiële afwikkeling van een
project. Naar de beste inschatting van de directie,
ondersteunt door juridische adviezen van advocaten, is een en ander in de jaarrekening verwerkt.
Dit heeft geresulteerd in een vordering waarvan de
daadwerkelijke afwikkeling uiteraard nog onderhevig is aan het procesrisico. Tegenpartij heeft diverse
derdenbeslagen gelegd om haar tegenvordering te
waarborgen.
ASK Romein International BV vormt tezamen met
ASK Romein Beheer BV en diens in Nederland gevestigde 100%-dochtervennootschappen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting (behoudens Oostingh Staalbouw BV). Op
grond van artikel 39 van de Invorderingswet zijn alle
vennootschappen uit de fiscale eenheid hoofdelijk
aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.
Krachtens wettelijke bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid berust bij de inlenende vennootschap
hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van
premie op grond van werknemers- en volksverzekeringen en van loon- en omzetbelasting bij inlenen van
arbeidskrachten.
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14. SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

15. LONEN EN SALARISSEN

De som der bedrijfsopbrengsten is als volgt
geografisch te splitsen:

Het gemiddelde aantal werknemers bedraagt:

(in duizenden euro’s)
(in duizenden euro’s)

Nederland

2020
170.385

220.858

79.734

83.919

Frankrijk

4.796

-

Luxemburg

3.610

10.520

Denemarken

7.256

1.954

Overige EU-landen

1.436

306

267.217

317.557

België

Totaal

De som der bedrijfsopbrengsten is als volgt te
splitsen over de activiteiten:
(in duizenden euro’s)
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2020

2019

Bouw (Industrie)

140.881

149.480

Staalbouw

39.680

32.129

65.071

114.878

Bruggen & Infra

8.076

8.549

Offshore

9.945

7.153

Overig

3.564

5.368

Totaal

267.217

317.557

Data centers

2019

Binnenland

423

411

Buitenland

155

160

578

571

Direct personeel

433

428

Indirect personeel

145

143

578

571

Bezoldiging bestuurders
Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon kwam in 2020 een bedrag van EUR 0,1 miljoen (2019: EUR 0,5 miljoen) ten laste van de groep.

16. SOCIALE LASTEN EN
PENSIOENLASTEN
De hierin begrepen pensioenlasten bedragen EUR 3,1
miljoen (2019: EUR 2,6 miljoen).

17. BELASTINGEN RESULTAAT UIT
GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
De belastingen ten bedrage van EUR 0,9 miljoen kan
als volgt worden toegelicht:

(in duizenden euro’s)

Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn overheidssubsidies begrepen ad EUR 2.566.000 (2019:
nihil). De overheidssubsidies hebben betrekking op de
NOW-regeling. De tegemoetkoming uit hoofde van
de NOW-regeling is tegen de beste schatting van
het bestuur opgenomen op basis van de aanwezige
feiten en omstandigheden ten tijde van de opmaak
van de jaarrekening. De NOW-regelingen zijn ten
tijde van de opmaak van de jaarrekening nog niet
definitief vastgesteld.
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2020

2019

Latente vennootschapsbelasting
Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar
Totaal

2020

2019

263

-

-1.196

-2.148

-933

-2.148

Het effectieve belastingtarief, berekend als zijnde de
belastinglast gedeeld door het resultaat vóór belastingen, bedraagt 22,3% (2019: 24,7). Het gewogen
gemiddelde toepasselijke belastingtarief, wat is berekend op basis van de resultaten vóór belastingen
in de verschillende landen waarin de groep actief is,
bedraagt 24,7% (2019: 25,3%).
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De aansluiting tussen beide tarieven kan als volgt worden toegelicht
(in duizenden euro’s)

2020

2019

Resultaat vóór belastingen

4.180

8.703

Belastinglast op basis van
toepasselijke belastingtarief

-1.033

-2.203

Belastingeffect van:
• Beperkt en niet aftrekbare kosten
• Innovatiebox
• Voorziening latente belastingen
en overige
Vennootschapsbelasting
voorgaande boekjaren
Totaal
Effectieve belastinglast

-81

-78

-

150

181

-17

-

100

-55

-933

-2.148
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Datacenter

VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

2020

(in duizenden euro’s)

2019

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

18

623

782

Financiële vaste activa

19

49.262

45.343
49.885

46.125

Vlottende activa
Vorderingen

20

Liquide middelen

42.300

18.548

849

4
43.149

18.552

93.034

64.677

PASSIVA
78

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal

21

4.576

4.576

Herwaarderingsreserve

22

5.651

5.672

Overige reserves

23

20.048

20.030

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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24

30.275

30.278

1.709

2.163

61.050

32.236

93.034

64.677

JAARREKENING

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN
VERLIESREKENING
PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s)

2020

2019

Resultaat deelnemingen na belastingen

3.919

7.953

-672

-1.398

3.247

6.555

Overige resultaten na belastingen
Resultaat na belastingen
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TOELICHTING OP DE
VENNOOTSCHAPPELIJKE
JAARREKENING 2020
ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van
de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden
activa en passiva en de resultaten wordt verwezen
naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De onder de financiële vaste activa opgenomen
deelnemingen in groepsmaatschappijen worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode
op basis van de nettovermogenswaarde, berekend
volgens de grondslagen voor de waardering van
activa en passiva en de resultaatbepaling van de
vennootschap. Indien de nettovermogenswaarde van
een deelneming negatief is, wordt deze negatieve
waarde in mindering gebracht op vorderingen op de
deelneming. Voor een eventueel daarna resterende
negatieve waarde wordt een voorziening deelneming
gevormd voor zover de vennootschap geheel of
gedeeltelijk instaat voor de schulden van
de deelneming.

VASTE ACTIVA
18. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het verloop in 2020 is als volgt:
(in duizenden euro’s)

80

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Balanswaarde 1 januari 2020

782

Investeringen

200

Afschrijvingen

-359

Balanswaarde 31 december 2020

623

Stand per 31 december 2020:
Aanschafwaarde

3.608

Cumulatieve afschrijvingen

-2.985

Boekwaarde

623

De gehanteerde afschrijvingstermijnen variëren tussen 3 en 5 jaren.

19. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De specificatie van de financiële vaste activa luidt als volgt:
(in duizenden euro’s)

31 december 2020

31 december 2019

49.262

45.343

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
DEELNEMINGEN IN GROEPSMAATSCHAPPIJEN
(in duizenden euro’s)

Balanswaarde per 1 januari 2020
Resultaat 2020
Balanswaarde 31 december 2020
De deelneming in groepsmaatschappijen betreft ASK Romein Holding BV (100%).
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45.343
3.919
49.262

JAARREKENING

VLOTTENDE ACTIVA
20. VORDERINGEN
(in duizenden euro’s)

Groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

31 december 2020

31 december 2019

40.311

17.787

167

124

1.822

637

42.300

18.548

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Groepsmaatschappijen:
Over de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen is geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden of aflossingsschema’s overeengekomen. Van het saldo heeft EUR 1,2 miljoen betrekking op de aandeelhouder van ASK Romein International B.V.

EIGEN VERMOGEN
21. GEPLAATST KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 7.000.000, verdeeld in 700.000 gewone aandelen van elk EUR 10
nominaal. Geplaatst en volgestort zijn 457.596 gewone aandelen. Het geplaatst aandelenkapitaal is gedurende het boekjaar niet gewijzigd.

22. HERWAARDERINGSRESERVE
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op herwaarderingen van materiële vaste activa bij deelnemingen
op basis van eind 2013 / begin 2014 uitgevoerde taxaties door deskundigen. Op grond van deze taxaties heeft
herwaardering plaatsgevonden waarbij bij de bepaling van de herwaarderingsreserve rekening gehouden met
de latente vennootschapsbelasting. De herwaarderingsreserve is voorts gewijzigd als gevolg van realisatie van
de herwaardering door middel van afschrijvingen en desinvesteringen.
(in duizenden euro’s)

2020

2019

Balanswaarde 1 januari

5.672

5.693

-21

-21

-

-

5.651

5.672

Realisatie herwaardering
Correctie herwaardering / meerwaarde
Balanswaarde 31 december
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23. OVERIGE RESERVES
2020

2019

20.030

13.454

3.247

6.555

21

21

Af: dividenduitkering

-3.250

-

Balanswaarde 31 december

20.048

20.030

(in duizenden euro’s)

Balanswaarde 1 januari
Bij: conform voorstel resultaatbestemming
Bij: realisatie herwaardering

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 24 juni 2020. De Algemene
Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. In
2020 heeft een Dividenduitkering plaatsgevonden over 2019.
Voorstel tot resultaatbestemming over het boekjaar 2020
Door het bestuur wordt voorgesteld om het nettoresultaat over 2020 ad EUR 3.247.000 positief toe te voegen aan de Overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

24. KORTLOPENDE SCHULDEN
31 december 2020

31 december 2019

-

2.603

Aflossingsverplichtingen

546

530

Belastingen en premies sociale verzekeringen

259

52

(in duizenden euro’s)
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Kredietinstellingen

Crediteuren
Groepsmaatschappijen
Overige

897

966

59.035

27.076

313

1.009

61.050

32.236

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Groepsmaatschappijen:
Over de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen is geen rente berekend. Er zijn geen
zekerheden of aflossingsschema’s overeengekomen. Van het saldo gelieerde maatschappijen heeft EUR nihil
betrekking op de aandeelhouder van ASK Romein International B.V.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
ASK Romein International BV vormt tezamen met ASK Romein Beheer BV en diens in Nederland gevestigde
100%-dochtervennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Op
grond van artikel 39 van de Invorderingswet zijn alle vennootschappen uit de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.
De vennootschap heeft ten behoeve van kredietverzekeringsmaatschappijen
solidariteitsovereenkomsten gesloten.
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JAARREKENING

HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
De volgende honoraria zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere
maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
(in duizenden euro’s)

BDO Audit & Assurance

Overig BDO netwerk

Totaal BDO

218

-

218

-

212

212

218

212

430

Onderzoek van de jaarrekening
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Totaal honoraria

PERSONEEL
Bij de vennootschap zijn 10 personeelsleden in dienst waarvan geen in het buitenland (2019: 11 waarvan geen
in het buitenland).

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De financiële baten en lasten hebben, evenals voorgaand jaar, volledig betrekking op kredietinstellingen.
Roosendaal, 12 mei 2021
De directie:
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M.D. Davidse Beheer BV,
namens deze,
I. Vinck

OVERIGE
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Fravasco
Diepenbeek / BE

BEDRIJFSSTRUCTUUR

O P E R AT I O N E L E
G A N G VA N Z A K E N

MVO &
DUURZAAMHEID

VEILIGHEID &
K WA L I T E I T - Q H S E

PERSONEEL &
OPLEIDINGEN

OVERIGE
GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de aandeelhouders en het bestuur van ASK
Romein International B.V.

A. VERKLARING OVER DE IN
HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2020

86

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2020 van ASK Romein
International B.V. te Roosendaal gecontroleerd. De
jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van
ASK Romein International B.V. op 31 december 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige
balans per 31 december 2020;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winsten-verliesrekening over 2020; 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 ASK Romein International
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B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(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 controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
BENADRUKKING VAN DE IMPACT VAN COVID-19
Wij vestigen de aandacht op de tekst omtrent
‘Continuïteit’ in de ‘Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de resultaatbepaling’ in de
jaarrekening, waarin de gevolgen van het coronavirus voor ASK Romein International B.V. en daarmee
gepaard gaande onzekerheden zijn omschreven.
Deze situatie doet geen afbreuk aan 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 is vereist.
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.

INVESTERINGEN

FINANCIËLE
G A N G VA N Z A K E N

JAARREKENING

OVERIGE
GEGEVENS

VESTIGINGEN
OP DE KAART

ASK Romein Kantoor
Malle / BE

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van de andere informatie, waaronder 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 HET BESTUUR
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquide-

ren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het
bestuur 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 mogelijk 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:
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• 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. 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 vennootschap;
• 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 het bestuur
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; en
• het evalueren of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
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
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of de activiteiten. 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 het bestuur 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.

Roosendaal, 12 mei 2021
BDO Audit & Assurance B.V.
Namens deze,
R.W.B. Vrolijk RA, was getekend

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE
RESULTAATBESTEMMING ART. 17
VAN DE STATUTEN LUIDT:
1. De winst staat ter vrije beschikking van de
Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden
binnen het doel van de Vennootschap als die
vergadering zal besluiten.
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en
andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare
winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten
hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft
verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort
te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden. Het bepaalde in
artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek
is van toepassing als de Vennootschap na de
uitkering niet kan voortgaan met het betalen van
haar opeisbare schulden. Bij de berekening van de
verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de
Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede,
tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust.
3. Uitkering van de winst geschiedt na de
vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat
zij geoorloofd is.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. Ook het
Bestuur kan besluiten tot uitkering van interimdividend.
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ASK ROMEIN STAALBOUW
Belder 101
4704 RK Roosendaal
Nederland
T +31 (0)165 750 300
info@ask-romein.com
www.ask-romein.com
www.ask-romein.nl

ASK ROMEIN DATA CENTERS
Belder 101
4704 RK Roosendaal
Nederland
T +31 (0)165 750 300
info@ask-romein.com
www.ask-romein.com
www.ask-romein.nl

ASK ROMEIN BOUW
Belder 80
4704 RK Roosendaal
Nederland
T +31 (0)165 750 300
info@ask-romein.com
www.ask-romein.com
www.ask-romein.nl

HILLEBRAND
Frankrijkweg 5 / Havennr. 5994
4389 PB Vlissingen
Nederland
T +31 (0)118 61 23 48
info@hillebrand.nu
www.hillebrand.nu

HILLEBRAND
Kleverskerkseweg 83
4338 PM Middelburg
Nederland
T +31 (0)118 61 23 48
info@hillebrand.nu
www.hillebrand.nu

OOSTINGH
Lageweg 36
2222 AG Katwijk
Nederland
T +31 (0)71 409 70 00
info@oostingh.nl
www.oostingh.nl

ASK ROMEIN MALLE
Ambachtsstraat 33
2390 Malle-West
België
T +32 (0)3 320 24 00
info.be@ask-romein.com
www.ask-romein.com
www.ask-romein.be

DUWI DESIGN
Minister Lelyplein 4
4541 EA Sluiskil
Nederland
T +31 (0)115 477 120
info@duwi.nl
www.duwi.nl

