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

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2021 van  
ASK Romein aan.

Het afgelopen jaar is voor ASK Romein financieel ge-
zien, zeer teleurstellend verlopen. Met een all time high 
omzet van EUR 358 miljoen zijn we diep in de rode 
cijfers terecht gekomen. We schrijven een nettoverlies 
resultaat gecorrigeerd voor belastingen van EUR 25.9 
miljoen. De oorzaak van dit verlies is vrijwel geheel 
toe te schrijven aan een tweetal zeer omvangrijke en 
veeleisende, in het buitenland gelegen staalbouwpro-
jecten, alsmede aan een tweetal staalbouwprojecten 
welke uitgemond zijn in een juridische procedure. 

In deze procedures vorderen wij EUR 10.5 respec-
tievelijk 18.7 miljoen. Deze vorderingen zijn deels 
opgebouwd uit claims welke in deze jaarrekening 
niet verantwoord zijn vanwege de geldende wet- & 
regelgeving over het opmaken van de jaarrekening en 
waarin het waarderen van deze claims in dit stadium 
van de rechtsgang niet toegestaan is. Voor verdere 
details van dit resultaat willen wij u verwijzen naar de 
uitgebreide toelichting van de onderhanden projecten 
van dit jaarverslag.

Naast een sprong in de omzet kunnen we ook spreken 
over een record aan gepresteerde manuren in zowel 
onze fabrieken als op onze bouwplaatsen. We piekten 
naar in totaal ruim 4 miljoen manuren. Naast deze 
massieve stijging van de genoemde uren kunnen we 
gelukkig ook vaststellen dat we vanuit een HSE-
oogpunt met tevredenheid kunnen terugkijken naar 
het jaar 2021.

Het afgelopen jaar is voor onze bouwbedrijven goed 
verlopen. We realiseerden in totaal voor Nederland 
en België 412.000 vierkante meter bedrijfsgebouwen 
met overall een mooi financieel resultaat.

Onze staalbouwbedrijven voor de inframarkt hebben 
we in het vierde kwartaal van 2021 kunnen samen-
voegen op de (met de aankoop van de opstallen 
van de voormalige scheepswerf de Donge) vergrote 
locatie in Vlissingen Oost. In 2022 is deze locatie 

verder functioneel gereed gemaakt met onder andere 
de bouw van een nieuw algemeen kantoor en met 
de grondige renovatie van het fabriekskantoor. Naar 
verwachting zal ons in 2022 de omgevingsvergunning 
verstrekt worden voor de bouw van de reeds jaren ge-
plande kademuur, uitgebreid naar de vergrote locatie. 
Realisatie hiervan in 2023/2024 zal afhangen van 
marktomstandigheden en financiële haalbaarheid.

Het jaar 2022 is voor ons een jaar geworden waar-
in de financiële gevolgen van eerdergenoemde vier 
staalbouwprojecten nog zeer duidelijk de boventoon 
hebben gevoerd. We verwachten een omzet van  
EUR 280 miljoen.

Met de orderportefeuille van 2023, welke momenteel 
EUR 214 miljoen omvat van de EUR 300 miljoen ge-
budgetteerd, koersen we naar een robuust winsther-
stel. Het resultaat, geverifieerd door onafhankelijke 
deskundigen, wordt geprognotiseerd op EUR 10 mil-
joen, op EBITDA niveau bedraagt deze EUR 15 miljoen.

Met het oog op de toekomst van ASK Romein is het 
erg belangrijk dat de verliezen op de beide staal-
bouwprojecten nu ingekaderd zijn, dat er adequate 
voorzieningen zijn getroffen voor de beide staal-
bouwprojecten welke zijn uitgemond in juridische 
procedures en dat we voor 2023 weer kunnen 
uitzien naar een gezond bedrijfsresultaat. Echter, 
de continuïteitsveronderstelling voor ASK Romein is 
alleen dan bestendig indien enerzijds de financiële 
stakeholders hun steun in 2023 (en verder) continu-
eren en anderzijds er voldoende vrije cash beschik-
baar komt uit een vastgoedtransactie welke gepland 
staat voor januari 2023. Voor een nadere toelichting  
op de continuïteit verwijzen wij naar het hoofdstuk 
Continuïteit zoals is opgenomen onder de grond- 
slagen van de jaarrekening.

Tot slot wensen wij onze welgemeende dank uit te spre-
ken naar zowel onze opdrachtgevers voor het in ons 
gestelde vertrouwen als naar onze werknemers voor 
hun standvastigheid en inzet welke het ons mogelijk 
maakten om vele projecten succesvol te realiseren.

WOORD VAN DE DIRECTIE
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F O L I O

Katoen Natie 
Beringen / BE

B E D R I J F S - 
S T R U C T U U R
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B E D R I J F S - 
S T R U C T U U R

M VO  & 
D U U R Z A A M H E I D

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

V E I L I G H E I D  & 
K WA L I T E I T  -  Q H S E

P E R S O N E E L & 
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ASK Romein 
Malle / BE
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I N V E S T E R I N G E N JA A R R E K E N I N GF I N A N C I Ë L E 
G A N G  VA N  Z A K E N

OV E R I G E 
G E G E V E N S

O N Z E 
V E S T I G I N G E N

ASK Romein Deutschland GmbH  
te Straelen (D)

Projectvennootschap

Construct Bauengineering GmbH  
te Straelen (D)

Engineering

50%

50%

50%

50%

Bruggenbouw en infra

Hillebrand BV
te Vlissingen (NL)

Projectvennootschap

Projectvennootschap

Projectvennootschap

Combinatie Dura Vermeer -  
Hillebrand VOF te Rotterdam (NL)

Combinatie Strabag Hillebrand VOF  
te Nieuwendijk (NL)

Combinatie van Oord Hillebrand -  
Vervangen Schuifaanslagen OSK VOF 

te Rotterdam (NL)

Oostingh Staalbouw BV  
te Katwijk (NL)

ASK Romein Malle NV  
te Malle (B)

ASK Romein Ireland Ltd  
te Dublin (IE)

ASK Romein Holding NV  
te Malle (B)

Staalbouw

Onroerend Goed vennootschap (B)

Onroerend Goed vennootschap (NL)

Niet-actieve vennootschap

ASK Romein Denmark ApS  
te Kopenhagen (DK)

Projectvennootschap

Staal- en Industriebouw

Projectvennootschap

Hillebrand International BV  
te Vlissingen (NL)

Engineering

J. Stahl Holding BV 
te Sluiskil (NL)

DUWI Design BV 
te Sluiskil (NL)

ASK Romein International BV
te Roosendaal (NL)

ASK Romein Holding BV 
te Roosendaal (NL)

Onroerend Goed 
vennootschap (NL)

Beheermaatschappij

ASK Romein BV 
te Roosendaal (NL)

ASK Romein Staalbouw BV  
te Roosendaal (NL) 

ASK Romein Bouw BV 
te Roosendaal (NL)

ASK Romein Data Centers BV
te Roosendaal (NL)

Verkoopmaatschappij

Staalbouw

Bouwbedrijf

Data centers

Niet-actieve vennootschap

Scheldeland Vastgoed II BV  
te Roosendaal (NL)





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

Jumbo 
Nieuwegein / NL
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B E D R I J F S - 
S T R U C T U U R

M VO  & 
D U U R Z A A M H E I D

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

V E I L I G H E I D  & 
K WA L I T E I T  -  Q H S E

P E R S O N E E L & 
O R G A N I S AT I E

DUURZAAM BOUWEN 
VOOR DE VOLGENDE 
GENERATIES 

BOUW

De logistieke wereld verandert snel en ingrijpend en 
dat zorgt ervoor dat niet alleen wij als bouwbedrijf, 
maar ook onze opdrachtgevers hun grenzen moeten 
verleggen. Samen met onze bouwpartners denken 
we na over hoe we onze maatschappelijke bijdrage 
kunnen vergroten door vandaag en in de toekomst zo 
duurzaam mogelijk te bouwen.

DE LOGISTIEKE WERELD  
VERANDERT SNEL
Consumenten willen steeds vaker dat hun bestelling 
dezelfde dag nog geleverd wordt, vervuilde energie-
bronnen moeten worden vervangen door CO2-
positieve energiesystemen, de schaarse grond in 
Nederland en België moet op een creatievere manier 
worden aangepakt en drukke steden met verstopte 
verkeersaders moeten worden ontlast.

Samen met onze opdrachtgevers denken we na over 
deze thema’s en formuleren we een heldere visie voor 
de toekomst. Zo werkt ASK Romein samen met de 
grootste vastgoedontwikkelaar Intospace aan een 
one-stop platform voor toekomstbestendige ware-
houseoplossingen waarbij een uitgebreid aanbod aan 
goederen of diensten op één locatie wordt voorzien. 

DUURZAAMHEID,  
CIRCULARITEIT EN FUNCTIONALITEIT       
ASK Romein heeft alle kennis, kunde en kwaliteit in 
huis om (complexe) projecten feilloos neer te zetten. 
We zijn een innovatieve partner en ontzorgende 
bouwer die vanaf een vroeg stadium meedenkt over 
oplossingen om de duurzaamheid, circulariteit en 
functionaliteit van gebouwen naar het allerhoogste 
niveau te tillen. De afgelopen jaren hebben we, in 

samenwerking met onze opdrachtgevers, reeds talrijke 
turnkey-projecten gerealiseerd welke volledig aanslui-
ten bij deze doelstelling, zoals het e-fulfilment distri-
butiecentrum voor Jumbo Supermarkten in Bleiswijk 
en het distributiecentrum voor Nunner Logistics en 
Intospace in ’s Heerenberg en Drunen.

DE MAATSTAF:  
DE WELL GOLD-CERTIFICERING 
ASK Romein realiseert logistieke gebouwen die vallen 
onder de WELL Gold-certificering, een bouwnorm 
waarbij zowel de prettige en gezonde werkomgeving 
als de mens zelf centraal staan. Het certificerings-
proces voor WELL Gold is complex en tijdrovend. Het 
gebouw moet voldoen aan alle reguliere WELL-eisen 
en aan minstens 40 procent van de optimalisatie-
functies. Daar waar een bouwbeoordelingssysteem 
zoals BREEAM de milieuprestaties van gebouwen 
beoordeelt, focust de WELL-bouwnorm zich op de 
gezondheid van de werknemers en de levenskwaliteit 
van de werkomgeving. 

Prologis - een vooraanstaand aanbieder van indus-
trieel vastgoed in de Benelux - vormt een uitstekend 
voorbeeld van innovatieve oriëntatie op ecologisch 
rentmeesterschap, sociale verantwoordelijkheid en 
goed ondernemingsbestuur. Al deze elementen zitten 
niet alleen verankerd in hun volledige lange termijn-
bedrijfsstrategie, maar worden ook steeds in ieder 
projectontwerp geïntegreerd. Prologis wil het ware-
house met andere woorden meer menselijk maken en 
zet daarbij het welzijn van mens en natuur centraal. 
Naast het aanbrengen van heel wat groene accen-
ten in het interieurplan worden ook de luchtkwaliteit 
en de belichting van het warehouse nauwlettend 
gecontroleerd. Het omliggende terrein is ingericht 
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I N V E S T E R I N G E N JA A R R E K E N I N GF I N A N C I Ë L E 
G A N G  VA N  Z A K E N

OV E R I G E 
G E G E V E N S

O N Z E 
V E S T I G I N G E N

DUURZAAM BOUWEN 
VOOR DE VOLGENDE 
GENERATIES 

met wandelpaden en lunchplekken in een groene 
omgeving, wat ook bijdraagt aan een verbeterde 
biodiversiteit. 

In 2021 realiseerden we voor Prologis logistieke ge-
bouwen op het Logistiek Park DC5 in Tilburg die het 
WELL-certificaat Gold behaalden en ook Logistiek 
Park DC2 in Nieuwegein kreeg het WELL-certificaat 
Platinum.

TRENDS BINNEN DE LOGISTIEK
Een duidelijk duurzame trend binnen de logistieke 
wereld is de bundeling van transport. Het is momen-
teel nog niet wettelijk toegestaan om verschillende 
bedrijven te laten samenwerken, bijvoorbeeld wan-
neer een bouwbedrijf en een installateur op dezelfde 
locatie willen leveren, maar het kan in de toekomst 
wel mogelijk gemaakt worden door nieuwe vormen 
van logistieke dienstverlening, (extra) op- en over-
slagpunten en inzet van meerdere modaliteiten.

Een andere trend die bijdraagt aan zowel duurzaam-
heid als veiligheid binnen de logistiek is de inzet van 
kleinere en elektrische voertuigen voor huis-aan-
huis-levering. Door de opkomst van energiezuinige, 
kleinschalige distributiecentra aan de rand van de 
stad waarbij de nodige elektrische aansluitingen 
worden voorzien, zal de CO2-uitstoot aanzienlijk 
verminderen.

Tot slot wordt er ook creatief omgesprongen met 
de manier en het tijdstip waarop er wordt geleverd. 
Supermarktketens bieden rode en groene bezorg-
tijdstippen aan of laten zien hoe groen de levering 
van jouw zending is. Wanneer men het bestelgedrag 
correct stuurt, verloopt ook de levering aan huis 
uitermate duurzaam.

LAST MILE-DISTRIBUTIE IN DE STAD 
Elektrische transportmiddelen zijn een voor de hand 
liggende oplossing bij het overbruggen van de laatste 

Prologis DC5
Tilburg / NL
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logistieke meters of last miles, maar dit heeft wel een 
enorme invloed op de leefomgeving en de inrichting 
van het stedelijk gebied. Men moet immers voorspel-
len waar de hotspots voor laadinfrastructuur komen, 
waar het magazijn en het overslagpunt van de 
toekomst ligt en hoe voldoende stroom kan worden 
opgewekt en verdeeld. Alles valt samen met gebieds- 
en vastgoedontwikkeling, dienstenconcepten rond 
energielevering, smart charging, de ontwikkeling van 
duurzame energieproductie met zonneparken en 
opslag door middel van waterstof.

ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER

• MG REAL ESTATE TE WILLEBROEK

Voor onze klant MG Real Estate realiseerden we 
een nieuw warehouse met kantoren van zo’n 9.000 
vierkante meter. De aanwezigheid van dertig docks, 
twaalf van docks, twee groundleveldoors en een zeer 
gunstige locatie aan Kanaal Brussel-Schelde zorgen 
ervoor dat er meer dan ruimte genoeg is voor trans-
port. Een vrije overspanning van 50 meter vormde de 
uitdaging van dit project, alsook de erg strakke plan-
ning. Het warehouse werd in slechts zes maanden tijd 
volledig gerealiseerd en opgeleverd aan de klant.

MG Real Estate  
Willebroek / BE
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O P E R AT I O N E L E  G A N G  VA N  Z A K E N

Transport Martens  
Turnhout / BE

• TRANSPORT MARTENS TE TURNHOUT

In opdracht van Transport Martens realiseerden we 
een logistiek magazijn van 8.000 vierkante meter 
met een laadkade van in totaal 16 laaddocks. Het 
magazijn heeft over meerdere verdiepingen ook 
kantoorruimtes. 

De structuur die we voor dit gebouw hebben uitge-
werkt biedt de klant veel indelingsvrijheid. Het maga-
zijn is momenteel voorzien op interne logistiek door 
middel van reachtrucks, wat brede gangen vraagt, 
maar in de toekomst kan men ook met zogenaamde 
smalle gangentrucks werken. Op de kantoren werd 
een dakterras voorzien met een architecturaal uitge-
werkte staalstructuur die als half overdekte ontspan-
ningszone dient.
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Productiehal 
Vlissingen / NL

•  MEDIBEL JUICE TERMINAL 
TE VLISSINGEN

In Vlissingen bouwde ASK Romein voor klant Medibel 
in slechts 27 weken een nieuwe Juice Terminal van 
ongeveer 4.035 vierkante meter met een kantoor-
gebouw van ongeveer 520 vierkante meter. De 
fundering bestaat uit in het werk gestorte betonnen 
funderingsbalken en poeren met daaronder vibro- 

palen van 25 meter lang. We behaalden met dit pro-
ject een BREEAM-certificering Very Good.

Voor dit project moesten we rekening houden met 
een strakke planning en ook op het gebied van veilig-
heid werd optimaal ingezet, aangezien er risicovolle 
werken aan te pas kwamen. Snel en efficiënt schake-
len was bij dit project onze cruciale troef.
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Metal Valley 
Drunen / NL

•  DISTRIBUTIECENTRUM  
METAL VALLEY TE DRUNEN

Het distributiecentrum in Drunen draagt de naam 
Metal Valley en is gevestigd op het oude terrein van 
The Lips Compagnie, een voormalige ijzer- en metaal- 
gieterij en scheepsschroevenfabriek. Voorafgaand 
aan de bouwwerkzaamheden werd er een uitgebrei-
de bodemsanering uitgevoerd. Het distributie- 
centrum is opgebouwd met betonnen funderings- 
palen, betonnen vloeren, een staalconstructie en een  
gevelafwerking met beton- en sandwichpanelen. 

Bijzonder is dat de sprinklertank in het glooiende ont-
werp van de gevel is opgenomen. Diverse stalen de-
tails op de gevel vormen bovendien een knipoog naar 

de geschiedenis van het terrein. Voor het pand is een 
imposante en vrijstaande groene gevel geplaatst. In 
combinatie met een grote regenwatervijver (wadi) 
draagt deze gevel bij aan de ambitie om de voorheen 
koele fabrieksomgeving te transformeren naar een 
modern bedrijvenpark.

Metal Valley bestaat uit een warehouse van 31.257 
vierkante meter, bijna 890 vierkante meter kantoren 
en een mezzanine van 4.130 vierkante meter op een 
terrein van 55.000 vierkante meter. De nieuwbouw 
is BREEAM Very Good gecertificeerd.

O P E R AT I O N E L E  G A N G  VA N  Z A K E N
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•  DISTRIBUTIECENTRUM  
TE ’S HEERENBERG

ASK Romein realiseerde in opdracht van Nunner 
Logistics en Intospace een nieuw distributiecentrum 
van 23.968 vierkante meter, 4.298 vierkante meter 
mezzanine en 1.440 vierkante meter kantoorruimte. 

Dit nieuwe distributiecentrum bevindt zich op bedrij-
venterrein DocksNLD, een nieuw terrein van 34 hec-
tare specifiek gericht op internationaal georiënteerde 
logistieke bedrijven.

DC ‘s Heerenberg / NL
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O P E R AT I O N E L E  G A N G  VA N  Z A K E N

•  DELIN PROPERTY TE ROOSENDAAL

Voor Delin Property bouwden we, naar een ontwerp 
van architect Vicoma,  een nieuw distributiecentrum 
van 11.500 vierkante meter als uitbreiding op het DC 
Caprev II van 22.500 vierkante meter, met 2.650 vier-

kante meter kantoor, 950 vierkante meter mezzanine 
en 375 parkeerplaatsen. Met een ligging langs de A17 
en in directe omgeving van diverse gemeenten, is de 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein uitstekend.

Delin Property
Roosendaal / NL
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•  KATOEN NATIE BEVRIJDINGSDOK  
TE ANTWERPEN

Voor Katoen Natie realiseerden we een nieuwe 
terminal aan het Bevrijdingsdok in Antwerpen, meer 
bepaald hallen 7, 8, 9, 10 en 11, in totaal goed voor 
70.000 vierkante meter. Alle hallen hebben een vrije 

overspanning van 30 meter en een vrije hoogte van 
13,10 meter. De terminal is de nieuwe uitvalsbasis 
voor Katoen Natie Specialty Chemicals, die zich toe-
legt op value-added services voor zijn chemieklanten. 

Katoen Natie  
Antwerpen / BE
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O P E R AT I O N E L E  G A N G  VA N  Z A K E N

•  PROLOGIS GYROSCOOPWEG  
TE AMSTERDAM

Voor Prologis bouwden we aan de Gyroscoopweg 
in Amsterdam een zogenaamd Grade 1 City 
Distribution Hub met een distributiecentrum,  
kantoren en mezzanine van 10.700 vierkante meter. 
We sloopten één lange buitengevel en een deel 
van de betonvloer in Warehouse B en stripten 

Prologis Gyroscoopweg
Amsterdam / NL

de bestaande toiletgroepen in Warehouse A en B. 
Daarnaast bouwden we een inpandige laadkuil in 
Warehouse B met daarboven een kantoor en  
realiseerden we een uitbreiding tegen Warehouse A 
en een mezzaninevloer met kantoor op de eerste  
verdieping. Tenslotte kreeg het volledige gebouw 
rondom geïsoleerde gevelpanelen en prefab  
sandwichpanelen.
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2021 was zonder meer een uitdagend jaar voor ASK 
Romein. Terwijl de omzet in 2020 mede door de 
coronapandemie een lichte terugval kende, was 2021 
voor staalbouw en datacenters historisch gezien het 
drukste jaar ooit. Projecten die in 2020 vertraging 
opliepen door corona moesten in 2021 versneld wor-
den uitgevoerd, en dat terwijl de pandemie nog lang 
niet de wereld uit was.

TURBULENTE TIJD
Aangezien we binnen onze staalbouwtak veel in-
ternationale projecten uitvoerden in 2021, werden 
we geconfronteerd met verschillende coronamaat-
regelen per land. Er waren niet alleen lockdowns 
op verschillende tijdstippen, maar we kregen ook 
te maken met uiteenlopende uitdagingen bij onze 
opdrachtgevers. Zo was er bijvoorbeeld een gebrek 
aan beschikbare mankracht en waren veel van onze 
buitenlandse medewerkers door lockdowns en lokale 
regelgeving niet in staat om af te reizen naar onze 
projecten. Door de druk op de resources ontstond 
vervolgens een significante stijging van de tarieven. 

Binnen de staalmarkt was er ook sprake van duidelijk 
voelbare prijsstijgingen door tekorten in de volledige 
keten en ook de leverbetrouwbaarheid was lang niet 
zoals voorheen. Daarnaast was er ook schaarste aan 
allerhande materieel, maar toch hebben we dankzij 
uiterste inspanningen van onze mensen keer op keer 
onze opleverdoelen kunnen behalen. 

GROTE STAALPROJECTEN
ASK Romein heeft onder andere het AFAS Stadion, 
een prachtig staaltje vakmanschap, opgeleverd in 
2021. De robuustheid waarmee de enorme overkap-
ping van de tribune is ontworpen, is van een totaal 
andere orde dan de overkapping die niet voldeed. We 
zijn enorm trots dat we dit samen met BAM Bouw en 
Techniek hebben kunnen verwezenlijken. Daarnaast 
heeft ASK Romein het overgrote deel van de staal-

constructies van een chemische fabriek in Antwerpen 
geleverd en gemonteerd, goed voor ruim 10.000 ton 
staal en constructies tot wel 80 meter hoog.  
Dit enorme project kreeg ook heel wat te verduren 
ten gevolge van de coronapandemie, maar we zijn 
er ondanks de marktsituatie toch in geslaagd om het 
merendeel van het werk in 2021 op te leveren. 

We hebben in 2021 ook verschillende datacenters 
gebouwd, waarvan de twee grootste in België en 
Denemarken. In België ging het om een stalen skelet 
van ruim 8.000 ton staal en meer dan 20.000 vier-
kante meter staaldek voor de vloeren en het dak. Een 
extra uitdaging was dat nagenoeg al het staal moest 
voorzien worden van een coating die 90 minuten 
brandvertragend is. In samenwerking met de coa-
tingleveranciers pasten we een nieuw type coating 
toe, waarvan de droogtijden significant korter zijn 
dan de traditionele coatingsystemen. 

In Denemarken bouwden we een groot datacenter 
van ruim 30.000 vierkante meter met een verdie-
pingsvloer. Onze scope betrof hierbij de zogenaamde 
‘core and shell’, wat impliceert dat we de volledige 
staalbouw inclusief vloeren, buitenwanden en daken 
uitvoerden. 

WERKEN AAN EFFICIËNTIE EN 
SLAGVAARDIGHEID
Uiteraard zijn we, net zoals in de vorige jaren, ook 
aan onze interne organisatie blijven werken. Op 
het gebied van automatisering hebben we stappen 
gezet om nog meer grip te krijgen op de uitvoering en 
we ontwikkelden applicaties in eigen beheer om de 
efficiëntie van administratieve processen te ver-
beteren. We investeerden in 80 flatracks om onze 
algemene efficiëntie en slagvaardigheid te vergroten. 
We ontwikkelden deze flatracks zelf met het oog op 
een efficiëntieverbetering binnen de logistiek van de 
grote hoeveelheden staalconstructie die ASK Romein 
produceert.

EEN JAAR  
VOL UITDAGINGEN

STAALBOUW EN DATACENTERS
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Daarnaast investeerden we zowel in Roosendaal als 
Katwijk in machines waarmee het afbramen van pla-
ten wordt geautomatiseerd. Op die manier zorgden 
we niet alleen voor een inhaalbeweging op het vlak 
van efficiëntie, maar verhogen we ook de kwaliteit 
van de output. Voor onze vestigingen in Malle kochten 
we een gloednieuwe platenmachine van Voortman. 
Dankzij deze investeringen kunnen wij nog sneller 
inspelen op de eisen van onze klanten. 

Voor 2022 staan er heel wat uiteenlopende interne 
projecten op het programma. Zo werken we aan een 
materieeldienst, waarbij de beschikbare gereed-
schappen en het beschikbaar materieel vanuit één 
centraal punt worden beheerd. Daarnaast wordt er 
gekeken naar een verdere automatisering en digitali-
sering van onze interne processen.

Borealis
Kallo / BE

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

ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER

• BOREALIS TE KALLO

In het New European PDH Complex in Kallo-
Kieldrecht bouwde ASK Romein een staalconstructie 
voor de nieuwe propaandehydrogenatie fabriek 
van Borealis. Deze fabriek zal propaan omzetten 
in 750.000 ton propyleen per jaar. Van propyleen 
wordt polypropyleen gemaakt, een multi-inzetbare 
kunststof die onder andere in de automobielindustrie 
en gezondheidszorg wordt gebruikt. 

Voor dit project leverden we process structures en 
shelters, goed voor in totaal 10.234 ton staal. Het 
project bestaat uit een compacte bouw, gedeelte-
lijk gecombineerde beton- en staalconstructies en 
50.000 studbolts. Hierbij werden diverse voormon-
tages in zijn geheel op de betonconstructies gezet.
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Eval 
Zwijndrecht / BE

• EVAL TE ZWIJNDRECHT

In amper negen maanden tijd bouwde ASK Romein 
voor Kuraray Eval Europe een nieuwe machinehal in 
Zwijndrecht. De langgerekte hal met torenvolume be-
staat uit een brandwerend geschilderde staalstruc-

tuur, wat betekent dat er een gedeelte van het staal 
is uitgerust met een brandwerende coating. Om het 
gebouw wind- en waterdicht te maken, hebben we 
gebruikgemaakt van sandwichpanelen en steeldeck.
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O P E R AT I O N E L E  G A N G  VA N  Z A K E N

• DATACENTER GBL TE MONS

In Mons bouwt ASK Romein een datacenter dat 
8.000 ton staal bevat met een totale vloeroppervlak-
te van 20.500 vierkante meter. Optimale veiligheid 

Datacenter

onder alle omstandigheden is cruciaal en maar liefst 
90% van het hoofdstaal heeft een twee uur brand-
werende coating.
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Binnen ASK Romein blikken we terug op een suc-
cesvol jaar waar de kracht van marktdiversificatie 
een belangrijke troef was. Het eerste half jaar stond 
vooral in het teken van grote offshore projecten, in 
het tweede deel realiseerden we enkele mooie  
infra projecten. 

Door de mix van verschillende markten en projecten 
bleef de productiebezetting in 2021 boven het begrote 
aantal. 

We kunnen vaststellen dat de ingeslagen weg van 
een aantal jaar geleden nu ook de verwachte resul-
taten oplevert. Dat stemt ons, samen met de positie-
ve marktontwikkelingen, erg tevreden.

MARKTSEGMENTEN  
MET GROEIPOTENTIEEL
In 2021 realiseerden we ook projecten in markt- 
segmenten waar we de komende jaren een sterke 
groei verwachten. Denk aan offshore ontmanteling 
en de vervang- en renovatieprojecten binnen de 
infrastructurele markt. 

De inkomende opdrachten voor de infrastructurele 
projecten binnen Nederland volgden onze verwach-
tingen en we zien een mooie mix van nieuwbouw- 
projecten en renovatiewerken. 

Het afgelopen jaar hebben we tevens de eerste 
stappen gezet op de Belgische infrastructurele 
markt. Dit was een logische aanvulling op het to-
taalaanbod van ASK Romein in het Belgische Malle 
en op de kennis en faciliteiten van onze vestiging in 
Vlissingen. In 2021 liepen er verschillende offerte-
trajecten en het eerste project wordt in 2022/2023 
uitgevoerd. 

MARKTVERWACHTINGEN
Op basis van marktanalyses verwachten we een 
groei van het marktvolume in alle segmenten waarin 
we actief zijn. Deze verwachtingen baseren we op: 

• de Vervangings- en Renovatieopgave waar zowel 
de Nederlandse als Belgische overheidsinstellingen 
voor staan. Dit is het gevolg van achterstallig 
onderhoud aan honderden bruggen en sluizen 
in Nederland en België (respectievelijk voor 
400 miljoen en 200 miljoen euro per jaar).

• het geplande, toenemende aandeel van 
duurzame energie in de offshore-windsector.

• de verwachte omzet voor de komende 
jaren in de ontmanteling van de olie- en 
gasplatformen op de Noordzee.

• de vraag naar speciale constructies in de 
utiliteitsbouw en evenementen- en  toeristische 
sector, door de toenemende architectonische 
invloed op deze projecten. Deze constructies 
zijn vaak onderdeel van projecten van ASK 
Romein, zoals bijvoorbeeld stadions. 

VERHUIS NAAR VLISSINGEN 
In de eerste helft van 2021 verhuisden de medewer-
kers en productiefaciliteiten van Middelburg naar de 
Kraayerthaven in Vlissingen, waarmee we meteen onze 
positie op de offshore- en inframarkt aanzienlijk ver-
sterken. In de tweede helft van 2021 werden de eerste 
projecten op de nieuwe locatie in Vlissingen opgestart. 

Geografisch gezien ligt de nieuwe locatie uiterst cen-
traal in de markt die ASK Romein wil bedienen, met 
name het perceel heeft een uitstekende ontsluiting 
naar het achterland van Nederland en België voor 
infraprojecten. Dat betekent centraal in de offshore 
windhub die Vlissingen wil zijn.

DE KRACHT VAN 
MARKTDIVERSIFICATIE 

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

DE KRACHT VAN 
MARKTDIVERSIFICATIE 

ENKELE PROJECTEN IN DE KIJKER

• REDERIJBRUG TE ROTTERDAM
 
Voor de Gemeente Rotterdam renoveerden we 
als hoofdaannemer het bewegingswerk van de 
Rederijbrug. Deze brug is een basculebrug in het 
centrum van Rotterdam en vormt de overgang van 

de Rederijstraat naar de Glashaven. De grootste 
uitdaging was het monteren van alle onderdelen op 
locatie in een bestaande situatie. De doorlooptijd 
van dit project was zeer kort, wat resulteerde in een 
minimale hinder voor de (vaar)weg.  
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•  FIETSBRUG CONTACTWEG  
TE AMSTERDAM

 
ASK Romein was samen met Heijmans vanaf de 
eerste ontwerpschets tot en met de uiteindelijke 
oplevering verantwoordelijk voor de realisatie van 

de fietsbrug aan de Contactweg te Amsterdam. De 
complexiteit van dit project zat vooral in de montage 
aangezien dit design & build project moest uitge-
voerd worden midden in een binnenstedelijk gebied 
met aanpalende spoorwerkzaamheden.

Fietsbrug Contactweg 
Amsterdam / NL
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O P E R AT I O N E L E  G A N G  VA N  Z A K E N

Prins Clausbrug  
Dordrecht / NL

• PRINS CLAUSBRUG TE DORDRECHT
 
Deze beweegbare fiets- en voetgangersbrug 
met scharnierende ballastmast was een innova-
tief en imposant project vol uitdagingen. De Prins 
Clausbrug heeft een lengte van 120 meter en 
bestaat uit twee stalen aanbruggen en een beweeg-
baar val van vijftig meter. De brug kruist de vaarweg 
schuin, waardoor het val aanzienlijk langer is dan 
de 23 meter brede doorvaart van de brug. De brug 
wordt hydraulisch aangedreven door een uniek be-
wegingssysteem, bestaande uit een scharnierende 
ballastmast die met een pendelstaaf overeind wordt 
gehouden. 

Het unieke bewegingsconcept en de ambitieuze 
vormgeving van architect René van Zuuk, vorm-
den de grootste uitdagingen voor de uitvoering 
van de brug. Elk element was uniek van vorm, slank 
geconstrueerd en moest worden vervaardigd met 
minimale toleranties en de hoogste kwaliteitseisen. 
Daarnaast moest de brug voldoen aan de hoog-
ste eisen in functionaliteit, onderhoudbaarheid 
en betrouwbaarheid. Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Beatrix opende op 26 oktober 2021 de Prins 
Clausbrug, een uniek moment binnen dit spraakma-
kende project.





M V O  & 
D U U R Z A A M H E I D

Prins Clausbrug  
Dordrecht / NL
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MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN EN 
DUURZAAMHEID
De coronapandemie was in 2021 nog heel aanwe-
zig en dit zorgde ervoor dat we als werkgever extra 
inspanningen moesten leveren. Tijdens de pandemie 
namen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen 
om onze projecten te laten doorlopen en tegelijker-
tijd de veiligheid van onze mensen te waarborgen. 
Daarnaast wordt het meer en meer duidelijk dat 
duurzaamheid een absolute must is geworden en dat 
innovatie in creatieve, milieuvriendelijke oplossingen 
de enige weg is naar een mooie toekomst voor de 
komende generaties. 

SOCIALE EN ECOLOGISCHE 
UITDAGINGEN VAN VANDAAG
Onze maatschappij werd de laatste twee jaar erg 
onder druk gezet. De pandemie maakte ons duidelijk 
dat onze planeet voor enorme uitdagingen staat, 
de biodiversiteit krimpt, heel wat ecosystemen zijn 
aangetast en enorme ongelijkheden ondergraven de 
sociale cohesie. Het moet anders, de komende de-
cennia, willen we niet collectief met ons hoofd tegen 
de muur stoten. 

BLIJVEN INZETTEN  
OP DUURZAAM BOUWEN
Als bedrijf met vestigingen in Nederland en België en 
projecten over de hele wereld vinden we het belangrijk 
om een meerwaarde te creëren door verantwoord 
mee te bouwen aan de leefomgeving van morgen. 
We denken met onze opdrachtgevers na over hoe het 
anders kan, hoe wij als bouwbedrijf onze ecologische 
voetafdruk kunnen verminderen en hoe we samen zo 
duurzaam mogelijke gebouwen kunnen verwezenlijken, 
zowel naar de gezondheid van de werknemers toe als 
naar de levenskwaliteit van de omgeving. 

We realiseren vaak gebouwen die de BREEAM-norm 
halen, zoals het distributiecentrum voor Prologis in 
Tilburg, of logistieke gebouwen die vallen onder de 
WELL Gold-certificering, een bouwnorm waarbij een 
aangename en gezonde werkomgeving centraal staan. 

Ook binnen onze bedrijfsmuren doen we heel wat 
uiteenlopende inspanningen om de klimaatverande-
ring tegen te gaan. Zo hebben we al een aantal jaren 
een duurzame container ‘Building with energy’ op 
onze bouwplaatsen staan waarmee we het volledige 
ketenpark én de bouw van elektriciteit voorzien. Op 
het dak staan enkele windmolens en zonnepanelen 
waarmee we honderd procent hernieuwbare energie 
opwekken.

In 2019 werd de CO2-prestatieladder ingevoerd,
welke in overheidsopdrachten kan worden gebruikt
om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.
De tool is een certificeerbaar managementsysteem
dat bedrijven stimuleert om CO2-uitstoot te
reduceren, zowel op een structurele manier binnen
de bedrijfsvoering, als in projecten én in de toeleve-
ringsketen. De certificatie gebeurt door een geaccre-
diteerde en onafhankelijke partij. ASK Romein
werkt eraan om haar CO2-uitstoot zoveel mogelijk te
beperken.

ONZE INTERNE INSPANNINGEN
Zoals gezegd zetten we in onze eigen vestigingen 
zoveel mogelijk in op duurzaamheid en welzijn van 
onze mensen. We hebben in 2021 ons wagenpark 
uitgebreid en stimuleren de keuze om volledig 
elektrisch te rijden. Op al onze locaties én op onze 
bouwplaatsen installeerden we elektrische laadpalen. 
We stellen geen dieselwagens meer ter beschikking, 
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maar kiezen enkel nog voor benzine, elektrisch of hy-
bride. Ook onze vorkheftrucks rijden niet langer op 
diesel, maar op gas. Voor onze bouwplaatsen koch-
ten we elektrische gators en een aggregaat met 
batterijopslag waarop een ketenpark kan draaien. 
Om de veiligheid van onze lassers te optimaliseren, 
hebben we de rookafzuiging in de lashal van onze 
vestiging te Malle volledig vernieuwd.

Voor wat betreft onze verlichting gaan we zo ener-
giezuinig mogelijk: op onze bouwplaatsen zijn al onze 
lichtmasten voorzien van LED-lampen, de verlichting 
in onze vestiging te Vlissingen is volledig vervangen  
door LED-verlichting en ons eigen ketenpark is 
volledig vernieuwd en voorzien van extra isolatie en 
LED-verlichting voor een minimaal verbruik. 

We hebben binnen ons bedrijf een nieuwe  
veiligheidscampagne opgezet met bijhorende  
mascotte, genaamd PAT. 

PAT staat voor Prevention, Awareness en Training 
en hij is de immer opgewekte en alerte collega die 
onze mensen ondersteuning biedt inzake veiligheid 
en welzijn op de werkvloer. PAT zorgt ervoor dat 
onze werknemers met plezier naar hun werk gaan 
en in optimale omstandigheden hun werk kunnen 
uitvoeren. We willen maximaal bewustzijn creëren 
om veilig, ethisch, verantwoord en zinvol te werken, 
met respect voor elkaar en voor het bedrijf, maar ook 
voor de bredere samenleving en onze planeet.  
Elk steentje dat we bijdragen maakt wel degelijk  
een verschil.

Prins Clausbrug 
Dordrecht / NL
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Prins Clausbrug 
Dordrecht / NL
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INSPANNINGEN OP SOCIAAL VLAK
We vinden het belangrijk om te blijven investeren 
in de kennis en competenties van onze werknemers 
en in het licht daarvan richtten we de ASK Romein 
Academy op. Als bedrijf dragen we kennis, kunde en 
kwaliteit hoog in het vaandel en om die drie waarden 
op peil te houden en verder uit te dragen werkten we 
samen met een aantal externe partners een oplei-
dingsprogramma uit, waarbij we een breed aanbod 
aan vooral bouwtechnische onderwerpen aanbie-
den. Onze projectleiders, werfleiders, calculators, 
stabiliteitsingenieurs, ingenieurs en tekenaars krijgen 
om de twee maanden een grondige bijscholing over 
topics als bronbemaling, dakdichting, betonvloeren, 
toleranties, bouwknopen en nog veel meer. Naast de 
bouwtechnische onderwerpen is er ruimte voor werk-
methodes en algemene zaken zoals veiligheid, plan-
ning, BREEAM, budgetcontrole, sociale wetgeving 
en juridische zaken. Tenslotte voorziet ASK Romein 
Academy ook in een aantal algemene vaardigheids-
trainingen zoals communiceren, leidinggeven en 
onderhandelen. Iedere opleidingssessie sluiten we af 
met een hapje en een drankje, zodat de deelnemers 
hun ervaringen kunnen uitwisselen. 

Daarnaast bieden we ook stageplaatsen aan voor 
studenten en potentiële werknemers. We zijn hier-
voor in contact met een heleboel universiteiten en 
hogescholen in Nederland.

Tot slot hebben we al enkele jaren een overeenkomst 
met de KU Leuven volgens dewelke ASK Romein een 
leerstoel financiert ten behoeve van immunologie- 
onderzoek bij longkanker. 

DE TOEKOMST VAN CIRCULAIR BOUWEN
We investeren ook volop in research & development 
en we vinden het belangrijk om nieuwe concepten te 
bedenken rond circulair bouwen. We onderzoeken 
momenteel wat de mogelijkheden zijn om een distri-
butiecentrum te bouwen dat niet alleen energieneu-
traal en energiebesparend is, maar ook volledig los 
van het energienet kan functioneren, en met andere 
woorden volledig zelfvoorzienend in energie moet 
worden. 

Circulair bouwen zit volop in de lift en staal is een 
product dat zeer geschikt is voor de circulaire eco-
nomie; we kunnen het namelijk steeds hergebruiken 
en recyclen. Tegenwoordig zijn staalproducten voor 
bijna 40 procent gemaakt van gerecycleerd staal; 
een Britse studie toonde aan dat 94 procent van 
het staal wordt gerecycleerd als een gebouw wordt 
gesloopt. 

We zijn ons ervan bewust dat de productie van 
staal niet altijd duurzaam verloopt, omdat er geen 
hernieuwbare bronnen zoals mineralen en fos-
siele brandstoffen worden gebruikt. Tegelijkertijd 
worden deze bronnen niet verspild omdat staal in 
infrastructuur en gebouwen zelfs tot honderd jaar 
kan meegaan. Het energieverbruik bij de produc-
tie van staal is maar 1/10 van het energieverbruik 
van het totale gebouw. Dat toont nog maar eens 
aan dat het uitdenken van een duurzaam concept 
alsmaar belangrijker wordt naar de toekomst toe. 
Staalproductie en -verwerking wordt steeds duur-
zamer sinds de jaren zestig, met 50 procent minder 
C02-uitstoot, 50 procent minder waterverbruik 
door de recyclage van water en 90 procent minder 
stofuitstoot. 

Daarnaast is het economisch ook interessanter om te 
bouwen in staal, omdat de bouw sneller gaat en min-
der werkuren kost. Staal is bovendien eenvoudig te 
isoleren en aan te passen aan toekomstige behoef-
ten. Kortom, we zijn ervan overtuigd dat we vanuit 
onze core-activiteiten mee kunnen helpen aan een 
duurzamere toekomst binnen het bouwlandschap.

Prins Clausbrug 
Dordrecht / NL
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Roggebotbrug 
Kampen / NL
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HEALTH SAFETY 
ENVIRONMENT 
(HSE) & QUALITY 
ASSURANCE (QA)
In 2021 hebben onze QA- en HSE-afdelingen 
intensief samengewerkt aan de verdere optimalisatie 
van het QA- en HSE-management binnen ons 
bedrijf. Om QHSE-risico’s op al onze vestigingen 
adequater te beheersen, legde iedere afdeling in 
2021 een zelfstandige route af. Hieronder lees je 
enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar.

HEALTH SAFETY ENVIRONMENT (HSE)

ONZE NIEUWE COLLEGA PAT
In 2021 hebben we nog meer aandacht besteed aan 
het verder verbeteren van de veiligheidscultuur op 
al onze vestigingen. We introduceerden onze nieuwe 

collega PAT en hij werkt met ons samen aan een veili-
ge en gezonde werkomgeving zonder ongevallen.

Om veiliger te werken gelden er vijf veiligheids- 
gedragingen binnen onze organisatie die we ten alle 
tijden in acht houden:

1 — Ik ken de regels.
2 — Ik help anderen om veilig te werken.
3 — Ik voer alleen goed voorbereid werk uit.
4 — Ik breng mezelf en anderen niet in gevaar.
5 — Ik meld incidenten.
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GOVERNANCE-, STUUR- EN WERKGROEPEN
We hebben governance-, stuur- en  werkgroepen 
opgericht, en om een zo breed mogelijk draagvlak te 
creëren zijn alle groepen van onze organisatie hierin 
vertegenwoordigd. Ze behandelden in 2021 heel 
concrete veiligheidsonderwerpen om de veiligheids-
cultuur binnen de organisatie te verhogen. 

Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: HSE betrek-
ken in alle fases van de projecten, toegangscontrole 
op de bouwplaats, werken op hoogte, randbeveiliging, 
afzetten van werkgebieden, afzetten & markeren van 
gaten en sleuven ... De eerste resultaten zijn ondertus-
sen duidelijk merkbaar binnen onze projecten.

RISKMANAGEMENTPROCES
Ook het riskmanagementproces werd sterk geopti-
maliseerd en verder geïmplementeerd. De risico- 
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is klaar voor de 
ganse organisatie en door het invoeren van een 
uniforme RI&E, een project RI&E en Taak Risico 
Analyses (TRA’s) brengen we de mogelijke risico’s op 
een heldere manier in kaart waardoor we vervolgens 
geschikte beheersmaatregelen kunnen treffen.

Incidentmeldingen, werkplekinspecties en toolboxen 
worden digitaal geregistreerd en geëvalueerd. 
Zo kunnen we trends aflezen en efficiënt 

beheersmaatregelen treffen. Om herhaling van 
incidenten te voorkomen, worden de resultaten 
binnen de organisatie en business units gedeeld. 
We zien veiligheid, gezondheid en milieu als een zeer 
belangrijke prioriteit binnen onze organisatie. Het 
meest besproken risico van 2021 was nog steeds 
COVID-19. Dit vroeg van het hele ASK Romein-team 
om flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

QUALITY ASSURANCE (QA)

OPTIMALISATIE VAN COMM’ANT
In 2021 werd er door de QA-afdeling veel geïnves-
teerd in kwaliteitszorg. De continue verbetering van 
ons managementsysteem Comm’ant stond daarbij 
centraal. 

Voor belangrijke QA-registraties zoals inspectie en 
testplannen, leveranciers- en subcontractorbeoor-
delingen en las-certificaten ontwikkelden we digitale 
werkstromen. Hierdoor bespaarden we tijd, kregen we 
inzicht in realtime data en minimaliseerden we risico’s. 

Daarnaast maakten we het productieproces in de 
verschillende productie-units zo lean mogelijk. Zo 
haalden we verspilling uit het productieproces en 
optimaliseerden we de toegevoegde klantwaarde.  

2017 2018 2019 2020 2021

Aantal gewerkte uren 1.027.909 1.443.707 1.957.498 1.873.225 4.010.917

Aantal ongevallen met verzuim 4 5 3 1 1

Aantal ongevallen met dodelijke afloop 0 1 0 0 0

Frequentiegraad 3,89 4,16 1,53 0,53 0,25

Aantal werkdagen met verzuim 186 374 63 20 85

Ernstgraad 0,18 0,26 0,03 0,01 0,02
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Om ervoor te zorgen dat elke medewerker weet wat 
zijn of haar taak is binnen Comm’ant, investeerden 
we in opleiding voor al onze vestigingen. De samen-
werking tussen verschillende business units werd 
hierdoor een pak intensiever en we bundelden onze 
kennis, kunde en kwaliteit binnen de hele ASK Romein 
Groep. 

INTERNE & EXTERNE EVALUATIE
We voeren op geregelde tijdstippen interne evalua-
ties uit om in te zetten op optimalisatie. Daarnaast 

wordt er ook extern geëvalueerd met (her)-certifica-
tieaudits voor de normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, VCA-P, ISO 3834/2, ISO 1090 en FSC. 

De resultaten van interne en externe evaluaties wor-
den gebruikt als leerervaring en worden in een open 
cultuur tussen management en andere medewerkers 
besproken en geïmplementeerd in het manage-
mentsysteem. Hierdoor blijft de ASK Romein Groep 
op elk moment in beweging om een optimaal product 
af te leveren bij onze klanten.
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PERSONEEL  
& ORGANISATIE
DE AANHOUDENDE CORONAPANDEMIE
De wereld bevond zich in 2021 nog volop in het on-
bekende door COVID-19. Niet alleen het individuele 
gezondheidsniveau, maar ook de gezondheid van de 
wereldeconomie kreeg het zwaar te verduren.

Als bedrijf blijven wij uiteraard onze verantwoor-
delijkheid nemen en streven we onder alle omstan-
digheden naar een veilige werkomgeving voor onze 
werknemers. 

PERSONEELSONTWIKKELING

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prognose
2022

90 100 148 150 150 132 140

216 355 441 451 451 471 422
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HR-ONTWIKKELINGEN
De economie in het algemeen en die van ASK Romein 
in het bijzonder blijkt zich wonderwel aan de nieuwe 
werkelijkheid aan te passen. Onze werkvoorraad is 
onverminderd groot en het level van aanwerving 
blijft ongewijzigd.

In 2021 zaten we, ondanks het coronavirus, niet stil. 
We hebben volop gewerkt aan de verdere pro-
fessionalisering van onze HR-afdeling en aan de 
manier waarop we binnen HR de zaken aanpakken. 
De implementatie van een nieuw HR-systeem, wat 
voor leidinggevenden en medewerkers een grote 
mate van selfservice zal aanbieden, staat bovenaan 
de HR-agenda. We zullen ook op het gebied van 
recruitment een verdere professionaliseringsstap 
doorvoeren om de beoogde organisatiegroei in de 
komende jaren te faciliteren.

Het aantal werknemers op de eigen payroll (603) is 
in 2021 minimaal gestegen ten opzichte van 2020. 

Wel opvallend is dat de verhouding tussen direct en 
indirect is verschoven. Gedurende 2021 is het aantal 
indirecte medewerkers gedaald van 150 naar 132. 
Door de coronapandemie is ervoor gekozen om deze 
vrijgekomen posities niet meteen weer in te vullen. 
In lijn met ons opdrachtenportfolio is wel het aantal 
directe medewerkers met 20 toegenomen, naar 
een aantal van 471 in 2021. De prognose is dat deze 
groei zich verder zal doorzetten in 2022, samen met 
de toevoeging van een klein aantal indirecte mede-
werkers, waarmee in de indirecte groep steeds meer 
nadruk wordt gelegd op het slimmer werken in een 
zogenaamde lean-organisatie.

VERHOUDING MAN-VROUW
De verhouding vrouw-man blijft onverminderd uit 
balans. Hoewel in 2021 een kleine toename te zien 
is van 1 procent ten opzichte van 2020 en we van 8 
naar 9 procent zijn gegaan, blijft dit een aandachts-
punt voor HR.
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LEEFTIJDSOPBOUW
De gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand in 
2021 is 45 jaar. De verschuiving die in 2020 voor het 
eerst zichtbaar werd, zet zich met andere woorden in 
2021 voort (in 2020 was de gemiddelde leeftijd 43 
jaar). Daarnaast hadden we in 2021 te maken met 
een zeer lage instroom van leerlingen en/of afstu-
deerders waardoor we binnen deze leeftijdsgroep 
weinig mensen in dienst konden nemen. 
We zien ook dat in 2021 relatief veel mensen ge-
start zijn in de leeftijdscategorie 50-59. Er zal in de 
komende jaren extra aandacht geschonken worden 
aan het aantrekken van jonger personeel, zodat de 
organisatie minder kwetsbaar wordt.  

VERZUIM (REGULIER,  
EXCLUSIEF CORONAVERZUIM) 
De groei van het reguliere verzuim blijft sinds 2019 

nagenoeg stabiel. Daar waar het landelijk gemiddelde 
steeg met 0,18 procent, was bij ASK Romein slechts 
een minimale stijging waar te nemen van 0,02 pro-
cent. We zullen hier als bedrijf extra aandacht aan 
besteden door acties op te zetten die het verzuim 
naar beneden brengen. Intensieve begeleiding door 
een casemanager, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschap-
pelijk werker en overige specialisten blijft onvermin-
derd belangrijk, maar ook de communicatie met en 
tussen de verschillende actoren speelt een belangrij-
ke rol in het naar beneden brengen van de verzuim-
cijfers. De hoge fysieke belasting in onze industrie-
tak, met daarnaast een stijging van de gemiddelde 
leeftijd binnen onze organisatie, vragen om nog meer 
aandacht voor veiligheid en preventie. Dit is een ver-
antwoordelijkheid van alle betrokkenen, waarin HR 
een faciliterende en signalerende rol kan spelen.

LEEFTIJDSOPBOUW 2020

LEEFTIJDSOPBOUW 2021

            aantal

  < 30 jaar 108 

  30-39 jaar 107 

  40-49 jaar 122 

  50-59 jaar 192 

  ≥ 60 jaar 74 

Totaal: 603
Gemiddelde leeftijd: 45 jaar

           aantal 

  < 30 jaar 115 

  30-39 jaar 113 

  40-49 jaar 133 

  50-59 jaar 163 

  ≥ 60 jaar 77 

Totaal: 601
Gemiddelde leeftijd: 43 jaar

VERZUIM

20212020
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INVESTERINGEN
Onze grootste investering sinds jaren is de aankoop 
van de locatie de Donge aan de Portugalweg in het 
industriegebied Vlissingen-Oost. De in de jaarreke-
ning over 2020 aangekondigde aankoop is in 2021 
gerealiseerd. Deze locatie zal op termijn worden 
samengevoegd met onze nabijgelegen locatie aan de 
Frankrijkweg. De locatie van de Donge is in het derde 
kwartaal 2021 overgedragen in de status “as is whe-
re is”. Het functioneel gereedmaken van de Donge 
exclusief realisatie kademuur zal grotendeels in 2022 
plaatsvinden.

Voor het overzicht van deze en andere investerin-
gen geeft onderstaand schema een specificatie op 
hoofdlijnen.
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GRAFISCHE VOORSTELLING INVESTERINGEN
(in duizenden euro’s)

TOTAAL  INVESTERINGEN 2021
(in duizenden euro’s)

De Donge 5.449

Wagenpark 1.812

Montagehuisvesting 920

Flatracks 1.016

Aanpassingen Portugalweg 712

Machines 500

Overige 1.209

Totaal 11.618

GEDANE INVESTERINGEN 2022
Behoudens het functioneel gereed maken (fase 1) 
van de Donge is er in 2022 een pas op de plaats 
gemaakt voor niet noodzakelijke vervangings- en/of 
uitbreidingsinvesteringen.
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FINANCIËLE 
GANG VAN ZAKEN
OMZET
Na de teruggang van de omzet in het jaar 2020 
waar de Covid-19 pandemie haar stempel op de 
wereldeconomie heeft gedrukt, is de omzet in 2021 
gepiekt naar een all time high van EUR 358 miljoen 
welke wij eind 2020 geprognotiseerd hadden voor 
EUR 350 miljoen. Een stijging van 34% ten opzichte 
van de gerealiseerde omzet in het jaar 2020 welke 
EUR 267 miljoen bedroeg.

Het grootste deel nl. zo’n 9,1% van de jaaromzet 
omvat de realisatie van turnkey bouwprojecten 
vanuit ASK Romein Bouw in Roosendaal resp. ASK 
Romein Malle. Door de jaren heen zien we hier een 
nog alsmaar stijgende vraag naar logistiek vast-
goed. Grotendeels wordt deze nog ingevuld door 
nieuwbouwprojecten vanuit een green field scenario, 
maar ook de herontwikkeling van bestaand bedrijfs-
vastgoed voor de logistieke sector, het brown field 

scenario zal een steeds grotere rol gaan spelen. Dit 
laatste scenario heeft niet alleen minder te maken 
met de groeiende weerstand tegen de zogenaamde 
verdozing maar scoort ook vaak beter vanuit een 
ecologisch oogpunt.

De omzet van onze staalbouwtak kwam voor het 
overgrote deel uit een tweetal hyperscale datacen-
ters alsmede uit de nieuwbouw van een zeer om-
vangrijke uitbreiding van een chemische fabriek. De 
datacenter markt voor de hyperscales in Nederland 
lijkt af te gaan zwakken wat voornamelijk terug te 
voeren is op een ingezet anti-vestigingsbeleid in ver-
band met het enorme energieverbruik welke gepaard 
gaat met deze hyperscales.

Niettegenstaande dat onze huidige omzet voor het 
segment bruggenbouw van de infra markt in verhou-
ding nog vrij gering is, hebben wij van dit markt-
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segment hoge verwachtingen. Met name voor het 
deelsegment grote bruggen staan er een aantal zeer 
omvangrijke projecten op stapel waarvan realisatie 
zal plaatsvinden in de eerstkomende 5 à 10 jaar.

RESULTAAT & CASHFLOW
Het resultaat gecorrigeerd voor belastingen 
bedraagt EUR 25,9 miljoen negatief. Een uiterst 
teleurstellend resultaat met als enige oorzaak 
de vier staalbouwprojecten waarvoor wij in dit 
Bestuursverslag onder de Onderhanden Projecten 
een uitvoerige toelichting geven. Met dit resultaat 
komt de cashflow uit op EUR 20,9 negatief (resul-
taat na belastingen gecorrigeerd voor afschrijvin-
gen), met name voortvloeiende uit het voorfinancie-
ren van de kosten om deze projecten tot een einde 
te brengen. Naar onze overtuiging behoren deze 
kosten gedragen te worden door onze opdracht-
gevers en niet door ASK Romein, zodat in ieder 
geval twee van deze projecten uiteindelijk niet met 
negatieve cashflow afgesloten worden. Momenteel 
lopen hierom twee juridische trajecten, waarin wij 
EUR 10,5 miljoen resp. EUR 18,7 miljoen vorderen. 
Deze vorderingen zijn deels opgebouwd uit claims 

welke in de jaarrekening 2021 niet verantwoord 
zijn vanwege geldende wet- & regelgeving voor 
het opmaken van de jaarrekening en waarin het 
waarderen van deze claims in dit stadium van de 
rechtsgang niet toestaat. Desalniettemin zijn wij ten 
volle overtuigd van onze rechtspositie, hetgeen door 
onze juristen wordt bevestigd.

SOLVABILITEIT
De solvabiliteit bedraagt eind 2021 volgens de defi-
nitie van de KBC en andere kredietverschaffers 8,6% 
(31 december 2020 nog 29,2%). Weliswaar is ook 
het balanstotaal met circa 14% gestegen maar het 
enorme verlies is uiteraard voor het overgrote deel 
de oorzaak van deze ingestorte solvabiliteitsratio.

De toegepaste definitie van de solvabiliteit is de 
volgende: eigen vermogen vermeerderd met de 
negatieve goodwill en verminderd met de goodwill 
en vorderingen op aandeelhouders ten opzichte van 
het gecorrigeerde balanstotaal. De current ratio 
(verhouding vlottende activa/kort vreemd vermo-
gen) is per 31 december 2021 0,59. Per ultimo 2020 
bedroeg deze 0,89.
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5.538 5.833

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.652 2.720

7.190 8.553 11.172 10.546 7.715 -20.899

8.096 6.555 3.247 -25.929

3.076 3.991 4.468 5.012

GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE CASHFLOW VANAF 2016
(in duizenden euro’s)

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.
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DIVIDENDBELEID
Over het jaar 2021 is er noch dividend uitgekeerd 
noch zijn er bonussen uitbetaald.

LIQUIDITEIT
De kredietovereenkomst met KBC is in 2021 uitgebreid 
met een tijdelijke verruiming voor de aankoop van het 
onroerend goed van de Donge in Vlissingen. Na desin-
vestering van onze locatie in Middelburg (welke in Q3 
2021 is gerealiseerd) zal deze tijdelijke verruiming per 
31 januari 2023 afgelost dienen te worden.

Onze kredietverschaffers voor financial leasing heb-
ben de overeenkomsten verlengd voor het jaar 2022 
waardoor op deze wijze gefinancierde investeringen 
doorgang kunnen vinden zoals voorzien.

Onze behoefte aan het kunnen stellen van financiële 
garanties wordt naast KBC ingevuld door de surety’s 
Zurich, Liberty (voorheen Nationale Borg), Tryg en 
Credendo. Hiermede beloopt per 31 december 2021 
onze mogelijkheid tot het stellen van garanties tot  
EUR 84 miljoen.

Als een logisch vervolg van enerzijds het verlies over 
het boekjaar 2021 alsmede anderzijds ten gevolge van 
de voorfinanciering op de beide staalbouwprojecten 
welke in een juridische procedure zijn uitgemond, is de 
KBC faciliteit in rekening courant in de loop van 2022 
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verhoogd met EUR 10 miljoen. Daarnaast heeft de 
aandeelhouder een agiostorting gedaan van EUR  
4 miljoen.

RISICO’S
Een onderneming als de onze heeft een breed spec-
trum aan risico’s waar zij mee om dient te gaan. Voor 
deze risico’s zijn voor ons de onderstaande catego-
rieën de meest belangrijke. 

• Contractueel.
• Financieel.
• Operationeel.
• Compliance

CONTRACTUELE RISICO’S
Als we het boekjaar 2021 overzien, kunnen we vast-
stellen dat zowel 2021 als het afgelopen jaar 2022 
mede gedomineerd zijn door de financiële gevolgen 
van contractuele risico’s in een mate die we niet zo 
voorzien hadden, zie onderstaand.

Het merendeel van de bouwcontracten kent een 
clausule dat het niet toegestaan is de werkzaamhe-
den op te schorten in geval van lopende discussies 
over kosten welke het gevolg zijn van een uitloop van 
de werkzaamheden (niet veroorzaakt door opdracht-
nemer) en/of kosten welke voortvloeien uit extra 
werken. Daarnaast kennen contracten welke bijv. 



57

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

onder een Angelsaksisch regime zijn opgesteld geen 
omstandigheden waarbij redelijkheid en billijkheid 
een rol gaan spelen. Tot en met het jaar 2020 was 
het echter onze jarenlange ervaring (ook voor con-
tracten onder het Angelsaksische regime) dat onze 
opdrachtgevers, hetzij als hoofdaannemer (Main 
Contractor) en/of als eindgebruiker (Client) in die 
gevallen waar substantiële, extra kosten pas aan het 
einde van het project in z’n totaliteit gekwantificeerd 
konden worden, deze tussentijds compenseerden 
middels zogenaamde on-account betalingen om 
zodoende de voorfinanciering niet grotendeels bij op-
drachtnemer te laten. Indien echter zowel opdracht-
gevers als eindgebruikers een dergelijke “Corporate 
Responsibility” niet onderkennen en ten onrechte 
veronderstellen dat hun (onder)aannemer ook wel 
gedurende 1 à 2 jaar of meer als bank kan fungeren, 
kan een dergelijke niet-opschortings clausule uitmon-
den in een voorfinanciering van ongekende omvang. 
Deze situatie is ons op een tweetal projecten over-
komen ten gevolge waarvan op 31 december 2021 
er een voorfinanciering is ontstaan van EUR 18.5 
miljoen welke per 31 december 2022 aangegroeid 
was tot EUR 29.2 miljoen. Voor een nadere toelich-
ting verwijzen wij naar het onderdeel Onderhanden 
Werken van dit Bestuursverslag.

Inmiddels is ons gebleken dat het duidelijk kwalificeren 
van deze niet-opschorting clausule in geval van een 
contract onder een Angelsaksisch regime leidt tot uit-
sluiting bij inschrijving op het desbetreffende project.

FINANCIËLE RISICO’S
Voor een projecten onderneming als de onze zijn de 
meeste projecten een “one-off” waarvoor telkens 
weer opnieuw de prijs dient te worden vastgesteld. 
Bij deze prijsstelling is het onderkennen van de mo-
gelijke risico’s (en dit weer voor elk project afzonder-
lijk) van het grootste belang. Indien wij bij prijsstelling 
stuiten op risico’s welke wij niet lumpsum kunnen 
en/of willen opnemen, bespreken wij deze met onze 
mogelijke opdrachtgever. Indien dit overleg niet leidt 
tot overeenstemming, gaan wij niet verder met het 
aanbieden voor het desbetreffende project.

Kredietwaardigheid van onze opdrachtgevers stem-
men wij af met onze kredietverzekeraar Atradius. In 
het geval van non-acceptatie treden wij in overleg 
met onze opdrachtgever voor een adequate, alterna-
tieve oplossing. Indien vervolgens voor ons hier geen 
afdoende oplossing bereikt kan worden, zien wij af 
van opdrachtacceptatie.

Mogelijke opdrachten waarbij onze opdrachtgever 
niet open staat voor een cashflow positief project-
verloop worden slechts geaccepteerd indien voor ons 
van strategisch belang en daarbij passend binnen 
onze financieringsmogelijkheden.

Renterisico’s zijn ons inziens beperkt. Voor de langlo-
pende leningen is de rente voor meerdere jaren vast-
gezet. Alleen voor onze rekening-courant faciliteit 
geldt een variabele rente echter, gelet op het huidige 

Prologis DC9  
Venlo / NL
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beleid van de ECB achten wij het risico hierop als 
acceptabel.
 
OPERATIONELE RISICO’S
Een onderneming als de onze heeft het risicoprofiel 
van de bouwbranche. Dit betekent allereerst dat 
we voor elk project afzonderlijk de veiligheidsrisico’s 
waar mogelijk dienen uit te bannen.  

Een continu onderkennen en adequaat managen 
van deze risico’s betekent niet alleen het minimalise-
ren op operationeel niveau maar levert tevens een 
niet te miskennen bijdrage aan het verkleinen van 
financiële risico’s. Eenzelfde insteek als voor veiligheid 
geldt evenzeer voor kwaliteit en voor milieubewust-
zijn. Om deze operationele risico’s niet alleen continu 
te beheersen maar ook te minimaliseren is de meest 
belangrijke voorwaarde om hierin te slagen een con-
tinue, gedreven inzet van onze werknemers waarbij 
veiligheid, kwaliteit en milieubewustzijn de hoogste 
prioriteiten dienen te hebben. Pas dan mogen we 
stellen dat we de meest belangrijke operationele  
risico’s (binnen de mate van het mogelijke) beheers-
baar hebben gemaakt.

COMPLIANCE RISICO’S
De kans dat er niet voldaan wordt aan wet- en regel-
geving wordt beperkt door het werken met interne 
procedures, systemen en organisatorische maatre-
gelen. Het geheel van deze maatregelen zorgt ervoor 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkre-
gen dat strategische en operationele doelstellingen 
worden gerealiseerd, dat de door ASK Romein Groep 
verstrekte (financiële) verslaggeving betrouwbaar is 
en dat de relevante wetten en regelgeving wor-
den nageleefd. Hoe zorgvuldig de bovengenoemde 
systemen ook zijn opgezet, zij kunnen nooit absolute 
zekerheid bieden dat operationele en financiële be-
drijfsdoelstellingen worden bereikt. Evenmin kunnen 
deze systemen alle onjuistheden, fouten of overtre-
dingen van wet- en regelgeving voorkomen.

Roosendaal, december 2021

De directie: 

M.D. Davidse Beheer BV,
namens deze,

M.D. Davidse   I. Vinck

Vlaardingse Vaart 
Vlaardingen / NL
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KENGETALLEN 
VAN DE AFGELOPEN
5 JAAR

JAAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OMZET 163.056 188.927 285.471 317.557 267.217 357.707

BEDRIJFSRESULTAAT 7.725 7.955 12.227 9.417 4.758 -31.196

NETTORESULTAAT 5.538 5.833 8.096 6.555 3.247 -25.929

AFSCHRIJVING 1.652 2.720 3.076 3.991 4.468 5.030

CASHFLOW 7.190 8.553 11.172 10.546 7.715 -20.899

INVESTERINGEN 6.902 6.404 7.889 7.677 4.402 11.618

GEMIDDELD PERSONEEL (FTE) 307 413 511 571 578 603

GARANTIEVERMOGEN 20.841 26.147 29.778 36.019 35.702 14.779

BALANSTOTAAL 61.123 101.543 128.879 119.287 118.693 135.636

SOLVABILITEIT* 34,1% 25,8% 23,0% 29,0% 29,2% 9,1%

(in duizenden euro’s)

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

* Definitie solvabiliteit, zie pagina 55.
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Linea2000  
Herentals / BE
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B E D R I J F S - 
S T R U C T U U R

M VO  & 
D U U R Z A A M H E I D

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

V E I L I G H E I D  & 
K WA L I T E I T  -  Q H S E

P E R S O N E E L & 
O R G A N I S AT I E

GECONSOLIDEERDE 
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s) 2021 2020

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 96 110

Materiële vaste activa 2 65.127 57.245

Vastgoedbeleggingen 3 698 924

Financiële vaste activa 4 6.845 774

72.766 59.053

Vlottende activa

Voorraden 5 5.744 4.190

Onderhanden projecten 6 - 12.961

Vorderingen 7 57.001 40.738

Liquide middelen 8 125 1.751

62.870 59.640

135.636 118.693

PASSIVA

Groepsvermogen * 9 9.666 30.275

Negatieve goodwill* 10 5.113 5.427

Voorzieningen 11 3.185 2.928

Langlopende schulden 12 11.681 13.394

Kortlopende schulden 13 105.991 66.669

135.636 118.693

* Het garantievermogen bedraagt ultimo 2021: EUR 14.779.000 (ultimo 2020: EUR 35.702.000)
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I N V E S T E R I N G E N JA A R R E K E N I N GF I N A N C I Ë L E 
G A N G  VA N  Z A K E N

OV E R I G E 
G E G E V E N S

O N Z E 
V E S T I G I N G E N

GECONSOLIDEERDE 
WINST- EN VERLIES-
REKENING OVER 2021

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Netto-omzet 189.644 312.748

Wijziging in onderhanden projecten 160.966 -50.037

Geactiveerde productie ten behoeve 
van het eigen bedrijf

2.182 1.368

Overige bedrijfsopbrengsten 4.915 3.138

Som der bedrijfsopbrengsten 14 357.707 267.217

Kosten van grond- en hulpstoffen 36.869 20.794

Kosten uitbesteed werk en andere 
externe kosten

288.478 185.119

Lonen en salarissen 15 31.895 30.255

Sociale lasten en pensioenlasten 16 8.516 8.396

Afschrijvingen op immateriële  
vaste activa

14 14

Afschrijvingen op materiële  
vaste activa

5.330 4.768

Vrijval negatieve goodwill -314 -314

Overige bedrijfskosten 18.115 13.427

Som der bedrijfslasten -388.903 -262.459

Bedrijfsresultaat -31.196 4.758

Rentelasten -805 -578

Rentelasten per saldo -805 -578

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen -32.001 4.180

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening

17 6.072 -933

Resultaat na belastingen,  
tevens totaalresultaat -25.929 3.247

JA A R R E K E N I N G
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GECONSOLIDEERD 
KASSTROOM- 
OVERZICHT OVER 2021

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Bedrijfsresultaat -31.196 4.758

Voorzieningen 1 -52

Afschrijvingen 5.030 4.468

Bruto-kasstroom eigen bedrijf -26.165 9.174

Veranderingen in het werkkapitaal:

• toe- resp. afname uitgaven minus 
termijnen op opdrachten 13.791 -6.711

• toe- resp. afname voorraad grond- en 
hulpstoffen -1.554 -1.416

• afname overige vlottende activa -16.251 8.546

• toe- resp. afname kortlopende 
schulden exclusief bankschulden 29.390 1.514

25.376 1.933

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -789 11.107

Per saldo betaalde interest -805 -578

Vennootschapsbelasting 270 -534

-535 -1.112

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.324 9.995

Investeringen in materiële vaste activa 
per saldo -8.070 -2.424

Desinvesteringen in materiële vaste 
activa per saldo 4.317

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.753 -2.424

Opname langlopende schulden 5.464 -

Aflossing langlopende schulden -8.929 -4.261

Dividenduitkering - -3.250

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.465 -7.511

Netto-kasstroom -8.542 60

Stand liquide middelen (inclusief 
schulden aan kredietinstellingen)

1 januari 1.684 1.624

31 december -6.858 1.684

-8.542 60
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING 2021

ALGEMEEN

ASK Romein International BV is een 100%-groeps-
maatschappij van M.D. Davidse Beheer BV te 
Roosendaal, die aan het hoofd van ASK Romein Groep 
staat. De financiële gegevens van de vennootschap 
worden opgenomen in de geconsolideerde jaarreke-
ning van M.D. Davidse Beheer BV, welke wordt gede-
poneerd bij de Kamer van Koophandel. M.D. Davidse 
Beheer B.V. geeft invulling aan het structuurregime.

ASK Romein International BV is feitelijk en statutair 
gevestigd op Belder 101, 4704 RK 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 groot-
schalige bedrijfsobjecten waarbij een staalconstruc-
tie veelal als draagstructuur zal dienen.

GROEPSVERHOUDINGEN
ASK Romein International BV is een holdingmaat-
schappij en staat aan het hoofd van de ASK Romein 
Groep.

TOEGEPASTE STANDAARDEN 
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelij-
ke 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 waar-
dering 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 resul-
taat 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 verbon-
den 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 verwan-
ten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen 
worden toegelicht voor zover deze niet onder norma-
le marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt 
toegelicht de aard en de omvang van de transactie 
en andere informatie die nodig is voor het verschaf-
fen 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 vast-
gesteld. Een verplichting wordt in de balans opgeno-
men 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 opge-
nomen wanneer een vermeerdering van het econo-
misch potentieel, samenhangend met een vermeer-
dering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de om-
vang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een ver-
mindering 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 opgeno-
men. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waar-
schijnlijkheid 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 be-
langrijke 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. 

CONTINUÏTEIT 
De huidige financiële positie waarin ASK Romein op 
dit moment verkeert, is zorgelijk en leidt tot onzeker-
heid van materieel belang omtrent de continuïteit. 
De oorzaak van de huidige problematiek is tweeledig. 
Enerzijds heeft ASK Romein de afgelopen jaren een 
tweetal projecten aangenomen, waarvan in (met 
name) 2022 is gebleken dat deze sterk verliesgevend 
zijn geworden. ASK Romein heeft een zo goed moge-
lijke schatting gemaakt van de op balansdatum on-
vermijdbare kosten die nodig zijn om de projecten tot 
een goed einde te brengen. Voor één van deze beide 
projecten is het in oktober 2022 met de opdracht-
gever tot een definitief akkoord gekomen waarbij de 
nog resterende resp. additionele werken op basis van 
time & material afgewerkt worden tot naar verwach-
ting in Q1-2 2023. Voor het andere project, wat naar 
verwachting nog doorloopt tot Q1-2023 zijn we met 
opdrachtgever in overleg voor de nog resterende 
werken. Anderzijds is sprake van juridische geschil-
len inzake een tweetal projecten, hetgeen eveneens 
een substantieel beslag legt op de liquiditeitspositie. 
Eén project is in behandeling bij het NAI en hiervoor 
verwachten wij in Q3-4 2023 meer duidelijkheid 
te verkrijgen. Voor het andere project loopt er een 
gerechtelijke procedure waarvoor wij een tussenvon-
nis verwachten in januari 2023. Wij verwijzen naar 
de toelichting op de onderhanden projecten voor een 
nadere uiteenzetting van bovenstaande.

De opgelopen kosten voor deze projecten bedragen 
eind 2022 EUR 36,4 miljoen, waarvan EUR 21,1 miljoen 
is verantwoord in de jaarrekening 2021. Beide geschil-
len omvatten naast reguliere, onbetwiste vorderingen 
ook meerwerkclaims ten gevolge van o.a. tijdsover-
schrijdingen welke ons niet toe te rekenen zijn. Gelet op 
de strikte wet- en regelgeving zijn deze claims in deze 
jaarrekening niet verantwoord. 

De ontstane situatie heeft geresulteerd in intensie-
ver toezicht van de huisbankier en in het inschakelen 
van externe consultants welke zowel de onderhan-
den werken als de orderportefeuille geanalyseerd 
hebben en hierover uitvoerig gerapporteerd hebben. 
Deze consultants zijn eveneens ingeschakeld om 
liquiditeitsprognoses op te stellen en deze up-to-da-

te te houden. De uitgangspunten van deze prognoses 
zijn echter onzeker, omdat de huidige status van 
de arbitrage- & rechtszaken onvoldoende comfort 
geven om hier stellige standpunten over in te nemen. 
Dat leidt ertoe dat het op dit moment niet mogelijk 
is een betrouwbare liquiditeitsprognose voor de ko-
mende 12 maanden op te stellen. Naast het mana-
gen van de huidige financiële positie in relatie tot de 
stakeholders, worden uiteraard alternatieve finan-
cieringsmogelijkheden onderzocht. Op dit moment 
zijn gesprekken hierover onvoldoende gevorderd om 
dit te verwerken in prognoses.
 
De huisbankier evalueert momenteel haar positie. In 
2022 is de totale faciliteit aangepast, waarmee de 
rekening-courant krediet (tijdelijk) is verhoogd met een 
bedrag van EUR 10 miljoen. Deze tijdelijke faciliteit loopt 
in principe (gedeeltelijk) eind januari 2023 af, maar ook 
dit is momenteel onderwerp van de evaluatie. 

De orderportefeuille voor 2023 is de basis voor een 
(mede door de externe consultants gecontroleerde) 
resultaatsprognose welke een robuust winstherstel 
toont.

De continuïteitsveronderstelling van ASK Romein is 
alleen dan bestendig, indien enerzijds de financiële 
stakeholders hun steun in 2023 (en verder) continue-
ren en anderzijds er voldoende vrije cash beschikbaar 
komt uit een vastgoedtransactie welke gepland staat 
voor januari 2023. De hiervoor beschreven omstan-
digheden kunnen gerede twijfel doen ontstaan over 
de mogelijkheid van de vennootschap om haar con-
tinuïteit te handhaven en dat daardoor de vennoot-
schap mogelijk niet in staat zal zijn in het kader van 
de normale bedrijfsvoering haar activa te realiseren 
en haar verplichtingen na te komen.

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 on-
derliggende 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 fi-
nanciële gegevens van de onderneming en haar 
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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 Vlissingen Roosendaal

- Hillebrand BV Vlissingen Roosendaal

J. Stahl Holding BV Sluiskil Sluiskil

- DUWI Design BV Sluiskil Sluiskil

GROEPSMAATSCHAPPIJEN MET 50% BELANG:

Combinatie Dura Vermeer – Hillebrand VOF Rotterdam Rotterdam

Combinatie Strabag Hillebrand VOF 
(uitgeschreven per 31 december 2021)

Nieuwendijk Nieuwendijk

Construct Bauengineering GmbH  
te Straelen (DE) * Straelen - Duitsland Straelen - Duitsland

Combinatie van Oord Hillebrand – 
Vervangen Schuifaanslagen OSK VOF 
(opgericht per 7 september 2021)

Rotterdam Rotterdam

* 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. 

groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn 
deelnemingen waarin de onderneming een meer-
derheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze 
overheersende zeggenschap kan worden uitge-
oefend. Bij de bepaling of overheersende zeggen-
schap kan worden uitgeoefend, worden financiële 
instrumenten die potentiële stemrechten bevatten 
en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. 
Participaties die worden aangehouden om ze te ver-
vreemden worden niet geconsolideerd.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met 
toepassing van de grondslagen voor de waar-
dering en de resultaatbepaling van ASK Romein 
International BV.

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en 
de identificeerbare activa en passiva van de overge-

nomen vennootschap opgenomen in de geconsoli-
deerde jaarrekening. De overnamedatum is het mo-
ment 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 ver-
meerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. 
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobe-
drag van de reële waarde van de identificeerbare 
activa en passiva wordt het meerdere als goodwill 
geactiveerd onder de immateriële vaste activa. 
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Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobe-
drag 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 ASK Romein Groep gemaakte 
winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal 
geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van 
derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Binnen ASK Romein Groep worden ook projecten 
onder gezamenlijke inschrijving en zeggenschap 
uitgevoerd (al dan niet middels afzonderlijke rechts-
persoon). Deze projecten worden bij de uitvoerende 
entiteit binnen ASK Romein Groep verantwoord naar 
rato het belang in deze samenwerking als zijnde 
zelfstandig project. In de praktijk is deze wijze van 
verantwoorden van de gezamenlijke bedrijfsactivitei-
ten 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 groepsmaat-
schappijen omgerekend tegen de geldende wissel-
koers op de transactiedatum. In vreemde valuta 
luidende monetaire activa en verplichtingen worden 
per balansdatum in de functionele valuta omgere-
kend 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 omreke-
ning optredende valutakoersverschillen worden als 
last in de winst- en verliesrekening opgenomen. Niet-
monetaire 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 valutakoersverschil-
len 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 pri-

maire 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 grond-
slagen 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 verkrijgingsprijs van de goodwill is het positieve 
verschil tussen de verkrijgingsprijs van het overgeno-
men belang en het aandeel van de verkrijgende partij 
in de reële waarden van de overgenomen identifi-
ceerbare activa en passiva op het moment van de 
transactie.

De afschrijvingen worden lineair berekend als een 
percentage van de aanschafwaarde, gebaseerd op 
de verwachte economische levensduur. Er wordt af-
geschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
De economische levensduur en de afschrijvings-
methode 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 bij-
zondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op een geschatte economische 
gebruiksduur en geschieden met toepassing van vas-
te percentages over de aanschafwaarde, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikne-
ming. Op bedrijfsterreinen, materiële vaste activa in 
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste 
activa wordt niet afgeschreven.

In boekjaar 2016 is gebruik gemaakt van de over-
gangsregeling (RJ 212.8) om de boekwaarde aan het 
begin van 2016 te beschouwen als de veronderstelde 
historische kostprijs. Verdere (opwaartse) her-
waarderingen vinden vanaf dat moment niet meer 
plaats. Deze boekwaarde wordt verder afgeschre-
ven in overeenstemming met het kostprijsmodel, en 



69

JA A R R E K E N I N G

getoetst op bijzondere waardeverminderingen indien 
daarvoor aanwijzingen zijn. De bestaande herwaar-
deringsreserve op de datum van overgang valt vrij bij 
realisatie ten gunste van de Overige reserves.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de compo-
nentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de tota-
le uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap 
en haar groepsmaatschappijen op grond van een 
financiële leaseovereenkomst de economische eigen-
dom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële  
leaseovereenkomst voortkomende verplichting 
wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige 
leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende 
de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten 
laste van het resultaat gebracht.

INCIDENTELE HERWAARDERING
In het boekjaar 2021 is een incidentele herwaar-
dering toegepast op de in het boekjaar verkregen, 
alsmede de reeds aanwezige gebouwen en terreinen 
op locatie Vlissingen-Oost. Het onroerend goed is ge-
herwaardeerd op basis van de reële waarde, welke 
op basis van taxatie tegen marktwaarde is bepaald. 

De herwaardering heeft plaatsgevonden via een 
herwaarderingsreserve (rekening houdend met de 
gevormde belastinglatentie), welke zal worden ge-
realiseerd op basis van afschrijving van het actief en 
daarbij vrijvalt ten gunste van de overige reserves. 
Over het geherwaardeerde actief wordt afgeschre-
ven in overeenstemming met het kostprijsmodel.

VASTGOEDBELEGGINGEN
De eerste waardering van vastgoedbeleggingen is 
tegen de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat 
de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven 
zoals juridische advieskosten, overdrachtsbelasting 
en andere transactiekosten.

Vastgoedbeleggingen worden na eerste waardering 
gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de reële 
waarde. Waardeveranderingen worden verwerkt in 
de winst- en verliesrekening van de periode waarin 
de wijziging zich voordoet. De hieruit voortvloeiende 
herwaarderingen worden onder aftrek van latent 
verschuldigde belastingen in de herwaarderings-
reserve opgenomen. De herwaarderingsreserve is 
gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde van de 
verkrijgings- of de vervaardigingsprijs en de reële 
waarde.

T-Port Logistic Campus
Almelo / NL



J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

70

De reële waarde wordt bepaald als meest waar-
schijnlijke prijs die redelijkerwijs op de markt te 
verkrijgen is op balansdatum en is tot stand gekomen 
aan de hand van courante prijzen op een actieve 
markt. Bij afwezigheid van courante prijzen op een 
actieve markt wordt de reële waarde bepaald aan 
de hand van een taxatie door een externe taxateur.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De onder de financiële vaste activa opgenomen 
andere deelnemingen, waarin invloed van beteke-
nis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de ver-
mogensmutatiemethode op basis van de netto-ver-
mogenswaarde, en berekend volgens de grondsla-
gen voor de waardering van activa en passiva en 
de resultaatbepaling van de vennootschap. Indien 
de netto-vermogenswaarde van een deelneming 
negatief is, wordt deze negatieve waarde in minde-
ring 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.

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belas-
tinglatenties 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. 

Deelnemingen waarin de onderneming de zeggen-
schap gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent 
(joint ventures), worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de netto-
vermogenswaarde.

Bij inbreng in of verkoop van activa door de vennoot-
schap aan een joint venture, verantwoordt de ven-
nootschap dat deel van het resultaat in de winst-en 
verliesrekening dat correspondeert met het relatieve 
belang van de andere deelnemers in de joint venture. 
Er wordt geen resultaat verantwoord als de door 
de deelnemers ingebrachte niet-monetaire activa 
ongeveer aan elkaar gelijk zijn wat betreft aard, ge-
bruik (in dezelfde bedrijfsactiviteit) en reële waarde. 
Eventuele niet verantwoorde resultaten worden in 
mindering gebracht op de nettovermogenswaarde 
van de joint venture. Eventuele verliezen op vlotten-
de activa of bijzondere waardeverminderingen van 
vaste activa verantwoordt de onderneming daaren-
tegen direct en volledig.

Bij verkoop van activa door de joint venture aan de 
vennootschap, verantwoordt de vennootschap het 

Prologis Botlek 
Rotterdam / NL
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aandeel in de winst of verlies van de joint venture op 
die verkoop pas in de winst-en verliesrekening als het 
betreffende actief is (door)verkocht aan een derde. 
Als er echter sprake is van een verlies op vlottende 
activa of een bijzondere waardevermindering van 
vaste activa, neemt de vennootschap zijn aandeel in 
dit verlies direct.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN  
VAN VASTE ACTIVA
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aan-
wijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de reali-
seerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien 
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare 
waarde bepaald op basis van de kasstroomgenere-
rende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als 
de boekwaarde van een actief hoger is dan de be-
drijfswaarde bij voortgezet gebruik dan wel verwach-
te opbrengstwaarde bij voorgenomen verkoop. 

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN
Voorraad grond- en hulpstoffen
De voorraden grond- en hulpstoffen worden ge-
waardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere net-
to-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengst-
waarde 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 toereken-
bare kosten. Deze vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten bestaat uit het (a) materiaal-
verbruik, zijnde de kosten van de direct voor orders 
aangeschafte materialen, (b) uit kosten van derden 
(opgenomen tegen verkrijgingsprijs), (c) uit bewer-
kingskosten 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 gedeclareer-
de termijnen inzake onderhanden projecten worden 
in mindering op de aldus berekende balanswaar-
de 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 projectverant-
woordelijke 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 betrok-
kenen. Inherent aan dit proces en de projectmatige 
activiteiten is dat inschattingen worden gemaakt en 
dat ASK Romein Groep betrokken is bij onderhandelin-
gen en discussies over financiële afwikkeling van pro-
jecten, zoals meer- en minderwerk, claims, arbitrage 
en boetes, het tijdstip van oplevering en het kwaliteits- 
niveau van het werk. Later kan blijken dat de werkelijk-
heid afwijkt van de schattingen. Vooral bij meerjarige 
projecten waarin veel maatwerk is opgenomen, zal 
dit het geval zijn, en indien er 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, 
banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij 
banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet- 
instellingen onder kortlopende schulden. Tenzij 
anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije 
beschikking.

NEGATIEVE GOODWILL

Negatieve goodwill valt vrij in de winst- en verlies-
rekening voor zover lasten en verliezen zich voor-
doen, 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 
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levensduur van de verworven afschrijfbare activa. 
Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de 
reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetai-
re activa wordt het meerdere direct in de winst- en 
verliesrekening verwerkt.

VOORZIENINGEN

ALGEMEEN
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de 
contante waarde van de uitgaven die naar ver-
wachting 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:
• 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.

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 3,33% (2020: 2,07%).

VOORZIENING VOOR JUBILEUMGRATIFICATIES
Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te ke-
ren jubileumgratificaties aan het personeel op grond 
van de huidige personeelsregelingen. Bij de bereke-
ning 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% (2020: 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 op basis van de effectieve- 
rentemethode. De effectieve rente wordt direct in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt.

De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar 
van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden.

LEASING

FINANCIËLE LEASING
De ASK Romein Groep least een deel van het wa-
genpark, de machines en installaties; hierbij heeft de 
ASK Romein 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 leas-
etermijnen 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 le-
vensduur of, indien korter, de leasetermijn.

OPERATIONELE LEASING
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- 
en nadelen verbonden aan het eigendom niet bij 
de ASK Romein 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.

SALE AND LEASEBACK
Een ‘sale and leaseback’-transactie is een transac-
tie waarbij de vennootschap een actief verkoopt en 
hetzelfde actief weer terug leaset. De verwerking van 
dergelijke transactie is afhankelijk van de classificatie 
van de leasetransactie.

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, 
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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 belas-
tingen en na eliminatie van transacties binnen de 
ASK Romein 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 wij-
ziging in het boekjaar van de tot en met het boekjaar 
verantwoorde winst. 

De winstneming op onderhanden projecten geschiedt 
in overeenstemming met de waarderingsgrondslag 
volgens de paragraaf onderhanden projecten.

GEACTIVEERDE PRODUCTIE VOOR  
HET EIGEN BEDRIJF
Dit betreft het activeren van met name staal gere-
lateerde producten voor eigen gebruik. Kosten be-
treffen arbeidsuren en gebruikte materialen, tegen 
interne arbeidstarieven respectievelijk verkrijgings-

prijs. De investeringen zijn opgenomen in de post 
Materiële vaste activa.

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn mede be-
grepen de opbrengst van de verkoop van het schroot 
alsmede verkregen overheidssubsidies.

Overheidssubsidies worden als baten verantwoord 
in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten 
zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploi-
tatietekort 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.

Sportcampus Zuiderpark 
Den Haag / NL
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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 ASK Romein Groep heeft een aantal pensioen- 
regelingen, Nederlandse en buitenlandse regelingen. 

De Nederlandse regelingen worden gefinancierd 
door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten 
verzekeringsmaatschappijen en bedrijfstakpensi-
oenfondsen. De pensioenverplichtingen uit zowel de 
Nederlandse als de buitenlandse regelingen worden 
gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensi-
oenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt 
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als 
last in de winst- en verliesrekening verantwoord. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomsten 
wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioen-
uitvoerder verschuldigde premie op balansdatum 
bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder 
eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de 
pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor ASK Romein 
Groep en worden in de balans opgenomen in een 
voorziening. 

De waardering van de verplichting is de beste schat-
ting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze 
per balansdatum af te handelen. Indien het effect 
van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de 
verplichting gewaardeerd tegen contante waarde. 
Discontering vindt plaats op basis van rentetarie-
ven 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 ASK Romein 
Groep beschikkingsmacht heeft over de pensioenvor-
dering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekom-
stige economische voordelen die de pensioenvor-
dering in zich bergt, zullen toekomen aan de ASK 
Romein Groep, en wanneer de pensioenvordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2021 (en 2020) waren er voor ASK Romein 
Groep geen pensioenvorderingen en geen verplich-
tingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Nederlandse regelingen
De ASK Romein Groep is aangesloten bij de Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalelektro 
en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid. Hierbij is sprake van een toegezeg-
de 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 
ASK Romein 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 toeslagver-
lening. De toeslagverlening is afhankelijk van het 
beleggingsrendement. Voor de overige  kenmerken 
(o.a. pensioengevend salaris en pensioenaanspraken) 
verwijzen we naar: www.pmepensioen.nl en  
www.bpfbouw.nl. 

De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld 
door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds 
op basis van de dekkingsgraad en verwachte rende-
menten. 

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstak-
pensioenfonds van de Metalelektro bedraagt per 
31 december 2021 108,3%. PME heeft in 2022 een 
herstelplan ingediend bij De Nederlandse Bank. In 
het plan beschrijft PME hoe de reserves weer worden 
aangevuld tot een dekkingsgraad van 118%. 

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 Vereiste 
Dekkingsgraad van 118% komt.

•  Op dit moment (eind 2021) hoeven 
er geen kortingen van het pensioen 
aangekondigd te worden.

•  Indexatie is met de huidige dekkingsgraad mogelijk.
•  Eind 2025 bereikt PME een 

beleidsdekkingsgraad hoger dan de Minimaal 
Vereiste Dekkingsgraad van 118%.

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstak-
pensioenfonds van de Bouwnijverheid bedraagt 
per 31 december 2021 125,1%. Het pensioenfonds 
heeft in 2020 een herstelplan ingediend bij De 
Nederlandse Bank. 
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•  Het herstel van de dekkingsgraad zet door.
• Op dit moment (eind 2021) 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 personeels- 
kosten 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 excedenten-
regeling afgesloten bij een verzekeringsmaatschap-
pij. Deze regeling is een beschikbare premieregeling. 
De opbouw van de beoogde pensioenaanspraken 
wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af-
gefinancierd door middel van premiebetalingen. Er 
vloeien verder geen verplichtingen voor de werkgever 
uit voort. 

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 par-
tijen (onderneming, fonds en deelnemers), worden 
verwerkt en gewaardeerd conform Nederlandse 
pensioenregelingen.

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijvingen materiële vaste activa worden geba-
seerd op een geschatte gebruiksduur en geschieden 
met toepassing van vaste percentages over de aan-
schafwaarde. Op de bedrijfsterreinen en materiële 
vaste activa in uitvoering wordt gedurende het 
boekjaar niet afgeschreven.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenre-
dig 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-
nootschapsbelasting vindt plaats in rekening-cou-
rant met ASK Romein Beheer BV (indirect via M.D. 
Davidse Beheer BV, waarbij M.D. Davidse Beheer BV 
de afdrachten verzorgt). Daarnaast zijn de opgeno-
men 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 kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en 
het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende 
schulden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omge-
rekend 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 ac-
tiviteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder 
de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworden groepsmaat-
schappij 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 financie-
ringsactiviteiten 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 2021 is als volgt:

(in duizenden euro’s)

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

Aanschafwaarde  1 januari 2021 140

Cumulatieve afschrijving 1 januari 2021 -30

Boekwaarde 1 januari 2021 110

Afschrijvingen 2021 -14

Boekwaarde 31 december 2021 96

Aanschafwaarde 31 december 2021 140

Cumulatieve afschrijving 31 december 2021 -44

Boekwaarde 31 december 2021 96

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

(in duizenden euro’s)
Bedrijfs- 
terreinen

Bedrijfs- 
gebouwen

Machines
en 

installaties

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen

Mva in 
uitvoering 
& vooruit-

betalingen 
op mva

Totaal

Stand per 1 januari 

• Aanschafwaarde 12.173 33.532 18.432 21.916 2.021 88.074

• Herwaarderingen 5.452 2.501 - - - 7.953

• Cumulatieve 
afschrijvingen - -13.215 -12.003 -13.564 - -38.782

Boekwaarde per  
1 januari 2021 17.625 22.818 6.429 8.352 2.021 57.245

Mutaties
• Investeringen 3.000 2.966 1.868 2.229 1.555 11.618

• Incidentele 
herwaardering 5.685 - - - - 5.685

• Afschrijvingen - -1.507 -1.476 -2.347 - -5.330

• Desinvesteringen 
aanschaffings-
waarde

-2.411 -3.297 -37 -964 - -6.709

• Desinvesteringen 
cumulatieve 
afschrijvingen

- 1.670 37 927 - 2.634

• Overige mutaties - - - -16 - -16

Saldo 23.899 22.650 6.821 8.181 3.576 65.127

Stand per  
31 december 

• Aanschafwaarde 12.762 33.201 20.263 23.165 3.576 92.967

• Herwaarderingen 11.137 2.501 - - - 13.638

• Cumulatieve 
afschrijvingen - -13.052 -13.442 -14.984 - -41.478

Boekwaarde per  
31 december 2021 23.899 22.650 6.821 8.181 3.576 65.127
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De belangrijkste afschrijvingspercentages zijn:
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 0 – 20;
• Machines en installaties:  10 – 25;
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 10 – 25.

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

De boekwaarde van activa onder financial leasing, 
die niet in juridisch eigendom worden gehouden door 
ASK Romein bedraagt EUR 10,2 miljoen  
(ultimo 2020: EUR 7,9 miljoen). 

De uitgaven die verwerkt zijn in de boekwaarde van 
de post materiële vaste activa in uitvoering en voor-
uitbetalingen op materiële vaste activa bedraagt 
ultimo 2021 EUR 3,6 miljoen (2020: EUR 2,0 miljoen). 

De bedrijfsgebouwen en terreinen zijn hypothecair 
verbonden ten behoeve van de bankier. De be-
drijfsuitrusting is verpand aan de bankier.

INCIDENTELE HERWAARDERING
In 2021 is een onroerend goed aan de Portugalweg 
te Vlissingen-Oost verworven, aangrenzend ge-
legen aan de reeds in bezit zijnde locatie aan de 
Frankrijkweg. Doch de aankoopwaarde hiervan lag 
ver onder de marktwaarde van de grond en opstal-
len. Om de waardering in lijn te brengen met het ove-
rige onroerend goed is besloten tot een incidentele 
herwaardering ten bedrage van EUR 5,7 miljoen.

De verkrijgingsprijs van het in 2021 verworven onroe-
rend goed aan de Portugalweg te Vlissingen-Oost is 
EUR 5,4 miljoen en boekwaarde van de locatie aan 
de Frankrijkweg was minimaal (EUR 0,2 miljoen), ter-
wijl de marktwaarde van de totale locatie Vlissingen-
Oost is bepaald door een externe onafhankelijke 
taxateur op EUR 11,3 miljoen. Reden van herwaar-
dering ziet toe op de economische realiteit, de activa 
is in gunstige omstandigheden verkregen en door 
aangrenzing op huidige locatie kan synergie worden 
behaald. De marktwaarde van de locatie Vlissingen-
Oost (Frankrijkweg en Portugalweg) is bepaald door 
koopreferenties van vergelijkbare scheepswerven. 

De herwaardering wordt gerealiseerd naar ge-
lang de afschrijving van de activa. De economische 
levensduur is gesteld op 40 jaar voor de ruwbouw 
en 25 jaar voor de afbouw met een restwaarde voor 
beide van 10%.

Effect op de jaarrekening is een hoger eigen vermo-
gen van EUR 5,3 miljoen (herwaardering na aftrek 
belastinglatentie ad EUR 0,4 miljoen).

3. VASTGOEDBELEGGINGEN

Het verloop in 2021 is als volgt:

(in duizenden euro’s)

Boekwaarde  1 januari 2021 924

• Verkocht in 2021 -226

Boekwaarde  31 december 2021 698

 
Alle vastgoedbeleggingen zijn eigendom van ASK 
Romein Groep en worden aangehouden om waarde-
stijgingen 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 2021 bedraagt de som van de herwaarderin-
gen EUR 105.000 (2020: EUR 149.000).

Gedurende het boekjaar zijn geen van belang zijnde 
exploitatie-inkomsten en -uitgaven van toepassing 
(2020: idem).

De vastgoedbeleggingen zijn hypothecair verbonden 
ten behoeve van de bankier.

4. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

(in duizenden euro’s)

Overige 
deel-

nemingen

Actieve 
belasting-

latentie
Totaal

Boekwaarde  
1 januari 2021 13 761 774

Dotaties - 6.071 6.071

Boekwaarde  
31 december 2021 13 6.832 6.845

De overige deelnemingen betreffen: 
• Combinatie Dura Vermeer – Hillebrand 

VOF te Rotterdam (50%)
• Combinatie Strabag Hillebrand 

VOF te Nieuwendijk (50%)
• Construct Bauengineering GmbH te 

Straelen (DE) (50%). Deze vennootschap 
wordt in 2022 opgeheven.

• Combinatie van Oord Hillebrand – Vervangen 
Schuifaanslagen OSK VOF te Rotterdam (50%)
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De onderneming heeft verklaringen van hoofdelijke 
aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelin-
gen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen 
voortvloeiende schulden.

De latentie betreft een actieve latentie in verband 
met compensabele verliezen. De actieve latentie is 
gewaardeerd tegen contante waarde. De contan-
te waarde is berekend op basis van de nominale 
waarde van de latente belastingvorderingen tegen 
het huidige gemiddelde tarief van 25% ad EUR 
7.809.000, een bruto rente van 3,33% en een ge-
middelde looptijd van de vorderingen van 1 tot 7 jaar 
welke is gebaseerd op de periode waarin de vorde-
ringen naar verwachting gerealiseerd zullen worden. 
De volwaardigheid van de vordering is gebaseerd op 
inschatting van toekomstige resultaten, welke op dit 
moment nog onzeker zijn.

VLOTTENDE ACTIVA

5. VOORRADEN

(in duizenden euro’s) 31 december 
2021

31 december 
2020

Grond- en 
hulpstoffen

5.744 4.190

De voorraden zijn als zekerheid gesteld voor schulden.
 

6. ONDERHANDEN PROJECTEN

(in duizenden euro’s)
31 december 

2021
31 december 

2020

Onderhanden 
projecten

636.191 475.225

Af: 
Gedeclareerde 
termijnen op 
opdrachten in 
portefeuille

-637.021 -462.264

Opgenomen 
onder de 
Kortlopende 
schulden

-830
830

12.961
-

- 12.961

In het totaal van de onderhanden projecten zijn 
opdrachten opgenomen, waarvan de gedeclareerde 
termijnen de bestede kosten (verhoogd met tussentijd-
se winst en onder aftrek van de voorzieningen) van de 
onderhanden projecten overtreffen. De totale credit-

stand van deze projecten bedraagt ultimo 2021  
EUR 27,9 miljoen (2020: EUR 12,1 miljoen).

In de onderhanden projecten kennen we twee verliesla-
tende projecten (de projecten A en B) en twee projec-
ten welke uitgemond zijn in een juridische procedure (de 
projecten C en D).

VERLIESLATENDE PROJECTEN
Zoals eerder in deze jaarrekening al vermeld, zijn er 
twee omvangrijke staalbouwprojecten welke beide 
tot enorme verliezen hebben geleid. 

Project A omvat de scope van de gehele staal-
constructie voor een immense uitbreiding van een 
chemische fabriek. Ter zake van dit project heeft de 
onderneming in oktober 2022 met de opdrachtgever 
een akkoord gesloten welke een streep zet onder 
de verlieslatende situatie. Het verlies op dit project 
is ingekaderd en vanaf oktober 2022 worden de 
werkzaamheden voortgezet tot naar verwachting in 
Q2-2023 onder het regime van “time and material”. 

Het totale verlies op het betreffende projectverlies 
bedraagt EUR 13,6 miljoen waarvan EUR 9,8 miljoen 
is opgenomen in deze jaarrekening en EUR 3,8  
miljoen ten laste zal komen van 2022.

Project B is een hyperscale datacenter (afmetingen 
300 x 100 x 16m) in Denemarken. Na in voorgaande 
jaren 2017 en 2018 op deze locatie voor twee soort-
gelijke datacenters de staalconstructie succesvol te 
hebben verzorgd, werd ons voor het eerstvolgende 
datacenter gevraagd niet alleen de staalconstructie 
maar ook de gevelbekledingen met dakbedekking, in 
vakjargon ook wel omschreven als de complete “en-
velope”, in de scope op te nemen. De staalconstructie 
is in 2021 geheel afgerond echter de beplating met 
dakbedekking loopt (met de kennis van vandaag) 
door tot in Q1 2023. Het project is in de jaren 2020 
en 2021 geconfronteerd geweest met sterk kos-
tenverhogende omstandigheden ten gevolge van 
de Covid pandemie. Daarnaast hebben we moeten 
ervaren dat voor de beplating de gevraagde details 
in vele gevallen sterk afwijken met hetgeen in de 
branche als zowel functioneel als gebruikelijk wordt 
ervaren. 

Het totale verlies op het betreffende project be-
draagt EUR 22,8 miljoen waarvan EUR 11,3 miljoen is 
opgenomen in deze jaarrekening en EUR 11,5 miljoen 
ten laste komt van 2022.

Projecten C en D zijn uitgemond in een juridische 
procedure.
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Naast bovenstaande verlieslatende projecten heb-
ben we helaas moeten ervaren dat op twee andere 
hyperscale datacenter projecten wij, naar onze 
stellige overtuiging geheel buitenom onze schuld, 
meegezogen zijn resp. worden in een hoog oplopende 
discussie tussen “Client” (de eindgebruiker) en “Main 
contractor” (hoofdaannemer). Deze beide projecten 
kennen dezelfde Client. In beide gevallen hebben 
deze projecten een enorme vertraging opgelopen, 
nl. 22 resp. 13 maanden. Dergelijke vertragingen op 
projecten waar wij in de piek op elk met een bezetting 
van ca. 120 à 140 directe FTE werkzaam zijn, hebben 
een enorme kostenimpact. Door de vertragingen is 
een efficiënte werkwijze vaak niet meer mogelijk ter-
wijl het opschorten van de werkzaamheden contrac-
tueel niet is toegestaan. Deze contracten (opgesteld 
onder een Angelsaksisch regime) hebben voor ons 
als enige remedie het indienen van claims gedurende 
resp. aan het einde van het project en waarbij vervol-
gens gebleken is dat de claims niet eerder in behan-
deling worden genomen dan nadat Main contractor 
het eens is geworden met de Client.

Op project C hebben wij na een jaar tevergeefs ge-
zocht te hebben naar een minnelijke regeling, in het 
najaar van 2021 een procedure aanhangig gemaakt 
bij het Nederlands Arbitrage Instituut NAI. Onze 
in het voorjaar van 2022 ingediende Memorie van 
Eis (Statement of Claim) beloopt EUR 12.5 miljoen. 
Onderdeel van deze Eis is een zeer uitvoerig deskun-
digen rapport van een onafhankelijke derde partij. 

Onze vordering bestaat uit variations, uit retentiegel-
den, uit een tweetal claims en uit wettelijke han-
delsrente. De component van onze vordering welke 
geen “claim gehalte” heeft, bedraagt circa EUR 6 
miljoen. Inmiddels heeft Main contractor het overgro-
te merendeel van de ingediende variations na twee 
(!) jaar “regel voor regel” goedgekeurd en zijn deze 
betaald zodat de resterende vordering nog EUR 10.5 
miljoen bedraagt. Dat onze vordering geen “luchtfiet-
serij” is moge blijken uit de toewijzing in 2021 van de 
Voorzieningenrechter om derdenbeslag ten bedrage 
van EUR 13.4 miljoen te leggen onder Client. Om dit 
beslag op te heffen heeft Main contractor ons een 
bankgarantie gesteld voor de eerder genoemde EUR 
13.4 miljoen met een looptijd van 10 jaar. 

Main contractor heeft begin december 2022 haar 
Statement of Defence ingediend, waar wij geen sterk 
verweer in kunnen terugvinden. De potentiële tegen-
claim is dan ook niet in onze jaarrekening gewaar-
deerd. Het verdere verloop is nu dat wij binnen 3 
maanden hierop dienen te reageren waarna binnen 
één maand een mondelinge behandeling zal volgen. 

Op deze zitting kunnen partijen om nog een schrifte-
lijke ronde verzoeken dan wel vonnis vragen.

Weliswaar beschouwen zowel wij als de ingeschakelde 
juridisch adviseur de vorderingen als gerechtvaar-
digd. Deze vordering is op grond van geldende wet- & 
regelgeving niet gewaardeerd in deze jaarrekening.

Voor project D was de scope in hoofdzaak de staal-
constructie incl. metal decking. In het contract was 
voorzien een start op site in april 2021 met completion 
oktober 2021. In begin Q3 2021 werd het duidelijk 
dat Client en Main contractor duidelijk niet op één lijn 
zaten. Vanaf oktober 2021 heeft Main contractor op 
oneigenlijke gronden de betalingen aan ons stopgezet. 

Met inmiddels ruim 4 maanden vertraging van het 
project is eind februari 2022 het contract tussen 
Client en Main contractor voortijdig ontbonden en 
waarbij Client de taak van Main contractor (voorlo-
pig) op zich neemt. Het project gaat verder waarbij er 
geen sprake meer is van een overall coördinatie resp. 
planning. 

Inmiddels hebben wij kort na ontbinding een derde 
onafhankelijk deskundige ingeschakeld om te rap-
porteren over de door ons opgelopen vertragingen 
en verstoringen. Dit uitvoerige rapport is inmiddels 
ontvangen met als overall conclusie een onderschrij-
ving van onze zienswijze voor 90 à 95%. Opmerking: 
bij dergelijke rapportages is een “100% gelijk” vrijwel 
nimmer aan de orde.

Nadat overleg met de Client gedurende een periode 
van 5 maanden voor ons niet het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd, kondigden wij op 01-08-2022 onze 
opschorting van de werken aan per 15-08-2022. 
We hebben dan een periode achter de rug van 10 
maanden zonder de reguliere maandelijkse pro-
gress betalingen m.u.v. een tussentijdse betaling van 
Client van EUR 4.4 miljoen welke echter verre van 
toereikend om de inmiddels op dit project ontstane 
voorfinanciering in voldoende mate af te dekken. 
Niettegenstaande het contract niet in opschorting 
voorziet, was voor ons gelet op de inmiddels voor 
ons onhoudbare voorfinanciering van dit project het 
opschorten de enig overgebleven optie.

Vervolgens hebben wij een kort geding aangespan-
nen tegen Main contractor met als tussenvonnis een 
verwijzing naar een (vrijwillige) mediation. Echter, 
gelet op de enorme financiële belangen welke er 
momenteel spelen tussen Client en Main contractor 
was er voor deze beide partijen geen enkel belang 
om onze vorderingen en claims af te wikkelen met als 
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gevolg dat deze mediation is mislukt. Het kort geding 
is inmiddels weer geactiveerd waarvan vonnis is 
voorzien voor de 2e helft januari 2023. De vorde-
ringen welke wij hebben uitstaan op Client en Main 
contractor belopen in totaal EUR 18.7 miljoen.

Deze vordering is op grond van geldende wet- & re-
gelgeving niet gewaardeerd in deze jaarrekening.

7. VORDERINGEN

(in duizenden euro’s)
31 december 

2021
31 december 

2020

Handels-
vorderingen 48.174 37.005

Gelieerde 
maatschappijen 2.528 1.352

Belastingen en 
sociale premies 3.523 1.605

Overige 
vorderingen en 
overlopende 
activa

2.776 776

57.001 40.738

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Gelieerde maatschappijen:
De rente voor de rekening couranten bedraagt nihil. 
Er zijn geen zekerheden of aflossingsschema’s over-
eengekomen. Het saldo gelieerde maatschappijen 
heeft volledig betrekking op M.D. Davidse Beheer B.V. 
als aandeelhouder van ASK Romein International B.V. 
De volwaardigheid van deze vordering is afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom de continuïteits- 
veronderstelling van de ASK Romein Groep. 

8. LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, met 
uitzondering van de saldi op de G-rekening voor een 
bedrag van EUR 10.000 (2020: EUR 144.000).

TOELICHTING BIJ HET KASSTROOMOVERZICHT
Onder de investeringen in materiële vaste activa 
zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor 
in 2021 geldmiddelen zijn opgeofferd. Daarnaast 
zijn voor EUR 3,5 miljoen investeringen verricht 
door middel van financiële leasing. Evenzo is het in 
de balans opgenomen bedrag van EUR 3,5 miljoen 
aan langlopende schulden uit hoofde van financiële 
leasing niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

9. GROEPSVERMOGEN

Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de 
vennootschappelijke balans per 31 december 2021.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET 
TOTAALRESULTAAT

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Nettoresultaat -25.929 3.247

Herwaardering 
materiële vaste activa 5.320 -

Gerealiseerde 
herwaardering ten laste 
van het eigen vermogen

- -

Totaal van de 
rechtstreekse mutaties in 
het eigen vermogen

5.320 0

Totaalresultaat van de 
rechtspersoon -20.609 3.247

10. NEGATIEVE GOODWILL

Het verloop in 2021 is als volgt:

(in duizenden euro’s)

Boekwaarde 1 januari 2021 5.427

Vrijval ten gunste van het resultaat -314

Boekwaarde 31 december 2021 5.113

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

11. VOORZIENINGEN

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt wor-
den weergegeven: 

(in duizenden euro’s)

Latente 
belasting 
verplich-

tingen

Jubilea  
uit-

keringen
Totaal

Stand per 1 januari 
2021

2.500 428 2.928

Mutaties:

• Dotatie als gevolg 
van incidentele 
herwaardering

365 - 365

• Vrijval ten gunste 
van de winst- en 
verliesrekening

-109 - -109

• Mutatie jubileum-
voorziening - 1 1

Stand per 31 
december 2021

2.756 429 3.185
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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 140.000 (2020: EUR 108.000). 

De latente belastingverplichting wordt opgenomen 
tegen de contante waarde. Voor de permanente ver-
schillen tussen de commerciële en fiscale waardering 
varieert de contante waarde tussen 6% en 10%, voor 

de overige verschillen varieert de contante waarde 
tussen 9% en 20% (2020: tussen 12,5% en 22%). 
De tegen de contante waarde opgenomen latente 
belastingverplichting bedraagt EUR 2.756.000 ten 
opzichte van EUR 5.273.000 tegen het huidige nomi-
nale tarief (2020: EUR 3.770.000).

Het bij de discontering gehanteerde netto rente per-
centage bedragen respectievelijk voor Nederland en 
België: 3,33%. De gemiddelde looptijd van de latente 
belastingverplichtingen bedraagt 21 jaar. 

12. LANGLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s)
Financieringen 

KBC Bank 
Hypotheek 
Rabobank 

Leasing 
schulden Overig Totaal

Hoofdsom 14.750 2.550 12.930 750 30.980

Cumulatieve aflossing per 01-01 -5.454 -1.450 -5.920 -600 -13.424

Restant hoofdsom per 01-01 9.296 1.100 7.010 150 17.556

Opgenomen 5.464 - 3.548 - 9.012

Aflossingen -5.083 -1.100 -2.596 -150 -8.929

Restant hoofdsom per 31-12 9.677 - 7.962 - 17.639

Kortlopend deel per 31-12 3.546 - 2.412 - 5.958

Langlopend deel per 31-12 6.131 - 5.550 - 11.681

Resterende looptijd > 1 jaar 6.131 - 5.550 - 11.681

Resterende looptijd > 1 jaar < 5 jaar 4.581 - 5.362 - 9.943

Resterende looptijd > 5 jaar 1.550 - 188 - 1.738

Rente % 1,6 - 2,4 2,4 1,4 - 2,7 - 1,4 - 2,7

Ten behoeve van de kredietfaciliteit bij KBC Bank NV 
en de lease faciliteiten, zijn per 31 december 2021 de 
volgende zakelijke zekerheden afgegeven:
• hypothecaire inschrijving onroerend 

goed te Roosendaal, 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 per 
31-12-2021 EUR 50,2 miljoen, te verdelen over:

(in duizenden euro’s)

Rekening-courantkrediet 20,0

Garantiefaciliteit 20,0

Langlopende leningen 9,7

Lease faciliteit 0,5

50,2

De faciliteit bij KBC Bank N.V. is in augustus 2022 
aangepast naar EUR 53,8 miljoen. Per eind januari 
2023 wordt het rekening-courant krediet ingeperkt 
met tenminste EUR 5 miljoen en dient EUR 2 miljoen 
van de langlopende leningen te worden afgelost. 

De faciliteit voor het stellen van bankgaranties bij 
Liberty Mutual Surety, Zurich Surety Benelux en Tryg 
Garanti bedraagt voor alle drie 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%, met uitzonde-
ring van KBC Bank: 28%. De definitie van de solva-
biliteit 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. Ultimo 
2021 werd niet voldaan aan de convenanten.  
In 2022 zijn de bankovereenkomsten aangepast en  
is geen sprake meer van specifieke convenant- 
afspraken.
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Ten behoeve van de lease faciliteiten, zijn per 31 
december 2021 de geleasede activa als zekerheden 
afgegeven.

13. KORTLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s) 31 dec. 2021 31 dec. 2020

Kredietinstellingen 6.983 67

Aflossingsverplichting 
kredietinstellingen

5.958 4.162

Crediteuren 75.602 50.872

Onderhanden 
projecten minus 
termijnen

830 -

Belastingen en 
sociale premies

9.349 7.604

Overige schulden en 
overlopende passiva

7.269 3.964

105.991 66.669

Belastingen en sociale premies
Onder de schuld aan Belastingen en sociale premies 
is ultimo 2021 een schuld uit hoofde van vennoot-
schapsbelasting begrepen van EUR 0,7 miljoen 
(2020: EUR 0,3 miljoen).

Daarnaast is er onder de schuld aan Belastingen en 
sociale premies een schuld opgenomen welke be-
trekking heeft op het aangevraagde bijzonder uitstel 
van betalingen ten aanzien van de loonheffingen. 
Op basis van de door de belastingdienst voorgestel-
de aflossingstermijnen is EUR 3,5 miljoen van deze 
schuld langlopend, waarvan EUR 0,5 miljoen langer 
dan 5 jaar. Afhankelijk van de liquiditeitspositie zullen 
deze uitgestelde betalingen eerder worden afgelost.

De overige kortlopende schulden hebben een looptijd 
korter dan 1 jaar. 

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

MARKTRISICO’S
Valutarisico
De ASK Romein 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 even-
eens in Deense Kronen betaald. Ten aanzien van het 
restant is het risico beperkt als gevolg van de slechts 
geringe koerswisselingen tussen de Euro en de 
Deense Kroon. 

Renterisico
De ASK Romein Groep loopt renterisico over de 
rentedragende vorderingen (met name onder finan-
ciële vaste activa, effecten en liquide middelen) en 
rentedragende langlopende en kortlopende schulden 
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele ren-
teafspraken loopt de ASK Romein Groep risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking 
tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de 
ASK Romein Groep risico’s over de marktwaarde.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen 
financiële derivaten met betrekking tot renterisico 
gecontracteerd.

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. 
Periodiek wordt daarnaast liquiditeitsbegrotingen 
opgesteld. Gezien de huidige druk op de liquidi-
teitspositie, zoals ook beschreven in de grondslag 
ten aanzien van Continuïteit en toelichting op de 
projecten is de diepgang van de liquiditeitsbegrotin-
gen aangescherpt en aangevuld met gevoeligheids-
analyses en scenario’s met behulp van een extern 
consultantsbureau. Momenteel worden alternatieve 
financieringsmogelijkheden onderzocht om het liqui-
diteitsrisico te kunnen beheersen. 

Kredietrisico
De ASK Romein Groep heeft, buiten hetgeen is ver-
meld bij de Toelichting op Onderhanden projecten, 
geen significante concentraties van kredietrisico. 
Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen aan 
de kredietwaardigheidstoets van de ASK Romein 
Groep. Verkoop vindt plaats op basis van krediet-
termijnen 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 ASK Romein Groep maakt gebruik van meerdere 
banken ten behoeve van haar financieringsbehoefte. 
Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden 
verstrekt aan de bank voor beschikbare krediet- 
faciliteiten.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE 
VERPLICHTINGEN

Het erfpachtcontract voor het bedrijfsterrein en wa-
tergebied te Vlissingen-Oost is medio 2008 verlengd 
voor 30 jaar, de jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt  
EUR 0,3 miljoen.

De huurverplichtingen bedragen jaarlijks circa  
EUR 0,15 miljoen (2020: EUR 0,2 miljoen). De ver-
plichtingen hebben een looptijd korter dan 5 jaar.

Op balansdatum zijn bankgaranties verstrekt ten 
behoeve van derden voor een bedrag van  
EUR 40,7 miljoen (2020: EUR 24,9 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 solidariteitsover-
eenkomsten getekend.

Op basis van de aangegane samenwerkingsverban-
den met andere partijen ten behoeve van geza-
menlijke inschrijving en uitvoering van een aantal 
projecten is er sprake van een gezamenlijke aan-
sprakelijkheid voor het risico van schade of verlies 
bij de uitvoering naar rato van ieders aandeel in het 
samenwerkingsverband.

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 aan-
deel in het samenwerkingsverband verdeeld wordt. 
In de balans wordt derhalve slechts rekening gehou-
den 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.

Momenteel is sprake van een juridisch proces met 
de verzekeraar rondom de financiële afwikkeling van 
een in het verleden afgerond project. Naar de beste 
inschatting van de directie, ondersteunt door juridi-
sche adviezen van advocaten, is hieromtrent onder 
de vorderingen een bedrag van EUR 1,4 miljoen  
opgenomen in de jaarrekening. De daadwerkelijke 
afwikkeling is uiteraard nog onderhevig aan het 
procesrisico. 

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 fis-
cale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de door de 
combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.

Krachtens wettelijke bepalingen inzake ketenaan-
sprakelijkheid berust bij de inlenende vennootschap 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van 
premie op grond van werknemers- en volksverzeke-
ringen en van loon- en omzetbelasting bij inlenen van 
arbeidskrachten.
 

Nationaal Militair 
Museum Soest / NL
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14. SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

De som der bedrijfsopbrengsten is als volgt  
geografisch te splitsen:

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Nederland 192.276 170.385

België 120.737 79.734

Denemarken 40.906 7.256

Overige E.U. 3.788 9.842

Totaal 357.707 267.217

De som der bedrijfsopbrengsten is als volgt te  
splitsen over de activiteiten: 

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Bouw (Industrie) 202.921 140.881

Data centers 71.540 65.071

Staalbouw 63.899 39.680

Bruggen & Infra 10.025 8.076

Offshore 3.051 9.945

Overig 6.271 3.564

Totaal 357.707 267.217

Onder de overige bedrijfsopbrengsten zijn over-
heidssubsidies begrepen ad EUR 2.579.000 (2020: 
EUR 2.566.000). 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 vaststelling 
van NOW3.1 heeft ten tijde van de opmaak van de 
jaarrekening nog niet plaatsgevonden.

15. LONEN EN SALARISSEN

Het gemiddelde aantal werknemers bedraagt:

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Binnenland 421 423

Buitenland 149 155

570 578

Direct personeel 430 433

Indirect personeel 140 145

570 578

Bezoldiging bestuurders 
Voor de bezoldiging van bestuurders van de rechts-
persoon kwam in 2021 een bedrag van  

EUR 0,1 miljoen (2020: EUR 0,1 miljoen) ten laste  
van de ASK Romein Groep.

16. SOCIALE LASTEN EN 
PENSIOENLASTEN

De hierin begrepen pensioenlasten bedragen EUR 
3,2 miljoen (2020: EUR 3,1 miljoen).

17. BELASTINGEN RESULTAAT UIT 
GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

De belastingen ten bedrage van EUR 6,1 miljoen kan 
als volgt worden toegelicht:

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Latente vennootschaps- 
belasting

6.180 263

Acute vennootschaps- 
belasting huidig boekjaar

-108 -1.196

Totaal 6.072 -933

Het effectieve belastingtarief, berekend als zijnde de 
belastinglast gedeeld door het resultaat vóór belas-
tingen, bedraagt 19,0% (2020: 22,3%). Het gewogen 
gemiddelde toepasselijke belastingtarief, wat is be-
rekend op basis van de resultaten vóór belastingen 
in de verschillende landen waarin ASK Romein Groep 
actief is, bedraagt 25% (2020: 24,7%).

De aansluiting tussen beide tarieven kan als volgt 
worden toegelicht:

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Resultaat vóór belastingen -32.001 4.180

Belastinglast op basis 
van toepasselijke 
belastingtarief

8.000 -1.033

Belastingeffect van:

Beperkt en niet  
aftrekbare kosten

-22 -81

Latente belastingen 
(opgenomen tegen 
contante waarde)

-2.036 181

Overige effecten 130 -

Totaal -1.928 100

Effectieve belastinglast 6.072 -933
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ASK Romein  
Malle / BE
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VENNOOTSCHAP- 
PELIJKE BALANS  
PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s) 2021 2020

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa 18 515 623

Financiële vaste activa 19 35.763 49.262

36.278 49.885

Vlottende activa

Vorderingen 20 84.482 42.300

Liquide middelen 1.208 849

85.690 43.149

121.968 93.034

PASSIVA
Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 21 4.576 4.576

Herwaarderingsreserve 22 10.950 5.651

Overige reserves 23 -5.860 20.048

9.666 30.275

Langlopende schulden 24 1.210 1.709

Kortlopende schulden 25 111.092 61.050

121.968 93.034
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VENNOOTSCHAP- 
PELIJKE WINST- EN 
VERLIESREKENING   
PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Resultaat deelnemingen na belastingen -24.667 3.919

Overige resultaten na belastingen -1.262 -672

Resultaat na belastingen -25.929 3.247

TOELICHTING OP DE 
VENNOOTSCHAPPELIJKE 
JAARREKENING 2021

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 waar-
dering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat, alsmede voor de toelichting op de onder-
scheiden 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 netto-vermogenswaarde, berekend 
volgens de grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling van de 
vennootschap. Indien de netto-vermogenswaarde 

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.

RESULTAAT DEELNEMINGEN  
NA BELASTINGEN

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen 
waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van 
de ASK Romein Groep in de resultaten van deze 
deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen 
van de groep. Resultaten op transacties, waarbij 
overdracht van activa en passiva tussen de 
ASK Romein Groep en de niet-geconsolideerde 
deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde 
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn 
niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd 
kunnen worden beschouwd.

De resultaten van deelnemingen die gedurende 
het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden 
vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het 
moment van afstoting verwerkt in het resultaat van 
de ASK Romein Groep.



J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

88

VASTE ACTIVA

18. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop in 2021 is als volgt:

(in duizenden euro’s) Andere vaste bedrijfsmiddelen

Boekwaarde 1 januari 2021 623

Investeringen 247

Afschrijvingen -355

Boekwaarde 31 december 2021 515

Stand per 31 december 2021:

Aanschafwaarde 3.824

Cumulatieve afschrijvingen -3.309

Boekwaarde 515

De gehanteerde afschrijvingstermijnen variëren tussen 3 en 5 jaren.

19. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

(in duizenden euro’s)
Overige 

deelnemingen
Actieve 

belastinglatentie Totaal

Boekwaarde 1 januari 2021 49.262 - 49.262

Herwaardering bij deelneming 5.320 5.320

Resultaat deelneming -24.667 -24.667

Dotaties 5.848 5.848

Boekwaarde 31 december 2021 29.915 5.848 35.763

De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreft ASK Romein Holding BV (100%).

De latentie betreft een actieve latentie in verband met compensabele verliezen. De actieve latentie is gewaar-
deerd tegen contante waarde. De contante waarde is berekend op basis van de nominale waarde van de 
latente belastingvorderingen tegen het huidige gemiddelde tarief van 25% ad EUR 6.753.000, een bruto rente 
van 3,33% en een gemiddelde looptijd van de vorderingen van 1 tot 7 jaar welke is gebaseerd op de periode 
waarin de vorderingen naar verwachting gerealiseerd zullen worden. De volwaardigheid van de vordering is 
gebaseerd op inschatting van toekomstige resultaten, welke op dit moment nog onzeker zijn.
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VLOTTENDE ACTIVA

20. VORDERINGEN

(in duizenden euro’s) 31 december 2021 31 december 2020

Groepsmaatschappijen 81.319 40.311

Belastingen en premies sociale verzekeringen 19 167

Overige vorderingen 3.144 1.822

84.482 42.300

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Groepsmaatschappijen:
Over de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen is geen rente berekend. Er zijn geen zeker-
heden of aflossingsschema’s overeengekomen. Van het saldo heeft EUR 2,5 miljoen betrekking op de aandeel-
houder van ASK Romein International B.V. 

De inbaarheid en daarmee de looptijd van deze vorderingen hangt samen met de continuïteit en liquiditeitspo-
sitie van de ASK Romein Groep als geheel. Op basis van de aard en intentie van deze vorderingen zijn deze als 
kortlopend gepresenteerd.

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 geduren-
de 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 en op de incidentele herwaarde-
ring in 2021. Op grond van deze taxaties heeft herwaardering plaatsgevonden waarbij bij de bepaling van de 
herwaarderingsreserve rekening gehouden werd met de latente vennootschapsbelasting. De herwaarderings-
reserve is voorts gewijzigd als gevolg van realisatie van de herwaardering door middel van afschrijvingen en 
desinvesteringen.

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Boekwaarde 1 januari 5.651 5.672

Herwaardering 2021 5.320 -

Realisatie herwaardering -21 -21

Boekwaarde 31 december 10.950 5.651

Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen  
en voorraden is een bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen  
contante waarde.

Ten aanzien van de incidentele herwaardering wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste  
activa in het geconsolideerde deel van de jaarrekening.
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23. OVERIGE RESERVES

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Boekwaarde 1 januari 20.048 20.030

Bij: conform voorstel resultaatbestemming -25.929 3.247

Bij: realisatie herwaardering 21 21

Af: dividenduitkering - -3.250

Boekwaarde 31 december -5.860 20.048

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 20 augustus 2021. De Algemene 
Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

Voorstel tot resultaatbestemming over het boekjaar 2021
Door het bestuur wordt voorgesteld om het nettoresultaat over 2021 ad EUR 25.929.000 negatief te onttrek-
ken aan de Overige reserves. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

24. LANGLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s)
Financieringen  

KBC Bank Leasing Totaal

Hoofdsom 4.000 185 4.185

Cumulatieve aflossingen per 01-01 -1.875 -55 -1.930

Restant hoofdsom per 01-01 2.125 130 2.255

Opgenomen - 36 36

Aflossingen -500 -41 -541

Restant hoofdsom per 31-12 1.625 125 1.750

Kortlopend deel per 31-12 500 40 540

Langlopend deel per 31-12 1.125 85 1.210

Resterende looptijd > 1 jaar 500 40 540

Resterende looptijd > 1 jaar < 5 jaar 1.125 85 1.210

Resterende looptijd > 5 jaar - - -

Rente % 1,6 - 2,4 1,4 – 2,7

25. KORTLOPENDE SCHULDEN

(in duizenden euro’s) 31 december 2021 31 december 2020

Aflossingsverplichtingen 540 546

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.206 259

Crediteuren 919 897

Groepsmaatschappijen 107.999 59.035

Overige 428 313

111.092 61.050
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Daarnaast is er onder de schuld aan belastingen en sociale premies een schuld opgenomen welke betrekking 
heeft op het aangevraagde bijzonder uitstel van betalingen ten aanzien van de loonheffingen. Op basis van 
de door de belastingdienst voorgestelde aflossingstermijnen is EUR 216.000 van deze schuld langlopend, 
waarvan EUR 37.000 langer dan 5 jaar. Afhankelijk van de liquiditeitspositie zullen deze uitgestelde betalingen 
eerder worden afgelost. De overige 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 aan-
sprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde vennootschapsbelasting.

De vennootschap heeft ten behoeve van kredietverzekeringsmaatschappijen solidariteits- 
overeenkomsten gesloten.

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

Onderzoek van de jaarrekening 285 - 285

Adviesdiensten 35 54 89

Totaal honoraria 320 54 374

PERSONEEL

Bij de vennootschap zijn 11 personeelsleden in dienst waarvan geen in het buitenland (2020: 10 waarvan geen 
in het buitenland).

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

De financiële baten en lasten hebben, evenals voorgaand jaar, volledig betrekking op kredietinstellingen.
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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 2021

ONS OORDEEL
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2021 
van ASK Romein International B.V. te Roosendaal te 
controleren. De jaarrekening omvat de geconsoli-
deerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de 
in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde en en-
kelvoudige jaarrekening 2021 van de vennootschap. 
Vanwege het belang van de aangelegenheden 
beschreven in de paragraaf ‘De basis voor onze oor-
deelonthouding’ zijn wij niet in staat geweest om vol-
doende en geschikte controle  informatie te verkrijgen 
om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren 
bij de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde 
en enkelvoudige jaarrekening als geheel.

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de geconsolideerde en enkelvoudige 
balans per 31 december 2021;

2. de geconsolideerde en enkelvoudige 
winst- en verliesrekening over 2021; en

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

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
De vennootschap heeft een aantal projecten aan-
genomen, welke in de loop van 2021 en 2022 een 
substantieel beslag gelegd hebben op de beschik-
bare financiële middelen van de vennootschap. Een 

en ander heeft ertoe geleid, dat sprake is van een 
onzekerheid van materieel belang die gerede twijfel 
kan doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
vennootschap om haar continuïteit te handhaven, 
hetgeen is uiteengezet bij het onderdeel ‘continuïteit’ 
in de Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling in de jaarrekening. 
Kennisname van deze toelichting inzake de continuï-
teit is van fundamenteel belang voor het beoordelen 
van de financiële situatie waarin de vennootschap 
zich bevindt.

Daarnaast is sprake van de volgende onzekerheden:

• Een aantal projecten is verlieslatend geworden. 
De vennootschap heeft per balansdatum een 
inschatting gemaakt van de onvermijdbare kosten 
ter completering van deze projecten en deze 
inschatting toegelicht bij de positie onderhanden 
projecten in de jaarrekening. Het is voor ons niet 
mogelijk gebleken op grond van voldoende en 
geschikte controle-informatievast te stellen of 
deze onvermijdbare kosten juist en volledig zijn 
verantwoord in de jaarrekening van 2021;

• De door de vennootschap opgestelde 
liquiditeitsprognose voor de komende twaalf 
maanden bevat veronderstellingen waarvan 
de realiteit niet kan worden vastgesteld. Deze 
veronderstellingen hebben gecumuleerd een 
diepgaande invloed op de prognoses, waarbij wij 
in het bijzonder wijzen op de volgende aspecten:

a. Er is sprake van een aantal arbitragezaken 
en rechtszaken waarmee de vennootschap 
haar rechtspositie omtrent bij opdrachtgevers 
ingediende vorderingen en claims wil laten 
bevestigen. De huidige status van deze 
arbitrage- en rechtszal<en geeft te weinig 
zekerheid omtrent de afloop ervan;

b. De huisbankier heeft aangegeven haar 
positie binnenkort te heroverwegen.
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Op grond hiervan is het voor ons niet mogelijk geble-
ken om voldoende en geschikte controle-informatie te 
verkrijgen over de continuïteit van de vennootschap.

De mogelijke interactie van de genoemde onzekerhe-
den en het cumulatieve effect van de onzekerheden 
leiden er toe dat we niet in staat zijn geweest om op 
rationele wijze de vereiste zekerheid te verkrijgen 
over de jaarrekening als geheel.

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.

Vanwege het belang van de aangelegenheden 
beschreven in de paragraaf ‘De basis voor onze oor-
deelonthouding’ zijn wij niet in staat geweest om in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW te overwe-
gen of de andere informatie al dan niet:

 • 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 opdracht gekregen de andere informatie 
te lezen en op basis van onze kennis en ons begrip, te 
verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anders-
zins, te overwegen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen 
van de andere informatie, waaronder het bestuurs-
verslag en de overige gegevens in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW.



J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

96

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 overeen-
stemming 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 be-
stuur 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 geven van een oor-
deel over de jaarrekening op basis van onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 
Vanwege het belang van de aangelegenheden 
beschreven in de paragraaf ‘De basis voor onze 
oordeelonthouding’ zijn wij niet in staat geweest om 
voldoende en geschikte controle·informatie te verkrij-
gen om daarop ons oordeel te kunnen baseren bij de 
jaarrekening als geheel.

Wij zijn onafhankelijk van ASK Romein International 
B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsor-
ganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhan-
kelijkheid 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).

Roosendaal, 29 december 2022 

BDO Audit & Assurance B.V.
Namens deze,

R.W.B. Vrolijk RA

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE 
RESULTAATBESTEMMING ART. 17  
VAN DE STATUTEN

1. De winst staat ter vrije beschikking van de 
Algemene Vergadering voor uitkering van divi-
dend, 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 ge-
volgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft 
verleend. Het Bestuur weigert slechts de goed-
keuring 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 vrucht- 
gebruik of pandrecht rust.

3. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling 
van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoor-
loofd 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  
interim-dividend.
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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

OOSTINGH 

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

HILLEBRAND

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

DUWI DESIGN

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

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



99

I N V E S T E R I N G E N JA A R R E K E N I N GF I N A N C I Ë L E 
G A N G  VA N  Z A K E N

OV E R I G E 
G E G E V E N S

O N Z E 
V E S T I G I N G E N

ASK Romein 
Roosendaal / NL




