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Krachten bundelen

Het jaar 2010 was opnieuw een zwaar jaar voor de bouw. De afgelopen twee jaar zijn zo’n 2.000 bouwbedrijven
failliet gegaan en liep de productie met vijftien procent terug. Maar er zijn ook signalen die op verbetering
duiden. Het dieptepunt lijkt bereikt te zijn. De kantorenmarkt zal minder snel herstellen. Daarbij speelt ook dat
de huidige kantorenmarkt gesaneerd dient te worden; de leegstand is enorm opgelopen. Met name in het lage
segment staan er veel kantoren leeg waarvoor nu een herbestemming en / of sloop de enige optie is.
De hoge groeicijfers van het bouwvolume die jarenlang onze markten kenmerkten, zullen niet terugkeren
– maar dat dient zeker niet uitsluitend negatief te worden opgevat. De manier waarop onze opdrachtgevers
werken, is momenteel snel aan het veranderen, met een toename van flexwerken, werken op afstand en meer
mobiliteit. Dit leidt, uiteindelijk, tot minder vierkante meters kantoorruimte per medewerker. Daarnaast hebben
onze opdrachtgevers, al dan niet door regelgeving gedreven, een toenemende behoefte aan meer duurzame
gebouwen en installaties en woningen met lage energiekosten. Verder hebben we op demografisch vlak
te maken met een kleinere bevolkingsgroei, die per saldo leidt tot minder werkenden.
Deze trends leiden er toe dat de tijden van groei in puur kwantitatieve zin, ofwel het winst maken door het
realiseren van meer vierkante meters en meer gebouwen, voorbij zijn. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe
werkelijkheid waarin slimmer, innovatiever en efficiënter gebouwd dient te worden. Dat betekent: meer focus
op de wensen en behoeften van de klant door middel van bijvoorbeeld co-creatie, meer pro-activiteit op basis
van eigen analyses van ontwikkelingen in de woningbouw, utiliteit, infra en industrie, meer maatschappelijk
verantwoord ondernemen – en meer samenwerking.
Dat laatste brengt ons op het thema van dit jaarverslag: ‘Krachten bundelen’. Met de toenemende complexiteit
van onze projecten is de noodzaak tot verregaande samenwerking sterk toegenomen. Wij hebben bij TBI de
unieke situatie dat we binnen de keten van ontwikkeling, bouw en installatietechniek zeer breed georiënteerd
zijn. Ons aanbod krijgt daardoor een nieuwe betekenis: niet die van uitsluitend een optelsom van expertises,
maar ook van een nagenoeg oneindig aantal mogelijke combinaties. Wij zijn daardoor in staat om onze
opdrachtgevers meer als klanten te bedienen: met het formuleren van de werkelijke vraag, met het ontwikkelen
van verrassende oplossingen die de klant voordeel opleveren, en met het aanbieden van duurzame totaaloplossingen, inclusief onderhoud en beheer van het gebouw voor een langere periode. Deze ontwikkeling,
gezamenlijk inhoud geven aan total cost of ownership, schetst onze toekomst. TBI kan in potentie de meest
duurzame oplossingen bieden voor haar klanten met het accent op total cost of ownership.
Onze orderportefeuille voor 2011 ziet er goed uit. We boekten per saldo, afgezien van een noodzakelijke
eenmalige afboeking op grondposities en daarmee samenhangende planontwikkelingskosten, een positief
resultaat en staan goed opgelijnd. Wij hebben het vertrouwen van onze klanten. Het zijn van een niet-beursgenoteerde onderneming biedt in hectische marktomstandigheden toegevoegde waarde. Er is, zoals het
ondernemers in mindere tijden betaamt, in 2010 veel geïnvesteerd in de kwaliteit van onze eigen organisatie.
Onze bedrijven voldoen aan maatstaven voor duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. We merkten in 2010 ook
dat de bedrijven elkaar opnieuw weer wisten te vinden. Er werd veel kennis gedeeld over het structureren van
de interne organisatie en over het opzetten van kwaliteits- en veiligheidsprogramma’s.
In 2011 blijven wij focussen op kwalitatieve versterking van onze organisatie. We kijken in dat verband
bijvoorbeeld nadrukkelijk naar de efficiency aan de inkoopkant. Door meer in gezamenlijkheid in te kopen,
kunnen we onze efficiency verder optimaliseren.
We merken bovendien dat deze krachtenbundeling op directie- en managementniveau aanslaat. We zullen
in 2011 verder investeren om ook op de andere niveaus in onze bedrijven de krachten onderling te bundelen.
Wij vertrouwen daarbij opnieuw op de gewaardeerde inzet van de directies en medewerkers van de bedrijven.

Rotterdam, 10 maart 2011
ir. E.H.M. van den Assem
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Profiel, visie, missie, strategie
en doelstellingen
Profiel
TBI is een netwerk van ondernemingen, die actief zijn in de sectoren vastgoed, bouw en techniek. De ondernemingen opereren, zowel zelfstandig als via samenwerkingsverbanden, voornamelijk in de Nederlandse markt.
De ondernemingen hebben een sterke oriëntatie op de eigen regio’s.
Het concern onderscheidt zich door een bijzondere eigendomsstructuur met – indirect – een onafhankelijke
stichting als enig aandeelhouder.
Met 8.742 medewerkers realiseerde TBI in 2010 2,0 miljard euro aan bedrijfsopbrengsten en een operationeel
bedrijfsresultaat van 18,0 miljoen euro. Gemeten naar bedrijfsopbrengsten is TBI het derde techniekconcern
en het vierde bouwconcern in Nederland.

Visie
In een moderne samenleving zijn wonen, werken, zorg en mobiliteit de essentiële thema’s. De manier waarop
wij wonen, werken, verzorgd worden en ons verplaatsen, is de laatste jaren sterk aan het veranderen, aangedreven
door onderliggende trends als de noodzaak tot efficiënter gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen, het gebruik
van duurzame materialen en processen en de opkomst van alternatieve energie. Deze veranderingen hangen
sterk met elkaar samen en resulteren in een complexere economie. In plaats van kwantitatieve groei ontwikkelt
de wereld zich naar een nieuwe balans waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
sleutelbegrippen zijn. Ze vormen de context voor moderne ondernemingen die een wezenlijke bijdrage willen
leveren aan de kwaliteit van leven.

Missie
De medewerkers van TBI werken samen aan de verdere ontwikkeling van een winstgevende, duurzame onderneming in vastgoed, bouw en techniek. TBI creëert daartoe een optimale balans tussen economische vooruitgang,
sociale ontwikkeling en duurzaam ondernemerschap. TBI onderscheidt zich met hoogwaardige bouwkundige
en technologisch geavanceerde toepassingen en weet die te realiseren door krachtige onderlinge samenwerking
en een sterke oriëntatie op de vraag van de opdrachtgever als klant. Daarmee leveren TBI en haar medewerkers
een actieve bijdrage aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken en aan de verdere duurzame
ontwikkeling van onze samenleving.

Strategie en doelstellingen
Het besturingsmodel van TBI is ingericht op het principe van ‘vrijheid in verbondenheid’. Vrijheid wordt gecreëerd
door het ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie, bij de TBI ondernemingen zelf, te leggen. Dit geeft
elke TBI onderneming een grote vrijheid van handelen.
Verbondenheid komt tot uitdrukking in de gemeenschappelijke koers, in de gehanteerde kernwaarden en in de
gedragsregels van TBI en de TBI bedrijven. Daartoe behoren ook het bieden van een inspirerende werkomgeving
en het hanteren van principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De TBI ondernemingen delen kennis, benutten adequaat hun capaciteit en richten zich op integraal ontwerpen
en het ontwikkelen en bouwen van duurzame gebouwen en woningen. Via deze multidisciplinaire samenwerking
creëert TBI toegevoegde waarde voor haar opdrachtgevers.
TBI zal in de loop van 2011 aan de hand van de uitkomst van het strategieontwikkelingsproces een nieuwe
strategische agenda formuleren voor de periode 2012–2015. In dat kader zullen de ambities en doelstellingen
worden herijkt en zullen de initiatieven, die noodzakelijk zijn om te komen tot margeverbetering en volumegroei,
opnieuw worden gedefinieerd.

Jaarverslag 2010

Inhoud

Algemeen
5

Krachten bundelen

7

Profiel, visie, missie, strategie en doelstellingen

10

Corporate governance
Bericht van de Raad van Commissarissen

19

Personalia van de Raad van Commissarissen

20

Bericht van de Raad van Commissarissen
Verslag van de Raad van Bestuur

29

Personalia van de Raad van Bestuur

30

Kernpunten 2010

30

Gang van zaken, het jaar 2010 in beeld

31

Strategie en beleid

32

Vooruitzichten 2011

34

Duurzaam ondernemen

36

Marktontwikkelingen

37

Risicobeheersing

41

Personeel en organisatie

43

Resultaten, vermogen en financiering

45

TBI vastgoed

46

TBI bouw

48

TBI techniek
Jaarrekening 2010

57

Grondslagen van de financiële verslaggeving

60

Geconsolideerde balans

61

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

62

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

63

Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

63

Toelichting op de geconsolideerde balans

69

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

71

Vennootschappelijke balans

71

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

72

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
Overige gegevens

79

Statutaire bepaling inzake winstbestemming

79

Winstbestemming 2009

79

Voorstel tot resultaatbestemming 2010

80

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

81

Begrippenlijst

82

Overzicht operationele structuur en statutaire directies TBI ondernemingen

83

Organisatiestructuur / organogram

84

Colofon
Binnenzijde omslag Kerncijfers TBI

9

10

TBI Holdings B.V.

Corporate governance

Algemeen
TBI Holdings B.V. is een besloten vennootschap met een volledig structuurregime en onderscheidt zich door
haar bijzondere aandeelhoudersstructuur, met – indirect – een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder.
Stichting TBI heeft geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid te opteren voor het zogenaamde ‘verzwakte
structuurregime’. Dit betekent onder meer dat de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door
de Raad van Commissarissen en niet door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) is van toepassing op alle Nederlandse beursvennootschappen en dus niet op TBI Holdings B.V. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen passen
evenwel de principes en best practice-bepalingen van de Code zoveel mogelijk toe.
Met name de in de Code verankerde beginselen over integriteit, verantwoording en transparantie vormen
daarbij een leidraad. Daarbij is wel rekening gehouden met de bijzondere eigendomsstructuur.
De toegepaste bepalingen uit de Code zijn verwerkt in de statuten van TBI Holdings B.V., het Reglement Raad
van Bestuur en het Reglement Raad van Commissarissen.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van TBI Holdings B.V., hetgeen onder meer inhoudt dat de
Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid, dat gericht is op de realisatie van de strategie
en de doelstellingen van de vennootschap en het ontwikkelen en verwerken van de daaruit voortvloeiende
resultaatsontwikkeling. Tevens is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor naleving van alle relevante
wet- en regelgeving, voor het beheersen van de risico’s, verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor
de financiering van de vennootschap.
De Raad van Bestuur oefent zijn bestuursbevoegdheid als college uit en besluit aldus gezamenlijk over alle
aangelegenheden die voor de vennootschap van wezenlijke betekenis zijn. In het kader van het collegiaal
bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur een individueel aandachtsgebied. Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt de onderlinge taakverdeling door de Raad van Bestuur zelf
bepaald. De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement van de Raad van
Bestuur van TBI Holdings B.V.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met
de vennootschap verbonden onderneming en voorts op het gevoerde beleid en het functioneren van de Raad
van Bestuur en staat de Raad van Bestuur daarbij met advies terzijde. Daartoe ontvangt de Raad van
Commissarissen van de Raad van Bestuur tijdig alle informatie die voor de uitoefening van het takenpakket
nodig is.
De Raad van Commissarissen heeft de samenstelling, taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen
vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen van TBI Holdings B.V. Vanwege de omvang
van de vennootschap en met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de toezichthoudende
taken heeft de Raad van Commissarissen uit zijn midden drie commissies ingesteld: een auditcommissie,
een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. Ingevolge de Nederlandse wetgeving
hebben deze commissies geen zelfstandige bevoegdheid om besluiten te nemen. Ze hebben tot taak om
de besluitvorming van de Raad van Commissarissen terzake van de structuur van het concern, interne
risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede terzake van het belonings- en benoemingsbeleid voor de
Raad van Commissarissen voor te bereiden.
Auditcommissie

De auditcommissie heeft een eigen Reglement. De commissie bestaat thans uit de voorzitter en twee leden
van de Raad van Commissarissen. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen
van de auditcommissie worden gehouden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de directeur Financiën en
desgewenst de externe accountant. De commissie beoordeelt de structuur van de interne controlemaatregelen
en de voorschriften en richtlijnen met betrekking tot de financiële verslaglegging en rapportage.
Daarnaast adviseert de commissie de Raad van Commissarissen met betrekking tot alle vraagstukken rondom
accountantsbenoeming of -ontslag en toetst zij de inhoud en reikwijdte van de controleopdracht. De voorzitter
van de commissie doet verslag van de bevindingen in de vergadering van de Raad van Commissarissen.
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Voor de leden van de auditcommissie geldt dat zij een brede financiële achtergrond hebben met kennis
en ervaring op het gebied van risicobeheersingssystemen en aspecten van financiële verantwoording
en waardering bij vergelijkbare ondernemingen. De Raad van Commissarissen heeft overeenkomstig de
Code vanuit zijn midden een financieel expert aangewezen, die zitting heeft in de auditcommissie.
Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen. De commissie
vergadert ten minste eenmaal per jaar. De commissie heeft tot taak de Raad van Commissarissen te adviseren
over de honorering van de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de commissie doet verslag aan
de Raad van Commissarissen. De leden van de remuneratiecommissie beschikken over een brede ervaring
op het gebied van belonings- en bestuursvraagstukken in een ‘corporate’ omgeving.
Selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen.
De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar. De commissie is onder meer belast met het doen van
voorstellen aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot het selectie- en benoemingsbeleid inzake
commissarissen en leden van de Raad van Bestuur.

Naleving en handhaving van de Code
Als niet-beursgenoteerde onderneming past TBI Holdings B.V. de Code vrijwillig toe, met inachtneming
van haar bijzondere aandeelhoudersstructuur. Deze bijzondere structuur noopt soms tot een afwijking
van de Code. De onderbouwing van deze afwijkingen treft u hieronder aan.
De principes en ‘best practice‘-bepalingen in de Code, zoals aangegeven in de paragrafen II.1 Taak en werkwijze,
II.2 Bezoldiging en II.3 Tegenstrijdige belangen, hebben grotendeels hun weerslag gevonden in het Reglement
Raad van Bestuur, met uitzondering van de bepalingen over informatieverstrekking over de (individuele)
bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur.
De uiteindelijke aandeelhouder TBI Holdings B.V. kan – gezien de bijzondere structuur – beschikken over alle
voor hem relevante informatie.

Accountant
De benoeming van de externe accountant en de opdrachtverstrekking tot controle van de door de Raad van
Bestuur opgemaakte jaarrekening geschiedt – op aanbeveling van de Raad van Commissarissen – door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de accountant hebben maatregelen genomen ter waarborging van de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de accountant. Deze maatregelen leiden ertoe dat
de accountant voor TBI Holdings B.V. uitsluitend controlewerkzaamheden verricht en geen adviesdiensten
verleent. Dit wordt door de Raad van Commissarissen en de auditcommissie periodiek getoetst.
De accountant brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over de maatregelen
die hij heeft genomen om te kunnen voldoen aan de professionele en wettelijke eisen met betrekking tot het
waarborgen van zijn onafhankelijke positie ten opzichte van TBI Holdings B.V.

Financiële verslaggeving
TBI Holdings B.V. baseert haar financiële verslaggeving op de uitgangspunten van de vigerende bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW. Met betrekking tot de interpretatie van de wettelijke bepalingen vindt een toetsing plaats
aan de hand van de toepasselijke Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, die definitief van toepassing
zijn op de verslagjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2010.
De jaarrekening wordt voorafgaand aan eventuele publicatie en ter voorbereiding van de behandeling in de
Raad van Commissarissen besproken in de auditcommissie, in aanwezigheid van de accountant.
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Interne risicobeheersings- en controlesystemen
De interne risicobeheersings- en controlesystemen van TBI Holdings B.V. zijn gebaseerd op de uitgangspunten
van het zogenaamde ‘Enterprise Risk Management Framework’ van ‘The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)’.
In een apart hoofdstuk van dit jaarverslag (zie pagina 37) wordt aandacht besteed aan risicobeheersing. Daarin
is beschreven hoe inhoud wordt gegeven aan de interne beheersing van risico’s. Bij specifieke gebeurtenissen,
waarbij risico’s aan het licht komen, dan wel zich effectueren, wordt nagegaan welke verbeteringen in het
risicomanagement nodig en uitvoerbaar zijn. Op basis van ervaringen tot nu toe is TBI Holdings B.V. van mening
dat de huidige controlesystemen met betrekking tot de financiële rapportages in voldoende mate zekerheid
geven dat dit jaarverslag geen materiële onnauwkeurigheden bevat.
In het hoofdstuk over risicobeheersing is een overzicht gegeven van de gevoeligheid van de resultaten
ten aanzien van externe omstandigheden en overige variabelen.

Remuneratie
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen
op advies en aanbeveling van de remuneratiecommissie.
Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is erop gericht de bestuurders van TBI Holdings B.V.
te motiveren en gemotiveerd te houden om leiding te geven aan TBI Holdings B.V., als een toonaangevend
vastgoed-, bouw- en techniekconcern in Nederland.
Voor het beloningsniveau van de leden van de Raad van Bestuur geldt als referentie het beloningsniveau
van leden van de Raad van Bestuur van andere Nederlandse (beursgenoteerde) vastgoed-, bouw- en techniekconcerns, rekening houdend met complexiteit, omvang en risicoprofiel van de activiteiten van de vennootschap.
Bij het vaststellen van het beloningsniveau van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Bestuur
worden hun specifieke verantwoordelijkheden in aanmerking genomen.
De remuneratiecommissie toetst het beloningsniveau periodiek, waarbij eventueel gebruik kan worden
gemaakt van een (externe) remuneratie-expert voor de weging van de relevante criteria.

Integriteit
TBI Holdings B.V. heeft binnen haar concern de TBI gedragscode ingevoerd. Binnen alle TBI ondernemingen
is een toezichthouder benoemd. Deze ziet toe op de naleving van de gedragscode en adviseert de directie
over de toepassing daarvan. Ook adviseert de toezichthouder bij de uitvoering van een voorlichtingsprogramma
over de inhoud en strekking van de code. De desbetreffende toezichthouders informeren de statutaire directie
van de TBI ondernemingen. Voor wat betreft de uitoefening van zijn taak ontvangt de toezichthouder geen
aanwijzing of instructie van zijn of haar directie. Deze rapportages van de toezichthouders worden ter beschikking
gesteld van de Raad van Bestuur. De toezichthouder oefent zijn taak evenwel in onafhankelijkheid uit.
Voorts opent de gedragscode de mogelijkheid voor een TBI medewerker om, wanneer er sprake is van bijzondere
omstandigheden, de vermeende misstand te melden bij de zogenaamde ‘Externe Toezichthouder bij TBI’.
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Blanxx
De zorgmarkt is aan veel veranderingen onderhevig. De marktwerking in de zorg wordt stapsgewijs ingevoerd. De overheid
treedt terug, maar blijft het proces nauwlettend in de gaten
houden. Zorginstellingen zien zich in toenemende mate gesteld
voor lastige ondernemersbeslissingen, met alle risico’s van dien,
ook als het gaat om huisvestingsvraagstukken. Een aantal TBI
bedrijven constateerde deze toenemende complexiteit van de
zorgmarkt en besloot tot een gezamenlijk initiatief dat inspeelt
op de behoefte aan deskundig advies over huisvestings- en
vastgoedvraagstukken. Hieruit is het nieuwe TBI bedrijf Blanxx
ontstaan, een samenwerking van J.P van Eesteren, Croon,
Wolter & Dros, HVL en Hevo. Blanxx werd in 2010 volledig
operationeel en biedt een nieuwe, strategische benadering
van vastgoed in de zorg, die zorgbestuurders in staat stelt

om blijvend onderscheidend vermogen te ontwikkelen in een
steeds veranderende en competitiever wordende zorgmarkt.
Blanxx opereert onafhankelijk van de TBI bedrijven, ontwikkelt
onafhankelijke adviezen en is de gesprekspartner gedurende
het gehele ontwikkelproces.
Van strategie tot en met exploitatie verbindt Blanxx praktische
kennis en ervaring met de laatste innovaties op het gebied van
organisatieprocessen, bouw en techniek. Uitgangspunt is dat
Blanxx zorgbestuurders en -managers helpt om concepten
meer integraal te ontwikkelen. Daarbij wordt minder vanuit een
investeringsvraag geredeneerd en meer vanuit de langetermijnexploitatie en vanuit het perspectief van de zorgklant: de patiënt.

Blanxx
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Europol
Den Haag

Europol is de rechtshandhavingsorganisatie van de Europese Unie
die de criminele inlichtingen behandelt. De Europol-organisatie
zal onder andere vanwege de uitbreiding van de Europese Unie in
de komende jaren fors gaan groeien tot 700 à 800 medewerkers.
Het huidige hoofdkantoor is hier niet op berekend en wordt
daarom met het oog op de toekomstige plannen verlaten.
Het nieuwe Europese hoofdkantoor van Europol is gerealiseerd
op de plek van de voormalige Statenhal in Den Haag naar een
ontwerp van Quist Wintermans Architekten.
De opdrachtgever Rijksgebouwendienst nodigde kandidaten
uit om met een consortium in te schrijven voor dit omvangrijke
project. J.P. van Eesteren, Croon en Wolter & Dros bundelden
hun krachten en kwamen met een integrale aanbieding.
De samenwerking kreeg vorm met J.P. van Eesteren als de
bouwkundige partij, Croon als partij voor de elektrotechnische
en beveiligingsinstallaties en Wolter & Dros voor de
werktuigbouwkundige installaties. Ondanks de grote omvang
van het project slaagde het consortium er in om het gebouw

volgens planning, binnen een korte bouwperiode te realiseren:
na de consortiumvorming in oktober 2007 is met de bouwwerkzaamheden in mei 2008 gestart en in februari 2011
is het project opgeleverd.
Gekozen is voor een kamvormige structuur van het gebouw
die sterk correspondeert met de nabije gebouwde omgeving.
De dwars geplaatste hoofdvolumes van het kantoor zijn
opgebouwd volgens de maatvoering van de omliggende
gebouwen en ook bij de materiaalkeuze en kleur is bij de
omgeving aangesloten.
Het Europol-gebouw heeft een brutovloeroppervlak van
32.000 m2 en is voorzien van enkele technische hoogstandjes.
Zo zijn de open gevels van de vier kantoorvleugels glazen
klimaatgevels. Dit gevelsysteem maakt onderdeel uit van het uitgebalanceerde energieconcept van het gebouw.
Een andere duurzame toepassing is warmte- en koudeopslag in
de bodem.

J.P. van Eesteren
Croon
Wolter & Dros
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Flevoziekenhuis
Almere

Verpleeghuis Liduina
Boxtel

Het Flevoziekenhuis in Almere heeft een forse uitbreiding en
verbouwing ondergaan: het gebouw is gegroeid van 20.000 naar
54.000 m2. Dankzij een gefaseerde aanpak kon het werk in het
ziekenhuis blijven functioneren tijdens de bouw- en installatiewerkzaamheden. Eerst werd de nieuwbouw gerealiseerd; deze
uitbreiding bestond uit de bouw van een gesloten ring om het
bestaande ziekenhuis heen. Na afronding hiervan werden de
renovatiewerkzaamheden in het oude pand uitgevoerd. Op die
wijze kon het ziekenhuis met gebruik van de oud- en nieuwbouw
operationeel blijven.
Het ziekenhuis is toegerust met diverse energiebesparende
technieken, waaronder koudewarmteopslag en aanwezigheidsdetectoren voor de verlichting.
De opdrachtgever zocht bij voorkeur een partij die een integrale
aanbieding kon doen voor het totale pakket aan bouwkundige,
elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.
J.P. van Eesteren, Wolter & Dros en Croon hebben zich
gezamenlijk gepresenteerd en met een integrale aanbieding het
project verworven.

Verpleeghuis Liduina in Boxtel wordt aangepast aan de
moderne tijd; de nadruk ligt op vervangende nieuwbouw van
het bestaande complex. De productiekeuken was bijvoorbeeld
veel te groot, omdat deze vroeger voor meerdere locaties werd
ingezet. De 1.000 vierkante meter die de herindeling oplevert,
wordt gebruikt voor het magazijn, technische dienst en
wasserij. De voorzijde van het pand wordt met nieuwbouw
flink uitgebreid.
De verbouwing brengt een nauwkeurige planning en veel
overleg met zich mee om de overlast tot een minimum
te beperken. De cliënten van verpleeghuis Liduina worden
in verschillende fases overgebracht in de nieuwe verpleegafdelingen somatiek en psycho-geriatrie. De bewoners krijgen
dan de beschikking over een eigen kamer.
Het gehele verpleegcentrum zal worden voorzien van een
nieuw duurzaam klimaatsysteem. Ook zal het verpleeghuis
gebruik gaan maken van koudewarmteopslag.

J.P. van Eesteren
Croon
Wolter & Dros

Hazenberg
HVL
Wolter & Dros

organisatie
Krachten bundelen
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Personalia van de Raad van Commissarissen

drs. J.C. ten Cate (64), voorzitter
Benoemd in september 2008,
aftredend in 2012 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.
Lid van de auditcommissie.
Lid van de selectie- en benoemingscommissie (voorzitter).
Belangrijkste nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Beurs Rotterdam N.V., Janivo Holding B.V.;
lid Raad van Commissarissen Koepon Holding B.V., Huntsman Holland B.V., IHC Merwede Holding B.V., Pon Holdings B.V.;
voorzitter Raad van Toezicht Trustfonds Erasmus Universiteit;
lid Raad van Toezicht Workmate;
lid Raad van Advies Gilde;
voorzitter Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder;
lid bestuur Stichting Administratiekantoor Wessels;
lid investeringscommissie Project Holland Fonds;
adviseur Bolidt Kunststoftoepassing B.V.
dr. P.A.M. Berdowski (53), vice-voorzitter
Benoemd in april 2007,
aftredend in 2011 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.
Lid van de auditcommissie.
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Belangrijkste nevenfuncties:
voorzitter Raad van Commissarissen van Amega Holding B.V., N.V. Holding Nutsbedrijf Westland;
lid Raad van Commissarissen Van Gansewinkel Groep B.V., lid Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties.
mw. prof.mr. I.P. Asscher-Vonk (66)
Lid van de remuneratiecommissie,
benoemd in april 2009;
aftredend in 2013 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.
Belangrijkste nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen KLM N.V., Arriva Nederland N.V., Rabobank Nederland N.V.
en Philip Morris Holland N.V.
drs. J.B. van Dongen RA (67)
Benoemd in april 2003,
meest recente herbenoeming in 2007,
aftredend in 2011 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.
Voorzitter van de auditcommissie en de remuneratiecommissie.
Voormalig Chief Financial Officer van Eneco Holding N.V. en NBM Amstelland N.V.
Belangrijkste nevenfunctie: voorzitter Raad van Commissarissen Remia B.V.
J.E. de Vries (54)
Benoemd in april 2006, meest recente herbenoeming in 2010,
aftredend in 2014 (herbenoembaar).
Nederlandse nationaliteit.
Lid van de selectie- en benoemingscommissie.
Directeur Investeringsmaatschappij Schansborgh B.V.
Belangrijkste nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Daalderop B.V. / ITHO, Dekker Hout Groep,
Oosterhof Holman Infra en Milieu N.V., NOM investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland.
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Jaarrekening over 2010 en dividendvoorstel
Dit jaarverslag is opgemaakt door de Raad van Bestuur en omvat zowel de geconsolideerde jaarrekening als
de vennootschappelijke jaarrekening van TBI Holdings B.V. over het boekjaar 2010 met de daarbij behorende
toelichting, alsmede het verslag van de Raad van Bestuur over het afgelopen boekjaar.
PwC heeft de geconsolideerde jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien.
Deze verklaring is opgenomen op pagina 80 van dit verslag.
De jaarrekening en het jaarverslag 2010 zijn uitvoerig door de auditcommissie, in aanwezigheid van de Raad
van Bestuur en de Financieel Directeur, met de accountant besproken. De stukken zijn tevens onderwerp
geweest van overleg van de voltallige Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, in aanwezigheid
van de accountant.
Daarbij is ook de kwaliteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen besproken.
De jaarrekening en de bijbehorende stukken hebben onze instemming. Wij hebben daarom de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om de jaarrekening 2010 van TBI Holdings B.V. overeenkomstig
het voorstel van de Raad van Bestuur vast te stellen. Voorts hebben wij het dividendvoorstel van de Raad van
Bestuur goedgekeurd. Tevens hebben wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht de leden
van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het in 2010
gevoerde beleid, respectievelijk voor het door hen op het beleid gehouden toezicht.

Resultaat
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan de beheersing van de
risico’s binnen het TBI concern in zijn algemeenheid en de effectiviteit van de aanwezige controlemechanismen
in het bijzonder.
De sterk gewijzigde marktomstandigheden in de vastgoedsector hebben ook TBI geraakt. Uitvoerige analyse
van de vastgoed- en grondportefeuille, alsmede de vele gesprekken tussen de Raad van Bestuur, Raad van
Commissarissen en accountant hebben geleid tot het nemen van een prudente doch aanzienlijke afboeking.
Positieve omstandigheid hierbij is dat TBI haar vastgoedportefeuille uit eigen middelen heeft gefinancierd en
dat na de afboeking zeer gezonde balansverhoudingen en ook een zeer gezonde kaspositie resteren.
Daarnaast is de aandacht vanwege de extreem moeilijke marktomstandigheden vooral gericht geweest op
de resultaatontwikkeling in de onderneming. In het bijzonder is stilgestaan bij de teleurstellende resultaatontwikkeling binnen delen van de sectoren techniek en vastgoed, met name bij Baas en Synchroon. De door
de Raad van Bestuur genomen en te nemen maatregelen en acties zijn intensief en uitvoerig besproken met
de Raad van Commissarissen.

Strategie
TBI houdt rekening met een lager groeitempo in bijna al haar basismarkten. Voor de gehele bouwsector geldt
dat gebouwen installatietechnisch complexer en ook duurzamer worden. Hier heeft TBI vele kansen. Door een
integrale aanpak van projecten en ‘life-cycle-cost’ zal TBI wellicht beter kunnen inspelen op de marktbehoefte
en tegelijkertijd kansen bieden voor efficiencyverhoging. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
hebben in 2010 dan ook veel gesproken over de businessontwikkeling van TBI. In 2011 zal dit een gevolg
hebben voor de positionering van TBI en de strategische agenda voor de periode 2012–2015.
In de besprekingen met de Raad van Bestuur zijn diverse malen de portfolio-analyse per sector, de marktpositie
ten opzichte van concurrenten en de verwezenlijking van de geformuleerde ambities aan de orde geweest.
Uiteraard zijn daarbij ook de financiële doelstellingen geëvalueerd.

Corporate governance
De Raad van Commissarissen onderschrijft een aantal principes en ‘best practice’-bepalingen uit de Nederlandse
Corporate Governance Code (‘de Code’). In een apart hoofdstuk van dit jaarverslag is de corporate governancestructuur van het TBI concern beschreven en is gemotiveerd aangegeven hoe wordt omgegaan met deze
principes en ‘best practices’-bepalingen uit de Code.
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De bepalingen zijn met name van belang voor het functioneren van de auditcommissie, de wijze waarop
de financiële verslaglegging en berichtgeving tot stand komt en de onafhankelijkheid van de accountant.
Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen wordt voldaan aan de bepaling dat alle commissarissen
onafhankelijk zijn in de zin van de Code. In geval van mogelijk tegenstrijdige belangen zullen de bepalingen
uit de Code die hierop betrekking hebben, worden nageleefd. De statuten van TBI zijn in overeenstemming
met het wettelijk kader voor structuurvennootschappen.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft aldus extra bevoegdheden, bij notariële akte van
statutenwijziging van 15 maart 2005, gekregen inzake de benoeming van commissarissen. De Centrale
Ondernemingsraad heeft besloten af te zien van het versterkte aanbevelingsrecht bij de benoeming van
ten hoogste een derde deel van het aantal commissarissen.

Raad van Bestuur
De heer ir. G.J. Woudenberg is, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, per 1 juni 2010
als voorzitter teruggetreden.
De heer ir. E.H.M. van den Assem werd per 1 juni 2010 tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd.
De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank uit voor de inzet en betrokkenheid van de heer Woudenberg
in de periode waarin hij leiding gaf aan TBI. Onder zijn voorzitterschap is TBI uitgegroeid tot een van de
toonaangevende bouw- en installatiebedrijven in Nederland.
Begin 2011 heeft de heer ir. P.L. Broekhuijsen, tot dan verantwoordelijk voor de techniekbedrijven, het concern
in goed overleg verlaten. Wij danken de heer Broekhuijsen voor zijn inzet voor TBI. De taken van de heer
Broekhuijsen zijn over de overige bestuursleden verdeeld, waarbij tevens de samenwerking tussen de sectoren
vastgoed, bouw en techniek nader is verankerd.
De Raad van Commissarissen heeft in het boekjaar 2010 het functioneren van de Raad van Bestuur en van
de individuele leden van de Raad geëvalueerd. Ondanks de wisseling van het voorzitterschap is de Raad van
Commissarissen van mening dat de Raad van Bestuur in 2010 onder moeilijke omstandigheden goed heeft
gefunctioneerd. Datzelfde geldt voor de individuele leden van de Raad van Bestuur. Een en ander komt ook tot
uitdrukking in de positieve bijdrage van alle onderdelen aan het resultaat van het TBI concern, met uitzondering
van de door de economische crisis hard getroffen vastgoedactiviteiten.

Toezicht en advies
Op grond van de statutaire regeling is de zittingsduur van commissarissen beperkt tot een periode van
ten hoogste twaalf jaar.
Vanwege deze regeling heeft de heer mr. W.F.C. Stevens bij gelegenheid van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 15 april 2010 de Raad van Commissarissen verlaten. De heer Stevens heeft zijn functie
gedurende 12 jaar uitgeoefend en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van TBI.
De Raad van Commissarissen is hem zeer erkentelijk voor zijn steun en toewijding gedurende deze periode.
In 2010 heeft de Raad van Commissarissen, volgens vastgesteld rooster, vijfmaal met de Raad van Bestuur
vergaderd. Hieraan voorafgaand vinden reguliere voorvergaderingen plaats. Daarnaast is de Raad van
Commissarissen separaat bij elkaar gekomen.
Een belangrijk deel van de reguliere vergaderingen in maart, juni, september en december werd besteed aan de
financiële resultaten van TBI, waarbij de bevindingen van de auditcommissie in de vergadering van maart 2010
een belangrijke rol hebben gespeeld.
In februari 2010 is het Operationeel Plan 2010 besproken en is het Reglement Raad van Bestuur en het
Reglement Raad van Commissarissen andermaal vastgesteld.
Het Operationeel Plan 2010 geeft een concrete uitwerking van de contouren, zoals vastgelegd in het Strategisch
Plan 2008 – 2013 van TBI ‘Eenheid in verscheidenheid’. Speerpunten in dit Operationeel Plan zijn het tijdelijk
temporiseren van de groeiambitie, de beheersing van het vermogensbeslag (voorraad onverkochte woningen,
afnameverplichtingen en dergelijke), de afronding van de implementatie van een omvangrijk ERP-traject,
certificering duurzaamheid (CO2-prestatieladder) en de uitbouw van het management developmentprogramma.
De vergadering van maart 2010 is volledig besteed aan de bespreking van het conceptjaarverslag 2009, inclusief
jaarrekening 2009, het accountantsverslag en het intern verslag 2009 van de Raad van Bestuur. In de vergadering
van juni 2010 is het eerste kwartaalbericht 2010 uitvoerig besproken. In september 2010 zijn de eerste halfjaar-
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cijfers besproken. In de vergadering van december 2010 zijn de derdekwartaalcijfers 2010 en het Operationeel
Plan 2011 besproken. In het Operationeel Plan 2011 zijn de voorlopige contouren geschetst in het kader van
de strategieontwikkeling.
Concernbreed krijgt een aantal zaken verhoogde aandacht, zoals de ontwikkeling van het business developmentprogramma, de evaluatie van de samenstelling van het portfolio en de opbouw van expertise op het gebied van
publiek-private samenwerking.
Naar aanleiding van de economische crisis heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur
verschillende malen gesproken over de mogelijke effecten van deze crisis op TBI en over de te nemen maatregelen. Met name is veel gesproken over de positie van TBI op de vastgoedmarkt in Nederland en de
Nederlandse woningmarkt in het bijzonder. Een aantal scenario’s is door de Raad van Bestuur opgesteld en
met de Raad van Commissarissen besproken. Speciale aandacht is in dat kader ook uitgegaan naar Synchroon
en de te nemen maatregelen om dit bedrijf door de moeilijke economische omstandigheden te loodsen.

Onderling beraad
In de overige vergaderingen van de Raad van Commissarissen, die buiten de aanwezigheid van de Raad van
Bestuur werden gehouden, werd onder meer het functioneren van de Raad van Bestuur als college en dat
van de individuele leden afzonderlijk besproken. Ook kwam daarbij de beloning van de leden van de Raad
van Bestuur aan de orde, alsmede de afronding van het proces inzake de opvolging van de voorzitter van
de Raad van Bestuur.
Zowel de individuele leden als de Raad als collectief hebben zeer veel tijd gestoken in het zoekproces naar een
nieuwe voorzitter.
Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen beschikt de Raad van Bestuur, zowel als college als via
de individuele leden, over de gewenste competenties en functioneert de Raad van Bestuur naar behoren.
De Raad van Commissarissen was van plan in de zomer van 2010 zijn eigen functioneren te evalueren. Door
ziekte van de voorzitter heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Het staat nu gepland om deze evaluatie in het
lopende boekjaar te doen.
Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de ‘best practice-bepaling’ III.2.2 van de Nederlandse
Corporate Governance Code. De heer drs. J.B. van Dongen RA is aangewezen als financieel expert in de zin van
‘best practice-bepaling’ III.3.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer dr. P.A.M. Berdowski
treedt op als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Vanaf augustus tot en met december 2010 heeft
door ziekte van de voorzitter de vice-voorzitter gefunctioneerd als voorzitter.
Voorts heeft de voorzitter/vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen regelmatig informeel overleg
gevoerd met de voorzitter van de Raad van Bestuur over de gang van zaken. Daarnaast heeft de voorzitter
meerdere gesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Bestuur.

Commissies van de Raad van Commissarissen
Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid heeft de Raad van Commissarissen drie commissies ingesteld.
De auditcommissie bestaat uit drie leden; de selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie
bestaan ieder uit twee leden.
Auditcommissie

De auditcommissie heeft met betrekking tot het boekjaar 2010 tweemaal vergaderd. De behandelde
onderwerpen waren de jaarrekening 2009, de daarop betrekking hebbende rapportage(s), het verslag van
de accountant, het controleplan en de managementletter.
Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft in dit verslagjaar viermaal vergaderd onder meer over de bezoldiging van
de leden van de Raad van Bestuur, het bonusprogramma 2010 met de criteria voor de prestatiegerelateerde
beloningen en de toekenning van de prestatiegerelateerde beloningen over 2009.
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Selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie heeft in het verslagjaar meermalen vergaderd in verband met de
benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

Centrale Ondernemingsraad
Leden van de Raad van Commissarissen hebben enkele malen een overlegvergadering van de Centrale
Ondernemingsraad bijgewoond. Daarnaast heeft – zoals te doen gebruikelijk tezamen met de Raad van
Bestuur – een informele bijeenkomst van de Raad van Commissarissen met de Centrale Ondernemingsraad
plaatsgevonden met dit keer als gespreksonderwerp: ‘ketenintegratie’.

Ten slotte
De Raad van Commissarissen wijst erop dat de Nederlandse bouwsector in 2009 en 2010 de gevolgen van de
economische crisis heeft ondervonden. Ondanks de verslechterde resultaten is de financiële stabiliteit van het
concern gehandhaafd.
De sterke financiële positie is niet alleen toe te schrijven aan de goede positie van TBI in de markten waarin het
concern actief is, maar bovenal aan de grote inspanningen die op tal van plaatsen door de TBI ondernemingen
en de medewerkers zijn geleverd om de doelstellingen te realiseren. Wij spreken dan ook onze grote waardering
uit jegens de Raad van Bestuur, de directies van de TBI ondernemingen en alle medewerkers voor hun inzet
en de bereikte resultaten in het afgelopen jaar.

Rotterdam, 10 maart 2011
Namens de Raad van Commissarissen,
drs. J.C. ten Cate, voorzitter

24

TBI Holdings B.V.

Nieuw Sleutelproject (NSP)
Rotterdam Centraal

Rotterdam krijgt een nieuw centraal station: de Openbaar
Vervoer Terminal Rotterdam Centraal, waar niet alleen treinen,
maar ook trams, metro’s, bussen, de HSL-Zuid en RandstadRail
elkaar kruisen. De TBI bedrijven zijn zowel bouwkundig als
installatietechnisch nauw betrokken bij dit ambitieuze en
complexe project. Het nieuwe centraal station maakt onderdeel
uit van het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Rotterdam Centraal dat
op de locatie van het oude station Rotterdam CS wordt
gerealiseerd. Wat de bouwactiviteiten betreft, worden de sporen
en bijbehorende railgerelateerde voorzieningen aangepast en
wordt een nieuwe passage gerealiseerd als loopverbinding tussen
de sporen, de hallen en het maaiveld. Ook komen er twee nieuwe
stationshallen (Zuidhal en Noordhal) en een nieuwe sporenkap.
Ook het ondergrondse metrostation wordt verbouwd.
Omdat tijdens de verbouwing het openbaar vervoer moet blijven
rijden, heeft Mobilis een methode voor zoveel mogelijk ondergronds bouwen ontwikkeld, de zogeheten wandendakmethode.
Hierdoor worden de bovengrondse activiteiten zo weinig mogelijk
gehinderd.

Het nieuwe centraal station wordt voorzien van veel nieuwe
technologie. Op de perrons worden draadloos aangestuurde
beeldschermen geïnstalleerd, die het oude informatiesysteem
vervangen. Het communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000
wordt geïntegreerd in het netwerk van elektrotechnische
installaties en geüpgraded naar een nieuwe kwaliteitsstandaard.
De perrons worden voorzien van meer dan vijftig digitale
bewakingscamera’s en brandmeldinstallaties. Om de gevolgen
van onverwachtse stroomuitval te voorkomen, is een speciaal
systeem ontwikkeld dat de stroomvoorziening autonoom
overneemt. Het glazen dak van het nieuwe station bestaat
grotendeels uit glas met geïntegreerde zonnecellen, waardoor
een substantieel deel van de energiebehoefte ter plaatse wordt
opgewekt. Het nieuwe centraal station is daarmee een van
de grootste zonne-energieprojecten in Nederland.

Mobilis
Croon
Wolter & Dros
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Surplus®Advanta

Het SurPlus® Advanta-concept is een innovatie voor de woningbouw en verenigt lage kosten, hoge materiaalkwaliteit en een
flexibele woningbouw. Na de opgedane ervaringen met grootschalige projecten is in 2010 een proef met een kleinschalige
bouw succesvol afgerond. Het SurPlus® Advanta-concept wordt
breder binnen TBI geïntroduceerd; andere TBI bedrijven kunnen
dit concept aanbieden aan hun opdrachtgevers. Vanwege de
gunstige energetische effecten, en daarmee het uiteindelijke
positieve maatschappelijke effect, heeft TBI het SurPlus®
Advanta-concept tot een van de speerpunten benoemd in het
beleid op het gebied van duurzaam ondernemen.
De scherp concurrerende prijs van een SurPlus® Advanta-woning
is te danken aan ketenintegratie en prefabricage van het grootste
deel van de woningen. Veel onderdelen zijn gestandaardiseerd
en kunnen dus in grote series worden vervaardigd, wat de
faalkosten beperkt.
Daarnaast biedt SurPlus® Advanta veel ruimte voor individuele
wensen. Elk huis kan anders zijn, zowel de binnenkant als de
buitenkant. Uiteenlopende woningtypen en architectuurstijlen
zijn mogelijk en volgende bewoners kunnen de woningen
desgewenst opnieuw aanpassen aan hun voorkeur.
De SurPlus® Advanta-woningen komen in drie fasen tot stand:
de ontwikkelfase, de productiefase en de exploitatiefase.

In de ontwikkelfase worden de wensen en behoeften vertaald
in een bijpassend ontwerp. Om een vlotte uitvoering te kunnen
garanderen, worden de technische voorwaarden al in deze
ontwikkelfase opgenomen.
In de productiefase worden de details zoveel mogelijk
gestandaardiseerd. De prefabricage van de meeste elementen
zorgt voor een snelle en hoogwaardige bouw van de woningen.
Het SurPlus® Advanta-concept voorziet vervolgens ook in een
contract voor het onderhoud na de oplevering. Tijdens deze
exploitatiefase blijft de hoogkwalitatieve waarde van de woning
behouden.
De flexibiliteit komt concreet tot uiting in de mogelijkheid om
te kiezen uit diverse kapvormen: platdak, zadeldak, dwarskap
of lessenaardak. Het casco kan in verschillende afmetingen
worden geleverd en ook de entree, de gevelbekleding en de
badkamer bieden keuzemogelijkheden. Door het gebruik van
zeer goed isolerende materialen hebben de SurPlus® Advantawoningen een energieprestatiecoëfﬁciënt van minstens 0,4.
Het SurPlus® Advanta-concept is inmiddels toegepast bij
woningprojecten in onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere,
Zutphen en Zwolle.

Koopmans Bouwgroep
Comfort Partners
Voorbij Prefab Beton

passie
Krachten bundelen
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Personalia van de Raad van Bestuur

ir. E.H.M. van den Assem (61), voorzitter
Nederlandse nationaliteit, benoemd in juni 2010. Tevens directeur van TBI Bouw B.V. en TBI Techniek B.V.
Tot zijn benoeming in juni 2010, werkzaam als bestuursvoorzitter van Cofely Nederland N.V.
ir. P.L. Broekhuijsen (54)*
Nederlandse nationaliteit, benoemd in oktober 2008. Tevens directievoorzitter TBI Techniek B.V.
Tot zijn benoeming tot lid Raad van Bestuur, werkzaam als president van GEA Refrigeration (divisie van GEA Group AG).
ir. D.A. Sperling (55)
Nederlandse nationaliteit, benoemd in februari 2002. Tevens directievoorzitter TBI Bouw B.V.
Tot zijn benoeming tot lid Raad van Bestuur, werkzaam als directievoorzitter van HBG Civiel B.V.
Concernstaf
W. Poldervaart MIM (60), Directeur Financiën
drs. R.M. de Koning (50), Hoofd Concern HRM
mr. M.W.L. Tromm (47), Hoofd Juridische Zaken
Kenmerkend voor de structuur van TBI is een direct contact tussen de Raad van Bestuur en de statutaire directies
van de ondernemingen, met een kleine professionele staf ter ondersteuning. Daarnaast is er een platform voor
gestructureerd overleg, ervaringsuitwisseling, coördinatie en advies. In dit platform zijn de statutaire directieleden
van alle, rechtstreeks aan de holding rapporterende, ondernemingen vertegenwoordigd.

*

Per 28 februari 2011 teruggetreden
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Kernpunten 2010

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Aanhoudende stagnatie woningmarkt.
Operationeel resultaat onder druk.
Alle sectoren – met uitzondering van TBI vastgoed
– winstgevend.
Bedrijfsopbrengsten dalen licht.
Belangrijke toename orderportefeuille.
Grote projecten als Sluiskiltunnel en A15
Maasvlakte-Vaanplein gecontracteerd.
Bijzondere waardevermindering grondposities.
Gezonde financiële positie: balans en solvabiliteit.
Positieve ontwikkeling liquiditeit en beheersing
werkkapitaal.
Reductie afnameverplichtingen grondposities.

Kerngegevens
(x 1 miljoen)

2010

2009

Bedrijfsopbrengsten

2.024

2.137

Bedrijfsresultaat
Operationele marge

18,0

22,3

0,9%

1,0%

Nettoresultaat

-33,6

15,5

Orderportefeuille

2.796

2.573

Nettowerkkapitaal

-99,3

-55,9

237

246

8.742

9.000

Liquide middelen
Aantal medewerkers
per 31 december

Gang van zaken, het jaar 2010 in beeld
TBI heeft een moeilijk jaar achter de rug. Met name
in een aantal basismarkten, zoals de woningbouw
en het commercieel vastgoed is sprake geweest
van krimpende volumes, toenemende concurrentie
en aanzienlijke prijsdruk. Hierdoor staan resultaat
en bedrijfsopbrengsten onder druk. Als gevolg
hiervan passen groepsonderdelen hun organisatie
verder aan.
Desondanks hebben de meeste TBI ondernemingen
– met uitzondering van vastgoed – in 2010 goede
prestaties geleverd. De marktomstandigheden
met name in de woningbouw laten echter geen
ruimte voor herstel van de resultaten. De bedrijfsopbrengsten zijn in 2010 met circa 5 procent gedaald
tot 2,0 miljard. Met uitzondering van TBI vastgoed
hebben alle sectoren winstgevend kunnen afsluiten.
Het bedrijfsresultaat nam met 19 procent af tot
18 miljoen (2009: 22,3 miljoen).
De omgevingsfactoren voor TBI vastgoed zijn met
onzekerheden omgeven. In de tweede helft van 2010
zijn tekenen van herstel in de Nederlandse woningmarkt uitgebleven. Veel gemeenten hebben (nieuwe)
projecten in de ijskast gezet en hebben plannen
geschrapt. Recente studies geven een stijging aan van

het aantal krimpregio’s in Nederland. TBI constateert
dat in toenemende mate sprake is van een somber
perspectief voor de Nederlandse woningmarkt.
Steeds meer projecten worden uitgesteld of stopgezet. Ook in lopende exploitaties treedt vertraging,
verdunning en versobering op met derhalve latere
en lagere opbrengsten.
Het operationeel verlies bedraagt bij TBI vastgoed
(Synchroon) in 2010 15 miljoen vanwege tegenvallende
verkopen en verkoopopbrengsten, afboekingen
van plankosten, onderdekking algemene kosten
en reorganisatiekosten. TBI blijft de activiteiten van
Synchroon, niettegenstaande de omgevingsfactoren,
als ‘core-business’ beschouwen.
Op grond van bovenstaande ontwikkelingen, die zich
eind 2010 versterkt hebben doorgezet, heeft TBI een
bijzondere waardevermindering van 57 miljoen op de
grondposities van haar dochteronderneming Synchroon
en van de grondbank TBI Vastgoed doorgevoerd.
De onzekere economische vooruitzichten hebben
grote invloed op de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen laat een wisselend beeld zien. De verkoop
van woningen wordt daarnaast negatief beïnvloed
door het aanscherpen van voorwaarden bij het
verstrekken van financiering. Het aantal verkochte
woningen bij TBI is desondanks in 2010 met 88 stuks
toegenomen ten opzichte van 2009 (443). De voorraad
opgeleverde onverkochte woningen bedraagt op
31 december 2010: 49 woningen (per 31 december
2009: 78 woningen). De onverkochte woningen
in uitvoering bedragen op 31 december 2010:
212 woningen (per 31 december 2009: 245 woningen).
In de utiliteitsbouw is sprake van toenemende
concurrentie en prijsdruk.
De sector TBI bouw heeft ondanks de slechte
marktomstandigheden goed gepresteerd.
De resultaten bij de sector TBI techniek hebben
onder druk gestaan door de verliesgevende situatie
bij het onderdeel Baas.
De ontvangen opdrachten in 2010 en de orderportefeuille per 31 december 2010 zijn gestegen
als gevolg van het verwerven van een aantal grote
projecten, zoals Sluiskiltunnel onder het kanaal
Gent-Terneuzen en A15 Maasvlakte-Vaanplein.
Deze projecten worden in combinatie met derden
uitgevoerd. De reguliere opdrachtenstroom staat wel
onder druk door een selectief aannemingsbeleid bij
de bouw- en installatieactiviteiten en een remmend
effect op de instroom van nieuwe projecten in
de sector TBI vastgoed. Dit als gevolg van een forse
vertraging binnen de ontwikkelingsportefeuille, met
name op het gebied van woningen.
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De ontvangen opdrachten hebben in 2010 een
omvang van 2.140 miljoen (2009: 2.066 miljoen).
In 2010 is een groot aantal projecten groter dan
20 miljoen gecontracteerd, zoals Nieuw Crooswijk
Rotterdam, Oosterheem Centrum Campus, EON
centrale Maasvlakte Rotterdam, Woonzorgcentrum
Transwijk, Amstelveen Westdijk, Valburg-brug A50,
renovatie en nieuwbouw Politie Veilingweg Rotterdam,
nieuwbouw Paleis van Justitie Amsterdam en
Waterlandplein.

In toenemende mate worden de TBI ondernemingen
geconfronteerd met complexere vragen uit de markt,
zoals:
• integrale marktvraag, zowel op het gebied van
utiliteit als infra;
• complexiteit fysieke omgeving gezondheidszorg;
• life-cycle-cost benadering met focus op meerjarig
onderhoud en beheer;
• toenemende vraag naar multidisciplinaire
oplossingen binnen de industriële procesomgeving,
vaak gecentreerd rond een sterke ICT-component.

De ontvangen opdrachten kunnen als volgt over
de sectoren worden verdeeld:
(x 1 miljoen)
TBI vastgoed
TBI bouw
TBI techniek

2010
65

147

1.081

1.006

994

Totaal ontvangen
opdrachten

2009

913
2.573

2.140

2.066

De orderportefeuille (nog uit te voeren deel opdrachtwaarde en te ontvangen opdrachten ‘pipeline’) is van
redelijke kwaliteit en is als volgt samengesteld:
(x 1 miljoen)

ultimo 2010

ultimo 2009

175

262

TBI bouw

1.580

1.600

TBI techniek

1.041

711

Orderportefeuille

2.796

2.573

TBI vastgoed

De orderportefeuille is grotendeels geconcentreerd
bij TBI bouw. De ondernemingen binnen TBI techniek
beschikken door het karakter van hun activiteiten
(kortcyclisch, respectievelijk productgebonden) over
een beperktere omvang van de orderportefeuille.
De orderportefeuille bij TBI techniek is wel hoger
dan voorgaande jaren. Dit is het gevolg van het
contracteren van een aantal megaprojecten op het
gebied van infratechniek.

Strategie en beleid
De in het Strategisch Plan 2008 – 2013 veronderstelde
groeidoelstellingen hebben door de krediet- en
economische crisis aanzienlijke vertraging opgelopen.
Als gevolg hiervan is het volume ten opzichte van
de veronderstelde uitgangspunten achtergebleven.
Ook voor de jaren 2011 en 2012 moet rekening
worden gehouden met weinig of geen groei in
onze basismarkten.

Deze ontwikkeling vraagt om een meer gestructureerde
multidisciplinaire samenwerking binnen het concern,
opdat TBI een betere positie verwerft in specifieke
product-marktcombinaties (PMC).
Uiteindelijk wordt hiermee het onderscheidend
vermogen en de meerwaarde van het TBI concern
gecreëerd wat kan worden beschouwd als de
‘backbone’ van het concern. Gezien de strategische
kansen, die dit zou kunnen opleveren, zal hiertoe
een Business developmentprogramma worden
ontwikkeld.
Ter versterking van het besturingsmodel en onderlinge
samenhang binnen het concern blijft de ‘kritische’
omvang van de TBI ondernemingen een belangrijk
aandachtspunt. Deze ‘kritische’ schaalgrootte
is noodzakelijk om de TBI onderneming in staat te
stellen haar primaire kerncompetenties uit te bouwen
en zo zelfstandig mogelijk – tegen marktconforme
kosten – te kunnen opereren. Dit betekent dat
mogelijk noodzakelijke interne fusies of integratie
binnen andere concernonderdelen zal worden
gestimuleerd.
Vraagstukken vanuit de markt scheppen de
mogelijkheid om in te spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen. Duurzaamheid speelt daarbij een
steeds belangrijkere rol. Het vertalen van duurzaamheidseisen naar praktische oplossingen in woon-,
werk-, infra- en industriële projecten vraagt meer
ontwerp-, product- en onderhoudskennis, zowel
bouwkundig als installatietechnisch. De toenemende
belangstelling voor duurzaamheid vraagt met
name om technische oplossingen. De volgende
maatschappelijke trends zijn voor TBI relevant:
• energiebesparing, alternatieve brandstoffen
en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu;
• veiligheid;
• zorg, welzijn en gezondheid, die gepaard gaan
met veranderingen in de wijze waarop de zorg
wordt georganiseerd en gefinancierd;
• mobiliteit.
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Het beleid voor de komende periode wordt ook via
drie sectoren: TBI vastgoed, TBI bouw en TBI techniek
vorm gegeven, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het bevorderen en stimuleren van
onderlinge samenwerking.
Binnen TBI vastgoed richten de bedrijven zich naast
de ontwikkeling van woningbouw op de ontwikkeling
van winkelcentra en kantoren, vaak als onderdeel van
binnenstedelijke (her)ontwikkelingen.
De vastgoedontwikkelingsactiviteiten binnen TBI zijn
met name geconcentreerd bij Synchroon.
Hevo beschikt over ruime kennis voor het oplossen
van integrale huisvestings- en vastgoedvraagstukken,
zowel in de publieke als de private sector. In de
publieke sector gaat het daarbij met name om zorg
en onderwijs.
Via TBI vastgoed wordt nader invulling gegeven aan
het opbouwen van noodzakelijke strategische posities
in gronden ten behoeve van toekomstige ontwikkeling
en realisatie.
Bij TBI bouw ligt de nadruk op uitvoerende activiteiten
in betaalbare woningbouw (onder meer starterswoningen), utilitaire budgetsector en infrastructuur.
De bedrijven werken in netwerkverband samen
met behoud van hun eigen (regionale) identiteit.
Eventuele acquisities hebben in de eerste plaats ten
doel de regionale spreiding van de woningbouw te
versterken. In andere sectoren wordt gekeken naar
nicheposities in de markt.
Projectontwikkeling binnen uitvoerende bouwbedrijven blijft een speerpunt met aandacht voor
het vermogensbeslag en de risicobeheersing.
De complexe stedelijke herstructurering vindt waar
mogelijk plaats in samenwerking met Synchroon.
Binnen TBI techniek is het beleid gericht op het in
netwerkverband aanbieden van een samenhangend
pakket van technische diensten in de markten: utiliteit,
industrie, maritiem, infra en telecom. De combinatie
van werktuigbouw, elektrotechniek en ICT staat
centraal.
Expansie is met name gewenst in het hogere segment
van de productiekolom onder andere door middel
van concepten op het gebied van facilitair beheer en
gebouwenbeheer.

Vooruitzichten 2011
De Nederlandse economie groeit in 2011 naar
verwachting met 1,5 procent. De risico’s omtrent de
internationale financiële en economische ontwikkelingen en daarmee de onzekerheid rond deze raming
zijn groot. De groei van wereldhandel en productie
was begin 2010 nog ongekend hoog, maar is in de
loop van het jaar gestaag afgenomen.
In Europa is de grootste onzekerheid voor de korte
termijn het kwetsbare vertrouwen in de overheidsfinanciën van diverse landen, met name Portugal en
Spanje. Het bankwezen in Europa heeft onvoldoende
reserves om nieuwe, grote beleggingsverliezen op
te vangen. De kredietverlening kan daardoor
opnieuw in gevaar komen en wellicht zullen overheden opnieuw moeten bijspringen. Ook kan de
aanhoudende onrust het vertrouwen van producenten
en consumenten ondermijnen. In veel landen is de
ruimte voor stimulerend begrotingsbeleid beperkt.
De industrie draait nog altijd niet op volle kracht.
Bovendien zal, als gevolg van de gematigde productieontwikkeling, de bezettingsgraad slechts in geringe
mate oplopen. De industrie heeft daarom nog altijd
weinig behoefte aan uitbreidingsinvesteringen.
Voor 2011 wordt een kleine groei geraamd,
van 2,75 procent. Het zijn met name vervangingsinvesteringen die de kar trekken.
Terwijl in Nederland de economie weer langzaam
aantrekt, komt er maar geen einde aan de malaise
in de bouwsector. Dalende woningverkopen en de
omvang van de orderportefeuilles, kondigden anderhalf jaar geleden al een duidelijke teruggang in de
bouw aan. In de loop van 2009 is deze ontwikkeling
inderdaad steeds zichtbaar geworden bij de productie
en werkgelegenheid in die sector. Naar verwachting
bereikt de bouwproductie in 2010 een dieptepunt qua
volume. De geschatte omvang bedraagt 52 miljard.
Ten opzichte van het topjaar 2008 is dit een daling
van 8 miljard. Ook voor de jaren 2011 en 2012 moet
worden uitgegaan van dit lagere niveau.
De productie van de bouw bestaat voor een groot
gedeelte uit investeringsgoederen. Daaronder vallen
de bouw van nieuwe woningen, bedrijfsgebouwen
en infrastructuur. Maar ook herstel- en verbouwactiviteiten horen daarbij. Daarmee is de bouw bij
uitstek een cyclische bedrijfstak.
De investeringen in bedrijfs- en kantoorgebouwen
krimpen naar verwachting juist relatief sterk.
De daling van de investeringen in bedrijfsgebouwen
zette in 2009 in, nadat deze in de twee daaraan
voorafgaande jaren fors waren toegenomen.
De groeiende leegstand van kantoor- en bedrijfs-
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ruimten, die resulteerde na die forse toename, zet ook
in 2010 en 2011 een stevige rem op de investeringen
in bedrijfs- en kantoorgebouwen. Verder is de interne
benutting van de kantoor- en bedrijfsruimten binnen
organisaties gedurende de economische crisis
teruggelopen. Ook dat leidt tot lagere investeringen
in bedrijfs- en kantoorgebouwen. De verwachting
is dat de kantorenmarkt nog jaren te kampen heeft
met slechte vooruitzichten.
De gezondheidszorg met name de ziekenhuiswereld verandert snel. Op dit moment bevinden
de ziekenhuizen zich in een overgangsfase: van een
overheidsgegarandeerd stelsel naar een stelsel
waarbij marktgerichtheid een belangrijke rol speelt.
Vanuit de overheid is sprake van een terugtrekkende
beweging, terwijl investeringen benodigd zijn in ICT,
gebouwen en diverse vormen om de zorg klantvriendelijker te maken. Dit vraagt om een geheel
nieuwe, strategische benadering van vastgoed in
de zorg. Een benadering die zorgbestuurders
in staat stelt om blijvend onderscheidend vermogen
te ontwikkelen in een steeds veranderende en
competitiever wordende zorgmarkt.

scheepsbouw. De sector industrie is sterk afhankelijk
van de wereldeconomie met nadruk op de exportactiviteiten. De vooruitzichten zijn in de industriële
sector aanzienlijk verbeterd. In dit segment is nog
de nodige groei te realiseren. De scheepsnieuwbouw
in Nederland vertoont tekenen van herstel. Dit is
het gevolg van groeiende vervoersvolumes en
toenemende marges voor de scheepseigenaren.
Daarnaast verwacht de Nederlandse scheepsbouwsector in 2011 een sterke groei van de export,
voornamelijk naar de opkomende markten. Het aantal
nieuwe orders begint geleidelijk aan toe te nemen.
De orderboeken van de meeste nieuwbouwwerven
zijn echter niet meer zo gevuld als in het topjaar
2008. Dit betekent wel dat er enige consolidatie
binnen de industrie zal plaatsvinden. De inframarkt
kent een opleving, hoofdzakelijk gedreven door een
versnelling van investeringen vanuit de rijksoverheid.
In de inframarkt en de utiliteit doen volledig
geïntegreerde projecten hun intrede, waarbij de
markt één loket zoekt voor alle disciplines.
De onderhoudsmarkt is minder cyclisch dan de
nieuwbouwmarkt en vormt daarmee een sterke
basis en biedt potentieel.

Hoewel het aantal verkochte nieuwbouwwoningen
in 2010 ten opzichte van 2009 is toegenomen,
vertaalt de aantrekkende vraag op de nieuwbouwwoningmarkt zich nog niet in een opleving van het
productievolume. De reden is dat nieuwbouwprojecten doorgaans pas van start gaan als een
toereikende voorverkoop is gerealiseerd. Gerekend
met een bouwtermijn van 1,5 à 2 jaar kan het herstel
dus nog wel even op zich laten wachten.
Voorgenomen bezuinigingen bij (lagere) overheden
kunnen tot een langdurigere stagnatie leiden. Daarbij
komen in diverse grote steden publiek gefinancierde
bouwprojecten in gevaar, omdat grondverkopen van
commerciële projecten stagneren, waardoor een
belangrijke inkomstenbron opdroogt.In 2011 wordt
een verdere daling qua verkooptransacties verwacht,
ondanks dat nu een nieuw kabinet is aangetreden
en onzekerheden omtrent de hypotheekaftrek
zijn weggenomen. Negatieve effecten zijn het
aanscherpen van EPC-normen met kostenstijgingen
tot gevolg en het verscherpen van de leningscriteria
door de AFM. Als gevolg hiervan daalt de woningproductie in 2011 tot onder de 50.000 gereed te
komen huur- en koopwoningen. Daarna kan een
licht herstel plaatsvinden tot maximaal 60.000
woningen in 2012.

TBI is het jaar 2011, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, ingegaan met een redelijk gevulde
orderportefeuille van 2,8 miljard (ultimo 2009:
2,6 miljard). De orderportefeuille is belangrijk
toegenomen ten gevolge van het acquireren van
een tweetal grote projecten. Deze projecten zullen
met name na 2011 gaan bijdragen aan het productievolume. Van de totale orderportefeuille wordt
naar verwachting 1,6 miljard uitgevoerd in 2011,
1,2 miljard in 2012 en in latere jaren.
Op basis van de huidige inzichten en mede gezien
de omvang van de orderportefeuille zullen de
bedrijfsopbrengsten, zonder rekening te houden
met eventuele nieuwe acquisities, uitkomen op
circa 2 miljard.
Het beleid om de activiteiten uit te breiden door
middel van acquisities, respectievelijk desinvesteringen
te overwegen, is afhankelijk van de uitkomsten van
het strategieontwikkelingsproces. Gezien de moeilijke
marktomstandigheden en onzekere economische
vooruitzichten doet TBI geen uitspraken over het
in 2011 te realiseren resultaat.
De netto-investering in materiële en immateriële
vaste activa en de afschrijvingsquote zullen in 2011
naar verwachting hoger uitvallen dan in 2010 en
uitkomen op 26 miljoen (2010: 21 miljoen).

De installatiemarkt is voor een groot deel – maar wel
met enige vertraging – gerelateerd aan de bouwmarkt.
De andere belangrijke deelsectoren zijn industrie en

Het aantal medewerkers in 2011 zal naar verwachting
fractioneel hoger uitkomen dan het niveau van ultimo
2010 (8.742).
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Duurzaam ondernemen

TBI geeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
vorm in een duurzaamheidsbeleid waarin het welzijn
van de medewerkers en zorg voor het milieu de
sturende factoren zijn. Een gezonde financiële
bedrijfsvoering draagt daar aan bij. TBI rekent het
tot haar taken om waarde toe te voegen op maatschappelijk, economisch en ecologisch gebied.
Een belangrijk kenmerk van TBI is de decentrale
structuur met circa 20 rechtstreeks rapporterende
TBI ondernemingen die autonoom opereren en
onderling kunnen verschillen in omvang, marktpositie
en typologie. De mogelijke maatregelen
op het gebied van duurzaamheid, en de effecten
daarvan, verschillen navenant. Daarom kiest TBI voor
een duurzaamheidsbeleid op centraal niveau, dat
de TBI bedrijven decentraal tot uitvoering brengen.
De doelen zijn gemeenschappelijk en elk TBI bedrijf
kan bepalen welke invulling het meest effectief is,
gebaseerd op het karakter van het bedrijf.

15,5 procent in de komende jaren. Dit komt overeen
met 9.000 ton CO2 op een totaal van 58.500 ton CO2.

Speerpunten centraal duurzaamheidsbeleid

Energieverbruik op de bouwplaats en in gebouwen

Het duurzaamheidsbeleid van TBI is zowel gericht op
de producten en diensten als op de bedrijfsvoering.
In het duurzaamheidsbeleid zijn vier onderwerpen
vastgesteld waar maatregelen het meeste effect
sorteren. Hiermee brengt TBI focus aan binnen de
grote diversiteit aan thema’s en onderwerpen op
dit gebied. De vier speerpunten zijn de CO2-prestatieladder, het energieverbruik op de bouwplaats en
in gebouwen, een duurzaam wagenparkbeheer
en het Surplus®Advanta-concept, een innovatie op
het gebied van duurzame woningbouw.
De effecten van deze maatregelen komen terug in
de CO2-footprint per bedrijf. Op de websites van de
TBI bedrijven worden de CO2-doelen en resultaten
per individueel bedrijf gespecificeerd en toegelicht.

Concrete maatregelen en resultaten:
Duurzame materialen en gereedschappen moeten
energieverbruik met 20 procent terugdringen.
Slimme logistiek bevordert levering goederen
op de bouwplaats.
De kosten van het energieverbruik op de bouwplaats
maken weliswaar een zeer beperkt deel uit van de
totale kosten, maar met relatief eenvoudige maatregelen valt hier veel energie te besparen. Daarom is
tot doel gesteld om het energieverbruik op de bouwplaatsen met twintig procent terug te brengen.

CO2-prestatieladder

Concrete maatregelen en resultaten:
Speciaal beleidsplan voor alle TBI bedrijven.
Totale CO2-reductie: 15,5 procent.
Op initiatief van ProRail is de CO2-prestatieladder
ontwikkeld, een methodiek waarin een organisatie
met concrete cijfers de vermindering kan uitdrukken
van haar CO2-uitstoot als gevolg van genomen
duurzaamheidsmaatregelen. Alle TBI bedrijven
werken nu met een speciaal beleidsplan voor de
verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering met
het doel de CO2-footprint te verkleinen. De norm
binnen TBI is voor 2010 minimaal niveau 3 van
de CO2-prestatieladder.
Dankzij de, in 2010, genomen maatregelen is
de geprognosticeerde totale reductie van de
CO2-uitstoot 3,5 procent per jaar oplopend tot

Doelen 2011

Voor het jaar 2011 zijn in dit kader de volgende
duurzaamheidsdoelen geformuleerd:
Certificering volgens de CO2-prestatieladder op
niveau 4 of 5 door TBI Infra, Voorbij Prefab Beton,
J.P. van Eesteren, Croon en Wolter & Dros.
Reductie van de CO2-emissie van TBI met
3,5 procent. De huidige emissie is 58.500 ton
per jaar. De reductie in 2011 is vastgesteld op
2.000 ton, met name te bereiken door het
toepassen van groene energie en verduurzaming
van het wagenpark.
Energiereductie / -efficiëntie volgens de meerjarenafspraak met Senter Novem, die een verbetering
van 30 procent in de periode 2005 – 2020 inhoudt,
ofwel 2 procent reductie op jaarbasis.

In verband met duurzaam ondernemerschap hebben
alle TBI bedrijven besloten om hun energieverbruik
en de CO2-uitstoot de komende jaren substantieel
te verminderen. Een van de maatregelen die daartoe
zijn genomen, is de overstap op windenergie.
TBI heeft zich voor de komende jaren verzekerd van
voldoende stroom uit windenergie, door per 2011 een
meerjarencontract af te sluiten met energieleverancier
Essent. De windenergie waarop TBI overstapt,
voldoet aan de normen van het SMK keurmerk voor
CO2-reductie in het kader van de certificering voor
de CO2-prestatieladder. Windenergie geeft een
uitstoot van slechts 25 gram CO2 per kWh, terwijl
traditionele stroom een uitstoot van circa 550 gram
CO2 per kWh oplevert.
De maatregelen die verder worden genomen, lopen
uiteen van de inzet van hybride kranen tot aggregaten
op bio-ethanol en led-verlichting. Ook is een pilot
gestart met een brandstofcel op de bouwplaats,
waarbij de benodigde waterstof ter plekke wordt
geproduceerd via zonnecellen.
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Het energieverbruik kan ook worden beperkt door
slimme logistiek. Dit kan onder meer via rechtstreekse levering van de goederen op de bouwplaats
en door het ’s nachts parkeren van materieel bij de
bouwplaats.

Tegelijkertijd is het systeem flexibel; de bewoner
heeft grote vrijheid bij het bepalen van de precieze
indeling, die later eenvoudig kan worden aangepast.
Het Surplus®Advanta-concept is ontwikkeld door
Koopmans Bouwgroep en wordt nu breder binnen
TBI uitgerold. Na een geslaagde pilot in 2010 met
kleinschalige projecten wordt het concept de
komende jaren verder uitgerold en zullen de
maatschappelijke effecten worden gemonitord.

Duurzaam wagenparkbeheer

Concrete maatregelen en resultaten:
• Verduurzaming wagenpark door een centrale
aanpak.
• Indeling naar functiecategorie leidt tot besparingen
en vergroening wagenpark.
TBI en de TBI bedrijven beschikken tezamen over
een wagenpark van in totaal 3.700 auto’s, waarvan
ongeveer de helft bedrijfswagens en de andere helft
personenauto’s. Diverse TBI bedrijven hebben de
laatste jaren zelfstandig maatregelen genomen om
hun wagenpark te vergroenen, door bijvoorbeeld
over te stappen op auto’s met een A-label.
In 2010 is een centrale aanpak gestart en heeft een
werkgroep diverse gesprekken gevoerd met de
leasemaatschappij over de mogelijkheden. Zo zijn
concrete voorbereidingen getroffen om het
wagenpark collectief te verduurzamen. Een van
deze voorbereidingen was het ontwikkelen van
een indeling naar functiecategorie; de mogelijke
besparing bij een kleiner type auto is anders dan
bij een groter type.
In 2011 zal een plan worden ontwikkeld waarin
de doelen voor de vergroening van het wagenpark
worden voorzien van concrete maatregelen.
In de laatste jaren zijn alle geleasde voertuigen
van TBI en de TBI bedrijven ondergebracht bij
één leasemaatschappij, om kostentechnische en
efficiencyredenen. Bovendien zijn door het werken
met één leasemaatschappij de effecten op het
brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot zeer
transparant te monitoren.
Surplus®Advanta-concept

Concrete maatregelen en resultaten:
• Standaard ontwikkeld voor duurzame
en betaalbare woningbouw.
• Succesvolle pilot in 2010.
Duurzaam ondernemen en de kernactiviteiten
van TBI als vastgoed-, bouw- en techniekconcern
komen zeer dicht bij elkaar met het Surplus®Advantabouwconcept. Met dit concept is duurzaam bouwen
gestandaardiseerd; de Surplus®Advanta-woningen
hebben een energieprestatiecoëfficiënt van minstens
0,4, ruimschoots binnen de norm. Basis van het
concept zijn het gebruik van zeer duurzame
materialen, zoveel mogelijk prefabricage en zeer
goede isolatie van de woningen. De woningen kunnen
zeer snel worden gebouwd, ook in kleine series.
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Kennisontwikkeling
Voor een effectief duurzaamheidsbeleid is continue
kennisontwikkeling een vereiste. TBI neemt daarom
actief deel aan tal van initiatieven, die het mogelijk
maken om te anticiperen op de wensen en eisen van
opdrachtgevers. De TBI bedrijven zijn aangesloten
bij diverse groene organisaties, zoals Dutch Green
Building Council, stichting Milieuvriendelijk Bouwen,
het Rotterdam Climate Initiative, FSC Nederland en
MVO-Nederland.

Onderzoek en voorlichting
De Stichting Informatiecentrum Duurzame Energie
Technieken (IDET) informeert opdrachtgevers en partijen
die betrokken zijn bij het bouwproces over duurzame
energie-opwekking en energiezuinige technieken.
IDET is de broedplaats voor een honderdtal projecten
waarin ambitieuze energieprestaties vorm krijgen.
Het Belevingscentrum in Amersfoort demonstreert
de nieuwste energiezuinige technieken in praktijkopstellingen. Het centrum stelt de ruimte open
voor bijeenkomsten voor externe groepen en geeft
voorlichting over energiebesparende mogelijkheden.

Decentrale initiatieven
Naast de centrale aanpak met de vier focuspunten
ondernemen TBI bedrijven eigen initiatieven op
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Dergelijke initiatieven worden
binnen TBI gecommuniceerd, om onderling van elkaar
te leren en ze breder toe te passen. Voorbeelden van
dergelijke initiatieven zijn interne bewustwordingscampagnes, overschakeling op groene energie,
invoering energiezuinige verlichting, stimulering van
carpoolen, invoering elektrische scooters voor
onderhoudswerkzaamheden, gebruik van duurzaam
geproduceerde materialen en de invoering van
videoconferencing: vergaderen op afstand.

Studiefonds TBI
In het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, willen wij de Stichting Studiefonds
TBI niet onvermeld laten. De Stichting bevordert
scholing, studie en vorming van kinderen van
medewerkers van de TBI ondernemingen.
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Marktontwikkelingen

De marktomstandigheden voor de vastgoed- en
bouwsector staan sinds medio 2008 sterk onder
druk. De bouwproductie bleef in 2008 nog redelijk
op niveau, maar gedurende 2009 werd de sector
steeds vaker geconfronteerd met vraaguitval als
gevolg van de recessie. In 2010 is de bouw nog
sterker geraakt, terwijl de economie in Nederland
al een licht herstel liet zien. Het totale bouwvolume
daalde in 2010 ten opzichte van 2009 met bijna
10 procent. Ten opzichte van het topniveau in 2008
is sprake van een forse afname van het bouwvolume.
De woningverkopen staan al een aantal jaren sterk
onder druk en de verwachting bestaat dat de dalende
lijn van de afgelopen jaren ook in 2011 wordt voortgezet. De vraaguitval is een tijdelijk gegeven.
De woningproductie loopt al een tijd niet in de pas
met de demografisch bepaalde uitbreidingsvraag.
Naar verwachting zal er op een bepaald moment een
inhaalslag plaatsvinden.
De vraaguitval wordt onder andere veroorzaakt door
de mate waarin consumenten financieringen
kunnen afsluiten. De stijgende hypotheekrente en
de aanscherpingen van leningscriteria spelen hierbij
een rol. Daarnaast tonen de consumenten zich
terughoudend bij het aangaan van grote aankopen.
Naar verwachting zal de aantrekkende economie een
stimulerend effect hebben op de vraag naar nieuwe
woningen doordat de baan- en inkomenszekerheid
toeneemt.
De marktomstandigheden op de utiliteitsmarkt zijn
somber; deze zullen in 2011 naar verwachting verder
verslechteren. Het productievolume is de afgelopen
jaren fors teruggelopen en ten opzichte van 2008
met bijna 20 procent afgenomen.
De ontwikkelingen worden met name beïnvloed door
de kantorenmarkt, waar sprake is van overcapaciteit.
Een groot aantal kantoren staat leeg. Het toekomstperspectief voor de bouw van kantoren is daardoor
zeer matig. Kansen liggen er nog in de verbouwen onderhoudsmarkt en gebouwen voor de budgetsector, zoals onderwijs, zorg, openbaar bestuur
en overige dienstverlening.
De commerciële vastgoedmarkt heeft een cyclisch
verloop, zowel wat betreft de investeringen als
de prijzen en de huren. Aangezien nieuwbouw tijd
kost, kan het aanbod slechts met vertraging op
de vraag reageren, zodat periodes van krapte en
overschot elkaar afwisselen. De huidige neergang
in de commerciële vastgoedmarkt is dan ook geen
verrassing.

De marktomstandigheden voor het marktsegment
grond-, weg- en waterbouw zijn van een andere
orde dan de marktsegmenten woningbouw en
utiliteitsbouw. De krimp is later ingezet en het herstel
wordt eerder verwacht. De marktomstandigheden
worden in belangrijke mate beïnvloed door de
budgettaire ruimte van de rijksoverheid en de lokale
overheden. Deze budgetten blijven de komende
jaren naar verwachting nog onder druk staan.
Positieve invloeden komen voor dit marktsegment
uit een aantal op de markt te brengen projecten
in het kader van de Crisis- en Herstelwet.
De installatiemarkt is voor een groot deel gerelateerd
aan de bouwmarkt. Installatiebedrijven bevinden
zich later in de keten; de installatiebranche kent
een laatcyclisch karakter. De ontwikkelingen voor
de installatiemarkt vertonen daarmee in belangrijke
mate eenzelfde beeld als de woning- en utiliteitsbouw. De sector industrie is sterk afhankelijk van
de wereldeconomie met nadruk op de exportactiviteiten. De vooruitzichten in de industriële sector
zijn aanzienlijk verbeterd. In dit segment is nog de
nodige groei te realiseren.
De scheepsbouw in Nederland vertoont tekenen
van herstel doordat de vervoersvolumes weer gaan
groeien en de marges voor de scheepseigenaren
toenemen. Het aantal nieuwe orders begint geleidelijk
toe te nemen. De orderboeken van de meeste
nieuwbouwwerven zijn echter niet meer zo gevuld
als in het topjaar 2008. Dit betekent wel dat enige
consolidatie binnen de industrie zal plaatsvinden.
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Risicobeheersing

Ondernemerschap staat of valt met het nemen en
beheersen van risico’s. Het bewust en verantwoord
omgaan met deze risico’s is een noodzakelijke
voorwaarde om succesvol te kunnen opereren.
TBI kent een strikt beleid, dat erop is gericht huidige
en toekomstige risico’s zoveel mogelijk te beperken
en te beheersen. De Raad van Bestuur is daarbij
verantwoordelijk voor de opzet en de monitoring
van de naleving van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen. Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de decentrale organisatiestructuur
van TBI. Ook wordt gestreefd naar risicobeheersingssystemen die passen bij de omvang, aard van de
activiteiten en risicoprofiel van de TBI bedrijven, met
als doel de ondernemingsrisico’s zo goed mogelijk
te beheersen en de realisatie van de gestelde doelstellingen zo goed mogelijk te waarborgen.
De risicobeheersingssystemen hebben in het verslagjaar naar behoren gewerkt. Op de ontwikkelingen
bij de vastgoedactiviteiten wordt hierna ingegaan.
In redelijkheid kan dan ook worden gesteld dat er
geen indicaties zijn dat de risicobeheersingssystemen
in het boekjaar 2011 niet naar behoren zullen werken.
Er zijn in het boekjaar dan ook geen belangrijke
wijzigingen in of verbeteringen van deze systemen
voorzien. TBI kan echter geen garantie bieden dat zich
geen risico’s zullen voordoen. Het betekent evenmin
dat de risicobeheersingssystemen geen verdere
verbetering behoeven. Optimalisering van interne
risicobeheersingssystemen blijft voor de Raad van
Bestuur een belangrijk aandachtspunt. Dit kan leiden
tot verdere aanscherping of aanvulling van de systemen.
De vastgoedmarkten zijn in het boekjaar hard
getroffen door de economische crisis. Ook de vastgoedactiviteiten van TBI hebben flink onder deze crisis
te lijden en vooral bij werkmaatschappij Synchroon
zijn de gevolgen zeer fors geweest. De moeilijke
marktomstandigheden hebben bij Synchroon en
TBI vastgoed geleid tot waardeverminderingen
en voorzieningen op grondposities. Met betrekking
tot de oorzaken, die aan de verliezen bij Synchroon
en TBI vastgoed ten grondslag hebben gelegen, kan
in eerste instantie worden gewezen op de bijzonder
moeilijke omstandigheden op de vastgoedmarkt.
Daarnaast blijft de waardering van gronden in grote
mate een kwestie van marktinschatting.
De ontwikkelingen bij Synchroon hebben de Raad
van Bestuur aanleiding gegeven tot het nemen van
ingrijpende maatregelen. Bij Synchroon is sprake
geweest van meerdere reorganisaties. Het ambitieniveau is aangepast aan de mogelijkheden van de
huidige markt.

De Raad van Bestuur is van mening dat deze maatregelen passend zijn om Synchroon door de moeilijke
economische omstandigheden te loodsen.
Hierna worden de voornaamste risico’s en de opzet
en werking van de interne risicobeheersingssystemen
met betrekking tot deze risico’s beschreven.

Interne beheersing en risicomanagement
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op
de gang van zaken en de beheersing van de aan het
concern verbonden risico’s, door bespreking met
de Raad van Bestuur van de kwartaalresultaten, het
jaarverslag, de jaarrekening, het strategisch plan en
het operationeel plan. De Raad van Commissarissen
overlegt ten minste vijf keer per jaar met de Raad
van Bestuur.
De auditcommissie van de Raad van Commissarissen
houdt toezicht op de naleving van de financiële voorschriften, de kwaliteit van de financiële rapportages
en de effectiviteit van de interne controlesystemen,
en adviseert hierover aan de Raad van Commissarissen.
Ten minste een keer per jaar overlegt de voltallige
Raad van Commissarissen met de externe accountant.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
benoemt jaarlijks de externe accountant.
De afdeling groepscontrol rapporteert direct aan de
directeur Financiën en werkt op basis van een door
de Raad van Bestuur goedgekeurd programma.
Onderzoeken van de afdeling groepscontrol
richten zich op de opzet en het functioneren van
de administratieve organisatie en interne controle
bij de werkmaatschappijen.
Voor de planning, uitvoering en bijsturing van de
bedrijfsvoering hanteert TBI de volgende instrumenten:
• De langetermijnstrategie is vastgelegd in een
Strategisch Plan. Op basis daarvan stellen de TBI
bedrijven hun plannen en budgetten op.
• De uitvoering van het jaarplan van TBI is de taak
van de statutaire directies van de TBI bedrijven. De
bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een procuratieschema en
in een directie-instructie.
• De TBI bedrijven rapporteren periodiek over de
voortgang aan de Raad van Bestuur. De financiële
rapportages worden centraal beoordeeld en
vergeleken met goedgekeurde begrotingen.
Prognoses worden per kwartaal getoetst en waar
nodig aangepast.
• Elk kwartaal worden de operationele plannen en
de resultaatontwikkeling van de TBI bedrijven
besproken, met veel aandacht voor de belangrijkste
risico’s en de acties om deze te beheersen.
• Tussen de kwartaalbesprekingen is er via regelmatig contact met de TBI bedrijven goed zicht
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op de operationele processen en de daaraan
verbonden risico’s.
Rapportagerichtlijnen zijn vastgelegd in het
periodiek geactualiseerde TBI Handboek
Verslaggeving, dat is gebaseerd op de geldende
wet- en regelgeving.

Bij TBI speelt projectbeheersing een centrale rol in
de beheersing van risico’s, vanaf het opstellen van de
offerte tot en met het afleveren van het eindproduct
en de garantieperiode. TBI onderscheidt daarbij de
volgende risicocategorieën: markt, operationeel,
financieel en compliance.

Beheersing van marktrisico’s
De diversiteit van activiteiten van TBI maakt dat de
risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten in de
diverse markten, onderling verschillen. Het hanteren
van een evenwichtige portfolio, met spreiding van
activiteiten over opdrachtgevercategorieën en marktsegmenten, vermindert de gevoeligheid van de
onderneming voor wisselende marktomstandigheden.
Andere politieke prioriteiten, nieuw bestuur bij (lagere)
overheden en wijziging van wet- en regelgeving met
een verandering van langetermijnplannen en lopende
projecten en intensivering van de concurrentie,
hebben risico’s voor TBI tot gevolg. Het infrastructuursegment is het meest gevoelig voor dit risico, aangezien
dit marktsegment specifiek in het ‘publieke domein’
is gelegen.

Beheersing van operationele risico’s
De bedrijven van TBI realiseren uiteenlopende
projecten, die van elkaar verschillen in complexiteit,
omvang, contractvorm en doorlooptijd. Om deze
projecten succesvol te kunnen afronden, moeten
de risico’s gedurende de voorbereiding, uitvoering
en afronding van de projecten in een vroegtijdig
stadium worden geïdentificeerd en hierna effectief
worden beheerst.
Ter beheersing van operationele risico’s zijn de
volgende maatregelen getroffen:
• Een constante focus op naleving van interne
procedures ten aanzien van projectmanagement.
• Duidelijke toekenning van de verantwoordelijkheid voor opdrachtaanvaarding. Deze ligt, binnen
de gestelde grenzen van de directie-instructies
en procuratieschema’s, bij de (statutaire) directies
van de TBI bedrijven.
• Vereiste goedkeuring voor grote projecten
of offertes met een verhoogd risicoprofiel van
de Raad van Bestuur.
• Hanteren van kwaliteitssystemen onder ISO. Dat
biedt garanties voor het gestructureerd aanbieden

•

•

en uitvoeren van projecten en biedt richtlijnen
voor het tijdig inschakelen van partners en
adviseurs.
Verzekering van risico’s, voortkomend uit de
uitvoering van projecten.
Voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Bestuur voor investeringen in grondposities,
het aangaan van langlopende verplichtingen
en het starten van de bouw van projecten voor
eigen risico.

Ook het personeelsbeleid is belangrijk in relatie
tot risicobeheersing. Projectmanagers vervullen een
sleutelrol in risicobeheersing. Zij volgen daarvoor
speciale opleidings- en trainingsprogramma’s.
Andere maatregelen zijn het op peil houden van
de vakkennis en, waar mogelijk, uitbesteding
van ICT-diensten aan specialisten.

Beheersing van financiële risico’s
De financiële risico’s omvatten financieringsrisico’s,
liquiditeitsrisico’s en de krediet-, rente- en valutarisico’s.
Door het projectmatige karakter van de activiteiten
van TBI varieert het gebruik van operationele
kasmiddelen sterk. TBI voorziet in haar werkkapitaalbehoefte door vanuit één punt centraal externe
financieringen aan te trekken. Vanuit deze centrale
treasuryfunctie is een interne financieringsstructuur
ingericht. Op basis van intern opgestelde kredietbeoordelingen stelt de Raad van Bestuur vanuit de
centrale treasuryfunctie kredietlijnen ter beschikking
aan de TBI bedrijven.
Er is een continue focus op het optimaliseren van
werkkapitaalbeheer, waarbij tevens de liquiditeit en
solvabiliteit van opdrachtgevers worden beoordeeld.
Indien noodzakelijk worden aanvullende zekerheden
gevraagd en / of worden vorderingen verzekerd.
Als gevolg van de aanhoudend slechte marktomstandigheden wordt terughoudend omgegaan
met het aangaan van nieuwe verplichtingen inzake
investeringen. TBI streeft ernaar te allen tijde over
een goede liquiditeitspositie te beschikken.
Belangrijke elementen daarbij zijn een strakke werkkapitaalbeheersing, een gezonde interestdekking
en schuld / winstverhouding.
Ter beheersing van financiële risico’s zijn de volgende
maatregelen getroffen:
• Afdekking van valutarisico’s in de offertefase
met wisselkoersclausules. Offertes met een
hoge slagingskans kunnen worden afgedekt met
valutaopties. Doordat kosten en opbrengsten
veelal in euro’s worden gerealiseerd, is het effect
van valutakoersverschillen voor TBI beperkt.

Jaarverslag 2010

•

•

Voor de langlopende schulden worden rentepercentages voor langere termijn vastgelegd.
Voor het opgenomen deel van de syndicaatfaciliteit – 8 miljoen – is ter beperking van het
renterisico een renteswap afgesloten.
De omvang van de kortlopende rentedragende
schulden is beperkt, waardoor het renterisico
gering is.
Aanscherping van de procedures met betrekking
tot het aangaan van nieuwe verplichtingen, zowel
qua verwerving van de grond als de start van de
bouw van nieuwe projecten. Achtergrond is dat
door de actuele marktontwikkelingen de voorraad
onverkochte woningen toeneemt. Dit geldt ook
voor de omvang van de grondposities als gevolg
van aangegane verplichtingen.
Een centrale treasuryfunctie, die toegang
waarborgt tot de geld- en kapitaalmarkt en in
de benodigde werkkapitaalbehoefte voorziet,
en inzicht heeft in de liquiditeitsbehoefte van de
TBI bedrijven. De betrokken concernonderdelen
trekken, in overleg met de centrale treasuryfunctie, projectfinancieringen aan op basis van
non recourse of limited recourse condities.

TBI heeft de beschikking over circa 600 miljoen aan
bancaire garantie- en kredietfaciliteiten. Hiervan is
ultimo 2010 voor het verstrekken van bankgaranties
en / of borgtochten 295 miljoen benut (2009:
303 miljoen). De groep heeft voor een bedrag
van 135 miljoen aan huur- en leaseverplichtingen.
Deze betreffen vooral lopende exploitatiekosten
waarvoor voldoende dekking bestaat.
Het aangaan van vastgoedontwikkelingsrisico’s, zoals
verwerving grondposities en het in uitvoering nemen
(‘start bouw’) van eigen ontwikkelingsprojecten,
is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van
de Raad van Bestuur. Gezien de bijzondere marktomstandigheden wordt elke investeringsaanvraag,
respectievelijk verzoek tot start van de bouw op zijn
eigen merites beoordeeld.

Beheersing van veiligheidsrisico’s
TBI hecht veel waarde aan veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden. TBI is zich ervan bewust dat
er vooral op een bouwplaats een verhoogd risico op
letsel bestaat en heeft daarom een beleid dat erop
is gericht de benodigde maatregelen te treffen ter
voorkoming van ongevallen, beroepsziekten en
schade. Veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden
zoveel mogelijk beheerst door met het oog op de
veiligheid en de gezondheid van de individuele
werknemer te ontwerpen, projecten planmatig voor
te bereiden en de arbeid zodanig te organiseren (de
inrichting van de bouwplaats daaronder begrepen)
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dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers en
voorts medewerkers adequaat te instrueren over
veilige werkmethoden. Binnen de decentrale
concernstructuur van TBI zijn de directies van de
TBI ondernemingen verantwoordelijk voor een
adequaat veiligheidsmanagementsysteem binnen
hun onderneming. Gezien het belang dat de Raad
van Bestuur hecht aan veiligheid zal in 2011 een
TBI brede richtlijn worden ontwikkeld waaraan deze
veiligheidsmanagementsystemen moeten voldoen.
Niettegenstaande het gehanteerde veiligheidsbeleid
hebben zich in 2010 een ernstig ongeval op het
project B-Tower van Aanneming Maatschappij J.P.
Van Eesteren B.V. met vijf ernstig gewonden en een
dodelijk ongeval bij Baas B.V. voorgedaan.
Op donderdag 21 oktober 2010 heeft op het project
B-Tower te Rotterdam een ernstig ongeval plaatsgevonden. Dit project wordt uitgevoerd door
Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. in
opdracht van MAB Development B.V.
De ondersteuningsconstructie, onder een deel van
de vloer van de derde verdieping, is bezweken.
Het beton voor dit deel werd op het moment van het
ongeluk gestort. Het oppervlak van het betreffende
vloerdeel betrof 320 m2.
Bij het ongeluk zijn vijf bouwplaatsmedewerkers met de
gestorte vloer naar beneden gevallen en daarbij ernstig
gewond geraakt. Alle vijf medewerkers waren in dienst
bij onderaannemers. Inmiddels zijn alle vijf personen uit
het ziekenhuis ontslagen. Zij revalideren thans thuis.
Op woensdag 17 november 2010 is tijdens
werkzaamheden aan het laagspanningsnet een bij
Baas B.V. tewerkgestelde monteur van 47 jaar om
het leven gekomen. De monteur was door Baas
ingehuurd via een technische detacheerder. Hij was
een ervaren monteur en gekwalificeerd om het werk
uit te voeren. Er zijn meerdere contacten geweest
met de familie van de monteur via zijn directe werkgever. De begrafenisplechtigheid is door directie en
lokaal management van Baas bijgewoond.
De Raad van Bestuur heeft besloten dat naast de
onderzoeken door de betrokken overheidsinstanties
voor elk van beide ongevallen tevens een door TBI
geïnitieerd onafhankelijk onderzoek zal worden
verricht.

Beheersing van compliance-risico’s
Maatschappelijk verantwoord en integer ondernemen,
wordt steeds belangrijker voor de reputatie van een
onderneming.
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Ter beheersing van compliance-risico’s zijn de
volgende maatregelen getroffen:
• Een letter of representation, jaarlijks ondertekend
door de directieleden, ter naleving van interne
regels en externe wet- en regelgeving. Daarnaast
verstrekken de statutaire directies jaarlijks een
In Control-verklaring aan de Raad van Bestuur.
• Rapportage per kwartaal over risico’s en
compliance-onderwerpen.
• Hanteren van een gedragscode voor medewerkers,
in dienst van ondernemingen waarin TBI een
meerderheidsbelang heeft. Binnen elk TBI bedrijf
is een toezichthouder aangesteld die toeziet op
de naleving van de TBI gedragscode.
• Een klokkenluidersregeling, die medewerkers
beschermt die handelswijzen in strijd met de
TBI gedragscode onder de aandacht brengen.
Ter naleving van de gedragscode van de Vereniging
van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
(NEPROM) is sinds medio 2010 het NEPROM
Transactieregister ingevoerd. De NEPROM streeft
naar verdere professionalisering en een adequate
positionering van de project-ontwikkelingsbranche
in het maatschappelijk verkeer. De kernwaarden
waarop NEPROM-leden ten aanzien van hun handelen
willen worden aangesproken zijn: zorgvuldigheid,
integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het Transactieregister is een intern systeem om
belangrijke aspecten van vastgoedtransacties
inzichtelijk en centraal toegankelijk te maken.
Het Transactieregister is gericht op de bevordering
van transparantie en controleerbaarheid.
PwC heeft als onderdeel van de accountantscontrole
de deugdelijke opzet en werking van dit systeem
vastgesteld.
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Personeel en organisatie

TBI is een netwerkorganisatie van zelfstandig
opererende bedrijven die actief zijn in de sectoren
vastgoed, bouw en techniek. Met het oog op het
onderscheidend vermogen ten opzichte van de
concurrentie bevordert TBI de (multidisciplinaire)
samenwerking tussen de bedrijven.
De bedrijven voeren elk een eigen personeelsbeleid
dat aansluit op de marktomstandigheden en lokale
situaties en bundelen daarnaast hun krachten bij
de ontwikkeling van de eigen talenten.

Medewerkers
TBI heeft eind 2010 8.742 medewerkers in vaste dienst,
een lichte daling ten opzichte van 2009 (9.000).
De daling is het gevolg van een combinatie van
desinvesteringen in een aantal bedrijven, natuurlijk
verloop en interne reorganisaties. De spanningen op
de arbeidsmarkt zijn, als gevolg van de kredietcrisis
en de daaruit voortvloeiende recessie, nagenoeg
verdwenen. Maar door een mismatch tussen vraag
en aanbod blijft er nog steeds een tekort aan vaktechnisch geschoold personeel.

Management development
Binnen TBI wordt Management Development (MD)
ingezet om interne doorgroei te bevorderen en
toptalent te behouden, waarbij door de Raad van
Bestuur een voorkeur is uitgesproken voor interne
kandidaten voor vacatures op directieniveau.
Een bijkomend voordeel van MD en haar ontwikkeltrajecten is dat TBI en haar bedrijven zich hiermee
kunnen profileren als een aantrekkelijke werkgever
voor talentvolle jonge hbo’ers en academici.
Om in de toekomst over voldoende toptalent te
beschikken, is het noodzakelijk om dit talent ook
daadwerkelijk te identificeren, te ontwikkelen en
te behouden.
Management development is een vast jaarlijks
gespreksonderwerp tussen de Raad van Bestuur
en de directies van de bedrijven. De actuele stand
rond opvolging van de directie zelf en van sleutelfunctionarissen wordt besproken.
De aandacht is en blijft sterk gefocust op ontwikkeling
van getalenteerde medewerkers binnen de eigen
onderneming. TBI stimuleert en ondersteunt de
bedrijven daar waar mogelijk en draagt zorg voor
verankering binnen de bedrijven.
Daar waar nodig worden loopbaantrajecten ontwikkeld
over de bedrijven heen. Dit is noodzakelijk wanneer er
voor ‘potentials’ binnen het huidige bedrijf onvoldoende
loopbaanmogelijkheden bestaan of wanneer het voor
de ontwikkeling op langere termijn noodzakelijk is een
tijdelijke plaatsing elders te realiseren.

TBI maakt onderscheid tussen twee elkaar
aanvullende categorieën van potentials:
Talent: binnen 2 tot 5 jaar doorgroeien naar
projectleider / manager, bedrijfsleider of hoofd
van een afdeling.
Toppotentieel: binnen een periode van 5 jaar
doorgroei mogelijk naar (bedrijfs-)directeur
of lid van het management team (rapporterend
aan de statutaire directie).
De kwaliteit van het management development
binnen de bedrijven is de laatste jaren aanmerkelijk
toegenomen. Het nieuwe opleidingsprogramma van
TBI acdmy is verder gedifferentieerd; de verschillende
doelgroepen krijgen de opleiding die bij hen past.
Bovendien bevordert het programma de samenwerking en samenhang binnen TBI.
In de tabel op pagina 42 zijn de leeftijdsopbouw en
het opleidingsniveau weergegeven in een overzicht
van alle medewerkers. Van de totale populatie
binnen het concern is de groep met een opleiding
op HBO / WO-niveau op dit moment bijna 25 procent.
De gemiddelde leeftijd binnen het concern beweegt
zich tussen de 40 – 45 jaar. De opbouw is hiermee als
evenwichtig te kwalificeren. Daarnaast is een kleine
10 procent van de medewerkers vrouw.

TBI acdmy
Met gemotiveerde medewerkers die over de juiste
kennis en vaardigheden beschikken, kunnen onze
bedrijven succesvol presteren. Betrokken en goed
opgeleide medewerkers zijn bereid om samen te
werken, kennis te delen en de beschikbare capaciteit
in de onderneming optimaal te benutten. De bedrijven
besteden dan ook veel aandacht aan de instroom en
opleiding van goed opgeleide medewerkers.
Via TBI acdmy beschikt TBI over een uitgebreid intern
ontwikkel- en trainingsprogramma, een uniek platform
waar mensen uit verschillende bedrijven elkaar
ontmoeten en leren kennen. Deze ontmoetingsplaats
vormt een vruchtbare basis voor een hechte samenwerking.
TBI acdmy biedt drie programma’s aan:
Het TALENT-programma (16 deelnemers en een
doorlooptijd van twee jaar) voor medewerkers met
twee tot zeven jaar werkervaring, jonger dan 34 jaar,
met minimaal een HBO-diploma en een verwacht
minimaal doorgroeipotentieel naar projectmanager /
-leider, bedrijfsleider of hoofd van een afdeling.
De focus bij dit opleidingstraject ligt op financiën,
projectmanagement en persoonlijke vaardigheden.
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Het TOP-programma (16 deelnemers en een
doorlooptijd van anderhalf jaar) voor medewerkers
tussen de 34 en 45 jaar en werkzaam op het niveau
van projectleider / -manager, bedrijfsleider of afdelingshoofd, met minimaal een HBO-diploma en een
minimaal doorgroeipotentieel naar (bedrijfs-)directeur
of lid van het management team (rapporterend aan
de statutaire directie). De nadruk ligt op leiderschap,
strategieontwikkeling, corporate finance en multidisciplinair projectmanagement.
Het TRAINEE-programma (16 deelnemers en een
doorlooptijd van twee jaar) voor net afgestudeerde
HBO’ers en TU’ers. De trainees doorlopen drie projectperiodes van elk acht maanden bij verschillende
TBI bedrijven. In dit opleidingsprogramma ligt het
accent op financiën, projectmanagement en
persoonlijke vaardigheden.

wens. De vacatures worden volledig geautomatiseerd
rechtstreeks door de bedrijven geplaatst en na een
vaste periode automatisch verwijderd. Zo blijft de
vacaturebank actueel.

Stichting Studiefonds TBI
Stichting Studiefonds TBI bevordert scholing, studie
en vorming van kinderen van medewerkers van
TBI ondernemingen door het verstrekken van schoolen studietoelagen aan kinderen die een opleiding
volgen aan een door de Nederlandse overheid
erkende instelling. Stichting Studiefonds TBI geeft
een eigen jaarverslag uit, dat gepubliceerd wordt op
het intranet. Het boekjaar is gelijk aan het schooljaar:
de periode 1 augustus tot en met 31 juli.
Voor het cursusjaar 2010 / 2011 hebben zich in totaal
3.109 gegadigden voor een toelage aangemeld
(cursusjaar 2009 / 2010: 3.110).

Gedragscode
Zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijk
verantwoord ondernemen zijn, naast
professionaliteit in algemene zin, de kernwaarden
van TBI. Er wordt veel aandacht aan deze waarden
geschonken, onder meer tijdens de verschillende
TBI opleidingstrajecten.

Platform Personeel & Organisatie
Het platform voor personeelsfunctionarissen komt
viermaal per jaar bijeen. De nieuwe P&O-onderwerpen
passeren de revue. Ook de ontwikkelingen binnen
TBI acdmy worden in dit platform uitgebreid besproken.
De vacaturebank op www.tbi.nl functioneert naar

Medezeggenschap / Centrale
Ondernemingsraad
TBI hecht aan een goede samenwerking met het
vertegenwoordigend overleg.
De Centrale Ondernemingsraad bestaat momenteel
uit twintig leden, afgevaardigd door de ondernemingsraden van de bedrijven. Vijfmaal per jaar vindt een
overlegvergadering met de Raad van Bestuur plaats.
Eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst
met de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur gehouden, waarin een tevoren gekozen thema
wordt toegelicht en besproken. De discussies worden
door alle aanwezigen als waardevol beschouwd.

Leeftijdsopbouw en opleidingsniveau medewerkers
December 2010

< 20 jaar 20 – 30 jaar 30 – 35 jaar 35 – 40 jaar 40 – 45 jaar 45 – 50 jaar

> 50 jaar

Totaal

Universitair
Technisch

—

17

33

27

21

25

44

167

Overige

—

11

16

23

19

18

21

107

Technisch

3

280

222

237

229

147

271

1.389

Overige

1

63

68

64

81

68

77

423

25

637

423

407

494

369

812

3.167

5

129

77

81

99

72

108

570

90

430

261

275

332

310

795

2.493

5

78

65

53

79

44

102

426

129

1.646

1.164

1.168

1.354

1.053

2.229

8.742

HBO

MBO
Technisch
Overige
Overige
Technisch
Overige
Totaal
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Resultaten, vermogen en financiering

Resultaten
De bedrijfsopbrengsten zijn met 5 procent gedaald
tot circa 2,0 miljard.
De samenstelling van de bedrijfsopbrengsten naar
bedrijfssegment (voor eliminatie intercompany
opbrengsten) is als volgt:
2010

(x 1 miljoen)

2009

TBI vastgoed

149

211

TBI bouw

982

1.007

TBI techniek

908

948

2.039

2.166

15

29

2.024

2.137

Af: interne omzet
Bedrijfsopbrengsten

Het bedrijfsresultaat is met 4,3 miljoen – 19 procent
– gedaald van 22,3 miljoen tot 18,0 miljoen.
De samenstelling van het bedrijfsresultaat naar
bedrijfssegment is als volgt:
2010

De per saldo hogere rentelasten zijn hoofdzakelijk
het gevolg van de sterk gedaalde rentetarieven
op de geldmarkt en als gevolg hiervan lagere
vergoedingen op de uitgezette middelen en het
gebruik van projectfinancieringen.
Eind oktober 2010 is besloten om de Duitse dochteronderneming BFN van de Voorbij Groep te liquideren.
Het hieruit voorvloeiende liquidatieverlies verklaart
nagenoeg geheel het negatieve resultaat deelnemingen.
De bijzondere waardevermindering in 2010 betreft
de vastgoedportefeuille in samenhang met de
bijgestelde verwachtingen over het marktherstel
in de sector. De waardevermindering heeft een
omvang van 56,9 miljoen.
Mede door het negatieve resultaat voor belasting
als gevolg van de bijzondere waardevermindering
vastgoedportefeuille is de vennootschapsbelasting
met 16 miljoen gedaald tot negatief 11,1 miljoen
(2009: 5,0 miljoen). De negatieve belastingdruk
over 2010 bedraagt 26,6 procent (2009: positief
24,1 procent).
Het nettoverlies bedraagt 33,6 miljoen ten opzichte
van een nettowinst van 15,5 miljoen in 2009.

2009

Vermogen en financiering

x 1 mln

in %

x 1 mln

in %

De balans op basis van geïnvesteerd vermogen is
als volgt weer te geven:

TBI vastgoed

-9,8

-6,6

-10,3

-4,9

(x 1 miljoen)

2010

2009

TBI bouw

27,7

2,8

29,9

3,0
Vaste activa

141

148

-7

Nettowerkkapitaal

-99

-56

-43

Netto liquide middelen

208

210

-2

Geïnvesteerd vermogen

250

302

-52

Eigen vermogen

-38

Bedrijfsresultaat

TBI techniek
Groepskosten+overig
TBI

14,7

1,6

12,6

1,3

-14,6

—

-9,9

—

18,0

0,9

22,3

1,0

Het saldo van financiële baten en lasten, bestaande
uit rentebaten en -lasten en resultaat uit deelnemingen, bedraagt over 2010 -5,8 miljoen (2009:
-1,8 miljoen). De financiële baten en lasten zijn als
volgt samengesteld:
(x 1 miljoen)

2010

2009

Rentebaten

1,8

3,0

Rentelasten

-4,6

-4,8

Per saldo rentelasten

-2,8

-1,8

Resultaat deelnemingen

-3,0

—

-5,8

-1,8

Saldo financiële
baten en lasten

Verschil

240

278

Voorzieningen

10

11

-1

Langlopende schulden

—

13

-13

250

302

-52

Financiering

De netto-investeringen (investeringen minus
desinvesteringen) in materiële vaste activa bedragen
in 2010 21,0 miljoen (2009: 16,1 miljoen).
De afschrijvingen van materiële vaste activa
liggen op een hoger niveau, ad 26,6 miljoen
(2009: 24,5 miljoen).
Het nettowerkkapitaal bedraagt negatief 99,3 miljoen
(2009: -55,9 miljoen). De opbouw van het nettowerkkapitaal is weergegeven op pagina 44.
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(x 1 miljoen)

2010

2009

156

188

-194

-151

TBI techniek

- 47

-80

Overig

-14

-13

-99

-56

TBI vastgoed
TBI bouw

De bijzondere waardevermindering heeft enigszins
een vertekend beeld van de ontwikkeling nettowerkkapitaal bij TBI vastgoed tot gevolg.
Het nettowerkkapitaal TBI bouw blijft zich in gunstige
zin ontwikkelen. Dit is het gevolg van een lagere
investering projectontwikkeling en een fors lager niveau
aan uitstaande debiteuren. Bij TBI techniek is sprake van
een lager niveau aan uitstaande debiteuren.
Hiertegenover staat een verslechtering van het onderhanden werk, met name bij Croon en Wolter & Dros.
Dit is te verklaren door vooruitbetalingen die in 2010
fors lager zijn uitgekomen dan in 2009. De effecten van
het beleid tot verbetering van het nettowerkkapitaal
binnen TBI techniek zijn daarom minder zichtbaar dan
gewenst. Het beleid inzake beheersing van het nettowerkkapitaal zal verder worden aangescherpt.
De financiering van onderhanden werk, inclusief
investeringen in vastgoedontwikkeling, stabiliseert
zich rond het niveau ultimo 2009. Ultimo 2010 is er
sprake van een positief saldo van 16,8 miljoen (2009:
11,9 miljoen).
De investeringen in de vastgoedportefeuille (grondposities, bouwrechten, onverkochte woningen, e.d.)
bedragen ultimo 2010 210,2 miljoen (2009:
255,9 miljoen). Hierin is begrepen de voorraad
onverkochte woningen, waarvan de kostprijs ultimo
2010 19,3 miljoen bedraagt (2009: 29,1 miljoen).
De daling van de investeringen in vastgoedontwikkeling
hangt overwegend samen met de in 2010 getroffen
bijzondere waardeverminderingen van 56,9 miljoen.
De autonome toename van de grondposities als gevolg
van afnameverplichtingen is in 2010 beperkt gebleven.
De voorraad onverkochte woningen is afgenomen,
mede als gevolg van een strakke ‘financiële’ aansturing.
De voor vastgoedontwikkeling aangetrokken projectfinancieringen met een non-recourse zijn in omvang te
verwaarlozen. Deze financieringen hebben een omvang
van 2,1 miljoen per ultimo 2010 (2009: 2,1 miljoen).
Daarnaast blijft het onderhanden werk zowel in
opdracht voor derden als eigen ontwikkeling zich door
goede financieringsafspraken (en prudente waardering)
in gunstige zin ontwikkelen.
Het saldo van de belastingvorderingen is ten opzichte

van 2009 fors toegenomen. Deze verandering betreft
grotendeels de belastingvordering (14,5 miljoen) in
verband met de bijzondere waardevermindering
vastgoedportefeuille. Het saldo liquide middelen,
verminderd met de aflossingsverplichtingen en het
opgenomen rekening-courantkrediet, begrepen in
kortlopende schulden, bedraagt ultimo 2010:
207,6 miljoen (2009: 210,2 miljoen).
De schulden op lange termijn zijn gedaald ten opzichte
van ultimo 2009. Medio 2007 is een syndicaatfaciliteit
met een omvang van 200 miljoen afgesloten. Inmiddels
is deze faciliteit teruggebracht tot 108 miljoen met een
looptijd tot medio 2012. Hiervan is ultimo 2010
8 miljoen opgenomen. In het kader van dit
financieringsarrangement is een renteswap afgesloten
die het renterisico over het vaste gedeelte van deze
lening afdekt. Per ultimo 2010 wordt ruimschoots
voldaan aan de afgesproken bancaire convenanten.
Het balanstotaal van het concern op basis van de
totale activa bedraagt ultimo 2010: 738,3 miljoen
en is gedaald ten opzichte van 2009 (785,5 miljoen).
Per saldo is het eigen vermogen in 2010 belangrijk
afgenomen tot 239,4 miljoen (ultimo 2009:
277,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt
door het nettoverlies. Uitgaande van de totale activa
bedraagt de solvabiliteit ultimo 2010: 32,4 procent
(2009: 35,3 procent).
De door TBI gehanteerde ratio’s zijn gebaseerd op
de grondslagen conform Titel 9 Boek 2 BW met als
referentie de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, die per 1 januari 2010 van toepassing zijn.
Het verkorte kasstroomoverzicht, gebaseerd op
de indirecte methode, is als volgt weer te geven:
2010

2009

Operationeel

36

131

Investeringen

-21

-18

Financiering

-23

-34

Kasstroom

-8

79

(x 1 miljoen)

De operationele kasstroom in 2010 is positief
beïnvloed door een verbetering van het werkkapitaal,
met name als gevolg van een lager debiteurensaldo,
ondanks de verslechtering van het onderhanden
werk, het hoge vermogensbeslag in grondposities en
voorraad onverkochte woningen.
In de uitgaande kasstroom inzake investeringen zijn
begrepen de investeringen materiële vaste activa.
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Het jaar 2010 in cijfers
(x 1 miljoen)

2010

2009

Verandering

Bedrijfsopbrengsten

149

211

-29%

Bedrijfsresultaat

-9,8

-10,3

5%

- 6,6%

- 4,9%

–

65

147

-56%

Marge
Ontvangen opdrachten

Algemeen beeld
De marktomstandigheden voor de bedrijven binnen
TBI vastgoed blijven onveranderd somber. De bedrijven
binnen TBI vastgoed blijven hier merkbaar hinder
van ondervinden. Bij Synchroon zijn de gevolgen
van de aanhoudend slechte marktomstandigheden
duidelijk waarneembaar. De verkoop en productie
van nieuwbouwwoningen en commercieel
vastgoed liggen nog altijd op een zeer laag niveau.
Hierdoor kunnen de projecten, die in eigen beheer
door Synchroon worden ontwikkeld, slechts beperkt
in uitvoering worden genomen. Daarentegen is
het door het opknippen van projecten in kleinere
deelprojecten toch mogelijk om een deel van de
projecten in voorbereiding met succes naar de markt
te brengen.
Het bedrijfsresultaat van TBI vastgoed bedraagt een
verlies van 9,8 miljoen ten opzichte van een verlies van
10,3 miljoen in 2009. Het negatieve bedrijfsresultaat
is volledig toe te schrijven aan de ontwikkelingen bij
Synchroon. De overige bedrijven binnen TBI vastgoed
zijn winstgevend. Voor alle bedrijven binnen
TBI vastgoed geldt dat er een kritische focus is op de
ontwikkeling van de indirecte kosten. Alle bedrijven
binnen TBI vastgoed richten zich op het terugdringen
van vermijdbare organisatiekosten; indien noodzakelijk
worden reorganisaties doorgevoerd.

Bedrijfsontwikkelingen
Bij Hevo is een adviseur door de Dutch Green Building
Council benoemd tot BREEAM-NL Assessor. Daarmee
kan HEVO als onafhankelijke derde gebouwen op hun
duurzaamheid beoordelen volgens internationaal
geaccepteerde normen voor nieuwbouw en grote
renovatieprojecten. Daarnaast heeft Hevo een aantal
BREEAM-NL Experts aangesteld. Zij adviseren over
het laten certificeren van gebouwen en helpen bij
de voorbereiding van een assessment.
Andere initiatieven van Hevo betreffen het uitbrengen
van een duurzaamheidsrichtlijn voor scholen en
de lancering van zogeheten huisvestingsscripts voor
scholen. Met deze laatste is een onderwijsinstelling
in staat om aan de hand van scenario’s inzicht te

krijgen in de huisvestingsbehoeften op de langere
termijn, zodat huisvestingsbeslissingen goed
onderbouwd genomen kunnen worden.
Belangrijke projecten in 2010 waren het nieuwe
hoofdkantoor voor Waterschap Brabantse Delta in
Breda en De Grijze Generaal in Eindhoven: wonen,
commerciële ruimtes en GGZe onder één dak.
Voor het Wellantcollege te Houten is een strategisch
vastgoedplan opgesteld voor 29 schoollocaties,
waarbij de prestaties en knelpunten op financieel,
organisatorisch, functioneel en technisch gebied in
kaart zijn gebracht.
Daarnaast is Hevo bezig met het ontwikkelen van
een zorgconcept, samen met Koopmans Bouwgroep
en een architectenbureau.
Bij Synchroon is de organisatie qua personeelsomvang
aangepast aan de marktomstandigheden. De interne
organisatie is vereenvoudigd en de processen zijn
gestroomlijnd. Resultaat is dat Synchroon sterker dan
voorheen is gericht op de klant en de eindgebruiker.
Synchroon ontwikkelt pakketten voor duurzaamheid,
een marktgerichte benadering die de klanten aanzet
tot duurzame keuzen. In plaats van in termen van
koopsom, terugverdientijden en groenfinancieringsmogelijkheden wordt daarbij gecommuniceerd in
eindwaarden voor de klant, zoals voordeel, comfort
en gemak.
Voor het woonproject Droomweide in Bodegraven
voorziet het plan van Synchroon in de sociale woonbehoefte: de helft van de 240 woningen wordt voor
een zeer gunstige prijs aangeboden. Alle woningen
worden consumentgericht ontwikkeld; de bewoners
hebben veel inspraak bij het ontwerp van hun woning.
Ruim 20 procent verloopt via particulier opdrachtgeverschap, waarbij de bewoner van een eigen
architect gebruik kan maken. In de planvisie staat
verder een sterke samenhang tussen een veelheid
aan woningtypen centraal.
De grote diversiteit aan gevelbeelden refereert aan
de historische kern van Bodegraven. Voor de bouw
is ERA Contour ingeschakeld.
Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum
De Kwinkelier te Bilthoven heeft Synchroon
een masterplan opgesteld, in nauw overleg met
de gemeente en ondernemers.
Daarmee werd een samenwerking met de eigenaar
gerealiseerd die een eind maakte aan een jarenlange
impasse. Naast de renovatie van de winkels gaat
het ook om uitbreiding van winkelruimten, parkeergarage en de bouw van 110 appartementen.
Als bouwende partij is Heijmerink aangetrokken.
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TBI bouw

combinatie wordt samengewerkt, onder andere
met Croon, Wolter & Dros en Mobilis.

Het jaar 2010 in cijfers
(x 1 miljoen)
Bedrijfsopbrengsten

2010

2009

Verandering

982

1.007

-2%
-7%

27,7

29,9

Marge

2,8%

3,0%

–

Ontvangen opdrachten

1.081

1.006

7%

Bedrijfsresultaat

Algemeen beeld
De bedrijven binnen TBI bouw richten zich op een
aantal segmenten: woningbouw, utiliteitsbouw, infra
en toelevering. Met uitzondering van infra hebben
alle segmenten te maken met aanhoudend slechte
marktomstandigheden. De bedrijven binnen TBI
bouw merken duidelijk dat de verkoop en productie
van nieuwbouwwoningen en commercieel vastgoed
zeer sterk zijn teruggelopen. De forse terugval in de
productie van nieuwe woningen heeft ertoe geleid
dat woningbouwers en utiliteitsbouwers compensatie
zoeken in de overige kansen die de markten bieden.
Toenemende concurrentie en een dalend prijsniveau
op de aanbestedingsmarkt zijn het gevolg.
Het bedrijfsresultaat is in 2010 licht lager uitgekomen
dan in 2009. Afgezien van de marktomstandigheden
wordt de daling van het bedrijfsresultaat ook
veroorzaakt door de weersomstandigheden.
Begin 2010 en in december 2010 zijn bij enkele
projecten vertragingen ontstaan als gevolg van
de winterse omstandigheden.
Ondanks de marktomstandigheden zijn de uitgangsposities van de bedrijven binnen TBI bouw over
het algemeen goed te noemen. Deze bedrijven zijn
winstgevend en beschikken over een stevige
vermogensstructuur. De orderportefeuille voor 2011
is voor het overgrote deel benoemd of gecontracteerd.
De ontwikkeling van de bedrijfsdrukte in relatie tot
de omvang van de organisatie wordt bij alle bedrijven
nauwlettend gevolgd.

Bedrijfsontwikkelingen
Door J.P. van Eesteren werden voor Europol,
Rijksmuseum Amsterdam en Rabobank belangrijke
projecten uitgevoerd. De nieuwbouw van het hoofdkantoor van Europol in Den Haag is een omvangrijk
project met een korte bouwtijd; een integraal bouwen installatieproject in samenwerking met Croon en
Wolter & Dros. De verbouwing van het Rijksmuseum
in Amsterdam is een prominent project dat met
veel maatschappelijke aandacht wordt gevolgd. De
nieuwbouw van het bestuurscentrum van Rabobank
te Utrecht is een integraal project waar in een bouw-

ERA Contour zag de bouw van zijn woonproject
De Oriënt op 1 maart 2010 van start gaan. De Oriënt
is gelegen in de wijk Transvaal in Den Haag en
bestaat uit honderd herenhuizen, hofwoningen en
appartementen. De inspiratie voor het project ligt
in de vele oosterse culturen die de wijk rijk is, wat
vooral tot uiting komt in de vrolijke architectuur
met oriëntaalse ornamenten. Bij dit project was
de consument co-producent: tijdens klantenpanels
konden toekomstige bewoners meedenken over
de uitontwikkeling van het plan.
ERA Contour gaat zijn concept ‘Een Blok Stad’
op meer plaatsen toepassen. Een Blok Stad is een
concept waarbij oude panden een grondige cascorenovatie ondergaan; fundering, gevels en dak
worden vernieuwd. Dat zorgt voor een pand met
toekomstwaarde voor een bereikbare prijs, met
behoud van de identiteit van de locatie. Met woningcorporatie Ymere is een intentieovereenkomst
gesloten voor de start van drie pilots.
Bij Hazenberg Bouw wordt veel en in verschillende
combinaties samengewerkt bij nieuwbouw- en
renovatieprojecten, waaronder verpleeghuizen
en andere zorginstellingen. De Brabanthallen in
’s-Hertogenbosch krijgt met Hazenberg Bouw een
herbestemming als congrescentrum.
Nico de Bont, onderdeel van Hazenberg Bouw,
leverde eind 2010 de restauratie van de Sint Jan
in Den Bosch op. Daarmee is na elf jaar een van
Nederlands grootste en belangrijkste restauratieprojecten van de laatste decennia tot een afronding
gekomen.
Belangrijke projecten bij Heijmerink zijn het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam en de brede school
Theophile de Bock in Amsterdam. Het kantoor van
Eneco krijgt met onder andere een mos- en sedumdak een zeer duurzame uitstraling. Hier is ook een
innovatief bevestigingssysteem voor waterkeringen
toegepast. Met de Theophile de Bock-school
realiseerde Heijmerink een multifunctioneel gebouw
met een bruto vloeroppervlak van 7.000 m2.
Het is voorzien van een speciaal schuifsysteem
voor de zonwering, waarmee gekleurde glasplaten
in verschillende posities worden geschoven.
Toonbeeld van krachtenbundeling was de nieuwbouw voor het Sint Nicolaas Lyceum te Amsterdam.
Met Wolter & Dros en Croon werkt Heijmerink
hier aan de ambitie van de opdrachtgever om een
zo duurzaam mogelijke school te realiseren.
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Koopmans Bouwgroep werkt met Comfort Partners
en Voorbij Prefab Beton samen in het initiatief
SurPlus®Advanta. Dit bouwconcept staat voor seriematige, flexibele en duurzame woningbouw in kleine
aantallen. De woningen worden zoveel mogelijk
prefab gebouwd en op de bouwlocatie gemonteerd.
SurPlus®Advanta is een van de speerpunten binnen
het programma van duurzaamheidsactiviteiten van TBI.
Bij een renovatieproject in Enschede heeft Koopmans
165 woningen opgeschaald van energielabel F naar A.
Hierbij zijn prefabgevels toegepast die in één dag
werden geplaatst. In Leeuwarden voert Koopmans
(in combinatie) een drietal grootschalige projecten
uit: nieuwbouw en renovatie en parkeergarage voor
Provinciehuis, appartementen, winkels en kantoren
en het Fries Museum.
Het project De Verwondering in Almere is afgerond,
een unieke woonwijk met 550 woningen, twee
scholen, multifunctioneel centrum en vele andere
voorzieningen. Duurzaamheid speelt een grote rol in
de wijk, die zich onderscheidt door energiezuinigheid
en kwalitatief hoogwaardige materialen.
In Almere werd bovendien de eerste CO2-neutrale
woning van Koopmans Bouw opgeleverd.

Kanters bouwt het woonzorgcentrum
mr L.E. Visserhuis in Den Haag. Dit centrum is met
aanleunwoningen, verpleeghuisunits, restaurant,
zwembad, fysiotherapieruimte en crèche bijzonder
multifunctioneel. Het omvat ook dertig units, speciaal
voor patiënten die aan dementie lijden, met eigen
slaapkamer en sanitair, en een huiskamer voor
gezamenlijk gebruik.
Het Educatief Centrum Lombardijen in Rotterdam is
onderdeel van het Masterplan om de wijk Lombardijen
meer aantrekkelijk te maken. Het centrum, dat
bestaat uit hoog- en laagbouw, functioneert als
een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners en biedt
een combinatie van wonen, kinderopvang, educatie
en onderwijs.
Een bijzonder renovatie- en nieuwbouwproject van
Kanters was de onderwijsinstelling Nehalennia in
Middelburg. Het bestaande gebouw werd gestript
en voorzien van een nieuwe gevelafwerking en
-indeling. Het gebouw is daarnaast uitgebreid met
onder andere een nieuwe hoofdentree, muzieklokaal,
gymzaal, leerplein en een ICT-plein voor de opleiding
vmbo-ICT.
Kenmerkend voor het goede verloop van dit
complexe project waren de samenwerking met de
partners, het overleg met gemeentelijke instanties
en de voorlichting aan de omwonenden.

MDB, verhuurder van aannemersmaterieel, verzorgt
per 1 januari 2010 de bouwplaatsautomatisering op
de bouwplaatsen van TBI bedrijven, in samenwerking
met TBI Bouw SSC-ICT Diensten. MDB zorgt ervoor
dat de automatisering op de bouwplaatsen efficiënt
en effectief verloopt. Een innovatief project van MDB
is een pilot met een aggregaat op waterstof, bij de
nieuwbouw van het hoofdkantoor van ERA Contour.
Mobilis werkt nauw samen met Croon en Voorbij aan
een deelproject van het nieuwe Centraal Station van
Rotterdam: de Openbaar Vervoer Terminal. Terwijl
het station in gebruik blijft, worden hier de sporen
en bijbehorende voorzieningen aangepast en wordt
een nieuwe passage als loopverbinding tussen de
sporen en hallen gerealiseerd, naast twee nieuwe
stationshallen en een nieuwe Sporenkap. Een ander
markant project is de parkeergarage onder de
Markthal Rotterdam, een multifunctioneel gebouw
bij station Blaak met een bijzondere architectuur.
Mobilis realiseert (in combinatie) de onderbouw,
met een bouwput van 14 meter diep.
Voorbij Funderingstechniek voert 2.270 vibro-combipalen uit voor de toekomstige overdekte markthal.
Andere belangrijke (samenwerkings-)projecten zijn
Spoorzone Delft (spoortunnel met twee buizen,
ondergronds station en parkeergarage), Brug A50
Ewijk Valburg (snelwegverbreding van tweemaal
twee naar tweemaal vier rijstroken) en de Tweede
Coentunnel.
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Het jaar 2010 in cijfers
(x 1 miljoen)

2010

2009

Verandering

Bedrijfsopbrengsten

908

948

-4%

Bedrijfsresultaat

14,7

12,6

16%

1,6%

1,3%

–

994

913

9%

Marge
Ontvangen opdrachten

Algemeen beeld
Technologie maakt het mogelijk om relevante
oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken, nu en in de toekomst, bijvoorbeeld in de
zorgmarkt, bij waterbeheer en mobiliteit. De vraag
naar duurzame technologische oplossingen neemt
eveneens onverminderd toe. De activiteiten van de
techniekbedrijven hebben in meerderheid – ondanks
het lagere volume – een positieve bijdrage geleverd
aan het bedrijfsresultaat van TBI.
De orderportefeuille vertoont een stijging ten opzichte
van 2009. Dit wordt met name veroorzaakt door
een aantal bijzondere projecten op het gebied van
infratechniek. De schade door de crisis is nog niet
hersteld. De marktomstandigheden zijn ingrijpend
veranderd. Ook de ondernemingen binnen
TBI techniek hebben daar last van.
Bij een aantal bedrijven zijn vanwege de recessie
maatregelen genomen. Andere bedrijven bleken
desondanks in staat hun doelstellingen te halen.

Industrie
In de industriële markt heeft de kredietcrisis hard
toegeslagen. De bereidheid tot nieuwe investeringen
is fors afgenomen. De prijzen liggen op een laag
niveau. In de segmenten drinkwater en afvalwater
blijven de investeringen wel op peil. Service en
onderhoud vormen een onderstroom. De concurrentie
is aanzienlijk toegenomen. In de industrie is onder
meer gewerkt aan installaties voor de op- en overslag
van biobrandstoffen, afvalwaterzuiveringsinstallaties
en -transportsystemen, warmtekracht- en energiecentrales. Veel installaties worden toegepast
voor drinkwaterproductie, voor de productie van
voedingsmiddelen en in de olie-industrie.

Infrastructuur
In de infrastructuurmarkt zijn projecten uitgevoerd
voor het scheepvaartverkeer, spoor(tunnel)trajecten,
installaties voor ticketuitgifte, bewaking en beveiliging
van projecten en personen en glasvezelnetwerken
voor olieraffinage.
Croon en Eekels verzorgen het ontwerp en
de installatie van elektrische en elektrotechnische

installaties, voor projecten in de maritieme en
offshoremarkt. De dienstverlening richt zich op
bekabeling en installatie van systemen voor onder
andere bewaking, sturing en voortstuwing van
grote zeeschepen, jachten en boorplatforms.

Bedrijfsontwikkelingen
Croon heeft begin 2010 het Maintenance
Competence Centre ingericht, als antwoord op
de stijgende vraag in de markt naar onderhoudsdiensten op de lange termijn. Niet alleen maken
de onderhoudswerkzaamheden steeds vaker
deel uit van publiek-private samenwerkingscontracten voor nieuwbouwprojecten, maar ook
worden steeds meer multidisciplinaire onderhoudscontracten afgesloten.
Een andere, vooral door grote opdrachtgevers
verlangde methodiek is systems-engineering.
Daarvoor heeft Croon ‘Relatics’ ontworpen, een
modelleringssysteem waarmee kennis eenduidig
wordt vastgelegd, beheerd en ontsloten.
Croon heeft haar orderportefeuille in 2010 op het
gebied van infra aanzienlijk vergroot, met projecten
als de Tweede Coentunnel, de A15 MaasvlakteVaanplein en de Sluiskiltunnel. Een ander belangrijk
project is – in samenwerking met Wolter & Dros en
Mobilis – het nieuwe Centraal Station van Rotterdam,
waarvoor alle elektrotechnische installaties worden
verzorgd, inclusief die voor de eigen energieopwekking via speciaal ontworpen zonnepanelen
in de perronoverkappingen.
Een uniek initiatief was de ontwikkeling van een
puurwaterfabriek in opdracht van NieuWater, een
joint venture van waterleidingmaatschappij Drenthe
en waterschap Velt en Vecht. In deze installatie
voor hergebruik van afvalwater worden diverse
hoogwaardige, technische innovaties gecombineerd.
Hierdoor is een minimale hoeveelheid chemicaliën
voor de zuivering van het afvalwater nodig.
Wolter & Dros heeft een dochteronderneming
speciaal voor de woningmarkt opgericht: Comfort
Partners. De vestigingen van Comfort Partners zijn
alle installatiebedrijven met directe aansturing en
korte lijnen, die in staat zijn flexibel in te spelen op
uiteenlopende ontwikkelingen in de woningmarkt.
Opdrachtgevers wensen inzicht in de gehele levenscyclus van een gebouw of installatie.
Wolter & Dros ontwikkelt hiertoe het concept
Total Cost of Ownership, een initiatief dat integraal
bouwen, duurzaamheid, onderhoud en beheer omvat.
Belangrijke projecten zijn uitgevoerd voor DHV, UPC
en Schiphol. Bij de renovatie van het hoofdkantoor
van DHV te Amersfoort zijn duurzame en innovatieve
technieken toegepast, waarmee het energieverbruik
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en CO2-uitstoot sterk verlaagd zijn. Het nieuwe
hoofdkantoor van UPC in Leeuwarden heeft de op
een na hoogste score voor een duurzaam gebouw
in Europa (BREEAM-NL Excellent) en krijgt onder
meer een warmte- / koudebron voor verwarming
en koeling, groene daken, klimaatplafonds en groen
aangeklede atria, de ‘groene longen’ van het gebouw,
die zorgen voor lucht en licht.
Ook het TransPort-kantoorgebouw op Schiphol
voldoet aan de hoogste eisen van duurzaam bouwen,
volgens het internationaal gerenommeerde Platina
LEED-certificaat.

Naast werkzaamheden voor onder meer Cofely en
Microsoft heeft Acto integrale softwaresystemen
geïmplementeerd bij diverse TBI bedrijven. Bij HVL
betrof het de integratie van de digitale urenverantwoording in de black boxsystemen in de
bedrijfsauto’s. Bij Croon en MDB ging het om het
geïntegreerde ERP-systeem ActoProtect. Binnen het
cluster TBI techniek heeft Acto de service- en customer
relationshipmanagementsystemen geüniformeerd.

Bij de duurzame renovatie van het ministerie van
Defensie in Den Haag zijn alle innovaties toegepast
die WTH biedt op het gebied van vloerverwarming
en vloerkoeling.
Daarnaast was WTH een van de installatiebedrijven
bij het nieuwe hoofdkantoor van TNT te Hoofddorp,
een voorbeeldproject voor duurzaam bouwen. Bij de
watertoren in Bussum is maximaal ingezet op duurzaamheid: het gebouw is uitgeroepen tot het meest
energiezuinige pand van Nederland.
WTH heeft samen met Comfort Partners de
duurzame energiewoning Blue Caso ontwikkeld,
in opdracht van CRH Groep in Lelystad.
Eekels, actief op de industriële en maritieme markt,
heeft met de overname van de activiteiten van
Vos Mechanical Schoonebeek in 2010 de expertise
verbreed op het gebied van multidisciplinaire
projecten en onderhoud.
Daarnaast zijn met Croon de krachten voor de
industriële markt gebundeld. Met deze stappen
wordt de marktpositie in met name Noord-Oost
Nederland aanzienlijk versterkt.
HVL heeft zijn expertise op het gebied van industriële
automatisering en informatisering ontsloten met het
initiatief HVL On Site. Hiermee komt de kracht van
de volledige HVL-organisatie op locatie beschikbaar.
Veel ervaring met duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen deed HVL op met de
projecten De Autarc in Amsterdam en Avantis in
Heerlen.
Hier is gestreefd naar maximale synergie tussen
diverse technische disciplines, in combinatie met het
toepassen van duurzame materialen, laag energieverbruik en een minimum aan onderhoud.

Alfen heeft in een Europese aanbesteding van
compacte transformatorstations door energiebedrijf
Alliander een aandeel verworven van 85 procent.
Deze forse opdracht garandeert de levering van
stations voor een periode van vijf tot zeven jaar.
Alfen beschikt over een complete productportfolio
op het gebied van laadpunten voor elektrische auto’s.
Deze zeer innovatieve, nieuwe productgroep zal
naar verwachting uitgroeien tot een tweede hoofdactiviteit van Alfen.
Alfen is tevens specialist voor netwerken voor
de glastuinbouw binnen en buiten Europa.
Baas heeft een nieuw organisatiemodel en een nieuwe
leiding, waarmee de nodige maatregelen zijn genomen
om de bedrijfsvoering gezond en renderend te maken.
Baas heeft samen met Alfen via een aanbesteding
door Havenbedrijf Rotterdam de opdracht verworven
voor de herinrichting van de middenspanninginfrastructuur op het RDM-terrein te Rotterdam.
Op deze locatie wordt de industriehal omgebouwd
tot accommodaties voor scholen en bedrijven.
In opdracht van de Combinatie Crommelijn V.O.F. is
Baas ingeschakeld voor het verleggen en vernieuwen
van kabels en leidingen in het project Spoorzone Delft.
Fri-Jado heeft met Wal-Mart in Noord-Amerika de
contracten als preferred supplier voor grillapparatuur
en warmhoudvitrines met twee jaar verlengd.
Daarnaast is Fri-Jado voor de ombouw van de koelinstallaties betrokken bij de wijziging van 175 Super
de Boer-winkels naar de Jumbo-formule.
In Ahoy te Rotterdam zijn de horecafaciliteiten
vernieuwd.
Fri-Jado levert en installeert de automatiseringsapparatuur en bars. Voor de koeling levert Fri-Jado
een centrale CO2-installatie, een voor Fri-Jado
omvangrijke opdracht.
Het Belevingscentrum in Amersfoort van Wolter & Dros
is een inspirerende omgeving waar relaties kunnen
ondervinden welke invloed de fysieke omgeving
heeft op het welbevinden van mensen. Bezoekers
kunnen kennisnemen van de nieuwste stand van de
techniek en de invloed daarvan op comfort.
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Stichting Informatiecentrum Duurzame Energie
Technieken (IDET) geeft voorlichting over het gebruik
van energiezuinige en duurzame energiesystemen
in utiliteitsgebouwen en woningen. Het informatiecentrum beschikt over een demonstratieruimte,
waar energiezuinige apparatuur staat opgesteld
die ‘in bedrijf’ kan worden getoond. Het informatiecentrum is gehuisvest in Amersfoort en is op afspraak
te bezoeken.

Raad van Bestuur
ir. E.H.M. van den Assem, voorzitter
ir. P.L. Broekhuijsen
ir. D.A. Sperling
Rotterdam, 10 maart 2011
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Droomweide
Bodegraven

Droomweide is een nieuwe woonwijk in Bodegraven die zich
kenmerkt door een groen en dorps karakter. Tijdens de voorbereidingen zijn inwoners van Bodegraven op verschillende
momenten gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden.
Er is een foto- en ideeënwedstrijd georganiseerd, er heeft een
uitgebreide woontest plaatsgevonden en er zijn groepsgesprekken
geweest. Op inloopavonden hebben bewoners kunnen reageren
op de plannen.
Het plan van Synchroon voorziet in de sociale woonbehoefte
van de Bodegraafse bevolking: de helft van de 240 woningen
wordt aangeboden binnen een zeer gunstige prijscategorie.
Verder worden alle woningen consumentgericht ontwikkeld, wat
inhoudt dat de bewoners veel inspraak hebben bij het ontwerp
van hun woning. Ruim 20% van de woningen zal via particulier
opdrachtgeverschap worden gerealiseerd, waarbij de bewoner
in de gelegenheid wordt gesteld een eigen ontwerp te maken
met een eigen architect.

Synchroon
ERA Contour
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Ultra Puur
Waterfabriek

De CO2-neutrale woning
Almere

De Ultra puur waterfabriek, gebouwd bij de rioolwaterzuivering
in Emmen, is een fabriek die gezuiverd rioolwater verder zuivert
tot ultrapuur water. Het is zelfs gezuiverd van mineralen en
daarmee ‘schoner’ dan drinkwater.
De NAM zal met behulp van dit zeer schone water de oliewinning
hervatten uit het Schoonebeekerveld. Uit het water wordt stoom
gemaakt die onder het olieveld in de bodem wordt geïnjecteerd
ten behoeve van de oliewinning.
Croon en Eekels hebben de krachten gebundeld voor de elektrotechnische installaties bij dit innovatieve maatwerkproject.
De nauwe samenwerking maakte het mogelijk om tijdens
het project goed te anticiperen en kort te schakelen op actuele
situaties.

In De Verwondering, het nieuwbouwwoningenproject in
Almere, is een zogeheten CO2-neutrale woning ontwikkeld en
gerealiseerd. Alle benodigde energie voor dagelijks gebruik,
zoals verwarming, koken en verlichting, wordt door de woning
zelf opgewekt. Dit wordt gerealiseerd met zonnepanelen, een
warmtepompboiler met zonnecollectoren en twee windmolens.
Deze voorzieningen zijn geïntegreerd in het ontwerp. De woning
is met deze innovaties CO2-neutraal en meer dan energieneutraal.
De woning voldoet daarmee nagenoeg aan het concept PHPP,
‘Passivhaus Projektierungs Paket’.

Croon
Eekels

Koopmans Bouwgroep
Comfort Partners
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Eneco
Rotterdam

Het nieuwe hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam bestaat uit
drie gekromde vleugels van wisselende hoogtes, op een verhoogd
maaiveld dat de bovengrondse en ondergrondse parkeerlagen
omvat. De drie vleugels zijn tot en met de vijfde verdieping met
elkaar verbonden; vanaf de zesde tot en met de achtste verdieping
zijn het twee vleugels. De gebouwdelen omsluiten een ruim
atrium. Op de plaatsen waar de bouwdelen elkaar raken, zijn
centrale voorzieningen, zoals trappen, liften, schachten en
sanitaire ruimten gesitueerd. Het gebouwoppervlak beslaat in
totaal circa 44.500 m2 bruto vloeroppervlak, waarvan 30.300 m2
kantoorruimte en 14.200 m2 parkeergarage.
Het gebouw is met een A+ energielabel zeer energiezuinig en
heeft een ‘groene’ uitstraling met een begroeide gevel over een
hoogte van drie bouwlagen, een beplant verhoogd maaiveld,
een hellend mos-sedumdak op het paviljoen en daktuinen op de
twee lagere vleugels. In het gebouw zijn bijzondere technische
en duurzame oplossingen verwerkt op het gebied van zonneenergie, windenergie en luchtcirculatie. Het gebouw heeft een
op de zon georiënteerde ruimtelijke opbouw.
Het nieuwe hoofdkantoor van Eneco gaat 1.400 medewerkers
huisvesten. Dankzij de indeling met open ruimtes en aanvullende
voorzieningen is het benodigde kantooroppervlak gereduceerd,
wat kosten bespaart en onnodig energieverbruik voor lege
ruimten voorkomt.

Heijmerink Bouw
Voorbij Prefab Beton
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Grondslagen van de financiële verslaggeving

Presentatie jaarrekeninggegevens
De jaarrekening 2010 is opgesteld in overeenstemming
met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de
functionele valuta van de onderneming. Alle financiële
informatie luidt in duizenden euro’s, tenzij anders
vermeld.
De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is
op grond van artikel 402 van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk
Wetboek op vereenvoudigde wijze samengesteld.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa
en verplichtingen en van baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van
deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen
in de periode waarin de schatting wordt herzien
en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

van de combinatie en / of van een of meer van de
partners daarin.
Resultaten van verkregen deelnemingen worden
in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt vanaf
de effectieve datum van verwerving. Resultaten van
in het verslagjaar afgestoten deelnemingen worden
verwerkt tot aan het moment van afstoting.
Met inachtneming van de bepalingen van artikel 379
en 414 van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is
een lijst van deelnemingen ter inzage gelegd bij
het Handelsregister te Rotterdam. Voor een enkele
Nederlandse geconsolideerde vennootschap is een
verklaring afgegeven als bedoeld in artikel 2:403 BW.

Vreemde valuta
Bij herleiding naar euro’s van de jaarrekeningen van
groepsmaatschappijen en deelnemingen, die zijn
opgemaakt in vreemde valuta, worden de
koersverhoudingen per balansdatum aangehouden.
Resultaten voortvloeiende uit deze herleiding worden
in de reserve omrekeningsverschillen verwerkt.
Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum.
Eventuele koersverschillen komen ten gunste of
ten laste van het bedrijfsresultaat.

Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële
gegevens van TBI Holdings B.V., van de groepsmaatschappijen waarin TBI Holdings B.V. meer dan
de helft van het stemgerechtigde kapitaal houdt of
waarin TBI Holdings B.V. op grond van aanvullende
regelingen beschikt over de beslissende zeggenschap
inzake het bestuur en het financiële beleid en andere
rechtspersonen waarop TBI Holdings B.V. een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover
zij de centrale leiding heeft. In het algemeen betreft
het deelnemingen waarin het belang meer dan
50 procent bedraagt. De activa en passiva, alsook
de resultaten van deze ondernemingen worden voor
honderd procent in de consolidatie opgenomen.
Het belang van derden in het groepsvermogen en
in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.
Deelnemingen in combinaties – dat zijn deelnemingen
waarin op basis van een samenwerkingsovereenkomst
de zeggenschap gezamenlijk met derden wordt
uitgeoefend – worden proportioneel in de consolidatie
opgenomen. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet
van belang. Indien aannemingscombinaties worden
uitgeoefend in de vorm van een vennootschap onder
firma wordt rekening gehouden met hoofdelijke
aansprakelijkheid, indien en voorzover daartoe
aanleiding bestaat op grond van de financiële positie

Voor beheersing van valutarisico’s, die voortvloeien
uit de gewone bedrijfsuitoefening, maakt TBI gebruik
van afgeleide financiële instrumenten. Gerealiseerde
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van
het bedrijfsresultaat.

Waardering
Voorzover niet anders vermeld, worden activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De waarderingsgrondslag voor immateriële vaste
activa is historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde.
Immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven
over de geschatte economische levensduur van
5 jaar.
De waarderingsgrondslag voor materiële vaste activa
is historische kostprijs of lagere bedrijfswaarde.
Afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte
economische levensduur.
De deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde
volgens de grondslagen van deze financiële
verslaggeving. Met op de balansdatum opgetreden
waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

58

TBI Holdings B.V.

Goodwill is gedefinieerd als het positieve verschil
tussen de verkrijgingsprijs en nettovermogenswaarde
van de verworven kapitaalbelangen, hetgeen
ten laste van de overige reserves wordt gebracht.
De verkrijgingsprijs bestaat uit de koopsom die
betaald wordt voor de overname waaraan toegevoegd
de eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn
aan de overname. De nettovermogenswaarde van
de deelneming wordt bepaald door de activa,
voorzieningen en de schulden van de deelneming
te waarderen en haar resultaat te berekenen op
dezelfde grondslagen als die van TBI Holdings B.V.
Vorderingen op lange termijn worden opgenomen
tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek
van een waardecorrectie wegens oninbaarheid.
Onderhanden werken voor derden worden gewaardeerd op directe projectkosten – voornamelijk
materialen, diensten van derden en onderaanneming,
lonen en sociale lasten – verhoogd met opslagen
ter dekking van algemene kosten. Aan projecten
wordt de geprognosticeerde winst toegerekend in
verhouding tot het gereed zijnde deel, respectievelijk
het deel van het project dat is uitgevoerd. Voor de
berekening van de projectvoortgang wordt hierbij
mede gelet op het quotiënt van de tot balansdatum
bestede kosten voor reeds verrichte werkzaamheden
en de geschatte totale kosten. Winstneming blijft
achterwege zolang geen betrouwbare schatting kan
worden gemaakt van het projectresultaat.
Voorzieningen voor verliezen worden op de waardering
in mindering gebracht. Bij de grote stroom kleinere
projecten met veelal een looptijd korter dan één jaar
wordt de winst genomen bij oplevering van het project.
Deze methodiek zal niet leiden tot een materiële
invloed op het vermogen en resultaat.
Grond in eigendom wordt gewaardeerd op verkrijgingprijs, vermeerderd met de kosten van infrastructurele
ontwikkelingen, en overige uit het bezit van grond
voortvloeiende kosten, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor ontwikkelingsrisico’s,
zodra deze voorzienbaar zijn.
Onderhanden werken voor eigen ontwikkeling worden
gewaardeerd op directe projectkosten, verhoogd
met opslagen ter dekking van algemene kosten.
Aan projecten wordt winst toegerekend op basis van
de voortgang van de productie en de gerealiseerde
verkopen. Voorzieningen voor verliezen worden
op de waardering in mindering gebracht.
Projectfinancieringen met een non / limited recourse
karakter zijn eveneens in mindering gebracht.

In beginsel wordt geen rente toegevoegd aan grond
in eigendom, alsmede onderhanden werken voor
eigen ontwikkeling, behalve wanneer sprake is van
projectgebonden financiering met een zogenaamd
limited recourse karakter in samenwerking met
derden.
De voorraden worden gewaardeerd op historische
kostprijs of lagere marktwaarde, rekening houdend
met een waardecorrectie voor incourantheid onder
toepassing van de Fifo-methode.
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd
op nominale waarde, verminderd met een waardecorrectie wegens oninbaarheid.
Effecten worden gewaardeerd op historische kostprijs of lagere marktwaarde.
De voorziening voor jubileumuitkeringen betreft
de contante waarde van de uitkeringen aan de
medewerkers inzake jubilea. Bij de berekening van
de voorziening is rekening gehouden met een
vertrekkans van de medewerkers.
De voorziening voor latente belastingverplichtingen
heeft betrekking op afwijkende fiscale waardering
van activa en passiva ten opzichte van de bedrijfseconomische waardering. De verplichting is berekend
tegen het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting. Latente belastingvorderingen worden
gewaardeerd, indien in redelijkheid kan worden
aangenomen dat realisatie binnen de fiscale termijnen
zal kunnen plaatsvinden.
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende schulden worden
opgenomen onder kortlopende schulden: kredietinstellingen en dergelijke.

Bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben.
Bedrijfsopbrengsten en resultaat worden bepaald
op basis van historische kostprijs.
De bedrijfsopbrengsten omvatten de netto-omzet,
de mutatie in het onderhanden werk (inclusief
winstopslag en / of getroffen verliesvoorzieningen)
en de overige bedrijfsopbrengsten. De netto-omzet
omvat de in de verslagperiode verantwoorde
opbrengstwaarde van de opgeleverde werken en
de geleverde goederen en diensten (exclusief
omzetbelasting).
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Winst op onderhanden werken voor derden en voor
eigen ontwikkeling wordt genomen voor het gedeelte
van de verwachte winst dat overeenkomt met het
uitgevoerde deel van het werk. Ten aanzien van
winstneming op werken voor eigen ontwikkeling
wordt tevens de stand van de verkopen in aanmerking
genomen.

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op
interest die aan het verslagjaar toegerekend kan
worden.

De bedrijfslasten worden bepaald op historische
basis. Bij de bepaling van de kosten van grond- en
hulpstoffen wordt in het algemeen de Fifo-methode
gebruikt. Leveringen binnen het concern worden
tegen marktconforme prijzen verrekend.
Uitgaven voor ontwikkeling zijn slechts geactiveerd
indien is voldaan aan de voorgeschreven activeringscriteria. Kosten voor onderzoek worden niet
geactiveerd.

Het resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen
wordt bepaald op een met het belang van TBI
overeenkomend deel van de resultaten gedurende
het verslagjaar, na aftrek van de daarop betrekking
hebbende belastingen.
Belastingen over de winst worden bepaald op basis
van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening,
rekening houdend met fiscale faciliteiten, zoals
verliescompensatie en deelnemingsvrijstelling.
Baten uit hoofde van verliescompensatie worden
in aanmerking genomen, zodra compensatie
voorzienbaar is.

Kasstroomoverzicht
De kosten, voortvloeiend uit personeelsbeloningen,
zoals lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening, voorzover ze verschuldigd
zijn aan werknemers. Andere personeelsbeloningen,
met uitzondering van jubileumuitkeringen, worden
in het jaar van uitkering ten laste van het resultaat
gebracht.
De kosten, voortvloeiend uit pensioenregelingen, zijn
in principe gelijk aan de over die periode aan pensioenfonds en verzekeringsmaatschappijen verschuldigde
pensioenpremies. Voorzover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor
een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum
reeds betaalde premies de verschuldigde premies
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen, voorzover sprake zal zijn van terugbetaling door de fondsen, respectievelijk verzekeringsmaatschappijen of van verrekening met in de toekomst
verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten
opzichte van de fondsen, verzekeringsmaatschappijen
en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor
de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom
van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de
verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen
wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met de fondsen, verzekeringsmaatschappijen, de pensioenovereenkomst met de
werknemers en andere (expliciete of impliciete)
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening
wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen
op balansdatum af te wikkelen.

59

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens
de indirecte methode. Bij deze methode wordt
het nettoresultaat aangepast voor posten van
de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben
op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar,
mutaties in balansposten en posten van de
winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten
en uitgaven niet worden beschouwd als behorende
tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht
bestaat uit de liquide middelen en genoteerde
effecten. Koersverschillen worden direct verwerkt
onder de desbetreffende posten. De verkrijgingsprijs van acquisities wordt opgenomen onder
de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2010
(vóór winstbestemming)

31 december 2010

31 december 2009

Vaste activa
2.558

2.330

Materiële vaste activa [2]

138.068

144.953

Financiële vaste activa [3]

579

Immateriële vaste activa [1]

171
141.205

147.454

Vlottende activa
Onderhanden werk [4]
– opdrachten derden

-211.904

-257.849

– grondposities e.d.

210.220

255.920

– eigen ontwikkeling

18.453

13.690

16.769

11.761

Voorraden [5]
Vorderingen [6]
Effecten [7]
Liquide middelen [8]

22.863

27.488

319.830

352.630

187

175

237.450

245.958

597.099

638.012

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen e.d. [9]
Overige schulden [10]

30.046

35.958

458.788

447.803

488.834
Saldo vlottende activa en kortlopende schulden

Langlopende schulden [11]
Voorzieningen [12]

483.761
108.265

154.251

249.470

301.705

—

12.526

9.733

11.241

Groepsvermogen
Eigen vermogen [13]

239.382

277.507

Aandeel van derden

355

431
239.737

277.938

249.470

301.705

Jaarverslag 2010

Jaarrekening 2010
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010

Bedrijfsopbrengsten [14]

2010

2009

2.023.851

2.136.827

Bedrijfslasten
Kosten van grond- en hulpstoffen

-1.181.966

-1.248.679

Kosten van uitbesteed werk en
-94.128

-92.446

-401.826

-413.384

Sociale lasten

-72.427

-72.654

Pensioenlasten

-30.881

-30.695

Afschrijving materiële vaste activa [15]

-26.626

-24.448

andere externe kosten
Lonen en salarissen

Afschrijving immateriële vaste activa [16]
Overige bedrijfskosten

-659

-538

-197.293

-231.693

-2.005.806

-2.114.537

Bedrijfsresultaat voor bijzondere
waardevermindering
Bijzondere waardevermindering [4]

18.045

22.290

-56.916

—

-38.871

22.290

Bedrijfsresultaat na bijzondere
waardevermindering
Rentebaten en -lasten [17]

-2.814

Resultaat uit deelnemingen

-2.986

-1.733
-60
-5.800

-1.793

-44.671

20.497

11.092

-4.957

-33.579

15.540

-32

-43

-33.611

15.497

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen
Belastingen over het resultaat [18]
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen
Aandeel van derden in resultaat groepsmaatschappijen
Nettoresultaat
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010

2010
Nettoresultaat boekjaar
Correctie inzake bijzondere waardevermindering (netto)
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Afname voorzieningen als gevolg van deconsolidatie
Overige mutaties voorzieningen
Mutaties werkkapitaal, exclusief liquide middelen

-33.611

2009
15.497

42.402

—

659

538

26.626

24.448

—

-83

-1.508

-5.817

1.000

96.074

Nettokasstroom uit operationele
bedrijfsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

35.568

130.657

-517

-1.208

-22.749

-21.586

1.748

5.501

-396

-1.223

1.656

729

Investeringen in materiële vaste activa,
afkomstig van acquisities
Desinvesteringen materiële vaste activa
als gevolg van deconsolidatie
Investeringen immateriële vaste activa
afkomstig van acquisities

-370

—

Mutaties financiële vaste activa

-408

85

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-21.036

-17.702

Aflossing langlopende schulden

-8.000

-14.000

Overige mutaties langlopende schulden

-4.526

-2.755

Koersverschillen
Mutaties kredietinstellingen
Mutaties aandeel derden
Dividend
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettokasstroom in boekjaar
Beginstand liquide middelen en effecten
Afname, respectievelijk toename
Eindstand liquide middelen en effecten

135

43

-5.912

-3.001

-76

39

-4.649

-14.286
-23.028

-33.960

-8.496

78.995

246.133

167.138

-8.496

78.995

237.637

246.133

8.721

3.498

Waarvan mutaties in boekjaar in bouwcombinaties
en andere samenwerkingsverbanden
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Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

Eigen vermogen
Geplaatst

Agio-

Overige

Niet verdeelde

kapitaal

reserve

reserves

winsten

Totaal

45.378

7.683

175.385

47.807

276.253

Toevoeging aan de reserves

—

—

33.521

-33.521

—

Koersverschillen

—

—

43

—

43

Stand per 1 januari 2009

Dividend 2008

—

—

—

-14.286

-14.286

Resultaat 2009

—

—

—

15.497

15.497

45.378

7.683

208.949

15.497

277.507

Toevoeging aan de reserves

—

—

10.848

-10.848

—

Koersverschillen

—

—

135

—

135

Stand per 31 december 2009

Dividend 2009

—

—

—

-4.649

-4.649

Resultaat 2010

—

—

—

-33.611

-33.611

45.378

7.683

219.932

-33.611

239.382

Concessies

Ontwikkeling

Totaal

1.591

2.402

3.993

-732

-931

-1.663

859

1.471

2.330

Stand per 31 december 2010

Toelichting op de geconsolideerde balans

[1] Immateriële vaste activa
Stand per 1 januari 2010
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Afschrijvingen
Consolidaties en deconsolidaties, e.d.
Saldo

5

512

517

-321

-338

-659

—

370

370

-316

544

228

Stand per 31 december 2010
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

1.596

3.246

4.842

-1.053

-1.231

-2.284

543

2.015

2.558
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[2] Materiële vaste activa
Bedrijfs-

Machines

Andere vaste

Activa in

gebouwen en

en

bedrijfs-

bestelling,

terreinen

installaties

middelen

e.d.

Aanschaffingswaarde

116.805

112.612

138.024

4.415

371.856

Cumulatieve afschrijvingen

-44.256

-81.175

-101.435

-37

-226.903

72.549

31.437

36.589

4.378

144.953

1.871

8.465

11.823

590

22.749

-140

-1.157

-451

—

-1.748

Afschrijvingen

-4.528

-7.196

-14.900

-2

-26.626

Consolidaties en deconsolidaties, e.d.

-1.822

58

504

—

-1.260

—

—

4.230

-4.230

—

-4.619

170

1.206

-3.642

-6.885

Aanschaffingswaarde

116.205

109.462

151.673

774

378.114

Cumulatieve afschrijvingen

-48.275

-77.855

-113.878

-38

-240.046

67.930

31.607

37.795

736

138.068

Totaal

Stand per 1 januari 2010

Boekwaarde
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Desinvesteringen

Herrubriceringen
Saldo
Stand per 31 december 2010

Boekwaarde

De afschrijvingen worden berekend tegen de volgende percentages op jaarbasis:

Bedrijfsgebouwen
Materieel, machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen (auto’s, woningen)

2½ tot 33 procent
20 procent
10 tot 20 procent

[3] Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn:
Niet geconsolideerde
deelnemingen
Stand per 1 januari 2010
Boekwaarde

171

Mutaties in de boekwaarde
Saldo van verwervingen en afstotingen
Ontvangen winstuitkeringen en dividenden
Aandeel resultaat boekjaar
Saldo

3.517
-101
-3.008
408

Stand per 31 december 2010
Boekwaarde

579
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[4] Onderhanden werk
31 december 2010

31 december 2009

Per 31 december zijn de onderhanden werken als volgt
te verdelen:
Opdrachten derden
Kosten, inclusief naar rato van voortgang genomen winst,
verminderd met voorzieningen voor verliezen
Af: Gedeclareerde termijnen

1.949.181

1.798.649

-2.161.085

-2.056.498
-211.904

-257.849

Grondposities, bouwrechten en onverkochte woningen, e.d.
Kosten, verminderd met voorzieningen voor verliezen

220.805

Af: Gedeclareerde termijnen en projectfinancieringen

-10.585

259.227
-3.307
210.220

255.920

Eigen ontwikkeling
Kosten, inclusief naar rato van voortgang en verkopen
genomen winst, verminderd met voorzieningen voor verliezen
Af: Gedeclareerde termijnen en projectfinancieringen

159.107

356.953

-140.654

-343.263
18.453

13.690

16.769

11.761

Als volgt samengesteld:
Saldo onderhanden werk groter dan gedeclareerde termijnen

329.921

415.700

Saldo onderhanden werk kleiner dan gedeclareerde termijnen

-313.152

-403.939
16.769

11.761

Het saldo kosten en de gedeclareerde termijnen van opdrachten derden omvat nog niet gefactureerde bouwproductie aan opdracht gevers,
respectievelijk financieringen door opdrachtgevers, waartegenover bouwverplichtingen staan.
De post grondposities, bouwrechten en onverkochte woningen betreft voornamelijk grondposities die in Nederland zijn verworven om in de nabije
toekomst te ontwikkelen als bouwlocatie. Naar verwachting zal hiervan een belangrijk deel binnen 3 jaar tot ontwikkeling komen. Daarnaast is in
deze post begrepen de voorraad onverkochte woningen, die bouwtechnisch zijn opgeleverd met een waarde van 19,3 miljoen (31 december 2009:
29,1 miljoen). In het licht van de slechte marktomstandigheden en -verwachtingen en het uitblijven van structureel herstel op korte termijn, heeft TBI
in 2010 analyses van vastgoedposities uitgevoerd. Deze analyses hebben zich gericht op de meest risicovolle posities, overwegend in gronden en de
daarmee samenhangende planontwikkelingskosten. Op grond van deze analyses heeft TBI geconcludeerd dat de verwachte ( toekomstige)
opbrengstwaarden van een aantal posities structureel neerwaarts bijgesteld dienen te worden. Deze bijzondere waardeverminderingen in 2010
bedragen 56,9 miljoen.
De post eigen ontwikkeling bevat mede de geactiveerde kosten van onverkochte woningen in uitvoering 38,8 miljoen (31 december 2009:
59,9 miljoen). Op deze woningen is geen winst genomen.

[5] Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking en halffabricaten
Gereed product en handelsgoederen

31 december 2010

31 december 2009

13.239

17.371

807

872

8.817

9.245

22.863

27.488
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[6] Vorderingen
Debiteuren

31 december 2010

31 december 2009

232.246

289.293

Belastingvorderingen

18.399

7.233

Overige vorderingen

58.816

49.518

Overlopende activa

10.369

6.586

319.830

352.630

De vorderingen hebben grotendeels een looptijd van minder dan een jaar.
In de belastingvorderingen zijn mede begrepen de latente belastingvorderingen van 6,6 miljoen, die in hoofdzaak de belastinglatenties betreft van
verrekenbare verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van activa en passiva, alsmede beschikbare voorwaartse verliescompensatie.

[7] Effecten
De effecten hebben vrijwel geheel betrekking op ter beurze genoteerde obligaties.

[8] Liquide middelen
Banken
Deposito’s
Kassen

31 december 2010

31 december 2009

234.396

220.236

2.880

25.552

174

170

237.450

245.958

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, behoudens een bedrag van circa 34,9 miljoen (31 december 2009: 26,2 miljoen) in
vennootschappen onder firma en proportioneel geconsolideerde overige deelnemingen. Verder zijn onder de Nederlandse banktegoeden de saldi
van geblokkeerde G-rekeningen tot een bedrag van circa 7,3 miljoen begrepen (31 december 2009: 8,3 miljoen).

[9] Kredietinstellingen, e.d.
In de schulden kredietinstellingen zijn mede begrepen de aflossingsverplichtingen langlopende schulden van 8 miljoen (31 december 2009: 14 miljoen).

[10] Overige schulden
De overige kortlopende schulden worden als volgt gespecificeerd:

Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

31 december 2010

31 december 2009

210.356

213.011

42.641

50.070

373

421

Pensioenpremies

4.296

5.884

Overige schulden

182.011

164.605

19.111

13.812

458.788

447.803

Overige deelnemingen

Overlopende passiva

Jaarverslag 2010

Jaarrekening 2010
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[11] Langlopende schulden
31 december 2010

31 december 2009

Leningen van bancaire instellingen

—

12.387

Overige leningen

—

139

—

12.526

De rente op de leningen is 4,0 procent bij een resterende looptijd tot maximaal 5 jaar. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen zijn
opgenomen onder de kortlopende schulden. Ter afdekking van renterisico’s is op een lening van 8 miljoen een renteswap afgesloten met een maximale
rente van 3,965 procent (exclusief opslag). Op de lening bestaat een renterisico, indien de variabele rente lager is dan de vaste rente.

[12] Voorzieningen
Personeels-

Stand per 31 december 2009

gerelateerde

Herstructu-

verplichtingen

rering

Overige

Totaal

4.568

3.321

3.352

11.241

Mutaties in 2010
Toevoegingen

541

1.075

468

2.084

Onttrekkingen

-317

-2.002

-643

-2.962

Vrijvallende bedragen

-365

-190

-75

-630

Saldo

-141

-1.117

-250

-1.508

4.427

2.204

3.102

9.733

Stand per 31 december 2010

Het totaal der voorzieningen heeft merendeels betrekking op voorzieningen met een looptijd langer dan een jaar.
De voorziening voor personeelsgerelateerde verplichtingen betreft:
• Pensioenverplichtingen
• Verplichtingen inzake vervroegde uittreding van medewerkers
• Verplichtingen inzake jubileumuitkeringen
De voorziening pensioenverplichtingen heeft met name betrekking op regelingen in eigen beheer en is qua omvang te verwaarlozen.
Voor de berekening van de verplichtingen inzake jubileumuitkeringen is uitgegaan van een rekenrente van 4,0 procent (2009: 4,0 procent).
Voor de medewerkers van TBI en haar groepsmaatschappijen gelden – afhankelijk van de relevante CAO, respectievelijk
arbeidsovereenkomst – de pensioenregeling van de volgende pensioenfondsen, respectievelijk verzekerde regelingen:
• Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
• Pensioenfonds Metaal en Techniek
• Pensioenfonds van de Metalelektro
• Verzekerde regelingen:
o Gedispenseerde bedrijfstakregeling Bouw
o Gedispenseerde bedrijfstakregeling Metaal en Techniek
o Ondernemingspensioenregelingen
• Stichting Pensioenfonds TBI
De bovengenoemde eerste drie pensioenregelingen betreffen regelingen van bedrijfstakpensioenfondsen. In alle gevallen waarin
sprake is van aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen geldt dat TBI groepsmaatschappijen, in het geval van een tekort bij het
bedrijfstakpensioenfonds, geen verplichting hebben tot het voldoen van aanvullende bijdragen, anders dan het voldoen van
toekomstige premies. Evenmin kunnen de TBI groepsmaatschappijen rechten doen gelden op eventuele overschotten in de fondsen.
Het voorgaande is ook van toepassing op de verzekerde gedispenseerde regelingen, de regelingen van de Stichting Pensioenfonds TBI
en bij verzekeringsmaatschappijen ondergebrachte ondernemingspensioenregelingen. Op basis van bovenstaande karakteristieken is
het uitgangspunt dat in de verslagperiode de te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenfondsen,
respectievelijk verzekeringsmaatschappijen verschuldigde pensioenpremies.
De voorziening herstructurering dient tot dekking van kosten, verband houdende met reorganisaties, beëindiging activiteiten en milieurisico’s.
De overige voorzieningen betreffen onder meer voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen uit geschillen en rechtsgedingen,
onderhoud en huurgaranties terzake van ontwikkelingsprojecten.
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[13] Eigen vermogen
31 december 2010

31 december 2009

45.378

45.378

Reserves

227.615

216.632

Niet verdeeld resultaat

-33.611

15.497

239.382

277.507

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 2.250.000 gewone aandelen van elk 100 nominaal, waarvan 453.780 aandelen zijn geplaatst en volgestort.
Het bij storting ontstane agio is niet belastingvrij uitkeerbaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
31 december 2010

31 december 2009

Bankgaranties en borgstellingen
Garanties in verband met bereidverklaring
Garanties in verband met uitvoering van werken

24.304

22.942

182.462

200.274

Garanties in verband met ontvangen vooruitbetalingen

55.364

46.108

Overige

32.985

33.301

295.115

302.625

31 december 2010

31 december 2009

< 1 jaar

1 – 5 jaar

> 5 jaar

< 1 jaar

1 – 5 jaar

> 5 jaar

Overige
Leaseovereenkomsten

21.468

33.479

68

22.962

39.146
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Huurovereenkomsten

13.968

43.457

22.076

13.164

39.500

24.948

Aankoopverplichtingen grond

47.777

64.532

—

92.070

76.116

—

De verplichtingen uit hoofde van leaseovereenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het wagenpark. De verplichtingen uit hoofde van
huurovereenkomsten betreffen hoofdzakelijk onroerend goed. De verplichtingen voor ‘operational lease’ en huur zijn in nominale bedragen.
De verplichtingen, aangegaan in verband met grondaankopen, zijn gedeeltelijk onder voorbehoud van bestemmingsplanwijzigingen
en / of af te geven (bouw)vergunningen.
Indien aannemingscombinaties worden uitgeoefend in de vorm van een vennootschap onder firma wordt rekening gehouden met hoofdelijke
aansprakelijkheid, indien en voorzover daartoe aanleiding bestaat op grond van de financiële positie van de combinatie en / of van een of meer
van de partners daarin.
TBI Holdings B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn van tijd tot tijd betrokken in rechtsgeschillen, die alle worden betwist. Mede gebaseerd
op juridisch advies is de ondernemingsleiding van mening dat de uitkomst van lopende zaken geen invloed van betekenis zal hebben op de
geconsolideerde positie van TBI Holdings B.V.
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Gesegmenteerde informatie naar activiteitengebied
(in miljoenen euro’s)
TBI vastgoed

TBI bouw

TBI techniek

Totaal

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Extern

149,4

210,8

976,0

993,6

903,4

933,4

2.023,9

2.136,8

Intern

—

—

5,6

13,1

5,1

14,6

—

—

149,4

210,8

981,6

1.006,7

908,5

948,0

2.023,9

2.136,8

-9,8

-10,3

27,7

29,9

14,7

12,6

18,0

22,3

-6,6%

-4,9%

2,8%

3,0%

1,6%

1,3%

0,9%

1,0%

223,0

265,7

457,2

436,7

352,7

350,8

1.032,9

1.053,2

-294,6

-267,7

738,3

785,5

Bedrijfsopbrengsten

Totaal
Bedrijfsresultaat
Ratio
Bedrijfsresultaat / bedrijfsopbrengsten
Totaal activa
Gealloceerd
Niet-gealloceerd
Totaal
Verplichtingen

631,3

663,4

Niet-gealloceerd

107,0

122,1

Totaal

738,3

785,5

Gealloceerd

88,1

142,7

303,1

282,9

240,1

237,8

Investeringen in materiële vaste activa

1,5

0,7

10,2

6,7

10,7

13,7

22,7

21,6

Afschrijvingen materiële vaste activa

3,2

0,8

9,6

10,8

13,5

12,5

26,6

24,5

Afschrijvingen immateriële vaste activa

0,2

—

—

—

0,4

0,5

0,7

0,5

175,4

261,8

1.370,5

1.306,6

766,3

663,4

2.312,2

2.231,8

—

—

209,0

293,7

274,9

47,3

483,9

341,1

Orderportefeuille
Schriftelijke opdrachten
Pipeline opdrachten

[14] Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet

2010

2009

2.075.135

1.982.424

-51.284

154.403

2.023.851

2.136.827

2.024.749

1.933.003

18.185

22.729

Wijziging in balanswaarde onderhanden werken
en geactiveerde productie eigen bedrijf

Geografische spreiding netto-omzet
Nederland
Overige EU-landen
Rest van Europa
Buiten Europa

5.326

5.311

26.875

21.381

2.075.135

1.982.424
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2010

2009

Medewerkers
De samenstelling van de gemiddelde
personeelsbezetting naar activiteiten luidt:
167

202

TBI bouw

2.345

2.421

TBI techniek

6.194

6.279

30

28

8.736

8.930

Bedrijfsgebouwen en terreinen

4.528

4.824

Machines en installaties

7.196

8.115

14.900

11.508

2

1

26.626

24.448

TBI vastgoed

Overige

[15] Afschrijving materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Overige

[16] Afschrijving immateriële vaste activa
Concessies

321

312

Ontwikkeling

338

226

659

538

[17] Rentebaten en -lasten
Overige rentebaten
Rentelasten

1.817

3.069

-4.631

-4.802

-2.814

-1.733

[18] Belastingen
Betreft de verschuldigde belasting, te betalen over de in het binnenland en buitenland behaalde resultaten, rekening houdend met de mutatie in
de voorziening voor latente vennootschapsbelasting. De verschuldigde belasting is berekend volgens de geldende tarieven, rekening houdend met
vrijgestelde winstbestanddelen, permanente verschillen en niet-aftrekbare kosten.
De belastingdruk bedraagt 26,6 procent (2009: 24,1 procent). De relatie tussen de gemiddelde effectieve belastingdruk en het wettelijke
vennootschapsbelastingtarief is als volgt:

2010

Tarief vennootschapsbelasting
Liquidatieverlies en compensabele verliezen

2009

%

%

25,5

25,5

2,6

-3,1

Niet-aftrekbare kosten

-1,0

2,0

Overige

-0,5

-0,3

Effectieve belastingdruk

26,6

24,1

Beloningen leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
Voor de bezoldiging van de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur, inclusief lasten uit hoofde van backserviceverplichtingen en
overige pensioenlasten, is in 2010 1.925 ten laste van de vennootschap gekomen (2009: 2.658). Voor de bezoldiging van de leden van de
Raad van Commissarissen is in 2010 249 ten laste van de vennootschap gekomen (2009: 273).
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2010
(vóór winstbestemming)

31 december 2010

31 december 2009

Vaste activa
Materiële vaste activa [1]

1.015

1.188

Financiële vaste activa [2]

292.116

309.773
293.131

310.961

Vlottende activa
Vorderingen [3]
Effecten
Liquide middelen [4]

Kortlopende schulden [5]

2.905

1.490

105

105

159.745

180.826

162.755

182.421

215.888

207.419

Saldo vlottende activa en kortlopende schulden

Langlopende schulden (6)
Voorzieningen [7]

-53.133

-24.998

239.998

285.963

—

8.000

616

456

Eigen vermogen [8]
Geplaatst kapitaal

45.378

45.378

7.683

7.683

Overige reserves

219.932

208.949

Resultaat boekjaar

-33.611

Agioreserve

15.497
239.382

277.507

239.998

285.963

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2010

2010

2009

Resultaat van deelnemingen na belastingen

-13.883

26.129

Overige baten en lasten na belastingen [9]

-19.728

-10.632

-33.611

15.497
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Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 2010

Algemeen
De jaarrekening van TBI is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De grondslagen gehanteerd, voor de vennootschappelijke
jaarrekening, zijn gelijk aan de grondslagen toegepast voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening. De geconsolideerde
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen zijn gewaardeerd op nettovermogenswaarde volgens de grondslagen van TBI.
Balans

[1] Materiële vaste activa
De materiële vaste activa hebben betrekking op andere vaste bedrijfsmiddelen.

[2] Financiële vaste activa
Aandeel in groepsmaatschappijen

31 december 2010

31 december 2009

292.116

309.773

De mutaties in de financiële vaste activa zijn:
Aandeel in groepsmaatschappijen
Stand per 1 januari 2010
Boekwaarde

309.773

Mutaties in de boekwaarde
Nettoresultaat over 2010

-13.883

Ontvangen dividenden

-39.919

Investeringen onder aftrek van voorzieningen
Overige
Saldo

36.010
135
-17.657

Stand per 31 december 2010
Boekwaarde

292.116

[3] Vorderingen
De vorderingen betreffen overige vorderingen en overlopende activa. De vorderingen hebben voor een belangrijk deel een looptijd
van minder dan een jaar.

Jaarverslag 2010

Jaarrekening 2010

73

[4] Liquide middelen
Deposito’s
Kas
Banken

31 december 2010

31 december 2009

—

20.000

2

2

159.743

160.824

159.745

180.826

[5] Kortlopende schulden
198.311

183.427

Kredietinstellingen

8.000

14.000

Overige schulden en overlopende passiva

9.577

9.992

215.888

207.419

Schulden aan groepsmaatschappijen

TBI treedt tegenover haar dochterondernemingen op als bankier. De voor de dagelijkse bedrijfsvoering niet benodigde geldmiddelen van deze
dochterondernemingen kunnen op de – dagelijks opvraagbare – financieringsrekening rentedragend bij de vennootschap worden geplaatst.
De rentevergoeding die over de – dagelijks opvraagbare – rekening-courant wordt berekend, is gebaseerd op de basisrente van de commerciële
banken, vermeerderd met een opslag. De gemiddelde rente over 2010 bedroeg 4,8 procent (2009: 5,2 procent).

[6] Langlopende schulden
Betreft een lening van een bancaire instelling. Ter afdekking van renterisico’s is een renteswap afgesloten met een maximale rente van
3,965 procent (exclusief opslag). De resterende looptijd is 1,5 jaar. Aflossing vindt plaats in drie gelijke halfjaartermijnen van 7 miljoen en
een slottermijn van 1 miljoen. Op de lening bestaat een renterisico, indien de variabele rente lager is dan de vaste rente.

[7] Voorzieningen
Herstructurering
Overige

31 december 2010

31 december 2009

521

400

95

56

616

456
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[8] Eigen vermogen
Geplaatst

Agio-

Overige

Resultaat

kapitaal

reserve

reserves

boekjaar

Totaal

45.378

7.683

208.949

15.497

277.507

Afwikkeling dividend 2009

—

—

—

-4.649

-4.649

Toevoeging overige reserves

—

—

10.848

-10.848

—

Koersverschillen

—

—

135

—

135

Resultaat lopend boekjaar

—

—

—

-33.611

-33.611

Saldo mutaties

—

—

10.983

-49.108

-38.125

45.378

7.683

219.932

-33.611

239.382

Stand per 31 december 2009
Mutaties in 2010

Stand per 31 december 2010

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De vennootschap heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van enkele in Nederland
gevestigde groepsmaatschappijen.
Door de vennootschap zijn concerngaranties verstrekt, in hoofdzaak aan opdrachtgevers van projecten, ter vervanging van bankgaranties.
Ultimo 2010 betreft dit een bedrag van 54,1 miljoen (ultimo 2009: 59,7 miljoen).
De vennootschap vormt, samen met haar aandeelhouder en diverse, in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen, een fiscale eenheid voor
de omzet- en / of de vennootschapsbelasting. Op grond van wettelijke bepalingen zijn alle leden van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk
voor de belastingschulden van die fiscale eenheid.
Overigens wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Winst- en verliesrekening
Voor de opstelling van een beknopte winst- en verliesrekening is gebruikgemaakt van artikel 2:402 boek 2 BW.

[9] Overige baten en lasten na belastingen
In het verslagjaar is 111.000 betaald betreffende accountantshonoraria ten behoeve van uitgevoerde werkzaamheden in het kader van
de controle van de jaarrekening, uitgevoerd door accountantsorganisaties, zoals bedoeld in art.1, lid 1 Wta.

Rotterdam, 10 maart 2011

Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

drs. J.C. ten Cate

ir. E.H.M. van den Assem

dr. P.A.M. Berdowski

ir. P.L. Broekhuijsen

mw. prof.mr. I.P. Asscher-Vonk

ir. D.A. Sperling

drs. J.B. van Dongen RA
J.E. de Vries
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Markthal
Rotterdam

De Oriënt
Den Haag

De multifunctionele Markthal Rotterdam wordt gebouwd naar
Zuid-Europees model en komt in het hartje van Rotterdam,
midden tussen moderne woon- en kantoorpanden, aansluitend
op belangrijke winkelstraten voor de stad, zoals de Koopgoot
en de Hoogstraat. De Markthal komt pal naast station Blaak,
midden in het Laurenskwartier, dat het nieuwe entreegebied
moet worden richting het centrum van Rotterdam.
In het gebouw komen naast een overdekte versmarkt ook
verschillende soorten horeca. Onder het gebouw wordt een
supermarkt en een vier lagen diepe parkeergarage aangelegd,
met 1.200 plaatsen. In de boog boven de markthal komen
228 appartementen.
De combinatie Martens Van Oord Mobilis realiseert de onderbouw, bestaande uit een bouwput van 14 meter onder het
maaiveld en voorzien van onderwaterbeton, combiwanden,
buispaal-damwand, betonnen stempelraam en horizontale
verankering. Er worden 2.270 vibro-combipalen aangebracht.
De oplevering van de Markthal Rotterdam staat gepland voor
medio 2014.

Het nieuwbouwproject De Oriënt in Den Haag levert een
belangrijke bijdrage aan het mooier en sterker maken van de
wijk Transvaal. In economisch zwakkere tijden was het echter
niet eenvoudig om een dergelijk project te laten starten.
Een aantal partijen geloofde in de kracht van De Oriënt en het
belang voor de wijk en sloeg de handen ineen. De gemeente
Den Haag, het ministerie van VROM, Staedion, Syntrus Achmea
Vastgoed en Dexa Groep hebben de start van de bouw mede
mogelijk gemaakt.
De inspiratie voor de Oriënt ligt in Transvaal en de vele Oosterse
culturen die de wijk rijk is. Dat komt vooral tot uiting in de
bijzondere architectuur met vrolijk gekleurde gevels, Oriëntaalse
ornamentiek en silhouetten.

Mobilis
Voorbij Funderingstechniek

ERA Contour

doel
Krachten bundelen

Overige gegevens
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Statutaire bepaling inzake winstbestemming
Artikel 24

Ten laste van de winst worden zodanige reserves gevormd als de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van
de Raad van Commissarissen, zal vaststellen. Het bedrag, dat overblijft, staat ter beschikking van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.

Winstbestemming 2009
In overeenstemming met de statutaire regeling is van de winst van 15,5 miljoen een bedrag van 10,9 miljoen
toegevoegd aan de overige reserves. Het restant van 4,6 miljoen is bij wijze van dividend in contanten aan
de aandeelhouders uitgekeerd.

Voorstel tot resultaatbestemming 2010
Het nettoverlies over 2010 bedraagt 33,6 miljoen. De vennootschap is voornemens om het verlies ten laste
te brengen van de overige reserves. Voorts zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden
voorgesteld om een bedrag, groot 4,6 miljoen, ten laste van de overige reserves te laten uitkeren.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 57 tot en met 74 opgenomen jaarrekening 2010 van TBI Holdings B.V.
te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2010 en geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2010 en de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur

De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening,
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van TBI Holdings B.V. per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voorzover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voorzover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening, zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Rotterdam, 10 maart 2011
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
P. Tieleman RA
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Begrippenlijst

Bedrijfsopbrengsten

Met bedrijfsopbrengsten wordt in hoofdlijnen de productiewaarde tegen opbrengsten bedoeld.
De bedrijfsopbrengsten omvatten de netto-omzet, de mutatie in het onderhanden werk (inclusief winstopslag en / of getroffen verliesvoorzieningen) en de overige bedrijfsopbrengsten. De netto-omzet omvat
de in de verslagperiode verantwoorde opbrengstwaarde van de opgeleverde werken en de geleverde
goederen en diensten (exclusief omzetbelasting).
COSO-raamwerk

Een algemeen aanvaard raamwerk bij interne risicobeheersing. Dit zogenaamde ‘Enterprise Risk Management
Framework’ is afkomstig van ‘The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO)’.
Current ratio

Bij de berekening van de current ratio wordt de vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden
gehanteerd.
EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen)

Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten, belasting, afschrijving materiële vaste activa en afschrijving
immateriële vaste activa. Dit begrip is een maatstaf voor het kasgenererend vermogen van het concern en
onderdeel van de financiële convenanten van het syndicaat.
Debt / EBITDA ratio

De geconsolideerde rentedragende schulden in verhouding tot het geconsolideerd bedrijfsresultaat
vóór financiële baten en lasten, afschrijvingen, amortisatie, belastingen, bijzondere en buitengewone
baten / lasten (EBITDA).
Interest Coverage Ratio (rentedekkingsratio)

(Geconsolideerd) bedrijfsresultaat vóór financiële baten en lasten, belastingen, bijzondere en buitengewone
baten / lasten (EBIT) in verhouding tot de (geconsolideerde) netto betaalde interest.
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Onder resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is het bedrijfsresultaat, interest en het resultaat uit niet
geconsolideerde deelnemingen opgenomen.
Geïnvesteerd vermogen

Onder het geïnvesteerd vermogen zijn de vaste activa, immateriële vaste activa, het nettowerkkapitaal
en de gebonden liquiditeiten begrepen. Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt berekend op basis
van het geïnvesteerd vermogen aan het begin van de verslagperiode, van de tussenliggende kwartalen
en aan het eind van de verslagperiode.
Orderportefeuille

Onder orderportefeuille wordt verstaan het nog niet uitgevoerde deel van de opdrachtwaarde van
per balansdatum onderhanden zijnde, respectievelijk nog in uitvoering te nemen werken en / of
projecten, alsmede de ‘pipeline’: het totaal van de te ontvangen opdrachten op projecten met bereikte
prijsovereenstemming (bouwteams) of met de laagste inschrijving (aanbestedingen).
Solvabiliteit

Als norm voor de solvabiliteitsratio wordt het percentage eigen vermogen ten opzichte van de totale activa
gehanteerd.

81

82

TBI Holdings B.V.

Overzicht operationele structuur
en statutaire directies TBI ondernemingen
april 2011

TBI vastgoed

Korteweg Bouw B.V.

TBI techniek

Hevo B.V.

directie: ing. S.J.F. de Wit
www.kortewegbouw.nl

Acto Informatisering B.V.

Heijmerink Bouw B.V.

directie: ir. J.G. van Noort
www.acto.nl

directie: ing. H. van Keulen
www.heijmerink.nl

Alfen B.V.

directie: ir. E.R. van der Sluis MBA,
ing. W.J.Th.A. van Boekel
www.hevo.nl
Synchroon B.V.

directie: ir. M. Roeleveld,
ing. A.J.F. Dalmeijer
www.alfen.nl

directie: ir. A.J.H. van Breukelen,
mr. J.H.A. Vaags
www.synchroon.nl

Kanters Bouw en Vastgoed B.V.

TBI Vastgoed B.V.

Koopmans Bouwgroep B.V.

directie: TBI Holdings B.V.
www.tbi.nl

directie: ir. H.C. Smit,
E.J.C. Groothuis
www.koopmans.nl

directie: ing. T. Schra MBA,
ir. C. de Korver,
drs. F.O. Minnee RA
www.baasgroep.nl

directie: R. van Duuren
www.blanxx.nl

MDB B.V.

Croon Elektrotechniek B.V.

directie: J.H.S. Mulkens
www.mdb.nl

directie: ing. C. Smit,
ing. L.B. Koek MBA
www.croon.nl

TBI bouw

Voorbij Groep B.V.

Aanneming Maatschappij
J.P. van Eesteren B.V.

directie:
ing. D. van Wagensveld MBA
www.voorbij-groep.nl

directie: R. Honig
www.kantersbouw.nl

Baas Groep B.V.

Blanxx B.V.

directie: ir. P.J. Heijboer,
ing. Th.F.C. Jansen
www.jpvaneesteren.nl
NUbouw

directie: M.H. Goudkade
www.jpvaneesteren.nl

TBI Infra B.V.

directie: ing. J. Luijten
ERA Contour B.V.
Mobilis B.V.

directie: ing. J. Luijten,
ir. M.O. Janknegt,
ir. J. de Jong
www.mobilis.nl

Hazenberg Bouw B.V.

directie: ir. B.N.W. de Bont,
ing. A.J.C.J. van de Loo,
ing. S.J.F. de Wit
www.hazenbergbouw.nl

directie: ing. H. de Haan,
ing. L.H.J.D. Brom
www.eekels.com

Voorbij Prefab Beton B.V.

directie:
ing. D. van Wagensveld MBA
www.voorbij-prefabbeton.nl

directie: ing. H. Homberg MBA,
ing. R.P. van den Bergh,
ing. J.P. van Zomeren
www.eracontour.nl

Eekels Elektrotechniek B.V.

Fri-Jado B.V.

directie: ir. R.J. Goedhart,
drs. E.J. Bos
www.frijado.nl
HVL B.V.

directie: ir. J.M. Kuling,
ing. C.W. Padmos,
ir. W.G. Ram
www.hvl.nl
Ingenieursbureau
Wolter & Dros B.V.

directie: ing. J. Luijten
www.voorbij-betonsystemen.nl

directie: drs. J.M.H.R. Knubben,
ir. J.C. Kattemölle,
www.wolterendros.nl

Voorbij Betonsystemen B.V.

Voorbij Funderingstechniek B.V.

TBI Direct B.V.

Aannemingsbedrijf
Nico de Bont B.V.

directie: ing. J. Luijten
www.voorbijfunderingstechniek.nl

directie: ing. M. van der Graaf
www.tbidirect.nl

directie: ir. B.N.W. de Bont
www.nicodebont.nl

Voorbij Spantechniek B.V.

WTH Vloerverwarming B.V.

B.V. Bouwbedrijf Hazenberg

directie: ing. J. Luijten
www.voorbij-spantechniek.nl

directie: R.A. Heuperman,
ing. R. Bastinck
www.wth.nl

directie: ing. A.J.C.J. van de Loo
www.hazenberg.nl
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Organogram TBI Holdings B.V.
april 2011

TBI Holdings B.V.

TBI vastgoed

TBI bouw

TBI techniek

TBI Bouw B.V.

TBI Techniek B.V.

Hevo B.V.

Aanneming
Maatschappij J.P.
van Eesteren B.V.

NUBouw
(Nelis
Uitgeest B.V.)

Acto
Informatisering B.V.

Synchroon B.V.

ERA Contour B.V.

Aannemingsbedrijf
Nico de Bont B.V.

Alfen B.V.

TBI Vastgoed B.V.

Hazenberg
Bouw B.V.

B.V. Bouwbedrijf
Hazenberg

Baas Groep B.V.

Blanxx B.V.*

Heijmerink
Bouw B.V.

Korteweg
Bouw B.V.

Croon
Elektrotechniek B.V.

Kanters Bouw
en Vastgoed B.V.

Eekels
Elektrotechniek B.V.

Koopmans
Bouwgroep B.V.

Fri-Jado B.V.

Baas B.V.

Frimex Retail
Services B.V.

Fri-Jado Super
Service B.V.

MDB B.V.

Mobilis B.V.

TBI Infra B.V.

Voorbij Betonsystemen B.V.

HVL B.V.

HVL Armada
Outdoor B.V.

Voorbij
Funderingstechniek B.V.

Ingenieursbureau
Wolter & Dros B.V.

Wolter & Dros**
Woningbouw B.V.

Voorbij Spantechniek B.V.

WTH
Vloerverwarming B.V.

TBI Direct B.V.***

Voorbij
Groep B.V.

Voorbij Prefab
Beton B.V.

* In Blanxx B.V. nemen deel: Croon, J.P. van Eesteren, Hevo, HVL en Wolter & Dros
** Wolter & Dros Woningbouw B.V. handelt onder de naam: Comfort Partners
*** In TBI Direct B.V. nemen deel: Croon, HVL en Wolter & Dros

Colofon

Redactie en productie

Secretariaat en Communicatie TBI, Rotterdam
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Geconsolideerde gegevens 2
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
Bedrijfsresultaat 3
Nettoresultaat

1.965
77,8
46,5
35,6

2.284
81,0
56,5
89,3

2.404
85,3
61,5
47,8

2.137
47,3
22,3
15,5

2.024
45,3
18,0
-33,6

Totale activa
Eigen vermogen
Rentedragende langlopende schulden

732,4
245,1
5,6

830,6
273,8
43,9

868,0
276,3
29,3

785,5
277,5
12,5

738,3
239,4
—

-32,5
149,2

75,2
132,0

40,2
167,0

-55,9
246,0

-99,3
237,4

Ontvangen opdrachten
Orderportefeuille

2.003
2.026

2.393
2.992

2.956
2.885

2.066
2.573

2.140
2.796

24,4
29,3
1,9
66,8

19,3
24,2
0,3
113,8

18,7
23,4
0,4
71,6

16,1
24,5
0,5
40,5

21,0
26,6
0,7
-6,3

Gemiddeld aantal medewerkers
Aantal medewerkers ultimo jaar
Ratio’s
Bedrijfsresultaat in % van bedrijfsopbrengsten 3
Nettoresultaat in % van
- bedrijfsopbrengsten
- het eigen vermogen
Solvabiliteit in %

Bedrijfsresultaat
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Nettowerkkapitaal
Liquide middelen

Netto-investeringen in materiële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa
Afschrijving immateriële vaste activa
Cashflow voor dividend
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9.164
9.389

8.859
9.413

9.146
9.254

8.930
9.000

2,6

1,0

0,9

1,8
14,6
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3,9
32,6
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2,0
17,3
31,8

0,7
5,6
35,3

-1,7
-14,0
32,4
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TBI Holdings B.V.

Jaarverslag 2010
Krachten bundelen

Krachten bundelen is het thema van het jaarverslag 2010
van TBI. Het vormt de leidraad voor de koers van TBI, ook voor
de komende jaren. Het thema verwijst naar de toenemende
marktvraag naar multidisciplinaire, klantgerichte oplossingen.
TBI bedrijven geven hier dagelijks concreet invulling aan door
het delen van kennis, gezamenlijke marktbewerking en
wij expertise, innovatiekracht en passie.

Kerncijfers TBI

Jaarverslag 2010 Krachten bundelen

www.tbi.nl

samenwerking op projectniveau. In teamverband bundelen

