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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Bouw Totaal Groep (BTG) 

 

1.1 Algemeen 

 
De heer Gerferni is in 1947 begonnen met een aannemersbedrijf in Arnhem. Hoewel de start 
van het bedrijf moeilijk was, is het bedrijf in de loop der jaren gestaag gegroeid. Het bedrijf 
stond bekend als een lokale betrouwbare aannemer. 
 
In 1973 is de heer Gerferni met pensioen gegaan en hebben twee naaste medewerkers de 
meerderheid van de aandelen in het bedrijf overgenomen. Na 1973 is een aantal bouwbe-
drijven overgenomen die in verschillende regio’s van Nederland werkzaam waren. Bij een 
reorganisatie in 1975 zijn deze bouwbedrijven ondergebracht in drie regionale werkmaat-
schappijen onder de gemeenschappelijke naam Bouw Totaal Groep (BTG). Deze bedrijven 
zijn zelfstandig en decentraal georganiseerd, maar vormen tegelijkertijd een hecht netwerk 
waarbinnen kennis en ervaring worden uitgewisseld. De opdrachtgevers zijn overheden, 
ontwikkelaars, beleggers, corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en particulie-
re woonconsumenten. Naast de bouwbedrijven is binnen BTG een vierde werkmaatschappij 
actief. Deze onderneming is gevestigd in Utrecht en verhuurt voor de bouw benodigd materi-
eel aan de bouwbedrijven van BTG en aan derden. Begin 2012 is een 90% belang verwor-
ven in een Surinaamse houthandel en -zagerij, Maribo-Timber NV.    
 
Binnen BTG is alle expertise in huis om het gehele bouwproces te beheersen.  
Bij de groep werken circa 350 medewerkers.  
 

1.2. Ondernemingsvisie van BTG 

 
Algemeen 
BTG wil een betrokken, betrouwbare en transparante partner zijn voor de opdrachtgevers en 
tegen lage kosten duurzame produkten realiseren. 
Dit wil BTG bereiken met medewerkers die zich blijvend ontwikkelen in kennis en vaardighe-
den. Doordat verantwoordelijkheden in de organisatie sterk zijn gedelegeerd, ontstaat er een 
prettige en professionele samenwerking met alle bij de projecten betrokken partijen. 
 
Kernbegrippen in de ondernemingsvisie 
 
Ondernemerschap 
De decentrale structuur maakt dat de medewerkers efficiënt en flexibel kunnen opereren en 
zich persoonlijk verantwoordelijk voelen. Wie zaken doet met een BTG bedrijf, heeft te ma-
ken met een ondernemer die beslissingen kan nemen en dicht bij de opdrachtgevers staat. 
 
Integrale oplossingen 
In de loop der jaren is door BTG een uniforme werkwijze voor bouwopdrachten ontwikkeld. 
Deze werkwijze gaat uit van een uitgebreide analyse van de wensen van opdrachtgevers. De 
binnen de groep aanwezige kennis en ervaring garandeert dat vervolgens een oplossing 
wordt ontwikkeld die voor de klant daadwerkelijke meerwaarde betekent. Deze aanpak blijkt 
steeds meer in een groeiende behoefte van de markt te voorzien. 
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Informatiesysteem 
Verantwoordelijkheden liggen zo dicht mogelijk bij het niveau waar het werk wordt gedaan. 
Mensen nemen beslissingen over hun eigen werk en evalueren die beslissingen later aan de 
hand van de resultaten. Dit wordt ondersteund door een informatiesysteem dat de spil vormt  
van deze werkwijze. Hardware en programmatuur zijn beschikbaar zodat er altijd inzicht is in 
de feitelijke stand van zaken ten opzichte van de planning. 
 
Voortdurende verbetering 
Het uitgangspunt van BTG is dat door het leggen van integrale verantwoordelijkheid bij elke 
individuele werknemer het functioneren van zowel de organisatie als de medewerker  aan 
motivatie en kwaliteit wint. Daarvoor is het noodzakelijk dat BTG de medewerkers mogelijk-
heden biedt voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Voortdurende verbetering is daarbij het 
motto. 
 
Bundeling van krachten  
In de decentrale structuur wordt aandacht gegeven aan het delen van kennis en ervaring 
tussen bedrijven. Voor complexe projecten werken bedrijven samen. Op deze manier wor-
den de sterke kanten van de compacte, decentrale bedrijven gecombineerd met de schaal-
grootte en veelzijdigheid van de groep. 
 

Recente ontwikkelingen  

Ook BTG merkt de gevolgen van de economische crisis. Voor de bouwbedrijven betekent 
het dat bouwopdrachten moeilijker zijn te verwerven. Met name ontwikkelaars en corporaties 
verstrekken nauwelijks nog opdrachten. De opdrachten die nog wel gegeven worden komen 
voornamelijk van overheden en zorg- en onderwijsinstellingen. Veel van deze opdrachten 
kenmerken zich door het relatief langdurige traject van de eerste onderhandeling tot de start 
van de feitelijke bouw. Deze klanten wensen integrale oplossingen en zijn veeleisend ten 
aanzien van de geleverde kwaliteit.  

Als recent voorbeeld van de maatregelen die de overheid neemt om de bouwactiviteiten in 
Nederland te stimuleren is de BTW-verlaging voor renovatieactiviteiten te noemen.  

De crisis zal ook zeker consequenties hebben voor de werkgelegenheid bij de bouwbedrijven 
van BTG. Dit uit zich onder andere in de afname van het aantal vaste medewerkers en een 
toenemende inzet van ZZP’ers. 

Ondanks de crisis zijn de ontwikkelingen bij BTG Materieel BV positief. De indruk bestaat dat 
bouwbedrijven vaker materieel huren dan dat zij deden voor de crisis. De vermoedelijke oor-
zaak hiervoor is dat investeringen in eigen bouwmachines door de onzekere marktomstan-
digheden worden uitgesteld. BTG wil zo veel mogelijk profiteren van deze ontwikkeling op de 
huurmarkt van bouwmachines. 

BTG is er van overtuigd dat de crisis nog wel enige jaren zal duren en zij zal bij het formule-
ren van de strategie daar dan ook terdege rekening mee moeten houden.
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Deel 2 Organogram en beschrijving van BTG 

2.1 Organogram  

BTG kent een platte organisatiestructuur waarin zo slagvaardig mogelijk wordt gewerkt. In 
onderstaand organogram is een verwijzing opgenomen naar de beschrijvingen. 
 
 
 
 
 

Bouw Totaal Holding BV 
(BTH BV) 

zie 2.2 

Finance en Control 
zie 2.4 

Human Resources 
zie 2.5 

Automatisering 
zie 2.3 

BTG Regio West 
Nederland BV 

(5 bouwbedrijven) 
zie 2.6.1 

BTG Regio Oost 
Nederland BV 

(4 bouwbedrijven) 
zie 2.6.1 

 

BTG Regio Midden 
Nederland BV 

(3 bouwbedrijven) 
zie 2.6.1 

 

BTG Materieel BV 
(1 vestiging) 

zie 2.6.2 

Maribo-Timber NV 
(Suriname) 

zie 2.7 

 
 
 
 
Figuur 1: Organogram BTG 
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2.2 Bouw Totaal Holding BV (BTH BV) 

De directie van de holding bestaat uit twee leden. De heer Jansen is algemeen direc-
teur/voorzitter en de heer de Vrede is verantwoordelijk voor Automatisering, Finance en Con-
trol en Human Resources. 
De directeuren van de BTG regio BV’s leggen verantwoording af aan de heer Jansen en zijn 
zelf verantwoordelijk voor het toezicht en de aansturing van de BTG bouwbedrijven in hun 
regio. 
 
De aandelen van BTH BV zijn voor 52% in bezit van de heer Jansen. De heer de Vrede en 
de familie Gerferni hebben ieder 24% van de aandelen in bezit. 
 
De kosten die de holding maakt worden doorbelast aan de verschillende bedrijven. De vaste 
kosten worden jaarlijks begroot en op basis van bepaalde verdeelsleutels doorberekend aan 
de verschillende bedrijven. De variabele kosten worden doorbelast op basis van vooraf be-
paalde tarieven en prestatieeenheden.  

2.3 Automatisering 

BTG heeft in 2001 een ERP softwarepakket gekocht. Hoewel het in aanvang heel wat ener-
gie heeft gekost werkte het pakket gedurende het boekjaar uitstekend. Het ERP systeem 
wordt beheerd door de centrale IT afdeling van BTG. Alle BTG bedrijven zijn op het ERP 
systeem aangesloten en registreren hierin de uren en kosten per project.  

2.4 Finance en Control 

De directie van de groep en de directies van de verschillende lokale werkmaatschappijen 
ontvangen wekelijks en maandelijks rapportages van de administratie. Wekelijks wordt een 
overzicht verstrekt over de stand van zaken per bouwproject. Ook over de verhuur wordt 
wekelijks gerapporteerd. Maandelijks wordt een balans en een winst- en verliesrekening op-
gesteld. De controller van de holding voorziet de rapportages van uitgebreide analyses.  
 
De afdeling Finance en Control is verantwoordelijk voor de totale financiële administratie van 
alle BTG bedrijven. Bij elk BTG bedrijf is ook een afdeling administratie aanwezig. 
 
De centrale afdeling geeft instructies aan de verschillende afdelingen over de invoer en ver-
werking van gegevens. In principe mag niet worden afgeweken van deze instructies. Mede 
hierdoor is het mogelijk om inzicht te hebben in de dagelijkse gang van zaken. 
  
De salarisverwerking is uitbesteed.  

2.5 Human Resources 

Human Resources is verantwoordelijk voor het totale beleid en de uitvoering rondom selec-
tie, aanname, opleiding en contracteren van het personeel van BTG.  
 
De arbeidsvoorwaarden worden centraal bepaald. De medewerkers zijn in dienst bij de ver-
schillende BTG bedrijven. De medewerkers kunnen worden uitgeleend aan een ander BTG 
bedrijf tegen vooraf bepaalde tarieven.  
 
Omdat de omvang van het benodigde personeel sterk afhankelijk is van de opdrachten wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van ZZP’ers, vooral in de piektijden in het voorjaar of voor speci-
fieke opdrachten. De ZZP’ers worden volgens een vaste tarieventabel uitbetaald. 
ZZP’ers werken als gewone medewerkers mee, inclusief het inboeken van uren in het uren-
pakket. De totale personeelscapaciteit wordt mede aan de hand van de planning steeds zes 
maanden vooruit gepland.  
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2.6 Beschrijving van de Nederlandse werkmaatschappijen 

Elk bedrijf staat, afhankelijk van de omvang, onder leiding van één of meerdere directiele-
den.  

2.6.1 Bouwbedrijven van BTG Regio West Nederland BV, BTG Regio Midden Neder-
land BV en BTG Regio Oost Nederland BV. 

 
Algemeen 
De opdrachten bestaan uit het uitvoeren van bouw- en verbouwopdrachten. De opdrachtge-
vers zijn overheden, ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstel-
lingen, bedrijven en particuliere woonconsumenten.  
 
Organisatie 
De directie van elk bouwbedrijf geeft leiding aan de volgende afdelingen: 

- Planning en Calculatie 
- Inkoop 
- Magazijn 
- Uitvoering 
- Financiële Administratie 

 
Projecten 
Projecten betreffen voor eigen rekening en risico ontwikkelde objecten die na realisatie wor-
den verkocht. Als gevolg de huidige economische crisis is de verkoop van objecten gestag-
neerd. De enige grote transactie in 2012 betreft de verkoop van een door BTG Regio Oost 
Nederland BV ontwikkeld kantoorgebouw aan Bouw Totaal Holding BV. Door Bouw Totaal 
Holding BV is dit kantoorpand geactiveerd onder materiële vaste activa. 
 
Onderhanden projecten 
Onderhanden projecten worden uitgevoerd in opdracht van derden. 
 
Acquisitie wordt gedaan door de directies van de Regio BV’s en de bouwbedrijven. 
 
Nadat in een bestek precies is vastgelegd wat de klant wenst, stelt de afdeling Planning en 
Calculatie een voorcalculatie per bouwfase op. Op basis van deze voorcalculatie wordt voor 
alle opdrachten een contract afgesloten voorafgaand aan de werkzaamheden. Bij alle op-
drachten is er sprake van aangenomen werk. In het contract zijn onder andere opgenomen 
de aanneemsom, de naar rato van de voortgang verschuldigde termijnbetalingen en garan-
tiebepalingen. De eerste betaling is een voorschotbetaling voor aanvang van de werkzaam-
heden.  
BTG verleent garantie voor bouwkundige gebreken tot 1 jaar na de oplevering. Door de aard 
en de omvang van de bouwopdrachten is er sprake van een doorlooptijd van enkele maan-
den tot meer dan een jaar. 
 
Het komt veelvuldig voor dat klanten aanpassingen willen maken in het goedgekeurde 
bouwbestek. In dat geval vindt er weer overleg plaats en wordt op basis van een voorcalcula-
tie een aanvullend contract gesloten.  
 
Inkoop 
Op basis van de voorcalculatie worden specifiek benodigde materialen per opdracht inge-
kocht en rechtsreeks afgeleverd op de bouwlocaties. Vaak benodigde materialen worden op 
voorraad ingekocht en vanuit de magazijnen van de bouwbedrijven op afroep afgeleverd aan 
de bouwlocaties. In december van ieder jaar wordt door de heer Jansen met een producent 
van betonmortel een jaarcontract voor alle BTG regiobedrijven afgesloten waarmee in de 
geschatte behoefte aan betonmortel wordt voorzien tegen een vaste prijs. Als in een jaar 
minder dan de geschatte behoefte aan betonmortel wordt afgenomen is BTG een boete ver-
schuldigd die hoger wordt naarmate er minder is afgenomen. 
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Materieel 
Al het voor de bouw benodigde materieel wordt gehuurd bij BTG Materieel BV (zie 2.6.2). 
 
Uitvoering 
Binnen de bouwbedrijven wordt in een team samengewerkt voor een bepaalde opdracht. Per 
opdracht wordt een projectleider benoemd die verantwoordelijk is voor de uitvoering. 
 
De projectleiders autoriseren de boekingen van materiaal, materieel en uren voorafgaande 
aan de boekingen in de projectadministratie. 
 
De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van de te verrichten 
werkzaamheden.  
Wekelijks worden de projectleiders en directie geïnformeerd over de behaalde resultaten per 
bouwopdracht.  
De directie houdt wekelijks voortgangsbesprekingen met de projectleiders waarbij de bijzon-
derheden worden vastgelegd in een voortgangsbestand per bouwopdracht. 
 
Bouwteams worden, zo nodig, ook ingezet voor het uitvoeren van garantiewerkzaamheden. 
 

2.6.2 BTG Materieel BV 

 

Algemeen 
Deze werkmaatschappij beschikt over een voorraad materieel dat nodig is om een bouwpro-
ject te kunnen uitvoeren zoals: hijskranen, steigermateriaal, bouwliften, betonmixers, schaft-
units, toiletwagens, klein materieel, hulpmiddelen en kleiner gereedschap. Dit materieel 
wordt verhuurd aan bouwbedrijven van BTG en aan derden vanuit een centraal gelegen ves-
tiging in Utrecht.  
 
Organisatie 
De directie geeft leiding aan de volgende afdelingen: 

- Inkoop 
- Verhuur 
- Magazijn 
- Financiële Administratie 

 
Inkoop 
De inkoopafdeling is belast met de inkoop van het materieel. De Inkoop van klein materieel, 
hulpmiddelen en kleiner gereedschap vindt plaats bij vaste leveranciers op basis van afroep-
contracten met vaste prijzen en een jaareinde inkoopbonus. Deze bonus is  gebaseerd op de 
totale jaarafname. Het overige materieel wordt per stuk ingekocht op offertebasis. 
 
Verhuur 
Materieel wordt tegen van te voren bepaalde tarieven verhuurd aan de bouwbedrijven van 
BTG. Deze tarieven zijn gebaseerd op de aanschafprijs rekening houdend met de levens-
duur, de restwaarde en de verwachte bezettingsgraad. 
 
Derden kunnen ook materieel huren tegen vooraf bepaalde tarieven, deze tarieven zijn hoger 
dan de tarieven die gelden voor de bouwbedrijven van BTG. Een derde die huurt moet óf 
een bankgarantie afgeven óf een borgsom betalen die later wordt verrekend met de huur-
prijs. 
Bij het aangaan van een huurcontract kan ook een verzekeringscontract worden afgesloten. 
Schade aan het gehuurde en diefstal zijn hiermee gedekt. Er wordt alleen verhuurd aan on-
dernemers. Dit moet worden aangetoond met een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
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en een geldig legitimatiebewijs. Als een bedrijf materieel huurt met een verzekerde waarde 
van meer dan € 25.000 moet de verzekeraar eerst toestemming geven. 
 
Het komt regelmatig voor dat huurders het gehuurde materieel  willen kopen. Daarom is voor 
al het materieel dat wordt verhuurd ook een verkoopprijs bepaald. Bij aankoop binnen 3 
maanden na aanvang van de huur wordt 70% van de huurprijs verrekend met de verkoop-
prijs.  
 
Als materieel wordt gehuurd moet de datum opgegeven worden waarop het gehuurde retour 
komt. Als materieel na deze datum wordt teruggebracht wordt voor deze extra tijd een aan-
vullende huur in rekening gebracht die per tijdseenheid aanzienlijk hoger is dan de normale 
huur. 
  
Op basis van commerciële overwegingen zijn er regelmatig kortingsacties: op zowel de 
huurprijzen als de verkoopprijzen van materieel wordt dan tijdelijk korting verleend. 
Eens per jaar vlak voor de bouwvakvakanties vindt een door BTG georganiseerde opruimac-
tie plaats. Veel materieel wordt dan voor stuntprijzen verkocht. BTG biedt haar leveranciers 
de mogelijkheid aan met eigen materieel deel te nemen in deze opruimactie. Onverkocht 
materieel gaat na afloop van de opruimactie terug naar de leverancier. BTG krijgt van deze 
leveranciers een bepaald percentage van de omzet als vergoeding voor de deelname.  
Deze opruimactie is voor veel aannemers inmiddels een bekend begrip.  

Magazijn 

Het bedrijf beschikt in Utrecht over een groot magazijn en opslagterrein. Het magazijn is 
goed beveiligd met een hek en een toegangspoort met een portier. Na sluitingstijd is het ma-
gazijn elektronisch beveiligd en bewaakt een aantal waakhonden onder toezicht het afgeslo-
ten opslagterrein. 
 

2.7 Overname Maribo-Timber NV in Suriname 

 

In 2012 heeft BTH BV één overname gerealiseerd: op 1 januari 2012 is per bank contant 
voor 10.000.000 Surinaamse dollar (SRD) een 90% belang verworven in Maribo-Timber NV. 
Deze Surinaamse houthandel en -zagerij is de enige buitenlandse deelneming van BTH BV. 
De omvang van het kapitaalbelang representeert de zeggenschap. 
 
Gegevens op 1 januari 2012 van Maribo-Timber NV: 

• het zichtbaar eigen vermogen bedraagt SRD 6.731.867; 

• de reële waarden van de identificeerbare activa en verplichtingen komen overeen met de 
boekwaarden met één uitzondering: de waardering van de voorraden gezaagd hardhout. 
De boekwaarde van deze voorraad bedraagt SRD 5.500.000. BTH BV kent aan deze 
voorraad een reële waarde toe van SRD  6.640.000.; 

• het vennootschapsbelastingtarief in Suriname is 38%. 
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Deel 3 Accountantsorganisatie Klok Accountancy 

 

Klok Accountancy is een middelgrote accountantsorganisatie en is in het bezit van een ver-
gunning (zonder OOB) van de AFM voor het uitvoeren van wettelijke controles. 
 
De accountantsorganisatie verricht al jaren de wettelijke jaarrekeningcontrole voor BTH BV. 
De verantwoordelijke accountant de heer Snelrewaarder is al zeven  jaar de verantwoordelij-
ke accountant en kan het uitstekend vinden met de directieleden. Het huidige contract voor 
het uitvoeren van de wettelijke controle loopt tot en met de jaarrekeningcontrole 2012. 
 
Voor 2013 wil BTH BV weer een contract afsluiten met Klok Accountancy voor het uitvoeren 
van de wettelijke jaarrekeningcontrole. De directie van BTH BV stelt wel als voorwaarde dat 
de heer Snelrewaarder dan weer de verantwoordelijke accountant wordt. 
 
Aantekeningen in het controledossier 
Leden van de controleteams van werkmaatschappijen van BTH BV hebben de volgende 
aantekeningen gemaakt in het controledossier 2012: 
 
Magazijnopruiming 
De magazijnopruiming bij BTG Materieel BV is in 2012 geen succes geweest. Veel van het 
aangeboden materieel is niet verkocht en maakt per balansdatum deel uit van de voorraad. 
Veel van dit materieel is in 2012 niet of nauwelijks verhuurd. 
 
Bouwproject studentenflat Amsterdam 
De verbouwing van een voormalig kantoorgebouw tot studentenflat in Amsterdam door BTG 
Regio West Nederland BV heeft zeer grote vertraging opgelopen als gevolg van tegenslagen 
bij de aanleg van afvoerleidingen ten behoeve van het sanitair. Bij het boren van gaten in de 
vloeren zijn grote scheuren ontstaan. De reparatie hiervan kost BTG veel tijd en geld. In ver-
band hiermee is de oplevering van de studentenflat opgeschoven van 15 december 2012 
naar 1 augustus 2013.  
Op 15 februari 2013 heeft in De Volkskrant een uitvoerig artikel gestaan over de bouwkundi-
ge problemen bij dit bouwproject. Indien de informatie in het artikel juist is, zou dit betekenen 
dat in het voormalige kantoorgebouw veel meer asbest is verwerkt dan waar BTG Regio 
West Nederland BV in de per 31 december 2012 opgestelde projectbegroting voor 2013 van 
uit is gegaan.   
 
Claim in verband met uitgestelde oplevering bouwproject studentenflat Amsterdam 
De woningbouwvereniging die bemiddelt bij de verhuur van de studentenkamers heeft extra 
kosten gemaakt doordat zij op basis van afgesloten huurcontracten met buitenlandse ex-
change studenten van 15 december 2012 t/m 31 juli 2013 voor alternatieve huisvesting heeft 
moeten zorgen. De betreffende woningbouwvereniging heeft in verband hiermee eind 2012 
een claim van € 150.000 bij BTG Regio West Nederland BV ingediend. De juridische advi-
seurs van BTG zien geen mogelijkheden deze claim aan te vechten. 
BTG is tegen dit risico verzekerd. Omdat de verzekering is afgesloten zonder eigen risico is 
de directie van Regio West Nederland BV van mening dat er per saldo geen sprake is van 
een verplichting. Naar de mening van de directie moet deze claim dan ook niet in de jaarre-
kening 2012 worden verwerkt.  
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Deel 4 Conceptjaarrekening 2012 van Bouw Totaal Holding BV (gedeeltelijk) 
 

Geconsolideerde balans ná resultaatbestemming (x € 1.000) 

 
 
 

 nr. 31-12-2012   31-12-2011 

Vaste activa        

Materiële vaste activa 1)  7.086    2.906 

Financiële vaste activa        

- Deelnemingen 2) 10.117    9.670  

- Leningen  4.406    4.336  

   14.523    14.006 

Vlottende activa        

- Projecten  12.195    13.621  

- Overige voorraden  463    755  

   12.658    14.376 

Onderhanden projecten 3)  1.125    - 

Vorderingen        

- Debiteuren  13.109    15.064  

- Overige vorderingen en overlopende activa  4.984    5.672  

   18.093    20.736 

Liquide middelen   1.346    1.446 

Totaal activa   54.831    53.470 

        

Groepsvermogen        

- Eigen vermogen  19.918    21.171  

- Aandeel minderheidsparticipanten  2.449    1.557  

   22.367    22.728 

Voorzieningen 4)       

- Latente belastingverplichtingen  697    1.433  

- Garantieverplichtingen  603    482  

   1.300    1.915 

Langlopende schulden        

- Achtergestelde leningen  215    215  

- Overige langlopende schulden 5) 1.794    -  

   2.009    215 

Kortlopende schulden        

- Kredietinstellingen 6) 13.648    9.141  

- Crediteuren  5.788    5.006  

- Belastingen en premies soc. verzekeringen  5.090    5.499  

- Onderhanden projecten  -    4.000  

- Overige schulden en overlopende passiva 7) 4.629    4.966  

   29.155    28.612 

Totaal passiva   54.831    53.470 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening  (x € 1.000) 
 

                                                     2012  2011 

Bruto omzet  169.387  163.393 

Interne omzet  (30.472)  (32.607) 

Netto omzet  138.915  130.786 

Wijziging onderhanden projecten  125  (5.641) 

Bedrijfsopbrengsten  139.040  125.145 

Kostprijs van de omzet  (134.303)  (120.641) 

Bruto omzetresultaat    4.737  4.504 

Overige kosten  (2.122)  (2.271) 

Bedrijfsresultaat  2.615  2.233 

Financiële baten en lasten  112  278 

Groepsresultaat voor belastingen  2.727  2.511 

Belastingen  (602)  (574) 

Groepsresultaat na belastingen  2.125  1.937 

     

Toerekenbaar aan:     

Aandeelhouders Bouw Totaal Holding BV 1.044  1.362 

Aandeel minderheidsparticipanten  1.081  575 
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Grondslagen voor de jaarrekening 
 
Algemeen 
Zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld volgens de wet-
telijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarver-
slaggeving.    
 
Grondslagen voor consolidatie 
In de consolidatie zijn betrokken de financiële gegevens van Bouw Totaal Holding BV en 
haar groepsmaatschappijen. Als groepsmaatschappijen worden aangemerkt die maatschap-
pijen waarin Bouw Totaal Holding BV direct of indirect meer dan de helft van het kapitaal 
bezit of anderszins een doorslaggevende invloed op het beleid heeft. Voor deze vennoot-
schappen is integrale consolidatie toegepast. Het aandeel van derden in het eigen vermogen 
en in het resultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. 
Voor in het boekjaar verkregen deelnemingen geldt dat de activa en passiva worden ge-
waardeerd op de reële waarden op het moment van verkrijging conform de waarderings-
grondslagen van de groep. Het resultaat van deze deelnemingen wordt vanaf het moment 
waarop beslissende zeggenschap op de deelneming is verkregen opgenomen in het groeps-
resultaat. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf 
de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap.  
In de geconsolideerde jaarrekening zijn per 31 december 2012 opgenomen de deelnemin-
gen: 
 

• BTG Regio West-Nederland BV te Oegstgeest (100%) 

• BTG Regio Midden-Nederland BV te Zeist (100%) 

• BTG Regio Oost-Nederland BV te Enschede (95%) 
• BTG Materieel BV te Utrecht (100%) 

• Maribo-Timber NV te Suriname (90%) 
 
 
Vreemde valuta 
De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten worden in euro’s omgerekend tegen 
de koers per balansdatum. De baten en lasten worden in euro’s omgerekend tegen de ge-
middelde jaarkoers als benadering van de transactiekoers. Valutakoersverschillen welke ont-
staan bij de omrekening van de netto-investering in buitenlandse activiteiten en van hiermee 
verbonden afdekkingstransacties worden verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen. 
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 
 
Goodwill 
Goodwill betreft het verschil tussen de verkrijgingprijs en de nettovermogenswaarde van de 
verworven dochtermaatschappij of deelneming op het moment van de acquisitie. De betaal-
de goodwill wordt volledig ten laste van het eigen vermogen gebracht. 
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Materiële vaste activa 
De bedrijfsgebouwen en -terreinen en het materieel worden gewaardeerd tegen actuele 
waarde zijnde de vervangingswaarde of tegen bedrijfswaarde indien deze duurzaam lager is. 
De vervangingswaarde wordt bepaald op grond van taxaties van externe deskundigen, welke 
eens per drie jaar plaatsvindt. In de tussen twee taxaties liggende jaren wordt gebruik ge-
maakt van een markttoets van externe deskundigen. Veranderingen in de waarde welke het 
gevolg zijn van de hiervoor weergegeven grondslag worden onder aftrek van uitgestelde be-
lastingen ten gunste respectievelijk ten laste van het eigen vermogen gebracht. De overige 
materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van afschrijvin-
gen of lagere realiseerbare waarde. Afschrijvingen op materiële vaste activa worden bere-
kend volgens een vast percentage van de vervangingswaarde of verkrijgingsprijs op basis 
van de geschatte economische levensduur. Met residuwaarde wordt geen rekening gehou-
den. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het beleid kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd op (het aandeel in) de nettovermogenswaarde volgens de bij de groep gebrui-
kelijke grondslagen. Indien de nettovermogenswaarde negatief wordt en BTH BV geheel of 
ten dele aansprakelijk is voor de schulden van de deelneming respectievelijk een feitelijke 
verplichting bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt 
een voorziening opgenomen. In andere gevallen wordt de deelneming met een negatieve 
nettovermogenswaarde op nihil gewaardeerd. De overige deelnemingen worden gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs of lagere vermogenswaarde.  
De onder dit hoofd opgenomen leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kost-
prijs onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke (gedeeltelijke) oninbaarheid. 
 
Voorraden 
- Projecten 
Projecten betreffen vastgoedontwikkelingen. Projecten worden gewaardeerd tegen kostprijs 
of lagere opbrengstwaarde. Onder projecten worden directe kosten en rente geactiveerd als 
onderdeel van de kosten voor vastgoedontwikkelingen. 
- Overige voorraden 
Dit betreft met name voorbereidingskosten voor bouwprojecten en vastgoedontwikkelingen. 
Overige voorraden worden gewaardeerd op integrale kostprijs. 
 
Onderhanden projecten 
De waardering van onderhanden projecten in opdracht van derden geschiedt conform RJ 
221 op basis van de “percentage of completion”-methode. De werkvoortgang wordt gemeten 
op basis van de tot balansdatum gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte totale pro-
jectkosten. De gerealiseerde projectopbrengsten van onvoltooide projecten worden in de 
winst-en-verliesrekening gepresenteerd als “wijziging in onderhanden projecten”. Eventuele 
projectverliezen worden eveneens in deze post “wijziging in onderhanden projecten” ver-
werkt. In het jaar van voltooiing van een onderhanden project worden de totale projectop-
brengsten als netto-omzet gepresenteerd. Voor de balanspresentatie wordt per project het 
saldo bepaald van kosten, resultaat en gedeclareerde termijnen. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een 
voorziening wegens vermoedelijke (gedeeltelijke) oninbaarheid. De geamortiseerde kostprijs 
van de vorderingen komt overeen met de nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zul-
len moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De om-
vang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die nood-
zakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikke-
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len. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de 
voorzieningen die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van de tijds-
waarde materieel is. 
 
Garantieverplichtingen 
De garantieverplichtingen hebben betrekking op risico’s ter zake van garantieverplichtingen 
uit hoofde van opgeleverde werken. 
 
Geamortiseerde kostprijs 
De geamortiseerde kostprijs wordt bepaald door middel van de effectieve-rentemethode 
verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorzie-
ning) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. In de berekening wordt 
rekening gehouden met agio of disagio op het moment van verkrijging en transactiekosten. 
Tenzij anders vermeld komt de geamortiseerde kostprijs van de in deze jaarrekening opge-
nomen financiële instrumenten overeen met de nominale waarde. 
 
Belastingen 
De tot de groep behorende vennootschappen met uitzondering van Maribo-Timber NV ma-
ken deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De waardering van la-
tente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van 
de, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzienin-
gen, schulden of overlopende passiva. De latente belastingverplichtingen en –vorderingen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De (niet-)latente belastingvorderingen en –
verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor sal-
dering. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Netto omzet 
De netto omzet omvat de opbrengsten van in het verslagjaar aan derden gefactureerde ter-
mijnen en geleverde goederen en diensten. In het jaar van voltooiing van een onderhanden 
project in opdracht van derden worden de totale projectopbrengsten als netto-omzet gepre-
senteerd. 
 
Kostprijs van de omzet 
De kostprijs van de omzet omvat alle aan de omzet toerekenbare kosten. 
 
Bruto omzetresultaat 
Het bruto omzetresultaat omvat de winsten op onderhanden projecten in opdracht van der-
den welke als volgt worden verantwoord: ter zake van bouwactiviteiten naar rato van de 
voortgang van de werken en ter zake van projectontwikkelingsactiviteiten naar rato van de 
voortgang van de verkopen. Verliezen worden onmiddellijk in de winst- en –verliesrekening 
opgenomen zodra deze worden voorzien. 
 
Financiële baten en lasten 
Als rentebaten respectievelijk rentelasten worden de op het verslagjaar betrekking hebbende 
rente van respectievelijk aan derden opgenomen. 
 
Belastingen 
De belastingdruk wordt berekend over de in het boekjaar berekende resultaten. 
 

KASSTROOMOVERZICHT 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt een midde-
lenbegrip gehanteerd dat bestaat uit de balansposten liquide middelen en kredietinstellingen. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
NB: Alle in de toelichting vermelde bedragen x €1.000 

 
1. Materiële vaste activa 
 

 
 

Bedrijfs-
gebouwen 
en terreinen 

Materieel Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

Totaal 

Stand 1 januari 2012 - 2.117 789 2.906 

Investeringen/Desinvesteringen 4.700 71 79 4.850 

Herwaarderingen - - - - 

Afschrijvingen - (403) (267) (670) 

Stand 31 december 2012 4.700 1.785 601 7.086 

     

Afschrijvingspercentages 2%-3% 8%-10% 10%-33%  

     

Samenstelling boekwaarde     

Verkrijgingsprijs 4.700 4.509 2.485 11.694 

Herwaarderingen - 320 - 320 

Cumulatieve  afschrijvingen  - (3.044) (1.884) (4.928) 

Boekwaarde 31 december 2012 4.700 1.785 601 7.086 
 

2. Deelnemingen 
 

 2012 

Stand 1 januari  9.670 

Aandeel in resultaat (34) 

Ontvangen dividenden (10) 

Overige mutaties 491 

Stand 31 december 10.117 
 

3. Onderhanden projecten 
 
Dit betreft 1.125 (2011: credit  4.000) onderhanden projecten in opdracht van derden, zijnde 
het saldo van gemaakte kosten (inclusief verantwoord resultaat) en gefactureerde termijnen. 
 
4. Voorzieningen 
 

Latente belastingverplichtingen 2012 

Stand 1 januari  1.433 

Toevoegingen 399 

Onttrekkingen/vrijval (1.135) 

Stand 31 december 697 
 
 

Garantieverplichtingen 2012 

Stand 1 januari  482 

Toevoegingen 293 

Onttrekkingen/vrijval (172) 

Stand 31 december 603 
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5. Overige langlopende schulden 
 
De schuld betreft een 3% bancaire lening in Surinaamse dollar. De looptijd is 5 jaar; de af-
lossingsverplichting bedraagt SRD 8.000.000 in één keer te voldoen op 31 december 2016. 
De lening is gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs in combinatie met de effectieve 
rentemethode. 
 
6. Kredietinstellingen 
 
In 2012 zijn nieuwe bancaire krediet- en garantiefaciliteiten met de huisbankier overeenge-
komen. 
Voor deze bancaire krediet- en garantiefaciliteiten zijn de volgende zekerheden gesteld: 

− hypotheken op onroerende zaken; 

− verpanding van een deel van de bedrijfsuitrusting, voorraden, vorderingen en aanne-
mingssommen; 

− verpanding van een deel van de vorderingen tot levering van onroerende zaken. 
 
7. Overige schulden en overlopende passiva 
 
Hieronder begrepen schulden aan gelieerde ondernemingen ter grootte van  2.139 (2010: 
nihil). 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
 2012 2011 
Garanties   
Uitvoeringsgaranties 16.705 16.485 
Overige garanties 5.535 7.097 
Lease   
korter dan 1 jaar 637 664 
1 tot 5 jaar 1.114 855 
langer dan 5 jaar - 2 
Huur   
korter dan 1 jaar 300 304 
1 tot 5 jaar 2.374 4.309 
langer dan 5 jaar 517 2.064 
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UIT DE TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING: 
 
Deelnemingen 
 

 2012 

Stand 1 januari  20.279 

Aankopen 1.593 

Verkopen - 

Aandeel in resultaat 5.509 

Kapitaalstortingen en -onttrekkingen (8.570) 

Koersverschillen (97) 

Overige mutaties 1.931 

Stand 31 december 20.645 
 

Eigen Vermogen 
 

 

Gestort 
en  
opge-
vraagd 
kapitaal 

Agio Herwaarderings- 
reserve 

Reserve 
omreken- 
verschillen 

Overige 
reserve 

Totaal 

1 januari 2012 4.185 6.018 180 - 10.788 21.171 

Resultaat boekjaar     1.044 1.044 

Realisatie herwaardering   (30)  30 - 

Goodwill     (787) (787) 

Koersverschillen    (10)  (10) 

Dividend     (1.500) (1.500) 

31 december 2012 4.185 6.018 150 (10) 9.575 19.918 

 


