
 

 

 
Voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) 09:00 uur tot 10:30 uur 
 
Bij de voorbereidingszitting geldt het volgende: 
- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de boeken die op de literatuurlijst van de 
opleiding staan. 

- Deze boeken mogen uitsluitend voorzien zijn van tabjes en onderstrepingen. 

- Syllabi, aantekeningen en overige documenten, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. 
 
 
Ochtendzitting en middagzitting 10:30 tot 13:00 en 14:00 tot 16:30 
 
Bij het maken van de vragen van de ochtendzitting en middagzitting geldt het volgende: 
Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur. 
- Handboek 2017 Deloitte en/of Handboek 2017 E&Y en/of KPMG Jaarboek 2017/2018; een 
eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2017; een eerdere druk is toegestaan, maar wel 
voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden). 

- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 
 
Pauze (tussen 13:00 en 14:00 uur) 
De casus moet tijdens de pauze tussen ochtend- en middagzitting in de examenruimte blijven. 
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Van Droo BV 

1.1 Algemeen 

 

In 1868 werd het huidige Van Droo BV (hierna: Van Droo) opgericht door Govert van Droo. Sinds 

2001 is Van Droo door fusies en overnames één van de grootste bagger- en offshorebedrijven in 

de wereld. De aandelen zijn voor 78,5% in handen van de familie Van Droo.  

 

De drie hoofdactiviteiten van het in Rotterdam gevestigde bedrijf zijn: 

- Baggeren, waaronder de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, 

landaanwinning en kustverdediging; 

- Offshore gas en olie, het installeren van laadboeien en pijpleidingen; 

- Offshore wind, het realiseren van windparken op zee. 

 

Het bedrijf wordt geleid door een vijfhoofdige executive board (directie): Pieter van Droo is de 

CEO (chief executive officer) binnen de board en Jan Bosch is de CFO (chief financial officer). 

De overige leden van de executive board zijn verantwoordelijk voor één van de drie hierboven 

genoemde hoofdactiviteiten van de onderneming. 

De leden van de executive board zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal stafafdelingen. 

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 personen waaronder een ervaren accountant. De 

Raad ziet toe op de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie en het beleid van Van Droo en 

dan in het bijzonder de rol en het functioneren van de Raad van Bestuur (de Executive Board). 

Dit toezicht vindt plaats overeenkomstig de principes van de Nederlandse corporate governance 

code. 

 

De jaarrekening 2016 is, overeenkomstig de wettelijke eisen, gecontroleerd door 

accountantsorganisatie PEYW, die hierbij een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt. 

 

1.2 Missie, visie en doelen 

De missie van Van Droo is: “Wereldleider zijn op het gebied van innovatieve en duurzame 

bagger- en offshore-projecten”. Daartoe werkt de onderneming nauw samen met opdrachtgevers 

om tot innovatieve en duurzame oplossingen te komen. 

 

Van Droo heeft de volgende verwachtingen geformuleerd: 

- de groeiende wereldbevolking heeft meer ruimte nodig; 

- de vraag naar energie blijft stijgen; 

- de samenleving heeft behoefte aan duurzame energiesystemen; 

- toenemende wereldhandel vraagt om betere havenfaciliteiten; 

- klimaatverandering bedreigt de kustgebieden en; 

- aandeelhouders zullen alleen dan bereid zijn risicodragend vermogen ter beschikking te 

stellen als risico’s voldoende worden beheerst en voldoende dividend wordt uitgekeerd. 

 

De missie en verwachtingen van Van Droo zijn door de executive board vertaald in de 

volgende doelen voor de komende 3 jaren: 

 projecten realiseren conform de eisen van de opdrachtgevers en binnen de gemaakte 

voorcalculatie; 
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 vermindering van CO2- uitstoot door Van Droo, gemiddeld een vermindering van 5 procent 

per jaar; 

 aantrekkelijk werkgeverschap; 

 langdurige relaties met klanten aangaan; 

 integer en ethisch handelen door alle medewerkers; 

 elk jaar een dividend uitkeren dat jaarlijks stijgt en waarbij de dividendstijging minimaal 

gelijk is aan het gemiddelde jaarlijkse inflatiepercentage in de Euro landen. 

 

1.3 Organogram Van Droo BV 

De organisatie is ingericht zoals weergegeven in de volgende organogrammen: 

Figuur Organogram Van Droo BV. Cijfers verwijzen naar de respectievelijke paragraafnummers. 
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Algemeen organogram voor de hoofdactiviteiten Baggeren en Offshore gas en olie en 

Offshore windparken. 

 

1.4 Beschrijving organisatie Van Droo 

1.4.1 Personeel en organisatie 

Bij Van Droo werken in totaal circa 4800 werknemers, waarvan circa 2300 in Nederland. De 

overige 2500 medewerkers werken in 38 verschillende landen aan diverse projecten en zijn 

afkomstig uit verschillende landen. Projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid 

van projectmanagers. Deze projectmanagers hebben veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Twee 

eigenschappen voor het vervullen van de functie als projectmanager zijn daarbij met name van 

belang: zelfstandigheid en flexibiliteit. Het aanpassen van de uitvoering aan de lokale 

omstandigheden is daarbij noodzakelijk. De medewerkers die voor Van Droo werken moeten 

daarom snel kunnen schakelen en snel op nieuwe omstandigheden kunnen reageren. 

Voor medewerkers, die naar verwachting beschikken over de benodigde capaciteiten, heeft Van 

Droo een uitgebreid trainingsprogramma zodat zij zich kunnen ontwikkelen van junior 

projectmanager tot senior projectmanager. 

 

Per project wordt een team van medewerkers samengesteld. De verantwoordelijkheid van het 

team ligt bij een senior projectmanager. De kern van het team bestaat uit medewerkers met een 

vast dienstverband bij Van Droo en dit team wordt, indien noodzakelijk, aangevuld met tijdelijke 

medewerkers. De tijdelijke medewerkers worden veelal geworven in het land waar het project 

wordt uitgevoerd. In principe hebben de projectmanagers van junior tot en met senior een vast 

dienstverband evenals de leidinggevende medewerkers op de schepen. Ook andere belangrijke 

functies worden uitgevoerd door medewerkers met een vast dienstverband.  

Alle nieuwe medewerkers werkers moeten een e-learning cursus volgen en deze met succes 

afronden. Deze cursus sluit aan bij de functie die een medewerker gaat vervullen. Na de uitleg 

moet de medewerker een aantal vragen beantwoorden over de doelen van Van Droo, welke 

Lid Executive Board 

Project A Project.... Project Z 

Acquisitie 
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richtlijnen van toepassing zijn, de gevolgen van het zich niet houden aan wet- en regelgeving, 

ethiek, integriteit, et cetera. Eenmaal in dienst moet een medewerker jaarlijks een e-learning 

update cursus volgen. Voorts krijgen medewerkers een budget om de kennis op hun specifieke 

vakgebied bij te houden door middel van cursussen of opleidingen. 

De arbeidsvoorwaarden zoals de beloning, de werktijden en verlofregelingen worden op het 

hoofdkantoor in Nederland bepaald, hierbij wordt rekening gehouden met de lokale 

omstandigheden zoals werktijden, beloning en arbeidsomstandigheden. Het bedrijf maakt geen 

gebruik van bonusregelingen. Werknemers krijgen een vast loon en bij overwerk, werk in het 

weekend en bij werk in een ander land dan de vaste standplaats wordt een toeslag betaald. 

Regelmatig verandert de lokale regel- en wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden. 

1.4.2 Inkoop 

Op het hoofdkantoor in Nederland worden de inkoopvoorwaarden bepaald en vindt de (mondiale) 

leveranciersselectie plaats. Alle aanvragen voor inkoop door de projectleiders moeten door de 

afdeling inkoop worden goedgekeurd. Dit geldt ook voor de projecten in het buitenland. 

Technische apparatuur en onderdelen worden vanuit Nederland met het vliegtuig naar locaties 

over de gehele wereld gezonden. 

Voedsel en overige gebruiksartikelen voor medewerkers ter plaatse worden meestal, na 

goedkeuring door de afdeling inkoop, lokaal ingekocht onder de verantwoordelijkheid van de 

senior projectmanager. 

Grote inkoopcontracten worden veelal in Euro’s of Amerikaanse dollars afgesloten. Kleinere 

inkopen worden meestal in lokale valuta afgewikkeld. 

1.4.3 Financiën en control 

De afdeling financiën en control wordt aangestuurd door Jan Bosch, de CFO (Chief Financial 

Officer). Deze afdeling voert de totale wereldwijde financiële administratie en levert de 

maandelijkse managementrapportages aan per hoofdactiviteit en per project. 

Ook voert deze afdeling de salarisadministratie. Daarnaast houdt zij alle contracten bij waaronder 

de inkoop-, de verkoop- en de personeelscontracten. 

 

De afdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door de executive board geformuleerde 

vreemde valutabeleid.  

 

1.4.4 Automatisering 

De organisatie maakt gebruik van een ERP-systeem. Met de leverancier van het pakket is een 

contract gesloten over het verkrijgen van updates en ondersteuning bij problemen. Binnen de 

afdeling automatisering is een team verantwoordelijk voor het beheer. Deze afdeling past het 

ERP systeem aan als nieuwe projecten worden gestart en als projecten zijn beëindigd. Gezorgd 

wordt dat lokaal, via beveiligde netwerken, gegevensinvoer kan plaats vinden ten behoeve van 

onder andere de projectmodules. Projectleiders worden er bij hun beoordelingsgesprekken op 

aan gesproken indien zij nalatig zijn geweest ten opzichte van het bijhouden van de 

projectmodules. 
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1.4.5 Acquisitie 

De leden van de executive board die verantwoordelijk zijn voor de hoofdactiviteiten baggeren, 

offshore gas en olie en offshore wind geven leiding aan een afdeling acquisitie en verschillende 

projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de projecten. Samen met de 

afdeling acquisitie proberen zij opdrachten te werven over de gehele wereld. Het bedrijfsbureau 

en het project office dienen betrokken te worden bij de werving van deze opdrachten.  

1.4.6 Bedrijfsbureau en engineering 

Het bedrijfsbureau is onder andere verantwoordelijk voor de planning vanaf de eerste 

projectonderhandelingen tot en met de realisatie van de projecten. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met de personele capaciteit en het beschikbare materieel zoals schepen en 

baggermachines. Naast de eerder genoemde taken, heeft het bedrijfsbureau als taak het maken 

van voorcalculaties voor de projecten van drie hoofdactiviteiten 

Bij nieuwe projecten moeten vaak ter plaatse speciale installaties en ruimtes worden gebouwd. 

De installaties betreffen bijvoorbeeld stroomvoorziening, internetverbindingen, laad- en 

losfaciliteiten. De ruimtes kunnen betreffen werkplaatsen, opslagruimtes, kantoorruimtes, 

woonruimtes. Het bedrijfsbureau plant de realisatie van deze installaties en de ruimtes die nodig 

zijn voor het realiseren van een project. De wijze van verrekening van deze kosten van de 

installaties en de ruimtes wordt opgenomen in de contracten. Voor deze kosten kan een bedrag 

worden bepaald dat in rekening wordt gebracht bij de klant ongeacht de werkelijke kosten. Het 

kan ook zijn dat het te verrekenen bedrag afhangt van de werkelijke gemaakte kosten. 

Engineering werkt aan innovaties. Vanuit het werkveld en contacten met hogescholen en 

universiteiten ontstaan veel innovatieve ideeën. Het verder concretiseren van deze innovatieve 

ideeën doet deze afdeling. Mede door hun bijdrage zijn de schepen van Van Droo de meest 

efficiënte en energiezuinige schepen in de baggersector. 

1.4.7 Project office 

Voordat offertes worden uitgebracht, voeren de medewerkers van het project office een 

risicoanalyse uit om te beoordelen of de eventueel te realiseren risico’s binnen het risicoprofiel 

van de onderneming passen. Deze medewerkers hebben kennis van statistische technieken en 

kennis over de uitvoering van projecten. 

Overeenkomstig de richtlijnen van de executive board mogen geen grote financiële risico’s 

genomen worden door Van Droo. Projecten met te grote risico’s worden dan ook afgewezen 

behalve wanneer deze op regiebasis kunnen worden uitgevoerd. Werkzaamheden die 

acceptabel zijn voor wat betreft het risico, worden tegen vaste aanneemsom uitgevoerd. Een en 

ander wordt in detail vastgelegd in de contracten met klanten. Contracten met een aanneemsom 

groter dan € 1 miljoen dienen door de voltallige executive board te worden goedgekeurd. Alle 

contracten met klanten kleiner dan € 1 miljoen moeten door het project office worden 

geautoriseerd.  
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1.4.8 Baggeren 

De activiteit baggeren is van oudsher qua omzet de grootste opbrengstgenererende activiteit van 

Van Droo. 

Wereldwijd dienen vaarwegen te worden uitgebaggerd. Wind en water vormen ook een constante 

bedreiging voor de diverse kustgebieden, wat tot opdrachten leidt op het gebied van 

landaanwinning en kustverdediging. In 2017 zijn tientallen projecten gerealiseerd over de gehele 

wereld. 

Door de kennis van de medewerkers en de speciale schepen is Van Droo in staat geweest grote 

projecten te verwerven. 

De meeste projecten hebben een omvang van meer dan € 50 miljoen. Om de operationele 

risico’s van de projecten te beheersen wordt het project office altijd ingeschakeld (zie 1.4.5 en 

1.4.7). 

 

Een aantal grote projecten is medio 2017 op tijd afgerond. Te laat opleveren betekent veelal dat 

een schadevergoeding moet worden betaald. 

Nieuwe grote projecten zijn nog niet gestart in 2017. Hierdoor zijn de resultaten relatief laag over 

2017. Voor 2018 en 2019 zijn de vooruitzichten goed. Veel werk is verworven in 2018 en grote 

projecten zullen naar verwachting in de loop van 2019 worden opgestart. 

Verkoopcontracten zijn in Euro’s of Amerikaanse dollars overeengekomen. 

 

1.4.9 Offshore gas en olie 

De wereldvraag naar fossiele energie stijgt nog steeds. De offshore infrastructuur die nodig is om 

brandstoffen te transporteren wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. De afgelopen jaren is 

het aantal grote investeringen echter aanzienlijk gedaald door de lage olieprijs die investeringen 

niet langer rendabel maken. Daarnaast blijven gelukkig onderhoud en verbetering van de 

bestaande infrastructuur noodzakelijk. Van Droo beschikt over speciale schepen voor het 

plaatsen van pijpleidingen op de zeebodem die nodig zijn voor het transport van olie en gas. 

Daarnaast is Van Droo marktleider voor het onderzees storten van steen ter bescherming van 

deze pijpleidingen en andere onderzeese installaties. 

De omzet voor het onderhouden en plaatsen van deze pijpleidingen is in 2016 ten opzichte van 

2015 bijna gehalveerd. Ook voor 2017 zijn de resultaten slecht en de vooruitzichten voor 2018 

zijn ronduit slecht. Grote projecten zijn er bijna niet en de projecten die aangeboden worden, 

moeten uitgevoerd worden tegen lage aanneemsommen. In afgelopen jaren heeft Van Droo 

ingezet op kostenreductie en besloten deze offshore gas en olie bedrijfsactiviteiten terug te 

brengen. Veelal kunnen medewerkers van deze divisie zonder grote problemen worden ingezet 

bij andere hoofdactiviteiten. 

 

1.4.10 Offshore windparken 

Algemeen 

Van Droo is de hoofdactiviteit offshore windparken 10 jaar geleden gestart met een beperkt 

aantal medewerkers. In deze tien jaar heeft het bedrijf een goede reputatie opgebouwd. Dankzij 

de kennis en ervaring van deze medewerkers, het gespecialiseerde materieel en de waardevolle 

samenwerking met partners loopt Van Droo in Europa voorop ten opzichte van de concurrentie. 

Van Droo doet daarbij niet alleen scherpe aanbestedingen maar biedt ook innovatieve 

oplossingen aan. Bekende innovaties zijn het nieuwe kabelbeschermingssysteem en een 

verbeterde erosiebescherming rond de palen van de windmolens. Nieuw is ook dat tijdens de 
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installatie van de palen op zee de zeezoogdieren zoals bijvoorbeeld dolfijnen op afstand worden 

gehouden met speciale apparatuur.  

 

1.4.11 Bouw van de NBAC in 2016 

Om de te verwachten opdrachten in de toekomst te kunnen realiseren heeft Van Droo na lange 

voorbereidingen in 2016 besloten tot investering in een nieuw schip, de NBAC. Met dit schip 

kunnen windmolens worden geplaatst op zee ook wanneer de omstandigheden niet optimaal zijn. 

Met de investering is € 65 miljoen gemoeid. Het schip heeft computergestuurde hefpoten en 

hijskranen. Hiermee zou het mogelijk moeten zijn om de kostbare windmolens sneller te plaatsen 

in dieper water met meer stroming. Om een dergelijk schip te kunnen realiseren, is gebruik 

gemaakt van de knowhow van verschillende partijen die in de verschillende fases van het project 

hun bijdrage hebben geleverd. Van het door een gerenommeerd scheepvaartkundig 

ingenieursbureau gemaakte ontwerp is eerst een model gemaakt dat bij een externe instantie 

uitgebreid is getest. Vervolgens is het ontwerp gerealiseerd in samenwerking met onder andere 

een Zuid Koreaanse scheepswerf, een Amerikaanse hijskraanspecialist en een Nederlands 

softwarebedrijf. De betrokken leveranciers factureerden naar rato van de voortgang van het 

project. De afdeling bedrijfsbureau en engineering was samen met het eerder genoemde 

scheepvaartkundig adviesbureau nauw betrokken bij dit project dat uit verschillende fases 

bestond. Door de executive board is een projectleider aangewezen die de regie kreeg. Het schip 

is door Lloyd’s gecertificeerd. Hiermee wordt de zeewaardigheid beoordeeld voor een 

verzekeringsmaatschappij op de kwaliteit van onderdelen als de structuur van het casco, de 

hoofd- en hulpmachinerie, besturing, elektrische installaties, brandpreventie en de veiligheid en 

betrouwbaarheid van de hefpoten en de hijskranen. De testen van Lloyd’s vonden na afronding 

van elke projectfase plaats. Eind 2016 is het schip opgeleverd. 

 

 

 
 

Afbeelding. De NBAC aan het werk voor de kust van Noorwegen. 
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1.4.12 Activiteiten bij aanleg van een windmolenpark 

Hieronder worden de activiteiten beschreven die spelen bij de aanleg van een windmolenpark op 

zee. 

Opdrachtverwerving 

Op verzoek van opdrachtgevers stelt Van Droo een contractvoorstel op voor een project. 

Alvorens een contractvoorstel te kunnen opstellen moeten de projectdetails bekend zijn alsmede 

de geraamde kosten. Een ter zake kundig senior projectmanager van het bedrijfsonderdeel 

offshore windparken is verantwoordelijk voor het opstellen van de kostenraming. Dit doet de 

senior projectmanager in overleg met bedrijfsbureau, project office en beoogd project manager. 

 

Ontwerp 

De afdeling offshore windparken maakt in overleg met de opdrachtgever een globaal ontwerp op 

basis van het bestek. In het bestek zijn beschreven de locatie, de grootte van het windpark en 

wat voor installatie de klant wenst. Het bedrijfsbureau maakt op basis van dit ontwerp en bestek 

een globale voorcalculatie. De aanlegkosten van windparken verschillen sterk. De 

bodemgesteldheid verschilt per locatie en stelt daarmee steeds andere eisen aan de fundering. 

De bodemgesteldheid dient te worden vastgesteld in overleg met geologische 

onderzoeksbureaus. Ook dient rekening gehouden te worden met verschillen tussen eb en vloed, 

te verwachten windsnelheden, de maximale door de overheden toegestane hoogtes et cetera. De 

mogelijk te plaatsen windmolens worden door een Duitse leverancier met een goede reputatie 

geleverd en verschillen sterk in aanschafprijs afhankelijk van het vermogen en de te verwachten 

levensduur. 

Indien de opdrachtgever en andere belanghebbenden instemmen met het globale ontwerp, wordt 

het definitieve ontwerp bepaald. Deze eerste fase kan soms enkele jaren beslaan gegeven de 

politieke gevoeligheid waarmee de plaatsing van windmolens in sommige landen omgeven is. 

Als de details van het project bekend zijn bepaalt het project office de risico’s voordat een 

contract wordt gesloten met de klant. Projecten met te grote financiële risico’s worden niet 

aangenomen. Een praktische oplossing is veelal dat een project wordt gesplitst in een deel met 

een vaste aanneemsom en een deel op basis van een regiecontract. De risicovolle delen worden 

in regie uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij slecht weer kan niet gewerkt worden op zee. Contractueel 

wordt dan afgesproken dat Van Droo een vaste vergoeding per dag krijgt als niet gewerkt kan 

worden vanwege slecht weer. Na akkoord van het project office kan een contract worden 

gesloten. Contracten luiden in Euro’s of Amerikaanse dollars. 

 

In de contracten zijn oplevertermijnen vastgelegd. Het zich hier niet aan houden kan leiden tot 

substantiële boetes voor Van Droo. 

Soms werkt Van Droo op no cure no pay basis. Dit betekent dat de kosten die gemaakt zijn voor 

het globale ontwerp voor rekening van Van Droo zijn, indien het windpark niet tot ontwikkeling 

wordt gebracht. Meestal zijn deze kosten echter voor de opdrachtgever en worden deze kosten 

op regiebasis in rekening gebracht. 

Na het afsluiten van het contract dient de opdrachtgever de eerste termijn over te maken. In deze 

termijn zijn de te verwachten kosten van de aan te schaffen windturbines en kabels opgenomen 

inclusief een winstopslag voor Van Droo. 
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Uitvoering van projecten 

Bij de uitvoering van de windprojecten is veelal sprake van de volgende werkzaamheden: 

1. het gereedmaken van funderingen voor de windturbines; 

2. het leggen van de bekabeling; 

3. het plaatsen van de windturbines; 

4. het aansluiten van de windturbines; 

5. het programmeren van de stuurprogrammatuur; 

6. het testen en het aansluiten van het windpark op het elektriciteitsnet; 

7. de financiële afwikkeling. 

 

De doorlooptijd van de projecten kan uiteenlopen van circa 6 maanden tot enkele jaren. Dit is niet 

alleen afhankelijk van de omvang en technische complexiteit maar ook van de klimatologische 

omstandigheden gedurende de bouw. 

 

1. Het gereedmaken van funderingen voor de windturbines 

Afhankelijk van de bodemgesteldheid, de te plaatsen windturbine en de te verwachten 

golfhoogten, de stroming en windsterkte dient een fundering gemaakt te worden voor de 

windturbines. Voor deze funderingen wordt gebruik gemaakt van beton en basaltblokken. Deze 

worden met schepen van Van Droo op locatie aangevoerd. Hierbij dient rekening gehouden te 

worden met de plaatselijke weersomstandigheden. De positie van de schepen die betrokken zijn 

bij de aanleg van de windparken op zee wordt gevolgd met een automatic identification 

transpondersystem (ATS). Om de veiligheid van de bouw- en onderhoudsschepen te waarborgen 

geeft dit systeem van ieder schip elke 2 seconden de positie, de koers, de snelheid en het 

geregistreerde scheepvaartnummer door aan alle schepen die binnen een straal van 50 kilometer 

zijn. 

2. Het leggen van de bekabeling 

Met behulp van eigen speciale schepen wordt de bekabeling volgens het ontwerp uitgerold en 

beschermd onder water en in de zeebodem aangebracht. Behalve schepen zijn dikwijls goed 

betaalde duikteams of robots nodig. 

3. Het plaatsen van de windturbines 

De op basis van het ontwerp door de afdeling Inkoop aangekochte windturbines worden in 

onderdelen per schip naar de geplande locatie vervoerd. Aldaar worden zij gemonteerd met 

behulp van een eigen speciaal voor dat doel ontworpen en gebouwd schip, de NBAC. Daarbij 

gebruikt Van Droo een complex GPS systeem dat gekoppeld is aan de besturing om de NBAC 

op de exacte locatie te houden zodat de werkzaamheden op de juiste locatie uitgevoerd worden. 

Het plaatsen is uiteraard een zeer precair werk dat om veel ervaring en precisie vraagt. De 

daarbij betrokken medewerkers, zoals technisch ingenieurs, krijgen gevaren- en 

onregelmatigheidstoeslag. Het bedrijfsbureau bewaakt mede afhankelijk van de meteorologische 

vooruitzichten de planning. 

4. Het aansluiten van de windturbines 

Tijdens deze fase worden de windmolens door speciaal opgeleide elektrotechnische 

medewerkers op de stroomkabels aangesloten. Om te voorkomen dat later storingen ontstaan, 
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dienen de kabels aan de hoogste eisen voor wat betreft corrosiebestendigheid (corrosie = 

roesten = aantasting van het materiaal) te voldoen.  

5. Het programmeren van de stuurprogrammatuur van de windmolens 

Hoewel Van Droo gebruik maakt van de standaard stuurprogrammatuur die door de fabrikant van 

de windmolens is meegeleverd, is het noodzakelijk om deze programmatuur aan te passen en in 

te regelen zodat deze voldoet aan de wensen van de klant. Opdrachtgevers stellen verschillende 

eisen op het gebied van beveiliging en informatieverzorging die gevolgen hebben voor de 

stuurprogrammatuur. Om dit te realiseren werkt op het hoofdkantoor in Nederland een team aan 

de verschillende projecten. 

6. Het testen en het aansluiten van de windmolens op het elektriciteitsnet 

Na voltooiing van alle werkzaamheden dienen alle windmolens van het gehele windpark in het 

bijzijn van de opdrachtgevers te worden getest. Bij deze tests wordt een aantal standaard tests 

uitgevoerd.  

7. De financiële afwikkeling 

Na akkoord van de opdrachtgever over de oplevering van de windmolens, kan de slottermijn 

worden opgemaakt door de afdeling acquisitie van drie hoofdactiviteiten op basis van de in de 

projectmodules vastgelegde gegevens. De definitieve kosten en opbrengsten worden bepaald 

per fase. Verschillen ten opzichte van de voorcalculaties worden bepaald en geanalyseerd door 

de afdeling financiën & control. 

Op de windmolens geeft Van Droo een uitgebreide garantie voor een periode van 10 jaar. Buiten 

de garantie vallen, behalve storingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, ook schades die 

het gevolg zijn van natuurrampen. In de garantievoorwaarden staat precies vermeld van welke 

omstandigheden sprake moet zijn om als natuurramp te worden beschouwd. 

Van Droo zal ook het onderhoud op de door haar geleverde windmolens uitvoeren. Daartoe 

worden onderhoudscontracten afgesloten. Tevens beschikt Van Droo over een eigen 

storingsdienst die 24/7 paraat staat om waar dan ook ter wereld technische storingen te 

verhelpen. 
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Deel 2 Accountantskantoor PEYW  

2.1 Algemeen 

Accountantsorganisatie PEYW voert sinds lange tijd de controle van de jaarrekening van Van 

Droo uit. PEYW heeft een AFM vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles en 

controle van OOB organisaties. 

2.2 Aantekeningen uit de controle 

Bij de recent afgeronde jaarrekeningcontrole over 2016 zijn de volgende zaken naar boven 

gekomen die nog besproken moeten worden met de executive board van Van Droo. 

1. Een stagiaire HBO Accountancy van PEYW, die meewerkt in het controleteam, heeft 

vastgesteld dat Van Droo een zeer grote vordering heeft op een Arabische organisatie. 

De vordering staat 7 maanden uit. De betaaltermijn volgens het contract is 2 maanden. 

De stagiair vraagt zich af of er wel betaald gaat worden vanwege de lage olieprijs en de 

slechte financiële situatie van deze Arabische organisatie. 

2. Op de eerste dag van de controle van de jaarrekening 2017 merkt de controleleider dat 

het gonst van geruchten binnen Van Droo over mogelijke aanzienlijke bedragen die als 

steekpenningen betaald zouden zijn door een lokale medewerker van Van Droo in het 

eerste kwartaal van 2017 voor het verkrijgen van opdrachten. Dit is zowel tegen de wet- 

en regelgeving in Nederland als ook in het betreffende Zuid- Amerikaanse land.  

3. Bij een eerste review van de concept-jaarrekening blijkt dat de berekening van het 

totaalresultaat, die Van Droo altijd toevoegt aan de toelichting op het geconsolideerde 

eigen vermogen, nog ontbreekt. 

4. Een assistent-accountant heeft opgemerkt dat zij op school altijd heeft geleerd dat het bij 

de percentage-of-completion-methode verplicht is om tussentijds winst te nemen. Van 

Droo wijkt hier van af bij projecten die voor minder dan 35% gereed zijn. 

5. Uit controles is gebleken dat windmolenprojecten die zijn afgerond niet goed worden 

beheerst. Dit blijkt bijvoorbeeld uit: een realisatie die sterk afwijkt van de geplande 

realisatie per fase en het feit dat projectteams vaak lang moeten wachten op onderdelen. 

De accountant zal deze bevinding in detail bespreken met de executive board en raad 

van commissarissen.  
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Deel 3: Concept jaarrekening 2017 Van Droo BV (gedeeltelijk) 

 

 

 

CONCEPT 

 

JAARREKENING 

 

2017 

 

VAN DROO BV 

 

(gedeeltelijk.  

De toelichting is niet volledig opgenomen en dit blijkt o.a. uit de nummering ) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (voor winstbestemming, bedragen * € 1.000) 

 Toel.  31 december 2017  31 december 2016 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 1)  63.375    73.868 

Materiële vaste activa   1.668.523    1.613.273 

Financiële vaste activa   48.828    43.987 

     1.780.726    1.731.128 

Vlottende activa 

Voorraden   35.507    42.640 

Vorderingen 4)  624.957    699.168 

Liquide middelen 5)  279.955    325.863 

     940.419    1.067.671 

Totaal activa     2.721.145    2.798.799 

 

 

 

Langdurig beschikbaar vermogen  

Eigen vermogen c)  904.888    901.658 

Voorzieningen   148.702    145.121 

Langlopende schulden 7)  465.843    474.401  

    1.519.433    1.521.180 

Kortlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen   -    2.353 

Werken in uitvoering 10)  413.930    405.870 

Overige schulden   787.782    869.396 

     1.201.712    1.277.619 

Totaal passiva     2.721.145    2.798.799 
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen * € 1.000) 

 Toel.  2017  2016 

Netto-omzet 12)    1.712.935    2.579.269 

Kosten van werken 13)  -1.228.826    -2.011.327 

Afschrijvingen materiële vaste activa   -158.678    -156.692 

Bijzondere waardeverminderingen 

  materiële vaste activa   -17.334    - 

Afschrijving goodwill   -10.493    -10.493 

     -1.415.331    -2.178.512 

Brutomarge     297.604    400.757 

Algemene beheerskosten     -154.940    -160.936 

Bedrijfsresultaat     142.664    239.821 

Saldo rente     -27.450    -26.221 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 

  uitoefening vóór belastingen     115.214    213.600 

Belastingen 16)    -29.000    -44.000 

Resultaat niet-geconsolideerde 

  deelnemingen     3.982    -600 

Resultaat na belastingen     90.196    169.000 
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

Van Droo BV is statutair gevestigd te Rotterdam en dient als houdstermaatschappij van de 

aandelen van de Van Droo groepsmaatschappijen. De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) en voldoet aan de wettelijke bepalingen 

zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW. 

Grondslagen voor consolidatie 

De financiële gegevens van Van Droo BV en haar 100% groepsmaatschappijen worden volgens 

de integrale methode geconsolideerd. Het aandeel van deelnemingen en aannemerscombinaties 

wordt proportioneel geconsolideerd als Van Droo BV tenminste evenveel zeggenschap heeft als 

de andere participanten. 

Grondslagen voor overnames 

Verwerking van overnames vindt plaats met toepassing van de ‘purchase accounting’-methode, 

waarbij Van Droo de identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen partij op 

overnamedatum tegen reële waarde volgens Van Droo BV-grondslagen opneemt in de 

geconsolideerde balans. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van alle 

identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen partij verwerkt Van Droo als 

goodwill in de geconsolideerde balans. 

Grondslagen voor valuta-omrekening 

De in vreemde valuta opgenomen balansbedragen van buitenlandse groepsmaatschappijen zijn 

omgerekend tegen de koersen per balansdatum. Opbrengsten en kosten in vreemde valuta zijn, 

voor zover deze gedekt worden door valutatermijntransacties, omgerekend tegen de 

vastgestelde termijnkoers. 

In alle andere gevallen heeft omrekening plaatsgevonden tegen de gemiddelde koers, dan wel 

tegen de koers ten tijde van de transacties. Overige valutawinsten of –verliezen worden 

rechtstreeks ten gunste of ten laste van de resultatenrekening gebracht. Omrekeningsverschillen 

uit hoofde van omrekening van buitenlandse deelnemingen worden ten gunste of ten laste van 

het eigen vermogen gebracht. 

Grondslagen voor waardering 

Immateriële vaste activa 

Goodwill betreft het verschil tussen de prijs die betaald is voor nieuw verworven deelnemingen en 

de waarde van het aandeel in hun reële waarde volgens de grondslagen van Van Droo BV en 

wordt lineair afgeschreven. 

Materiële vaste activa  

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of lagere 

realiseerbare waarde, verminderd met jaarlijkse lineaire afschrijvingen en/of bijzondere 

waardeverminderingen op basis van de economische levensduur zoals vermeld in de toelichting 

van de geconsolideerde balans. Op investeringen gedaan in de loop van het jaar wordt 

afgeschreven naar evenredigheid van tijd. 
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Financiële vaste activa 

Deelnemingen zijn gewaardeerd op een evenredig deel van de nettovermogenswaarde volgens  

de grondslagen van Van Droo BV of tegen lagere realiseerbare waarde. Langlopende 

vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Liquide middelen 

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. 

Langlopende schulden en schulden aan kredietinstellingen 

Deze zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Werken in uitvoering 

Aangenomen werken worden gewaardeerd tegen kostprijs, verhoogd met de toegerekende winst 

en verminderd met de opbrengstwaarde verricht werk. De toegerekende winst wordt bepaald op 

basis van de technische voortgang van het werk, zodra deze winst voldoende betrouwbaar kan 

worden bepaald en het werk minimaal 35% gereedheid heeft bereikt. Onder ‘opbrengstwaarde 

verricht werk' wordt verstaan het totaal van de in rekening gebrachte termijnen op de 

onderhanden werken, verhoogd met de nog te factureren reeds gerealiseerde productie op 

werken in uitvoering. Een voorziening voor eventueel te verwachten verliezen wordt rechtstreeks 

in mindering gebracht. Algemene kosten worden niet geactiveerd. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Omzet 

Onder de netto-omzet is begrepen de waarde van de productie in het boekjaar vermeerderd met 

de in het boekjaar gerealiseerde winst op werken, alsook de opbrengst van enige 

handelsactiviteiten. 

Kosten 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voor te 

verwachten verliezen op onderhanden werken worden voorzieningen getroffen. 

Belastingen 

De post belastingen wordt berekend op basis van het verantwoorde resultaat, met inachtneming 

van de fiscale bepalingen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de vorming van 

belastinglatenties. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (bedragen * € 1.000) 

  2017  2016 

ACTIVA 

1. Immateriële vaste activa 

Boekwaarde per 1 januari  73.868  84.361 

Afschrijving  10.493  10.493 

Boekwaarde per 31 december  63.375  73.868 

Aanschaffingswaarde  160.705  160.705 

Cumulatieve afschrijving  97.330  86.837 

De goodwill wordt lineair afgeschreven over de periode waarin de economische voordelen van 

het actief worden geacht toe te vloeien aan Van Droo BV. De maximale afschrijvingstermijn is 20 

jaar. 

Op 27 juli 2017 heeft Van Droo de offshore windactiviteiten van Bilfinger GmbH overgenomen 

voor een koopsom van € 5 miljoen. De overname omvat de activa en de medewerkers met 

betrekking tot de offshore windactiviteiten. De verkrijgingsprijs is gelijk aan de reële waarde van 

de identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen partij. 

 

4. Vorderingen 

Debiteuren  265.148  212.785 

Overige vorderingen  242.260  222.231 

Overlopende activa  117.549  264.152 

  624.957  699.168 

Het bedrag van de debiteuren is onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid van € 21 

miljoen (2016 € 40 miljoen). 

De overlopende activa bestaan uitsluitend uit de opbrengstwaarde verricht werk met betrekking 

tot projecten waarvan de facturen nog niet zijn verzonden. 

 

5. Liquide middelen 

Kassen, banken en giro  269.117  311.556 

Deposito’s  10.838  14.307 

  279.955  325.863 

Van de liquide middelen heeft € 47 miljoen (2016 € 99 miljoen) betrekking op proportioneel 

geconsolideerde aannemingscombinaties en deelnemingen. Dit bedrag staat niet ter vrije 

beschikking van de vennootschap.  
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  2017  2016 

PASSIVA 

7. Langlopende Schulden 

Er wordt ruimschoots voldaan aan de voor de kredietfaciliteiten afgesproken 

financieringsvoorwaarden. 

 

10. Werken in uitvoering 

Kostprijs werken in uitvoering, toegerekende winst en 

 voorziening voor verwachte verliezen  -3.319.228  -3.108.399 

Opbrengstwaarde verricht werk  3.733.158  3.514.269 

  413.930  405.870 

In de post werken in uitvoering zijn contracten opgenomen waarvan de kostprijs werken de 

opbrengstwaarde verricht werk overtreft. Het totaal van deze kostprijs werken en 

opbrengstwaarde verricht werk bedraagt ultimo 2017 € 979 miljoen en ultimo 2016 € 907 miljoen. 

 

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (bedragen * € 1.000) 

 

c. Eigen vermogen 

Het statutaire maatschappelijk kapitaal bedraagt € 40.000.000. Dit is verdeeld in 40.000 gewone 

aandelen van nominaal € 1.000. Het geplaatste kapitaal is € 12.100.000, namelijk 12.100 gewone 

aandelen. 

 Geplaatst  Agio-  Wettelijke  Overige  Onver-  Totaal 

 kapitaal  reserve  reserves  reserves  deeld 

         resultaat 

         boekjaar    

Saldi per 1 januari 2017  12.100  270.400  -19.077  469.235  169.000  901.658 

Toevoeging aan reserves  -  -  -  89.860  -89.860  - 

Betaald dividend  -  -  -  -  -79.140  -79.140 

Omrekeningsverschillen en 

  overige mutaties deelnemingen -  -  -7.826  -  -  -7.826

  

Resultaat boekjaar  -  -  -  -  90.196  90.196 

Saldi per 31 december 2017 12.100  270.400  -26.903  559.095  90.196  904.888 

De agioreserves zijn zogenaamde belastingvrije agioreserves. 

De wettelijke reserves bestaan ultimo 2017 voor € -28,1 miljoen uit een reserve 

omrekeningsverschillen deelnemingen en voor € 1,2 miljoen uit een reserve niet-uitkeerbare 

reserves deelnemingen. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  

(bedragen * € 1.000) 

12 en 13. Brutomarge 

Dit resultaat is het saldo van de netto-omzet en de kosten van de werken plus het verantwoorde 

resultaat op werken in uitvoering. In het resultaat zijn tevens begrepen: 

- de dotatie aan respectievelijk de vrijval van voorzieningen voor te verwachten verliezen 

op werken; 

- nagekomen baten en lasten op reeds in voorgaande jaren beëindigde werken; 

- de opbrengsten van duurzame productiemiddelen die als huur aan de werken en aan 

derden werden doorberekend onder aftrek van de exploitatiekosten, waarin begrepen de 

kosten van periodiek onderhoud, exclusief de afschrijvingen; 

- diverse baten en lasten zoals boekwinst op verkochte materiële vaste activa, 

valutaverschillen en schadevergoedingen; 

- afschrijvingen en/of bijzondere waardeverminderingen op materiële vaste activa; 

- afschrijving goodwill. 

 

16. Belastingen 

De post belastingen omvat zowel Nederlandse als buitenlandse belastingen. Het effectieve en 

het nominale belastingpercentage verschilt per land. 

De aansluiting tussen het gewogen gemiddelde nominale belastingtarief en de effectieve 

belastingdruk is als volgt (in procenten): 

  2017  2016 

 

Gewogen gemiddelde nominale belastingtarief  16,1%  24,6% 

Belastingeffect van: 

Gebruikmaking van niet-gewaardeerde verliescompensaties  -6,7%  -1,8% 

Niet gewaardeerde, toekomstige verliescompensaties  8,6%  4,6% 

Resultaten vrij van belasting en niet-aftrekbare kosten  4,1%  -7,9% 

Afschrijving goodwill  2,2%  1,2% 

Effectieve belastingdruk  24,3%  20,7% 

Van Droo beschikt over circa € 73 miljoen (2016 € 58 miljoen) aan niet-gewaardeerde 

belastingvoordelen. De benutting van de compensabele verliezen is afhankelijk van onder meer 

eventuele toekomstige belastbare winsten. 
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Bijlage 1: Risicobeheersingsmodel COSO ICF 2013 
Components and Principles 

The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts 
associated with each component. Because these principles are drawn directly from the 
components, an entity can achieve effective internal control by applying all principles. All 
principles apply to operations, reporting, and compliance objectives. The principles 
supporting the components of internal control are listed below. 
 

Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical 
values. 

2. The board of directors demonstrates independence from 
management and exercises oversight of the development and 
performance of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting 
lines, and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of 
objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and 
retain competent individuals in alignment with objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal 
control responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk 
Assessment 

6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable 
the identification and assessment of risks relating to objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its objectives 
across the entity and analyzes risks as a basis for determining how 
the risks should be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks 
to the achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could 
significantly impact the system of internal control. 

Control 
Activities 

10. The organization selects and develops control activities that 
contribute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to 
acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities over 
technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that 
establish what is expected and procedures that put policies into 
action. 

Information 
and 
Communicati
on 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, quality 
information to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, including 
objectives and responsibilities for internal control, necessary to 
support the functioning of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding 
matters affecting the functioning of internal control. 
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Component Principle 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or 
separate evaluations to ascertain whether the components of internal 
control are present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control 
deficiencies in a timely manner to those parties responsible for taking 
corrective action, including senior management and the board of 
directors, as appropriate. 

 


