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Deel 1  Bedrijfsbeschrijving van de IPEM groep 

 
1.1 Historie 
De IPEM groep vindt zijn oorsprong in de jaren twintig van de vorige eeuw in Groot-Ammers. Toen 
Joh. Pem en J.C. Pem het bedrijf IPEM startten, konden zij niet voorzien dat in het begin van de 
21ste eeuw een bedrijf met een omzet van ruim 400 miljoen euro en vestigingen over de gehele 
wereld het gevolg zou zijn.  

De onderneming begon met het aanleggen van elektriciteitskabels, eerst bovengronds, maar later 
ook ondergronds. De ervaring opgedaan met het graven van kabelsleuven resulteerde in het 
aannemen van werk voor de aanleg van water- en gasleidingen. Daarna was de aanleg van 
wegen voor de IPEM groep een volgende stap. Na de aanleg van infrastructurele werken in het 
Europoort-/Botlekgebied werd de volgende stap gezet door diensten aan de petro(chemische) 
industrie aan te bieden. Deze diensten bestaan vooral uit projectontwikkeling, ontwikkelen van 
technieken voor het reinigen van procesinstallaties en olietanks en technieken voor het bouwen 
van waterzuiveringsinstallaties. Verder verhuurt de IPEM groep transportmiddelen en machines en 
installaties.  

In 2011 vormen vier bedrijfsonderdelen de belangrijkste werkmaatschappijen van de IPEM groep: 
 

- Infrastructuur BV legt wegen, tunnels en viaducten aan.  
- Projectontwikkeling BV ontwikkelt projecten op het gebied van schoonmaken van vervuilde 

grond. Aanvankelijk gebeurt dit in eigen beheer, met inbreng van eigen grond. Nadat een 
bestemming voor de grond is gevonden wordt ook samengewerkt met projectontwikkelaars 
of met overheden. In dat geval gaat het vaak om de revitalisering (aantrekkelijk, modern en 
veilig maken) van woonwijken en industrieterreinen.  

- Electrical Engineering BV ontwikkelt en exploiteert technieken voor het schoonmaken van 
procesinstallaties en olietanks en technieken voor het bouwen van 
waterzuiveringsinstallaties.  

- Materieel BV verhuurt en verkoopt transportmiddelen, machines en installaties. Veel van 
deze transportmiddelen, machines en installaties zijn door Materieel BV zelf ontwikkeld. 

 
Zo is uiteindelijk de naam IPEM ontstaan: een samenvoeging van de eerste letters van 
Infrastructuur, Projectontwikkeling, Electrical Engineering en Materieel.  
 
Oorspronkelijk werden aparte diensten aangeboden door de verschillende dochtermaatschappijen, 
zoals het aanleggen van wegen, schoonspuiten van tanks voor de petrochemische industrie en 
verhuur van installaties, maar steeds vaker bood de IPEM Groep haar diensten aan als 
totaalpakket. Dit was een gevolg van het feit dat opdrachtgevers steeds vaker behoefte hadden 
aan diensten in de vorm van een totaalpakket. Infrastructuur BV fungeert meestal als 
hoofdaannemer, waarbij zuster- en dochtermaatschappijen veelvuldig worden ingezet om de 
diensten te leveren die tot het totaalpakket behoren. 
 
De omzet in 2011 bedraagt ruim 400 miljoen euro. De IPEM groep bereikt deze omzet met circa 
2.000 medewerkers in vaste dienst. De winst na belastingen bedraagt in 2011 circa 3% van de 
omzet. Daarnaast heeft de IPEM groep een sterke vermogenspositie. 
Om de activiteiten wereldwijd te kunnen uitvoeren, maken, naast de hoofdvestiging in Nederland, 
ook vestigingen in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Aruba, Verenigde Staten van 
Amerika, Venezuela, Brazilië, Saoedi-Arabië en Zuidoost-Azië deel uit van de IPEM groep. 
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1.2.  Visie en missie 
De visie van de Raad van Bestuur van de IPEM groep is dat de trend richting nieuwe 
samenwerkingsvormen en totaalconcepten verder zal toenemen. IPEM heeft op dit gebied al veel 
ervaring opgebouwd maar is zich er terdege van bewust dat ze deze kennis moeten intensiveren. 
IPEM wil zich in dit kader ontwikkelen tot een proactieve, veelzijdige en flexibele meedenker, 
kortom tot een betrouwbare partner die meer biedt dan alleen mensen en materieel.  

De missie van de IPEM groep luidt dan ook als volgt: “ Samen met de opdrachtgever de 
gezamenlijk gestelde doelen realiseren op het terrein van infrastructuur, projectontwikkeling, 
electrical engineering en kwaliteit van het aanwezige materieel”.  

Dit betekent dat IPEM continu wil investeren in kwaliteit, kennis en kunde. Dit zijn essentiële 
succesfactoren, waarin IPEM zich positief wil onderscheiden in de markt. Verder staat de Raad 
van Bestuur van de IPEM groep voor een gezond rendement, continuïteit, veilig werken en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.. 

 
 
Deel 2  Organogram en beschrijving van de werkmaatschappijen Infrastructuur BV en 

Materieel BV 
 

 
2.1 Organogram van de IPEM Groep per 1 januari 2011 (gedeeltelijk) 
 

 
  
De werkmaatschappijen zijn tevens dochtermaatschappijen. Projectontwikkeling BV en 
ElectricalEngineering BV bezitten meerdere deelnemingen. Deze zijn niet opgenomen in het 
organisatieschema. 

 
De Raad van Bestuur van IPEM Holding BV bestaat uit: 

- De directie van de holding die verantwoordelijke is voor het beleid.  
- Een financieel directeur die verantwoordelijk is voor o.a. de jaarrekening van IPEM Holding 

BV. 
 
De werkmaatschappijen hebben een directeur die resultaatverantwoordelijk is. De resultaten 
worden maandelijks gerapporteerd aan de directie van de holding. 
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De Raad van Commissarissen bestaat uit drie onafhankelijke leden, onder wie tenminste één 
financieel deskundige. Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een profielschets 
vastgesteld evenals een reglement en een rooster van aftreden. 
De Raad van Commissarissen komt maandelijks bij elkaar om belangrijke ontwikkelingen bij de 
IPEM groep te bespreken. Minstens eens per twee maanden is de Raad van Bestuur aanwezig bij 
de commissarisbijeenkomsten om verantwoording af te leggen over genomen beslissingen. 
 
Automatisering 
Er is sprake van een hoge automatiseringsgraad. Het bestuurlijk informatieverzorgingsbeleid is 
gericht op efficiëntieverbetering, een hogere servicegraad en het bevorderen van een duurzame 
band met afnemers en leveranciers. Hiertoe is een specifiek voor de IPEM groep ontwikkeld 
Supply Chain Management systeem (SCM systeem) geïmplementeerd. Een SCM systeem is een 
Enterprise Resource Planningssyteem (ERP systeem) waarmee ook klanten en leveranciers door 
middel van webbased applicaties zijn verbonden. Waar ERP systemen gericht zijn op de 
organisatie brede coördinatie en integratie van bedrijfsprocessen, zijn SCM systemen dus tevens 
gericht op de omgeving van de organisatie.  
Met grote regelmaat vinden er aanpassingen plaats in het complexe automatiseringssysteem. 
 

2.2 Beschrijving van de werkmaatschappijen Infrastructuur BV en Materieel BV 

2.2.1 Infrastructuur BV 
 
Algemeen 
Infrastructuur BV is gespecialiseerd in het aanleggen van wegen, tunnels en viaducten. De 
belangrijkste opdrachtgevers zijn het rijk, provincies en gemeenten. Daarnaast worden ook in 
opdracht van commerciële ondernemingen en particulieren wegen aangelegd. 
De opdrachten van de overheid komen uitsluitend binnen via Europese aanbesteding.  
 
Infrastructuur BV is een zelfstandig onderdeel van het concern. De gerealiseerde omzet en 
brutowinst worden maandelijks binnen 20 dagen na afloop van de maand gerapporteerd aan de 
directie van IPEM Holding BV. Per kwartaal wordt uitgebreid gerapporteerd. 
 
Jaarlijks wordt in oktober een begroting opgesteld voor het komende jaar door de directeur van 
Infrastructuur BV op basis van afspraken met de Raad van Bestuur van IPEM Holding BV. 
Uitgangspunt bij de begroting is dat de activiteiten van Infrastructuur BV een gezond rendement 
moeten genereren en dat de dienstverlening kwalitatief op een hoog niveau staat. Nadat de 
begroting is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Bestuur van IPEM Holding BV mag de 
directeur van Infrastructuur BV de plannen uitvoeren in overeenstemming met de begroting. 
Kritisch voor het succes van Infrastructuur BV is vanzelfsprekend het leveren van kwalitatief 
hoogwaardige wegen, tunnels en viaducten waarin de meest moderne technieken en 
toepassingen worden gebruikt. Kennis, kwaliteit en kundige medewerkers zijn belangrijk voor 
Infrastructuur BV. 
Daarnaast is de zorg voor het milieu en het bieden van een veilige werkomgeving voor de 
werknemers van Infrastructuur BV een zeer belangrijke factor, alsmede het behalen van een 
gezond rendement. 
 
Recente ontwikkelingen 
In het afgelopen jaar is het uitgangspunt van het halen van een gezond rendement op alle 
activiteiten meerdere malen niet haalbaar gebleken vanwege hevige concurrentie in de 
wegenbouw. Dit is een gevolg van overcapaciteit in de branche. Ondanks dat het Rijk de branche 
heeft willen stimuleren door versneld aanleg en reparatie van wegen uit te laten voeren, hebben 
lokale overheden significant minder opdrachten in de markt gezet dan in voorgaande jaren. 
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Infrastructuur BV in het afgelopen jaar een aantal 
verliesgevende projecten heeft aangenomen. 
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Organisatie van Infrastructuur BV 
De directeur van Infrastructuur BV geeft leiding aan de volgende afdelingen: 

- Verkoop (10 personeelsleden) 
- Planning en calculatie (8 personeelsleden) 
- Inkoop (7 personeelsleden) 
- Logistiek (10 personeelsleden) 
- Betonconstructies (30 personeelsleden) 
- Wegenbouw (300 personeelsleden) 
- Magazijn (5 personeelsleden) 
- Personeelszaken (8 personeelsleden) 
- Financiële administratie (8 personeelsleden) 

 
Het getal tussen haakjes geeft aan het aantal personeelsleden uitgedrukt in het aantal volledige 
banen (full time equivalent). 
 
Verkoop 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het binnenhalen van opdrachten.  
Een deel van de verkopers houdt zich uitsluitend bezig met het volgen van de bulletins waarin de 
Europese aanbestedingen worden gepubliceerd. 
Verder houdt een deel van de verkopers zich bezig met de verkoop van aan te leggen wegen voor 
bedrijven en particulieren in het binnenland. 
Tenslotte is een aantal verkopers gespecialiseerd in de verkoop van wegen, tunnels en viaducten 
in landen buiten Europa.  
 
Voor de gegunde wegenbouwprojecten worden (langlopende) contracten met de opdrachtgevers 
afgesloten waarbij wordt gewerkt met vaste aanneemsommen dan wel op regiebasis. Bij grote 
projecten komt het dikwijls voor dat meerwerk in rekening wordt gebracht. 
In de contracten zijn veelal voorwaarden opgenomen dat bij overschrijding van de opleverdatum 
een contractuele boete betaald moet worden die afhankelijk is van de aanneemsom en de 
overschrijdingstermijn. Verder worden de betalingsvoorwaarden in de contracten opgenomen. 
 
Planning en Calculatie 
Omdat elk project uniek is, is het moeilijk voor Infrastructuur BV om een goede inschatting te 
maken van de kosten van een project. De directie van Infrastructuur BV heeft richtlijnen 
uitgevaardigd voor het aannemen van projecten op basis van vaste aanneemsommen. 
Toch komt het regelmatig voor dat projecten minder winstgevend zijn dan vooraf was 
ingecalculeerd. 
De afdeling planning en calculatie houdt zich onder meer bezig met het opstellen van offerte-
calculaties en gedetailleerde voorcalculaties. Belangrijke onderdelen van de kosten van een 
project zijn de grondstoffen zand en asfalt, de inzet van duur materieel en menskracht. Verder zijn 
de kosten van vervoer van grondstoffen en materieel belangrijk in het gehele kostenplaatje. 
 
Inkoop  
De afdeling inkoop verzorgt de inkoop van grond en hulpstoffen per project. De benodigde 
machines en installaties worden ingehuurd bij het zusterbedrijf Materieel BV. 
 
Logistiek 
Deze afdeling verzorgt de planning en het vervoer van de grond- en hulpstoffen naar de plaatsen 
waar het werk moet worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het vervoer van het materieel. 
Hiertoe beschikt deze afdeling over eigen transportmiddelen. De transportmiddelen voor het 
vervoer van zand en grind worden veelal gehuurd bij het zusterbedrijf Materieel BV. 
 
Betonconstructies en Wegenbouw 
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De medewerkers van deze afdelingen werken op locatie aan betonconstructies voor bruggen, 
viaducten en wegen. Ook leggen zij wegen aan. 
 
Magazijn 
In het gesloten magazijn liggen materialen opgeslagen die voor meerdere werken gebruikt kunnen 
worden. Materialen die speciaal voor een werk worden ingekocht worden veelal direct door de 
leverancier afgeleverd op de plaats waar de werken plaatsvinden op het moment dat deze 
materialen nodig zijn. 
 
Personeelszaken 
De medewerkers van de afdeling personeelszaken voeren het personeelsbeleid uit door het 
aannemen en laten afvloeien van personeel, om zo te komen tot een personeelsformatie die nauw 
aansluit bij de activiteiten van Infrastructuur BV. 
 
Financiële administratie 
Deze afdeling ondersteunt de directie bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en zorgt voor een 
deugdelijke vastlegging in de financiële administratie van de gerealiseerde activiteiten en de 
controle hierop. 
 
 
2.2.2 Materieel BV 
 
Algemeen 
Materieel BV beschikt over een groot aantal transportmiddelen, graafmachines, walsen, 
tunnelboormachines en diverse spuitinstallaties om tanks schoon te spuiten. 
Deze transportmiddelen en machines en installaties worden verhuurd aan zustermaatschappijen 
en aan derden. 
Daarnaast worden transportmiddelen, boormachines en spuitinstallaties aangepast en nieuw 
ontwikkeld ten behoeve van specifieke toepassingen bij zusterbedrijven en derden. Deze nieuw 
ontwikkelde transportmiddelen, machines en spuitinstallaties worden ook weer verhuurd en 
verkocht aan afnemers. 
 
De directeur van Materieel BV geeft leiding aan de volgende afdelingen: 
 

- Inkoop (6 personeelsleden) 
- Planning en calculatie (5 personeelsleden) 
- Personeelszaken (3 personeelsleden) 
- Verhuur (8 personeelsleden) 
- Verkoop ( 5 personeelsleden) 
- Ontwikkeling (4 personeelsleden) 
- Keuring (2 personeelsleden)  
- Onderhoud (4 personeelsleden) 
- Magazijn materieel (6 personeelsleden) 
- Magazijn onderhoudsmaterialen en onderdelen (3 personeelsleden) 
- Financiële administratie (5 personeelsleden) 

 
 

Inkoop  
De afdeling inkoop is verantwoordelijk voor de aanschaf van: 

- transportmiddelen, machines en installaties die niet in eigen beheer worden ontwikkeld 

- onderhoudsmaterialen 

- onderdelen voor de in eigen beheer ontwikkelde machines en installaties en voor 
technische vernieuwingen daaraan 

- overige materialen ten behoeve van het onderhoud. 
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De inkoop gebeurt op basis van de door de directie van Materieel BV opgestelde begroting van de 
benodigde transportmiddelen, machines en installaties. Voor de inkoop van transportmiddelen, 
machines en installaties die niet in eigen beheer worden ontwikkeld worden offertes aangevraagd 
bij door de directie aangewezen, goed aangeschreven producenten van deze artikelen. 
De inkoop van onderhoudsmaterialen en onderdelen voor in eigen beheer ontwikkelde machines 
en installaties vindt plaats in overleg met de afdelingen  ontwikkeling en onderhoud. 
Van de onderhoudsmaterialen worden minimumvoorraden aangehouden. 
De inkoop bij fabrikanten van de onderhoudsmaterialen gebeurt op basis van contracten met afroep 
door de afdeling inkoop. De prijzen van de artikelen zijn contractueel vast. Voor de afroep en het 
volgen van de afroep maakt de afdeling gebruik van het SCM systeem; de medewerkers kunnen 
daardoor in het systeem van de leverancier nagaan of de benodigde materialen leverbaar zijn. 
Levering vindt plaats binnen 1 dag na afroep. 
 
Magazijnen 
Het materieel, de onderhoudsmaterialen en onderdelen worden opgeslagen in gesloten loodsen, 
terreinen en een haven.  
 
Verhuur 
De afdeling Verhuur bestaat uit de volgende subafdelingen: 

- acquisitie,  
- planning en  
- service. 

 
De acquisitiemedewerkers sluiten incidentele en jaarcontracten af met derden en 
zustermaatschappijen. De verhuur vindt in beginsel plaats op basis van dagtarieven per type 
transportmiddel, machine of installatie. Derden-afnemers kunnen jaarcontracten afsluiten waarin 
een minimumomzet aan verhuur is opgenomen. Overschrijding van deze minimumomzet resulteert 
in een procentuele korting op de gerealiseerde omzet. De korting wordt eenmaal per jaar berekend 
en betaald of verrekend. 
De subafdeling planning is belast met planning van het plaatsen en terughalen van de 
transportmiddelen, machines en installaties. 
De servicemedewerkers zijn belast met het plaatsen en terughalen van de transportmiddelen, 
machines en installaties bij de huurders. Ook verhelpen zij kleine storingen aan de verhuurde 
transportmiddelen, machines en installaties; hieraan zijn voor de huurders geen kosten verbonden. 
 
Ontwikkeling  
Bij deze afdeling werken vooral ingenieurs en technische medewerkers. De afdeling heeft als 
taken: 

- Het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe typen transportmiddelen, machines en 
spuitinstallaties inclusief het bouwen van prototypes. 

- Het ontwerpen van technische vernieuwingen voor bestaande, in eigen beheer ontwikkelde 
transportmiddelen, machines en installaties. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, wordt 
hiervan eerst een prototype gebouwd. Na acceptatie wordt de vernieuwing in alle daarvoor 
in aanmerking komende transportmiddelen, machines en installaties ingebouwd. 

- De productie van deze in eigen beheer ontwikkelde transportmiddelen, machines en 
installaties. De productie bestaat in belangrijke mate uit assemblagewerkzaamheden 
omdat de fabricage van de onderdelen wordt uitbesteed. 
 

De ideeën voor vernieuwingen en nieuwe producten komen meestal van medewerkers van de 
afdelingen verhuur, verkoop en van de afdeling ontwikkeling zelf. De medewerkers kunnen via het 
hoofd van de afdeling een ontwikkelvoorstel indienen. De hoofden van de afdelingen kunnen de 
voorstellen, voorzien van een globale voorcalculatie, indienen bij de directeur. Na goedkeuring 
door de directeur wordt een gedetailleerde voorcalculatie opgesteld en worden de bestellingen 
geplaatst voor de benodigde materialen. Nadat de vernieuwingen zijn uitgevoerd of nieuwe 
producten zijn gemaakt vindt keuring plaats door de afdeling keuring. 
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Na goedkeuring door de interne keuringsafdeling en de externe keuringsinstantie (zie hieronder) 
besluit de directeur op basis van de rapportages van de projectleider en nacalculaties of het 
nieuwe of vernieuwde product in gebruik wordt genomen. 
  
Keuring 
Zowel de nieuw ontwikkelde als de vernieuwde transportmiddelen, machines en installaties 
worden getest door medewerkers van de afdeling keuring voordat deze in gebruik worden 
genomen.  
Als de keuringsafdeling geen aanmerkingen meer heeft in verband met gebruiksgemak en 
veiligheid van de nieuwe en vernieuwde transportmiddelen, machines en installaties wordt aan een 
externe keuringsinstantie gevraagd de transportmiddelen, machines en installaties te keuren. Deze 
externe keuringsinstantie geeft een typegoedkeuring af in verband met de veiligheid van de 
transportmiddelen, machines en installaties. 
Ook gedurende het gebruik van de transportmiddelen, machines en installaties vindt periodiek 
keuring plaats door de externe keuringsinstantie in verband met de veiligheid van het gebruik. 
Voor de keuringen van de externe instantie zijn wettelijk voorgeschreven tarieven van toepassing. 
 
 
Onderhoud 
Deze afdeling verzorgt het periodieke onderhoud aan transportmiddelen, machines en installaties.
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Deel 3 Accountantsorganisatie Trustful 
 

 
Accountantsorganisatie Trustful is een grote accountantsorganisatie met vestigingen in Nederland 
en in andere delen van de wereld en is vanaf 2000 belast met de controle van de jaarrekening van 
de IPEM groep. Peter Zand is concernaccountant van IPEM Holding BV. De controle van de 
buitenlandse deelnemingen binnen de IPEM groep wordt eveneens door Trustful uitgevoerd. 
Alleen de controle van IPEM Venezuela wordt door een lokaal accountantskantoor uitgevoerd. 

 
Trustful is in het bezit van een vergunning (zonder OOB) van de AFM voor het uitvoeren van 
wettelijke controles. 

 
Aantekeningen in controledossier 
Een lid van het controleteam van IPEM Holding BV heeft de volgende aantekeningen gemaakt in 
het controledossier 2011: 
 
Steekpenningen  
Bij de interim-controle in september 2011 is gebleken dat bij een dochtermaatschappij in Zuidoost- 
Azië steekpenningen zijn geboekt onder projectkosten. Uit navraag blijkt dat deze steekpenningen 
worden betaald aan ambtenaren en noodzakelijk worden geacht om lokale opdrachten te 
verkrijgen. De Raad van Bestuur van IPEM Holding BV is op de hoogte van de uitgekeerde 
steekpenningen en de boeking van de kosten onder projectkosten. De directeur van de 
dochtermaatschappij  in Zuidoost-Azie heeft de betaling geautoriseerd. Volgens de Nederlandse 
wetgeving is het betalen van steekpenningen aan ambtenaren in binnen- en buitenland een 
misdrijf waarop een geldboete of een gevangenisstraf staat. 
 
Overname Wegenbouwbedrijf 
Bij de bespreking van de jaarrekening van 2011 deelt de Raad van Bestuur aan de 
concernaccountant Peter Zand mede dat IPEM Holding BV overweegt de aandelen van een 
concurrerend wegenbouwbedrijf over te nemen. De Raad van Bestuur wil graag advies van Peter 
Zand over de vraagprijs van de aandelen. 
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Deel 4 Concept-geconsolideerde jaarrekening 2011 van IPEM Holding BV (gedeeltelijk) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na winstbestemming) (bedragen x € 1.000) 

Activa 2011 2010 
 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 1 
Goodwill  3.771  3.114 
Ontwikkelingskosten  1.387  1.125 
   5.158  4.239 
 
Materiële vaste activa 2 
Bedrijfsgebouwen en terreinen  25.912  25.128 
Machines en installaties  37.664  34.896 
Transportmiddelen  11.348    9.954 
   74.924  69.978 
Financiële  vaste activa 3 
Niet-geconsolideerde deelnemingen   - 968  - 990 
 
Vlottende activa 
Voorraden 
Projectontwikkeling 4 7.729  7.481 
Overige voorraden  6.964  6.074 
   14.693  13.555 
Vorderingen 
Handelsdebiteuren  77.756  75.970 
Overige vorderingen  14.948  16.979 
   92.704  92.949 
 
Liquide middelen   102.966    82.607 
 
  289.477  262.338 
Passiva 
 
Groepsvermogen 
Aandeel van rechtspersoon in 
groepsvermogen  133.484  126.703 
Aandeel van derden in groepsvermogen      2.713      1.201 
   136.197  127.904 
Voorzieningen 
Latente belastingen 5 4.064  3.575 
Overige voorzieningen 6 20.060  16.507 
   24.124  20.082 
 
Langlopende schulden   3.733  2.253 
 
Kortlopende schulden 
Bankier  1.567  343 
Onderhanden werken 7 20.447  17.752 
Handelscrediteuren  46.518  46.139 
Belastingen en sociale premies 8 17.536  12.982 
Overige kortlopende schulden  39.355  34.883 
   125.423  112.099 
 
  289.477  262.338 



IPEM landelijke OAT 15 januari 2013 

13 
 

 
GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011 
 
 2011 2010 
 
Netto-omzet 9  409.133  385.159 
 
Kostprijs van de omzet  352.400  327.577 
 
Bruto winst op werken en exploitatie materieel  56.733  57.582 
 
Indirecte bedrijfskosten  44.195  43.299 
 
Netto omzetresultaat  12.538  14.283 
 
Resultaat deelnemingen 3.877  1.981 
Rentebaten 1.356  1.475 
Rentelasten - 736  - 820 
    4.497  2.636 
 
Resultaat voor belastingen  17.035  16.919 
 
Belastingen 10  - 4.636  - 4.182 
 
Resultaat na belastingen   12.399  12.737 
 
Aandeel derden     - 372    - 289 
 
Resultaat toekomend aan de rechtspersoon  12.027  12.448 
 
 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
Grondslagen voor consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens van IPEM Holding BV en haar 
groepsmaatschappijen opgenomen. Als groepsmaatschappijen worden aangemerkt de 
vennootschappen waarin IPEM Holding BV direct of indirect beslissende zeggenschap heeft. 
 
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Valutaomrekening 
De resultaten in vreemde valuta worden in de winst-en-verliesrekening omgerekend tegen de 
gemiddelde koers in de verslagperiode. Omrekeningsverschillen met betrekking tot de consolidatie 
van buitenlandse deelnemingen worden ten laste c.q. ten gunste van het eigen vermogen 
gebracht.  
 
Activa en passiva algemeen 
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde tenzij hierna anders is aangegeven. 
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Immateriële vaste activa 
De bij verkrijging of uitbreiding van deelnemingen betaalde goodwill wordt geactiveerd en wordt in 
vijf dan wel zeven jaar ten laste van het resultaat gebracht. 
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd en afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Afschrijvingen 
worden lineair berekend, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.  
 
Deelnemingen 
Waardering van deelnemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of middellijk invloed van 
betekenis kan uitoefenen op het financiële en zakelijke beleid worden gewaardeerd tegen 
nettovermogenswaarde. Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
 
Onderhanden werken 
Onderhanden werken betreffen projecten in opdracht van derden. Deze worden gewaardeerd 
tegen kostprijs plus tot dan toe opgenomen winst (productiewaarde) naar rato van de voortgang 
van het project, en verminderd met verwachte verliezen en met gedeclareerde termijnen. 
 
Voorraden 
De post voorraad projectontwikkeling bestaat uit onroerend goed en wordt gewaardeerd tegen de 
bestede kosten minus ontvangen vergoedingen en termijnen. 
Overige voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs, waar nodig rekening houdend met een 
voorziening wegens incourantheid. 
  
Belastingen 
De vennootschapsbelasting en andere winstbelastingen worden berekend naar het over het 
boekjaar behaalde resultaat, rekening houdend met fiscale faciliteiten en verzwaringen. 
 
 
TOELICHTING OP ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 
1.  Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa bestaan uit betaalde goodwill bij aankoop van deelnemingen en uit 
geactiveerde ontwikkelingskosten. 
Het verloop van de betaalde goodwill in 2011 is als volgt: 
 
Boekwaarde per 1 januari 2011 3.114 
Betaalde goodwill 1.658 
Afschrijvingen - 1.001 
 
Boekwaarde per 31 december 2011 3.771 
 
Cumulatieve afschrijvingen 2.943 
 
 
2.  Materiële vaste activa 
De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen per 31 december 2011 bedraagt op 
basis van taxaties door onafhankelijke deskundigen eind 2008 circa € 43.000.000. 
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3.  Niet-geconsolideerde deelnemingen 
Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen in 2011 is als volgt: 
 
Boekwaarde per 1 januari 2011 11.792 
Uitbreiding deelneming 705 
Aandeel in het resultaat 3.877 
Ontvangen dividend - 3.748 
Omrekeningsverschillen 583 
Overige mutaties    - 153 
Boekwaarde per 31 december 2011 13.056 
Kortlopende schulden aan niet- 
geconsolideerde deelnemingen 14.024 
 
Balanswaarde per 31 december 2011 -968 
 
Tot de niet-geconsolideerde deelnemingen behoren meerdere belangen van 30% tot 50%, 
alsmede een direct belang van 25% van de vennootschap zelf en een 6,67% belang in een 
onderneming in Saoedi-Arabië. Bij al deze belangen loopt de zeggenschap parallel met de 
omvang van het kapitaalbelang. 
In de balanswaardering per 1 januari 2011 zijn voor een bedrag van € 12.782.000 kortlopende 
schulden aan niet-geconsolideerde deelnemingen opgenomen. 
 
 
4.  Projectontwikkeling 
Deze post bestaat uit onroerende zaken die zijn bestemd voor projectontwikkeling. 
 
 
5.  Voorziening latente belastingen 
De belastinglatentie wordt gevormd voor belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen tussen 
bedrijfseconomische en fiscale waardering van activa en passiva. De voorziening is grotendeels 
langlopend en berekend tegen het geldende belastingtarief van 25% (eind 2010: 25%). 
 
Stand per 1 januari 2011 3.575 
Mutatie    489 
 
Stand per 31 december 2011 4.064 
 
 
6.  Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen omvat voorzieningen voor verwachte boetes, claims, rechtszaken en 
productaansprakelijkheid. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. 
 
Stand per 1 januari 2011 16.507 
Toevoegingen 3.698 
Betalingen    - 145 
 
Stand per 31 december 2011 20.060 
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7.  Onderhanden werken 
Een indeling van de onderhanden werken naar financieringstekorten en –overschotten geeft het 
volgende beeld: 
 Werken met financierings- 
 tekort overschot Totaal 
 
Productiewaarde 117.171 172.157 289.328 
Gedeclareerde termijnen - 94.548 - 211.378 - 305.926 
 22.623 - 39.221 - 16.598 
Voorziening voor verwachte verliezen - 2.451 - 1.398 - 3.849 
 
Balans per 31 december 2011 20.172 - 40.619 - 20.447 
  
  
8.  Belastingen en sociale premies 
In deze balanspost is begrepen een bedrag van € 732.000 aan te betalen vennootschapsbelasting 
en andere winstbelastingen (eind 2010: € 213.000 te betalen). 
 
 
9.  Netto-omzet 
De netto-omzet wordt behaald in de volgende bedrijfssegmenten: 
 
 2011 2010 
 
Industriële services 120.193 134.856 
Infrastructuur 104.801 103.669 
Bouwgerelateerde activiteiten 90.096 58.820 
Internationaal 85.687 79.898 
Overige sectoren     8.356     7.916 
 
 409.133 385.159 
 
 
10.  Belastingen 
De operationele bedrijfsactiviteiten zijn onderworpen aan verschillende locale winstbelastingen met 
wettelijke belastingtarieven die variëren van 3% tot 35%. Het in Nederland toepasselijke 
belastingtarief bedraagt 25%. Deze verschillende tarieven, tezamen met fiscale faciliteiten en 
verzwaringen in de diverse landen en de resultaten vrij van belastingheffing, leidden in het 
verslagjaar tot een effectieve belastingdruk van 27,2%. 
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na winstbestemming) 
(bedragen x € 1.000) 
 
Activa 2011 2010 
 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 1 
Goodwill   1.414  1.677 
 
Materiële vaste activa  
Machines en installaties   405  490 
 
Financiële  vaste activa  
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 2 123.778  120.427 
Niet-geconsolideerde deelnemingen 3     4.810      4.591 
   128.588  125.018 
 
Vlottende activa 
Overige vorderingen   1.542  1.756 
Liquide middelen     17.807    13.772 
 
  149.756  142.713 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
Aandelenkapitaal  182  182 
Wettelijke reserve  1.387  1.125 
Overige reserves 4 131.915  125.396 
   133.484  126.703 
Voorzieningen 
Latente belastingen  2.481  1.637 
Overige voorzieningen     804     751 
   3.285  2.388 
 
Kortlopende schulden 
Groepsmaatschappijen  11.089  11.796 
Handelscrediteuren  237  887 
Overige kortlopende schulden   1.661       939 
     12.987    13.622 
 
  149.756  142.713 
 
 
ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011 
 
   2011  2010 
 
Resultaat deelnemingen na belastingen 2/3  14.781  14.268 
Overige baten en lasten na belastingen 5  - 2.754  - 1.820 
 
Resultaat na belastingen   12.027  12.448 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 
1.  Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa bestaan geheel uit betaalde goodwill bij aankoop van deelnemingen. 
 
Boekwaarde per 1 januari 2011 1.677 
Correctie goodwill 160 
Afschrijvingen - 423 
 
Boekwaarde per 31 december 2011 1.414 
 
Cumulatieve afschrijvingen 972 
 
 
2.  Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Het verloop van de geconsolideerde deelnemingen in 2011 is als volgt: 
 
Boekwaarde per 1 januari 2011 120.427 
Verkoop deelneming - 1.554 
Aandeel in het resultaat 13.502 
Ontvangen dividend - 11.190 
Omrekeningsverschillen 2.597 
Overige mutaties          - 4 
 
Boekwaarde per 31 december 2011 123.778 
 
 
3.  Niet-geconsolideerde deelnemingen 
Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt: 
 
 2011 2010 
 
Boekwaarde per 1 januari 4.591 2.467 
Uitbreiding deelneming 0 2.464 
Correctie goodwill - 160 0 
Aandeel in het resultaat 1.279 685 
Ontvangen dividend - 900 - 1.025 
 
Boekwaarde per 31 december 4.810 4.591 
 
Deze post betreft een 25%-belang dat in 2010 is uitgebreid van 20% tot 25%. 
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4.  Overige reserves 
 
Stand per 1 januari 2011 125.396 
Omrekenverschillen deelnemingen 2.597 
Toevoeging aan wettelijke reserve - 262 
Resultaat uit voorstel winstbestemming 2011 4.184 
 
Stand per 31 december 2011 131.915 
 
Het verloop van de in overige reserves begrepen omrekeningsverschillen is als volgt: 
 
Stand per 1 januari 2011 - 2.708 
Mutatie boekjaar 2.597 
 
Stand per 31 december 2011 - 111 
 
5.  Overige baten en lasten na belastingen 
In de overige baten en lasten is een bedrag van € 1.069.000 opgenomen inzake een naheffing 
loonbelasting over de jaren 2005 tot en met 2010. Deze last is fiscaal niet-aftrekbaar. 
 
 
 


