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HERCULES BOUW GROEP 

Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Hercules Bouw Groep 
 

0 Algemeen 
 
Hercules Bouw Holding NV, opgericht in 1947, is als bouwgroep actief in verschillende 
sectoren van de bouwnijverheid in Nederland, Oost-Europa en het Caribisch gebied. 
Het bedrijf legt daarbij de nadruk op strakke beheersing van het bouwproces en het 
bieden van totaaloplossingen. Het gaat in alle gevallen om kwalitatief hoogwaardige 
projecten. 
 
Onder Hercules Bouw Holding NV ressorteren vier 100% groepsmaatschappijen, te 
weten: 

• Hercules Projectontwikkeling BV 
Deze onderneming houdt zich bezig met nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dat 
gebeurt zowel vanuit eigen ontwikkeling als in opdracht van derden. 
Gemiddeld aantal werknemers 342. 

• Hercules Systeembouw BV 
Deze onderneming fabriceert geavanceerde prefab bouwmethoden waarmee in 
korte tijd grootschalige bedrijfshuisvesting in staal of beton gerealiseerd kan 
worden. Deze onderneming levert alleen aan Hercules Projectontwikkeling BV en 
is alleen een productieonderneming. 
Gemiddeld aantal werknemers 322. 

• Hercules Infrastructuur BV 
Deze onderneming richt zich op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 
wegen en bruggen, tunnels en viaducten. 
Gemiddeld aantal werknemers 438. 

• Hercules St Maarten BV 
Deze onderneming is actief in het Caribisch gebied en is actief in wegenbouw, 
betonbouw, woningbouw en projectontwikkeling. 
Gemiddeld aantal werknemers 224. 

 

1  Actuele ontwikkelingen en missie 
 
1.1 Actuele ontwikkelingen 
 
De economische crisis heeft grote invloed op de activiteiten en resultaten van de 
Hercules Bouw Groep. Voor de komende jaren wordt nog weinig herstel voorzien. Het 
beleid van de banken is primair gericht op herstel van de eigen financiële resultaten en 
verminderen van de hoeveelheid uitgeleend geld aan ondernemingen zoals de Hercules  
Bouw Groep. 
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Voor de Hercules Bouw Groep is het gevolg dat het moeilijk is om alle bestaande 
bankleningen te continueren. Het verkrijgen van nieuwe leningen voor nieuwe projecten 
verloopt moeizaam. 
 
1.2 Missie en kritische succesfactoren 
 
Hercules Bouw Groep heeft de volgende missie opgesteld: 
 
“Sterk in betrouwbaar en duurzaam bouwen”. 
 
De ondernemingen hebben zich tot heden aangepast aan de nieuwe economische 
realiteit zoals onder “Actuele ontwikkelingen” beschreven. Zij hebben enerzijds 
kostenbesparingen kunnen realiseren door af te slanken en zijn zich anderzijds gaan 
richten op innovatieve markten met een goede toekomstverwachting.  
 
Hercules Bouw Groep wil Hercules Infrastructuur BV gaan verkopen. Op deze wijze 
wordt geprobeerd liquide middelen te verkrijgen om bouwactiviteiten te kunnen 
financieren. Dit omdat het financieren van bouwprojecten door banken bijna niet lukt. 
 

2  Organogram en beschrijving Hercules Bouw Groep 

 

De aandelen van de onderneming zijn in het bezit van drie families en een 
beleggingsmaatschappij. Een aantal familieleden heeft geld geleend van Hercules 
Bouw Holding NV om daarmee de aankoop van de aandelen in het kader van een 
eerder plaatsgevonden management-buy-out te kunnen financieren. Als een 
aandeelhouder aandelen wenst te verkopen, dan moeten deze volgens een bepaalde 
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procedure eerst worden aangeboden aan de overige aandeelhouders. Indien 
laatstgenoemden geen interesse zouden hebben, dan mogen de aandelen aan een 
derde worden verkocht. 
 
Op het hoofdkantoor van Hercules Bouw Holding NV in Nederland zijn 25 mensen 
werkzaam. 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen, de heren Jansen en de Molier. 
Daarnaast zijn op het hoofdkantoor de volgende stafafdelingen aanwezig: 

1. Finance en Control; 
2. Juridische zaken; 
3. Human resources; 
4. Automatisering en ICT. 

 
De heer Jansen is verantwoordelijk voor deze stafafdelingen en de Molier is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de werkmaatschappijen. 
 
De stafafdeling Finance en Control is onder meer verantwoordelijk voor de financiële 
rapportage binnen de Hercules Bouw Groep. Elke maand dienen de 
groepsmaatschappijen volgens vaste presentatie- en waarderingsregels te rapporteren 
aan de holding. De controllers van de groepsmaatschappijen vallen dan ook functioneel 
onder leiding van de heer Jansen die tevens behoort tot de Raad van Bestuur. 
De afdeling Juridische zaken is verantwoordelijk voor het behandelen van geschillen 
met klanten en medewerkers en is tevens sturend bij het opstellen van contracten. 
De afdeling Human resources behandelt alle personeelsaangelegenheden van de 
groep zoals het bepalen van de arbeidsvoorwaarden, het vaststellen van de 
beoordelingssystematiek, het sluiten van arbeidscontracten, het aannemen en ontslaan 
van personeel. De salarisverwerking vindt op het hoofdkantoor plaats door Finance en 
Control. 
 
De afdeling Automatisering en ICT is verantwoordelijk voor het informatiebeleid en 
vertaalt dit op zodanige wijze naar het te volgen automatiseringsbeleid dat de eenheid 
op het gebied van ICT binnen de Hercules Bouw Groep gewaarborgd blijft. De Hercules 
Bouw Groep beschikt over een ERP-systeem voor de activiteiten van alle 
groepsmaatschappijen en projecten binnen de maatschappijen. De medewerkers van 
de groepsmaatschappijen van de Hercules Bouw Groep zijn via het internet verbonden 
met het hoofdkantoor en de centrale server. De ERP-software is op de centrale server 
geïnstalleerd. De operationele activiteiten en informatieverzorging zijn vergaand 
geautomatiseerd en geïntegreerd met behulp van het ERP-systeem. De ERP-software 
is opgebouwd uit standaard softwaremodules. Met deze modules is een configuratie 
samengesteld die aansluit bij de specifieke automatiseringsbehoefte van de 
verschillende groepsonderdelen. 
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Er is bij de Hercules Bouw Groep sprake van een klokkenluidersregeling. Werknemers 
kunnen op vertrouwelijke basis geconstateerde misstanden bij de aangewezen 
vertrouwenspersoon melden. 
 

3  Beschrijving van de werkmaatschappijen 
 
3.1 Informatievoorziening 
 
De verschillende werkmaatschappijen zijn relatief zelfstandig werkende organisaties.  
De directies van de werkmaatschappijen krijgen wekelijks en maandelijks rapportages 
van hun administratie. Wekelijks wordt de stand van zaken per bouwproject 
gerapporteerd en de stand van de orderportefeuille. Maandelijks wordt een balans en 
een winst-en-verliesrekening opgesteld alsmede een geactualiseerde begroting. Deze 
rapportagecyclus is strak geregeld in het accounting handboek. 
 
 
3.2 Hercules Projectontwikkeling BV 
 
Algemeen 
Deze werkmaatschappij heeft een drietal activiteiten: 

• nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen voor derden. Hierbij wordt 
regelmatig gebruik gemaakt van de prefab-elementen van Hercules 
Systeembouw BV.  

• bouw van nieuwbouwprojecten voor eigen rekening en risico met als doel deze te 
verkopen aan particulieren.  

• zelfstandige verkoop van de prefab-elementen voor Hercules Systeembouw BV 
aan aannemerijen en handelsbedrijven in bouwmaterialen. 
 

Hercules Projectontwikkeling BV beschikt over het eerder genoemde ERP-systeem 
waarmee de operationele en managementinformatie kan worden vervaardigd.  
 
Onder de directie van Hercules Projectontwikkeling BV ressorteren de volgende 
afdelingen: 

 
1. Verkoop 
2. Bedrijfsbureau 
3. Tekenkamer  
4. Kwaliteitscontrole 
5. Inkoop 
6. Magazijn 
7. Uitvoering 
8. Service en garantie 
9. Administratie en Automatisering  
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Hieronder wordt een aantal afdelingen kort toegelicht. 
 
Verkoop 
Verkoop is verantwoordelijk voor:  

a  het verkrijgen van bouwopdrachten uitgevoerd voor derden; 
b  de verkoop van projecten voor eigen rekening; 
c  verkoop van prefab-elementen geproduceerd door Hercules Systeembouw 

BV. 
 
Ad a  Bouwopdrachten uitgevoerd voor derden 
Deze bouwopdrachten vertonen grote verschillen voor wat betreft aard en omvang. 
Voorbeelden van opdrachten die worden uitgevoerd in opdracht van particulieren zijn 
niet alleen eenvoudige woonhuizen op basis van beproefde standaardmodellen maar 
ook architectonische hoogstandjes zoals grote landhuizen die in samenwerking met 
bekroonde architectenbureaus worden gerealiseerd.  
Ook bij de bouwopdrachten die in opdracht van bedrijven worden gerealiseerd zijn er 
grote verschillen. Hieronder vallen bijvoorbeeld niet alleen luxe winkelcentra maar ook 
loodsen en stallen. 
Om kostenbesparend te kunnen werken, wordt regelmatig gebruik gemaakt van prefab-
elementen die door de zustermaatschappij Hercules Systeembouw BV zijn vervaardigd. 
Nadat de klantwensen door de afdeling Verkoop zijn vastgesteld, vervaardigt de 
tekenkamer een globaal ontwerp. Op basis van dit globale ontwerp ontvangt de klant 
een offerte. Na acceptatie wordt een contract afgesloten. Bij nieuwbouw wordt 
uitsluitend met contracten tegen vaste aanneemsom gewerkt die in vier gelijke 
termijnen betaald dienen te worden. Indien sterk afgeweken moet worden van de 
standaardontwerpen, dient de klant bij het niet accepteren van de uitgebrachte offerte 
de daarvoor gemaakte ontwerp- en calculatiekosten te betalen. Overeenkomstig het 
contract met de klant worden deze kosten berekend op basis van de gewerkte uren 
tegen een vast tarief. 
Voordat met de uitvoering van het project begonnen kan worden moeten de klanten 
25% van de aanneemsom hebben voldaan. Wanneer het grondwerk is gerealiseerd en 
de fundering is gelegd dienen zij de volgende 25% te voldoen. 
Wanneer het pand onder kap is moet de volgende 25% voldaan worden en bij 
oplevering de resterende 25%.  
Bij de woonhuizen zijn de garantiebepalingen van het Garantie Instituut Woningbouw 
van toepassing. Dit betekent, afhankelijk van de bepalingen, een variërende 
garantieduur van 1 jaar op sanitair tot wel 10 jaar op de constructie. Bedrijven laten 
vaak boetebepalingen opnemen in het contract. Wanneer niet volgens afspraak wordt 
geleverd, bijvoorbeeld wanneer de kwaliteit niet goed is of er te laat wordt geleverd, dan 
kan dat leiden tot het in rekening brengen van een aanzienlijke schadevergoeding. 
 
Een contract met derden moet goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur van de 
Holding als de omvang van het contract groter is dan € 1 miljoen. Voor contracten tot  
€ 1 miljoen is de directie van de groepsmaatschappij bevoegd. 
Alle contracten worden beoordeeld door de afdeling Juridische zaken van de Holding. 
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Ad b  Projecten voor eigen rekening 
Dit zijn nieuwbouwprojecten die voor eigen rekening en risico worden ontwikkeld. Voor 
al deze projecten moet de Raad van Bestuur van de Holding toestemming geven in 
verband met het grote beslag dat dergelijke projecten op het werkkapitaal leggen. Met 
deze woningbouwprojecten wordt pas begonnen indien de verwachting zodanig is dat 
het bouwproject kan worden afgesloten met winst en nadat de noodzakelijke 
vergunningen zijn verkregen en de financiering is geregeld. 
 
Ad c  Verkoop prefab-elementen van Hercules Systeembouw BV 
Hercules Projectontwikkeling BV gebruikt de door Hercules Systeembouw BV (zie 3.3) 
geproduceerde prefab-elementen niet alleen voor eigen bouwprojecten maar verkoopt 
deze ook aan zakelijke klanten zoals aannemers en handelsbedrijven in 
bouwmaterialen. Op deze wijze probeert men de bezetting van de productiecapaciteit 
van Hercules Systeembouw veilig te stellen. Voor deze prefab-elementen geldt een 
vaste prijs. Grootafnemers ontvangen een kwantumkorting. 
 
Nadere toelichting op de interne organisatie 
De interne organisatie van Hercules Projectontwikkeling BV wijkt niet af van wat in de 
branche gangbaar is. Een korte toelichting op de activiteiten van de individuele 
afdelingen wordt hieronder gegeven. 
 
Bedrijfsbureau 
Voor de standaardmodellen en deelbewerkingen heeft het bedrijfsbureau een 
normenarchief ter beschikking. De planning is geïntegreerd in het ERP systeem van de 
Hercules Bouw Groep. 
 
Tekenkamer 
De tekenkamer vervaardigt in overleg met de afdeling Verkoop en het Bedrijfsbureau 
tekeningen gebaseerd op de klantwensen als deze geen eigen ontwerp kan overleggen. 
 
Inkoop 
Met leveranciers van bouwmaterialen zijn afroepcontracten gesloten voor materialen die 
veel nodig zijn, zoals beton, cement, lijm en isolatiematerialen. Daarnaast worden er per 
project specifieke materialen ingekocht zoals vensters, bakstenen en deuren. Kwaliteit 
en leverbetrouwbaarheid spelen bij de leveranciersselectie een belangrijke rol. Met 
enkele vaste onderaannemers zoals schilderbedrijven en installatiebedrijven zijn 
raamcontracten afgesloten. De prefab-elementen worden gekocht bij Hercules 
Systeembouw BV tegen fabricagekostprijs plus een opslag. 
 
Magazijn 
Van materialen die veel nodig zijn, wordt een vaste voorraad aangehouden. De project-
specifieke materialen worden meestal rechtstreeks door de leverancier op de 
bouwlocatie geleverd. 
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Uitvoering / Kwaliteitscontrole 
Per opdracht wordt een projectleider benoemd die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van de opdracht. De projectleider controleert ook de kwaliteit van de door leveranciers 
op de bouwplaats geleverde bouwmateralen. De projectleider geeft leiding aan het 
eigen personeel en houdt toezicht op de kwaliteit van het door onderaannemers zoals 
schilders en installatiebureaus geleverde werk. 
 
Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de projecten. Wekelijks 
wordt met het Bedrijfsbureau de voortgang besproken waarin de bijzonderheden per 
opdracht worden vastgelegd. 
 
Hierover wordt gerapporteerd aan de directie. Binnen de Hercules Bouw Groep wordt 
gebruik gemaakt van een projectapplicatie die deel uitmaakt van het ERP-systeem. 
Uitvoerende medewerkers zijn bovendien in staat hun uren op locatie met “handheld” 
computers vast te leggen. Het komt regelmatig voor dat medewerkers overuren moeten 
maken om de opdracht tijdig af te ronden. 
 
De afdeling Kwaliteitscontrole controleert per bouwfase de werkelijke kwaliteit. 
 
Tijdens de bouw kan door gewijzigde inzichten van de klant meerwerk ontstaan. Dit 
meerwerk wordt uitsluitend op regiebasis verricht. 
 
De bouw vindt in een aantal kenmerkende fasen plaats: 

1. Bouwrijp maken van de grond en fundering 
2. Ruwbouw per verdieping 
3. Onder kap 
4. Installatiewerk en afwerking 

Na voltooiing van de werkzaamheden vindt de oplevering plaats. 
 
Service en garantie 
Het bedrijf heeft een aantal servicemonteurs in dienst die service- en 
garantiewerkzaamheden uitvoeren. 
 
Administratie en Automatisering (systeembeheer) 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de financiële administratie en het beheer van de 
lokale applicaties van het ERP-systeem. 
De gegevens nodig voor de verwerking van lonen en salarissen worden ook door deze 
afdeling verzameld. De verwerking van de lonen en salarissen vindt echter plaats door 
het hoofdkantoor op basis van deze gegevens. Deze afdeling Administratie en 
Automatisering verzorgt ook de rapportages aan het hoofdkantoor en stelt de analyses 
op van de resultaten. 
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3.3 Hercules Systeembouw BV 
 
Algemeen 
Hercules Systeembouw legt zich toe op het produceren van prefab-elementen. De 
verkoop van de prefab-elementen wordt door Hercules Projectontwikkeling BV 
uitgevoerd. 
Deze prefab-elementen overtreffen de binnen de branche geldende kwaliteitsstandaard 
op het gebied van isolatie. Tevens bestaat het streven om alleen met Europees hout te 
werken. Alle geproduceerde prefab-elementen worden geleverd aan Hercules 
Projectontwikkeling BV die de prefab-elementen niet alleen gebruikt voor de realisatie 
van bouwopdrachten van Hercules Projectontwikkeling maar ook verkoopt aan andere 
aannemerijen en handelsbedrijven in bouwmaterialen. 
 
Onder de directie ressorteren de volgende afdelingen: 

- Bedrijfsbureau 
- Inkoop 
- Kwaliteitscontrole 
- Fabricage 
- Magazijn materiaal en gereed product 
- Administratie en Automatisering (Systeembeheer) 
 
De interne organisatie van Hercules Systeembouw BV wijkt niet af van wat in deze 
branche gangbaar is. Een korte toelichting op de activiteiten van de individuele 
afdelingen wordt hieronder gegeven. 
 
Bedrijfsbureau 
Deze afdeling is onder meer belast met de planning van de productie. 
 
Inkoop 
Hercules Systeembouw BV gebruikt voor de fabricage van de prefab-elementen alleen 
maar kwalitatief hoogwaardige materialen. Deze materialen worden gekocht in landen 
van de EU en in China. In het Magazijn zijn altijd voldoende materalen beschikbaar voor 
de productie. 
 
Fabricage 
In de fabriek worden de diverse prefab-elementen op voorraad gefabriceerd. De 
afdeling beschikt over persmachines, frees- en zaagmachines, lijmmachines en 
verfcabines. Bij het productieproces worden kostbare computergestuurde machines en 
robots gebruikt. Per productiefase worden de gegevens met betrekking tot de uitvoering 
geautomatiseerd vastgelegd in het ERP-systeem. Uitval wordt niet herbewerkt maar als 
afval beschouwd en afgevoerd voor vernietiging. 
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Kwaliteitscontrole 
Na productie van de elementen wordt door Kwaliteitscontrole gecontroleerd of de 
producten voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn bepaald door de directie. 
Magazijn materiaal en gereed product 
De voorraad materiaal en gereed product wordt in het magazijn gescheiden en zoveel 
mogelijk per artikelsoort bewaard. 
 
Administratie en Automatisering 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de financiële administratie en het beheer van de 
lokale informatiesystemen waaronder het ERP-systeem. De gegevens nodig voor de 
verwerking van lonen en salarissen worden door deze afdeling verzameld. De verdere 
verwerking van de lonen en salarissen vindt echter plaats door het hoofdkantoor op 
basis van deze gegevens. 
De afdeling Administratie en Automatisering verzorgt de rapportages aan het 
hoofdkantoor en stelt de analyses op van de resultaten. 
 
 
3.4 Hercules Infrastructuur BV en Hercules St Maarten BV 
 
De bedrijfsactiviteiten van deze ondernemingen worden hier niet verder beschreven. 
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Deel 2  De accountantsorganisatie 
 
1  Algemeen 
 
Accountantsorganisatie P&KED voert sinds 1981 de controle van de Hercules Bouw 
Groep uit. R. de Vreede RA is vanaf 2006 betrokken bij deze controlewerkzaamheden. 
Hij is begonnen als assistent accountant in 2002 en is nu partner bij P&KED en 
daarmee verantwoordelijk voor de controle bij de Hercules Bouw Groep. 
P&KED kan het hele pakket aan diensten leveren zoals juridisch advies, 
samenstelwerkzaamheden, fiscaal advies, forensische accountancy, overname- en 
fusieadvies en bedrijfseconomisch advies. 
 
2  Overname 
 
De Raad van Bestuur van Hercules Bouw Holding NV heeft eind 2014, tijdens de 
interimcontrole, R. de Vreede RA gevraagd te adviseren over de waardebepaling van 
de materiële deelneming Hercules Infrastructuur BV en te overleggen met potentiële 
kopers.  
R. de Vreede RA heeft gezegd dat hij dit verzoek in overweging neemt. 
 
3  Controle van Hercules St Maarten BV 
 
R. de Vreede RA wil naar Sint Maarten om de inventarisatie per 31 december 2014 bij 
te wonen. Zijn vrouw wil ook mee zodat zij samen oud en nieuw kunnen vieren. De 
Raad van Bestuur van Hercules Bouw Holding NV hoort van deze inventarisatieplannen 
en verbiedt. R. de Vreede RA om eind december de inventarisatie op Sint Maarten bij te 
wonen. De aangegeven reden is dat er pas een nieuw magazijn is opgeleverd waarvan 
de inrichting nog niet zodanig zou zijn dat deze aan buitenstaanders kan worden 
getoond. 
 
 

  



 

 

 

 

©Vereniging Hogescholen               OAT juni 2015                                        Pagina 13 van 24 

 

Deel 3 Conceptjaarrekening 2014 van Hercules Bouw Holding NV (gedeeltelijk) 

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
(voor resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)  

ACTIVA        31-12-2014         31-12-2013  

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste activa (1)  11.576  13.634 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen   13.696  13.543  

Machines en installaties   16.893  20.102 

Andere vaste bedrijfsmiddelen   3.180  5.329 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering   0  601 

   33.769  39.575 

Financiële vaste activa (2) 

Deelnemingen   18.409  19.281 

Vorderingen op deelnemingen   8.461  11.190 

Vorderingen op aandeelhouders   18.467  17.422 

Overige vorderingen   3.488  13.680 

Latente belastingen   1.394  25 

   50.219  61.598 

Vastgoedbelegging (3)  8.891  6.295 

VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 

Grond- en hulpstoffen   36.188  37.624 

Gereed product en handelsgoederen   2.216  2.322 

   38.404  39.946 

Onderhanden projecten (4)  4.439  5.594 

Vorderingen 

Handelsdebiteuren   46.370  48.068 

Belastingen en sociale lasten   2.489  2.354 

Overige vorderingen (5)  9.451  11.693 

Overlopende activa   1.557  1.297 

   59.867  63.412 

Liquide middelen   5.539  5.932 

      

TOTAAL ACTIVA   212.704  235.986 
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PASSIVA        31-12-2014         31-12-2013  

EIGEN VERMOGEN   61.308  76.440 

Voorzieningen  

Jubileumuitkeringen (6)  709  777 

Latente belastingen   2.993  3.535 

Overige   25.961  19.051 

   29.663  23.363 

Langlopende schulden 

Kredietinstellingen (7)  0  23.309 

Overige schulden   4.135  3.783 

   4.135  27.092 

Kortlopende schulden 

Kortlopend gedeelte langlopende schulden   24.541  11.177 

Kredietinstellingen   15.449  4.556 

Leveranciers en handelskredieten   41.548  48.053 

Belastingen en sociale lasten (8)  15.324  15.763 

Overige schulden   11.185  18.461 

Overlopende passiva (9)  9.551  11.081 

   117.598  109.091 

      

TOTAAL PASSIVA   212.704  235.986 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014 
(bedragen x € 1.000)  

 

                  2014                   2013  

Netto-omzet   330.525  357.576 

Mutatie onderhanden projecten   6.747  -4.166 

Overige bedrijfsopbrengsten   893  1.518 

Bedrijfsopbrengsten   338.165  354.928 
 

Kosten van grond- en hulpstoffen   94.671  107.462 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten   143.599  138.670 

Lonen, salarissen en sociale lasten   68.450  71.732 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa   7.112  7.234 

Overige waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa 3.234  - 

Overige bedrijfskosten   39.002  19.965 

Bedrijfskosten   356.068  345.063 

Bedrijfsresultaat   -17.903  9.865 

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   992  2.083 

Rentelasten en soortgelijke kosten   3.043  3.348 

   -2.051  -1.265 

Resultaat voor belastingen   -19.954  8.600 

 

Resultaat deelnemingen   -1.333  972 

Belastingen (10)  7.010  -2.262 

Resultaat na belastingen   -14.277  7.310 
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014 
(bedragen x € 1.000)  

 

                  2014                   2013  

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat na belastingen  -14.277  7.310 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

inclusief waarderingsaanpassingen  10.346  7.234 

Mutatie voorzieningen  6.300  2.503 

Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen en bankschulden)  -76  18.250 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  2.293  35.297 
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen materiële vaste activa  -3.695  -6.369 

Desinvesteringen materiële vaste activa  1.327  927 

Verstrekte langlopende vorderingen op deelnemingen  -1.628  -2.816 

Verstrekte overige langlopende vorderingen  -182  -1.663 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -4.178  -9.921 
 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Dividend  0  -15.000 

Toename langlopende schulden  2.820  2.798 

Aflossing langlopende schulden  -12.221  -11.362 

Mutatie schulden aan kredietinstellingen  10.893  -692 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  1.492  -24.256 

 

Netto kasstroom  -393  1.120 

Liquide middelen begin boekjaar  5.932  4.812 

Liquide middelen einde boekjaar  5.539  5.932 
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TOELICHTING 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

Algemeen 
De geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening zijn opgesteld volgens de 
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische 
kosten. 
 
Continuïteit van de bedrijfsactiviteiten 
Vanaf het tweede kwartaal voldoet Hercules niet meer aan alle door de bank gestelde 
ratio’s. Hiervoor is een waiver van de bank ontvangen. Een waiver is een contractuele 
overeenkomst met de bank, waarin de bank bevestigt onder bepaalde voorwaarden de 
kredietverlening tijdelijk te continueren, totdat een nieuwe financieringsovereenkomst 
met de bank is gesloten, doch uiterlijk tot en met 30 september 2015. 
De verwachte kasstromen in 2015 zijn naar verwachting voldoende om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen, mede gezien de voorgenomen verkoop van Hercules 
Infrastructuur BV, wat zal leiden tot positieve kasstromen. In 2015 is een herfinanciering 
gepland. Op basis van het voorgaande is de ondernemingsleiding ervan overtuigd dat 
de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten is gewaarborgd, daarom wordt gewaardeerd 
op basis van de veronderstelling van going-concern. 
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva van groepsmaatschappijen in niet-eurolanden worden omgerekend 
tegen de per balansdatum geldende koersen. De koersverschillen die voortvloeien uit 
de omrekening van het aan deze ondernemingen ter beschikking gestelde vermogen, 
worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. 
De posten van de winst-en-verliesrekening van deze ondernemingen worden 
omgerekend tegen de gemiddelde koers in het verslagjaar. Koersverschillen die 
voortvloeien uit de afwikkeling van deze transacties en uit de omrekening van monetaire 
posten worden in het resultaat verwerkt. 
Koersverschillen welke ontstaan ten gevolge van vreemde-valutatransacties, die zijn 
aangegaan ter afdekking van het risico van koersfluctuaties over de netto-investering in 
de buitenlandse deelnemingen, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het 
eigen vermogen gebracht. 
 
Kasstroomoverzicht 
De individuele posten van het kasstroomoverzicht zijn niet noodzakelijkerwijs af te 
leiden uit de mutaties tussen de individuele balanssaldi, voornamelijk als gevolg van 
valuta-omrekeningsverschillen en eliminatieposten. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening 
en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar 
de toelichting. 
 
Immateriële vaste activa 
Goodwill ontstaan bij de verwerving van deelnemingen, wordt bepaald als het verschil 
tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel in de nettovermogenswaarde van de 
deelneming, bepaald naar het moment van verwerving. Goodwill van verworven 
deelnemingen wordt geactiveerd en lineair afgeschreven over de verwachte 
economische levensduur. Aan het einde van het boekjaar vindt een beoordeling plaats 
van de economische waarde ten opzichte van de boekwaarde. Indien en voor zover een 
waardedaling is opgetreden, wordt deze ten laste van het resultaat gebracht in het jaar 
waarin deze optreedt. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden in beginsel gewaardeerd op basis van 
een evenredig deel van de nettovermogenswaarde. Groepsmaatschappijen maken 
gebruik van dezelfde grondslagen als gehanteerd bij de moedermaatschappij. 
Minderheidsdeelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere 
marktwaarde. Met waardeverminderingen wordt rekening gehouden. In dat geval vindt 
afwaardering naar lagere bedrijfswaarde of directe opbrengstwaarde plaats. 
Waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin 
deze optreden. 
Vorderingen worden initieel op reële waarde gewaardeerd en daarna op 
geamortiseerde kostprijs, rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. 
 
De post latente belastingen heeft betrekking op toekomstige belastingvorderingen, die 
voortvloeien uit verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale 
waarderingsgrondslagen, berekend tegen de geldende nominale tarieven. 
 
Vastgoedbelegging 
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Met duurzame 
waardeverminderingen wordt rekening gehouden. In dat geval vindt afwaardering naar 
lagere bedrijfswaarde of directe opbrengstwaarde plaats. Waardeverminderingen 
worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin deze optreden. 
 
Voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of 
lagere opbrengstwaarde. De voorraden halffabricaten en gereed product (inclusief 
projecten voor eigen rekening) worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere 
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opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de 
verkrijging of vervaardiging. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe 
loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en 
variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, onderhoudsafdeling en 
interne logistiek. 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. 
 
Onderhanden projecten in opdracht van derden 
Onderhanden projecten betreffen projecten in opdracht van derden. Deze worden 
gewaardeerd tegen kostprijs plus de tot dan toe opgenomen winst, naar rato van de 
voortgang van het project, verminderd met verwachte verliezen en verminderd met 
gefactureerde termijnen. De waardering van grondposities vindt plaats tegen 
verwervingsprijs, vermeerderd met eventuele belastingen en bijkomende kosten, 
exclusief rentekosten. In geval verliezen op projecten worden verwacht, wordt het totale 
verwachte verlies op het project direct als last in de betreffende periode verantwoord. 
De kostprijs omvat alle uitgaven die rechtstreeks verband houden met de projecten en 
een toerekening van de direct toerekenbare indirecte kosten. Opbrengsten als gevolg 
van meerwerk worden betrokken in de totale contractopbrengsten als het bedrag op 
enigerlei wijze door de opdrachtgever is geaccepteerd. De geactiveerde winst op 
onderhanden projecten is gebaseerd op het verwachte eindresultaat, rekening houdend 
met het voortgangspercentage. 
Het voortgangspercentage bestaat uit de verhouding geboekte kosten ten opzichte van 
de totale verwachte kosten, te bezien per project afzonderlijk. 
 
Voorzieningen 
Algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 
die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de contante 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af 
te wikkelen. 
 
Jubileumuitkeringen 
De voorziening voor jubileumuitkeringen betreft de contante waarde van de uitkeringen 
aan de medewerkers inzake jubilea. Bij de berekening van de voorziening is rekening 
gehouden met een vertrekkans van de medewerkers. 
Voorziening voor latente belastingen 
De voorziening voor latente belastingen heeft betrekking op toekomstige 
belastingverplichtingen, die voortvloeien uit verschillen tussen bedrijfseconomische en 
fiscale waarderingsgrondslagen, berekend tegen de geldende nominale tarieven. De 
hieruit voortvloeiende voorziening is tegen nominale waarde opgenomen. 
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Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Netto-omzet 
De overeengekomen opbrengsten en lasten met betrekking tot onderhanden projecten 
worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt naar rato van het stadium van voltooiing 
van het project. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van de 
verhouding geboekte kosten ten opzichte van de totale te verwachten kosten. 
Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen. Opbrengsten als gevolg van meerwerk worden betrokken in de totale 
contractopbrengsten als het bedrag door de opdrachtgever is geaccepteerd. Claims en 
incentives worden gewaardeerd in de onderhanden projecten als het nagenoeg zeker is 
dat deze geaccepteerd respectievelijk behaald zullen worden. 
 
Resultaat deelnemingen 
Als resultaat deelnemingen wordt verantwoord het aandeel in het resultaat na 
belastingen van de deelnemingen, die tegen nettovermogenswaarde worden 
gewaardeerd alsmede het dividend uit (minderheids-) deelnemingen, die tegen 
verkrijgingsprijs worden gewaardeerd. 
 
Belastingen 
Als belastingen worden verantwoord de aan het resultaat toe te rekenen belastingen 
tegen de geldende tarieven, rekening houdend met fiscale faciliteiten. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
(bedragen x € 1.000)  

(1) IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

De post immateriële vaste activa bestaat geheel uit betaalde goodwill op aandelen in 
groepsmaatschappijen. De geactiveerde goodwill wordt in 20 jaar afgeschreven, zijnde 
de geschatte economische levensduur. Jaarlijks wordt de economische levensduur en 
afschrijvingsmethode van de immateriële vaste activa beoordeeld. De 
afschrijvingstermijn wordt aangepast indien daartoe aanleiding is. 

 

(2) FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 Deelne-  Vordering-  Vorderingen Overige  Latente  Totaal 
 mingen  en op  op  vorde-  belas- 
   deelne-  aandeel-  ringen  tingen 
   mingen  houders        

Stand begin boekjaar 19.281  11.190  17.422  13.680  25  61.598 

Verstrekte leningen 0  583  1.045  182  0  1.810 
Ontvangen aflossingen 0  -1.069  0  -10.087  0  -11.156 
Herrubricering  1.109  -1.109  0  0  0  0 
Valuta- 
omrekenverschillen -155  0  0  13  0  -142 
Resultaat  
deelnemingen  -1.333  0  0  0  0  -1.333 
Overige mutaties  -493  -1.134  0  -300  1.369  -558 

Stand einde boekjaar 18.409  8.461  18.467  3.488  1.394  50.219 

 

De vorderingen op aandeelhouders betreffen verstrekte leningen aan de families die 
aandelen houden in Hercules Bouw Holding NV. Deze leningen zijn voor het grootste 
deel verstrekt in 2010 om de management-buy-out door deze families mogelijk te 
maken. 
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(3) VASTGOEDBELEGGING 

De vastgoedbelegging betreft een kantoorpand dat is verhuurd alsmede een aantal 
verhuurde appartementen. 

 

(4) ONDERHANDEN PROJECTEN 31-12-2014  31-12-2013  

Projecten in opdracht van derden  202.309  212.961 
Gedeclareerde termijnen  -197.870  -207.367 
  4.439  5.594 

Onderhanden projecten met positief saldo na aftrek 
van gedeclareerde termijnen  16.635  20.105 
Onderhanden projecten met negatief saldo na aftrek 
van gedeclareerde termijnen  -12.196  -14.511 
  4.439  5.594 

 

(5) OVERIGE VORDERINGEN 

Te declareren termijnen op afgesloten projecten  1.611  2.864 
Vorderingen op derden  1.522  3.206 
Vorderingen op gelieerde ondernemingen  1.191  964 
Samenwerkingsovereenkomsten  1.466  953 
Personeelsvoorschot  354  380 
Overige  3.307  3.326 
  9.451  11.693 

 

(6) VOORZIENING VOOR JUBILEUMUITKERINGEN 

Deze voorziening heeft betrekking op kosten verband houdend met jubilea. Deze 
voorziening heeft een langlopend karakter. 

 

(7) KREDIETINSTELLINGEN 

Hieronder zijn opgenomen de schulden aan kredietinstellingen welke een looptijd 
hebben van langer dan één jaar. De in de komende 12 maanden af te lossen bedragen 
zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Het verloopoverzicht ziet er als volgt 
uit. 
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  2014  2013  

Stand begin boekjaar  23.309  29.883 

Naar kortlopend  -23.205  -10.000 
Koersverschillen  -181  210 
Overige mutaties  77  3.216 

Stand einde boekjaar  0  23.309 

 

Tot zekerheid van de langlopende en multi-purpose faciliteiten zijn ten behoeve van de 
betrokken kredietverstrekkers zekerheden verleend. Deze zekerheden betreffen het 
verstrekken van een substantieel deel van de activa als zekerheid, waaronder het 
verpanden van de bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen. 
Tevens is een recht van hypotheek verstrekt op het onroerend goed van de materiële 
vennootschappen. 
Voorts hebben de materiële vennootschappen zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor 
elkaars verplichtingen jegens de kredietinstellingen. De leningen en 
faciliteitovereenkomsten schrijven bepaalde financiële ratio’s en verplichte aflossingen 
voor. 

 

(8) BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN 

De hieronder opgenomen te betalen vennootschapsbelasting bedraagt € 2.877.000  
(per 31 december 2013 € 3.124.000). 

 

(9) OVERLOPENDE PASSIVA 31-12-2014  31-12-2013  

Te betalen kosten afgesloten projecten  3.780  6.830 
Te betalen rente en bankkosten  4.158  3.437 
Accountants- en advieskosten  404  371 
Overige  1.209  443 
  9.551  11.081 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000)  

(10) BELASTINGEN 

Hieronder is opgenomen de te betalen belasting over de in Nederland en het buitenland 
behaalde resultaten. Tevens is hieronder begrepen de mutatie in de latente 
belastingvorderingen en –schulden. 
Alle Nederlandse vennootschappen van de Hercules Bouw Groep zijn opgenomen in de 
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 
Het toepasselijke belastingtarief in Nederland bedraagt in 2014: 25% (2013: 25%). De 
tarieven voor het Caribische gebied variëren van 27,5% tot 28,5% (2013: 28%-34,5%). 

Het effectieve belastingpercentage voor de groep bedraagt in 2014 32,9% (2013: 
23,6%). De afwijking met het nominale belastingpercentage wordt veroorzaakt door 
fiscaal niet aftrekbare kosten, met name de afschrijving op goodwill. 

 

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
(bedragen x € 1.000)  

(12) EIGEN VERMOGEN 

 Gestort  Agio  Wettelijke  Overige  Niet  Totaal 
 en opge-    reserve  reserves  ver- 
 vraagd    omreke-    deelde 
 kapitaal    ningsver-    winst 
     schillen        

Stand begin boekjaar 1.450  3.181  -372  64.871  7.310  76.440 

Verdeelde winst vorig 
boekjaar  -  -  -  7.310  -7.310  - 
Valuta- 
omrekenverschillen -  -  -855  -  -  -855 
Onverdeelde winst 
dit boekjaar  -  -  -  -  -14.277  -14.277 

Stand einde boekjaar 1.450  3.181  -1.227  72.181  -14.277  61.308 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt per einde boekjaar € 5.800.000, verdeeld in 
58.000 gewone aandelen van nominaal € 100 elk. Het geplaatst, gestort en opgevraagd 
kapitaal per einde boekjaar bedraagt € 1.449.600, zijnde 14.496 gewone aandelen. 


