jaarverslag
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\\ pagina 02

pagina 03 //

In het kort
-----------------------------------------------------------------------------------------------• In 2010 kwam de omzet uit op €379 miljoen.

• Het netto resultaat kwam uit op €11 miljoen. Daarmee bedroeg de netto marge 2,9%

• Het jaar 2010 was voor Janssen de Jong Groep wederom een uitdagend en lastig jaar. De crisis in de bouw nam
helaas niet af maar nam zelfs in sommige sectoren in kracht toe waardoor de omzet van de Groep
verder is teruggelopen. Het sterkst heeft dit zich gemanifesteerd binnen de cluster Infra. De organisaties
binnen de Groep zijn aan de nieuwe realiteit aangepast en als Groep hebben we ook dit jaar weer
rendement boven omzet gesteld. Ondanks de forse terugval in omzet is het resultaat in absolute zin op
een nog alleszins acceptabel niveau uitgekomen gelet op de algehele marktsituatie.                   

Aan het eind van 2010 heeft het OM haar zaak voorwaardelijk geseponeerd en heeft de NMA een boete
opgelegd van €3 miljoen waartegen bezwaar is aangetekend. Voor 2011 verwachten we dat de totale
bouwmarkt nog niet zal verbeteren en de omzetten en marges in de Bouw daardoor onder druk zullen
blijven staan. In onze andere markten buiten Nederland verwachten we een lichte groei.

• Het gemiddeld aantal medewerkers in 2010 bedroeg: 1494.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Janssen de Jong  Groep is als bouwgroep actief in verschillende sectoren van 
de bouwnijverheid in  Nederland, Oost-Europa, Afrika  en het Caribisch gebied.
Janssen de Jong  Groep  legt daarbij de nadruk op beheersing van het bouwproces en het bieden van  totaaloplossingen. Het gaat in alle gevallen om 
kwalitatief hoogwaardige activiteiten met een bovengemiddeld rendement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

profiel
Janssen de Jong Groep heeft haar activiteiten gebundeld in vier clusters:
Projectontwikkeling en Bouw
In dit cluster vindt nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen, bedrijfshuisvesting en restauratie van het
Nederlandse culturele erfgoed plaats. Dat geschiedt zowel vanuit eigen ontwikkeling als in opdracht van derden.
In projectontwikkeling heeft Janssen de Jong Groep een naam als specialist op het gebied van bedrijfsverzamelgebouwen en stedelijke herontwikkeling. Voor haar eigen projectontwikkelingsactiviteiten beschikt Janssen de Jong
Groep over substantiële grondposities in Nederland.
Infrastructuur
Dit cluster richt zich op het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van wegen en kunstwerken als ook op wegmarkeringen en wegmeubilair. Tevens is de cluster actief in civiele betonbouw zoals tunnels, bruggen en viaducten.
De onderneming brengt een aantal specialistische en zeer innovatieve asfaltproducten onder eigen naam op
de markt.
Systeembouw
Binnen de cluster Systeembouw is sprake van geavanceerde systeembouw, modulaire bouw en afbouw. In
hoofdzaak betreft het bedrijfshuisvesting. De ondernemingen binnen de cluster Systeembouw realiseren met
geavanceerde prefab-bouwmethoden snel grootschalige bedrijfshuisvesting in staal of beton. Daarnaast vinden we in dit cluster bedrijven die aluminium daken produceren en monteren en die voor uiteenlopende
projecten de in- en, afbouw verzorgen. Mobouw en AfbouwCenter Amsterdam, een groothandel in afbouwmaterialen nemen een aparte positie in. Een substantieel deel van de omzet binnen de cluster wordt inmiddels in
Oost-Europa gerealiseerd.
Caribbean
De ondernemingen op de Caribbean zijn actief in wegenbouw, maritieme en civiele bouw, woning- en utiliteitsbouw, de winning van grondstoffen en productie van bouwmaterialen, projectontwikkeling en een belang van
49% in de Airport op Curaçao. Met een eigen mijn op Curaçao worden grondstoffen als kalksteen, kalkzand en
fosfaat gewonnen voor zowel de eigen bouwactiviteiten als voor derden. Deze grondstoffen voor de (wegen)
bouw, landbouw en industrie worden bewerkt en deels geëxporteerd.
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caribbean

systeembouw

infrastructuur

Projectontwikkeling en Bouw

cluster

groepsondernemingen

kernactiviteiten

Janssen de Jong Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

- Zuidgrond (deelneming 50%)

Verwerven grondposities

Janssen de Jong Bouw Zuid

Bouw, onderhoud, renovatie en
geluidsisolatie

Janssen de Jong Bouw Hengelo
Koninklijke Woudenberg Ameide
- Steenhouwerij Zederik
- Repstone

Restauratie, renovatie

Janssen de Jong Infra
- Coldmix
- De Asfaltfabriek

Aanleg, onderhoud en reconstructie
van wegen - Aanbrengen wegmarkering, beplanting en geluidswanden Asfaltproductie - Kunstwerken

- Ippel Civiele Betonbouw

Betonrenovatie, betonwerken, realisatie van tunnels, viaducten, bruggen,
waterzuiveringen en geluidsschermen

Remco Ruimtebouw
- Ocmer (Polen)
- Remco Romania (Roemenië)
- Remco Bulgaria (Bulgarije)
- Remco Ukraine (Oekraïne)

Systeembouw in staal

Hafkon

Aluminium felsdaken, gevels en daken,
staalskeletbouw

Hercuton

Systeembouw in beton

MAT

Afbouw

AfbouwCenter
- Mobouw
- AfbouwCenter Amsterdam

Handel in afbouwmateriaal

Curaçaose Wegenbouw Maatschappij
- Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij
- Harbour and Civil Construction Curaçao

Aanleg, onderhoud en reconstructie
van wegen
Beton-, weg- en waterbouw

Windward Roads

Beton-, weg- en waterbouw

Mijnmaatschappij Curaçao

Grondstoffen en halffabricaten

Betonindustrie Brievengat

Betonwaren en -productie

Eigen Woning Plan/Project Development

Projectontwikkeling

Curaçao Airport Investments (49%)

Curaçao International Airport (HATO)

Albo Aruba

Bouw, onderhoud en renovatie

Arubaanse Wegenbouw Maatschappij

Aanleg, onderhoud, reconstructie
wegen, asfaltproductie

doelgroepen

werkgebieden

kwaliteiten

Overheden, particulieren, bedrijven
en woningcorporaties

Nederland

Marktleider bedrijfsverzamelgebouwen - Stedelijke herontwikkeling

Woningbouw

Nederland

Belangrijke grondposities voor
toekomstige woningbouw

Overheden, particulieren, bedrijven,
instellingen en woningcorporaties

Nederland

Stedelijke herontwikkeling,
groot onderhoud, renovatie en
geluidsisolatie van woningen

Overheden, particulieren, bedrijven
en instellingen

Nederland

Restauratie tot behoud van
Nederlands cultureel erfgoed

Overheden, industriële afnemers en
projectontwikkelaars		

Zuidoost-Nederland

Sterke regionale oriëntatie - Grootste wegenbouwer
van Limburg - Asfaltfabriek - Diverse octrooien op
innovatieve asfaltproducten

Overheden en semi-overheden,
particulieren en industriële afnemers

Nederland

Specialist in civiele betonbouw en
waterbouwkundige werken

Bedrijven en instellingen

Nederland, Polen,
Bulgarije, Roemenië,
Oekraïne, Afrika en
Caribisch gebied

Modulaire systemen - Snelle realisatie Totaalconcepten

Architecten en bouwondernemingen

Nederland

Felsdaken - Gevelbekleding - Staalskeletbouw

Bedrijven en investeerders

Nederland

Modulaire systemen - Snelle realisatie - Totaalconcepten Zelfdragend systeem voor kantoorpand en Loft architectuur

Hoofdaannemers

Nederland

Complexe projecten - Geluidsisolatie - Klimaatplafonds

Afbouwbedrijven

Nederland

Levering van een breed assortiment afbouwmaterialen

Overheden, projectontwikkelaars,
hoofdaannemers en particulieren

Curaçao
Bonaire
Curaçao

		

Sint-Maarten
Bouwbedrijven en industriële afnemers

Curaçao

Bouwbedrijven/Particulieren

Curaçao

Particulieren

Curaçao

-

Curaçao

Overheden, projectontwikkelaars,
hoofdaannemers en particulieren

Aruba
Aruba

Sterke inbedding in lokale gemeenschap - Allround
ondernemingen met breed activiteitengamma Onderdeel van keten aan activiteiten - Asfalt- en
betonproductie
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v i j fj a r e n o v e r z i c h t

BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S TENZIJ ANDERS VERMELD
2010

2009

2008

2007

2006

379.658

458.606

572.755

546.409

465.474

14.154

20.968

23.924

25.610

22.681

3,7%

4,6%

4,2%

4,7%

4,9%

11.025

15.084

18.087

22.085

18.826

1.

NETTO-OMZET

2.

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT)

3.

OPERATIONELE MARGE (2. ALS % VAN 1.)

4.

RESULTAAT NA BELASTINGEN

5.

NETTOMARGE (4. ALS % VAN 1.)

2,9%

3,3%

3,2%

4,0%

4,0%

6.

AFSCHRIJVINGEN

8.068

9.856

7.687

6.424

6.794

7.

CASHFLOW

19.093

24.940

25.774

28.509

25.620

8.

NETTO-INVESTERINGEN

5.557

4.163

11.839

8.520

6.155

9.

EIGEN VERMOGEN

82.338

77.917

68.717

56.486

56.056

13,4%

19,4%

26,3%

39,1%

33,6%

238.537

249.875

278.592

254.788

228.948

1.494

1.763

1.833

1.639

1.503

1,1

1,2

1,2

1,2

1,4

34,5%

31,2%

24,7%

22,2%

24,5%

1.227.199

1.250.455

1.360.683

1.338.759

1.300.705

10. RENDEMENT EIGEN VERMOGEN (4. ALS % VAN 9.)
11. BALANSTOTAAL
12. GEMIDDELD AANTAL MEDEWERKERS
13. VLOTTENDE ACTIVA / VLOTTENDE PASSIVA
14. EIGEN VERMOGEN ALS % VAN BALANSTOTAAL 
15. WERKVOORRAAD
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b e r i c h t va n d e r a a d va n c o m m i s s a r i s s e n

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag over 2010
van Jansen de Jong Groep aan, zoals dat is opgemaakt
door de Raad van Bestuur en waarvan wij kennis hebben genomen. Het jaarverslag omvat het verslag van
de Raad van Bestuur en de jaarrekening. De geconsolideerde balans per 31 december 2010 is erin opgenomen,
als ook de geconsolideerde winst- en verliesrekening en
het geconsolideerde kasstroomoverzicht van dat boekjaar
en de bijbehorende toelichting. Wij hebben kennisgenomen van de jaarrekening en hebben deze besproken met
Ernst & Young Accountants. De accountantsverklaring is
opgenomen onder de ‘overige gegevens’.
Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast
verzoeken wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om décharge te verlenen aan de Raad van Bestuur
voor het gedurende het boekjaar gevoerde beheer en aan
de Raad van Commissarissen voor het daarop gehouden
toezicht.
Na in 2009 te zijn geconfronteerd met een onderzoek
door het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar oud medewerkers van één van
haar Groepsmaatschappijen, heeft Janssen de Jong Groep
direct ingegrepen. In 2010 heeft Janssen de Jong Groep
een aangepast en vernieuwd compliance programma
binnen haar groepsondernemingen geïmplementeerd en
heeft er eveneens een eerste externe audit inzake compliance plaatsgevonden. De Raad van Commissarissen
onderschrijft het belang van een goede corporate governance.
Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezichttransparante verslaglegging en het afleggen van
verantwoording zijn dan ook belangrijke elementen bin-

nen het corporate governance-beleid van Janssen de
Jong Groep en haar dochterondernemingen.
Helaas heeft de crisis zich in de Bouwsector in 2010 verdiept met een verdere afname van het totale bouwvolume in Nederland als gevolg. Het sterkst heeft dit zich
gemanifesteerd in de woningbouw en de bedrijfshuisvesting maar ook voor het eerst in de infrastructuurmarkt.
Ondanks deze moeilijke marktomstandigheden heeft
Janssen de Jong Groep nog alleszins acceptabele resultaten geboekt. Dit is mede een gevolg van de strategie om
in verschillende sectoren van de bouw werkzaam te zijn
en de geografische spreiding van onze activiteiten. Wij
hebben er vertrouwen in dat de structuur en bemensing
van Janssen de Jong Groep er borg voor staat dat zij zich
ook in de komende, uitdagende jaren, goed staande zal
weten te houden.
Tenslotte willen wij alle medewerkers bedanken voor
hun inzet en bijdrage.
Son en Breugel,  6 april 2011
Raad van Commissarissen
Ir. drs. H.N.J. Smits, voorzitter
Drs. A.F. Tulp
Ing. E.M. Krul
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De kracht van het collectief
in een economisch moeilijk jaar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor het jaarverslag over  2010 van  Janssen de Jong  Groep grijpen  wij allereerst
terug naar het slot van het jaarverslag over 2009:
De verwachting is niet reëel dat 2010 en zelfs 2011 de jaren van groei gaan worden;
het zullen veeleer jaren worden van consolidatie en voorbereiden op betere economische tijden. Gelukkig zien we wel weer tekenen van een voorwaartse beweging aan
het begin van de cyclus, terwijl de geografische spreiding van onze activiteiten voor
een solide basis zorgt. Met name Janssen de Jong Projectontwikkeling is in 2010 beter
van start gegaan en zal naar verwachting in haar kielzog andere bedrijven meenemen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deze vooruitblik geeft aan dat de verwachtingen over 2010
op voorhand gematigd positief waren, maar als Raad van
Bestuur van Janssen de Jong Groep moeten wij aan het
eind van dit verslagjaar concluderen dat de economische
omstandigheden, met name in de bouwsector, toch zijn
achtergebleven bij de eerder verwachte ontwikkelingen.
Het werd - door een aantal oorzaken - economisch gezien
wederom een moeilijk jaar. De omzet daalde een kleine
20% ten opzichte van 2009 en kwam uit op €380 miljoen, waarbij ongeveer 3% toegeschreven dient te worden
aan de strategische verkoop van Twentse Weg- en Waterbouw per 1-1-2010. Het bereikte netto resultaat van €11
miljoen is, zeker gezien in perspectief met andere bouwondernemingen, een positieve beloning voor de inspanningen in 2010. Het draagt bij aan het vertrouwen van ondermeer de financiële wereld in Janssen de Jong Groep. In
het verslagjaar vond een herfinanciering van €40 miljoen
langlopende   schuld en €20 miljoen werkkapitaal plaats
voor de periode tot en met 31 december 2013. Dit is een
belangrijk positief signaal naar potentiële opdrachtgevers,
maar ook naar aandeelhouders, medewerkers en andere
betrokkenen.
Openbaar Ministerie
De integriteitsproblemen en de gevolgen daarvan bij Janssen de Jong Infra in Zuid Limburg hebben ook in 2010 zowel qua kosten als ook qua gederfde inkomsten een negatieve rol gespeeld. De hele affaire heeft Janssen de Jong
Groep grote schade berokkend, hoewel het moeilijk is dit
volledig cijfermatig te onderbouwen. Immers het gaat niet
alleen om financiële schade, maar ook om reputatieschade. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf wel de gewenste
duidelijkheid over de rol van Janssen de Jong Infra als onderneming bij deze zaak. Het goede nieuws is dat de zaak
door het OM voorwaardelijk geseponeerd is. Hetgeen aan
individuele ex-medewerkers ten laste is gelegd, is door het
OM beoordeeld als zijnde geen onderdeel uitmakend van
de bedrijfspolicy. De genomen verregaande maatregelen
ter voorkoming van dergelijke incidenten binnen Janssen
de Jong bedrijven hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de
voor ons gunstige beslissing van het Openbaar Ministerie.
Het herijkte integriteits- en compliance programma werd
in 2010 verder “uitgerold”, onder ander door ruime informatie aan alle medewerkers die door alle medewerkers
dient te worden onderschreven.
Ook via bijeenkomsten en specifieke sessies over dit onderwerp wordt het thema en de actuele integriteitscode
binnen de organisatie levend gehouden. Ter toetsing begon KPMG in 2010 met de jaarlijks terugkerende audit van
ons integriteits- en compliance programma. De “klokkenluidersregeling” is in 2010 uitgebreid en het inschakelen
van de vertrouwenspersoon, danwel de eigen compliance
officer, werd nog meer benadrukt.
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Naast het “OM-traject” speelde in 2010 het “NMa-traject”
betrekking hebbend op dezelfde personen van Janssen de

Jong Infra in Zuid Limburg. De door de NMA opgelegde
boete van €3 miljoen maakte een eind aan een periode
van onzekerheid. In 2010 is er beroep aangetekend tegen
deze beslissing.
Weersomstandigheden
Noemenswaardig is de invloed van de weersomstandigheden op de omzet en het resultaat. In Nederland was 2010
het jaar van de winter. Zowel aan het begin als aan het
einde van het jaar zorgden de weersomstandigheden voor
ruim meer dan normale stagnatie op projecten en derhalve een lagere omzet bij de meeste bedrijven binnen de
Janssen de Jong Groep. Janssen de Jong Caribbean - met
name Curaçao maar ook Aruba - werd geconfronteerd met
extreme regenval in de laatste drie maanden van het jaar.
Bij de uitvoering van projecten en bij de grondstoffenproductie in de mijn op Curaçao speelde de stortvloed aan
hemelwater een negatieve rol. De in de voorgaande maanden van het jaar verkregen voorsprong op de geprognostiseerde inkomsten werd er geheel door teniet gedaan.
Medewerkers
De daling van het totaal aantal medewerkers van gemiddeld 1763 in 2009 naar 1494 in 2010 was fors. De personeelssterkte van de groepsondernemingen is verder afgestemd op de huidige marktomstandigheden. Een ander
deel van de reductie in 2010 vindt zijn verklaring in de
verkoop van de Twentse Weg en Waterbouw.
Risicomanagement
In 2010 is voor de complete Groep het periodiek risicomanagement traject herzien en geïntensiveerd.  Een professioneel bureau is ingehuurd bij het inventariseren en
benoemen van de risico’s op uiteenlopen terreinen binnen
Janssen de Jong Groep en de bijbehorende bedrijven. Niet
alleen projectgerelateerde of financiële risico’s, maar ook
risico’s in de aansturing van bedrijven, maken het noodzakelijk dat deze periodiek op een professionele manier
in kaart gebracht worden. Het inzichtelijk maken van de
risico’s assisteert ons en de directies van onze bedrijven
bij het gestructureerd nadenken over mogelijke risico’s en
over te ondernemen acties.
Het risico van fluctuaties in valutakoersen en rentetarieven wordt afgedekt door gebruik te maken van afgeleide
financiële instrumenten, een en ander wordt nader toegelicht in de jaarrekening.
Internal auditing
Met ondersteuning van de externe accountants (Ernst &
Young) is door medewerkers van Janssen de Jong Groep
in 2010 een traject van internal auditing ingezet. Daarmee
wordt niet alleen de effectiviteit van de AO/IC en de beheersbaarheid van de aangescherpte procedures gediend,
maar wordt er eveneens geleerd van de “best practice”
binnen de Janssen de Jong bedrijven. Daarnaast draagt
het bij in het voorkomen van fraude. Via internal auditing
kunnen bepaalde procedures op de praktijk van de onder-
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neming in kwestie worden afgestemd zonder bureaucratisch te worden.

diep in de organisatie verankerd ondernemerschap hebben
we veel vertrouwen in 2011.

Duurzaamheid
Waar mogelijk bevorderde de Raad van Bestuur in 2010 het
duurzaam ondernemen. Te denken valt onder andere aan
de op duurzaamheid gerichte bouwconcepten van Hercuton en het warmtewinmuur concept van Janssen de Jong
Bouw Hengelo. De klimaatplafonds en -wanden van Comfortplafond en de akoestische plafonds van Coatacoustic,
beide onderdeel van MAT Afbouw. In de wegenbouw levert
de koude onderhoudstechniek onder de naam Coldmix een
bijdrage door met zeer weinig energie een uitermate slijtvaste Emulsie Asfalt Beton (EAB) te realiseren. De autoleaseregeling is in 2010 verduurzaamd en vergroend, omdat
wij ook op deze wijze een bijdrage willen leveren voor een
beter milieu.

Ook voor de langere termijn zijn wij positief gestemd over
de positie en prestaties van Janssen de Jong Groep. Wij
willen groeien, maar dan wel op basis van rendement
waarmee wij ons in de afgelopen jaren positief onderscheiden hebben in deze branche. Alvorens in te zoomen
op de clusters en tot de Janssen de Jong Groep behorende
bedrijven, besluiten wij daarom met een aantal passages
die aansluiten bij ons onverminderd vertrouwen in een gezonde toekomst van Janssen de Jong Groep.

EMVI score
De in het verslagjaar bij Janssen de Jong Infra gezette
stappen naar een minder traditionele manier van projecten aannemen is en wordt met aandacht gevolgd. Vooral
opdrachtgevers in de publieke sector (Rijkswaterstaat, provincie, gemeente) laten steeds vaker andere criteria dan
alleen de prijs meewegen bij de aanbesteding van projecten. Uit de totaalbeoordeling komt dan de zogeheten
“EMVI score” (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).
Dat er niet per definitie voor de goedkoopste variant gekozen wordt, maar meer criteria worden meegewogen, levert
kansen op voor Janssen de Jong bedrijven die zich door
kennis, ervaring, creativiteit en duurzaamheid onderscheiden. Een aandachtspunt is evenwel om een hoge mate van
objectiviteit binnen deze werkwijze te behouden.
Synergie
Ook in 2010 werd de kracht van het collectief van Janssen
de Jong Groep zichtbaar. Wederom zorgden de geografische en cyclische spreiding van activiteiten én de diversiteit van de bedrijven voor een positief totaalresultaat.
De bedrijven hebben ruim gebruik kunnen maken van
de synergie binnen de Groep en waar nodig van elkaars
professionalisme. De meerjarige ervaring leert dat de bedrijven die ondersteund zijn in een voor hen moeilijk jaar
op een later moment wederom positief bijdragen aan het
groepstotaal.
Verwachtingen 2011
Aan het begin van 2010 waren er verwachtingen van
diverse instanties waaronder het E.I.B. en Bouwend Nederland dat 2010 het keerpunt naar betere tijden in de
bouw zou kunnen worden. Achteraf blijkt het inderdaad
een stabilisatiejaar of anders gezegd een consolidatiejaar
geworden te zijn. De economische ontwikkelingen lieten
een stap voorwaarts niet toe. Voor Janssen de Jong Groep
echter zijn door de diversificatie in producten en de geografische spreiding de resultaten naar omstandigheden
goed geweest. Op basis van deze gekozen strategie en een

Wij constateren dat de ondernemersgeest bij Janssen de
Jong bedrijven volop kansen doet ontstaan, zeker als die
creativiteit zich concentreert op duurzaamheid, milieu en
het begrip energieneutraal, de kernthema’s voor de komende jaren.
Gedreven werken de slagvaardige units aan nieuwe concepten, innovaties en nieuwe nichemarkten om het hoofd
te bieden aan de algemene economische neergang in de
bouw én om volop te kunnen profiteren van toekomstig
krachtig economisch herstel.
We zetten in op jonge mensen met de gewenste drive en
feeling die nodig is om nieuwe concepten, nieuwe werkwijzen en nieuwe markten te ontwikkelen. Binnen de bedrijven zijn een prettig werkklimaat, veiligheid, gezondheid en ontplooiingsmogelijkheden belangrijke waarden.
Ing. Ronald Philipse, voorzitter Raad van Bestuur
Drs. Pieter van Gulik RA, CFO
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O p e r at i o n e l e g a n g va n z a k e n

De kracht
van het collectief
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het businessmodel dat Janssen de Jong Groep hanteert is een belangrijk middel voor 
het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen. Bedrijven werken in hoge mate zelfstandig en ook in 2010 is dit niet gewijzigd en succesvol gebleken. Aan de versterking 
van dit model en de onderlinge synergie wordt continu gewerkt.

In dit tweede deel van het Jaarverslag  2010 wordt kort weergegeven hoe 2010 met
betrekking tot resultaten, activiteiten en belangrijke gebeurtenissen is verlopen.
Tevens wordt er voor elk bedrijf ingegaan op de vooruitzichten voor 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Janssen de Jong
projectontwikkeling
Positief is dat Janssen de Jong Projectontwikkeling, na
het uitermate slecht verlopen jaar 2009, in 2010 beter
wist te presteren. Naast een bescheiden resultaat was
vooral de bijdrage in de cashflow een pluspunt. Over
het geheel genomen was 2010 een moeizaam jaar voor
de gehele sector. Met name de marktomstandigheden
op de particuliere woningmarkt verbeterden niet of
nauwelijks ten opzichte van 2009.
In 2010 werd de nieuwe realiteit, in de vorm van kleinschalig ontwikkelen en kleinschalig bouwen, meer en
meer zichtbaar. Deze trend is ook te zien in de bouw van
bedrijfsruimten. Er vond een verschuiving plaats naar de
ontwikkeling van kleinschalige bedrijfsunits (tussen 50 en
150 m2) voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf
in bedrijfsverzamelgebouwen. Het vertrouwen bij het MKB
in de economie groeide en banken toonden zich meer bereid goede plannen te financieren.
Het verwerven van projecten via prijsvragen bleek ook in
2010 een succesvol instrument te zijn. Het genereert opdrachten die in de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Bijvoorbeeld in Schijndel, waar via twee prijsvragen
de opdracht voor de ontwikkeling van 170 woningen is gerealiseerd. De belangstelling voor deze woningen is goed
te noemen, mede door het initiatief van Janssen de Jong
Projectontwikkeling om potentiële kopers ruim vooraf te
betrekken bij het maken van de plannen voor de nieuwbouw.
Dit consumentgericht ontwikkelen zal in de toekomst
meer toegepast gaan worden. De moderne consument
blijkt meer en meer gevoelig te zijn voor argumenten dat
nieuwbouwwoningen qua onderhoud, duurzaamheid en
lage energiekosten de voorkeur genieten. Dat biedt kansen
en in aansluiting daarop is Janssen de Jong Projectontwikkeling gestart met de ontwikkeling van woningen op basis
van een scherpe EPC-norm. Verwacht wordt dat in de toekomst de energielasten als onderdeel van de woonlasten
een rol gaan spelen bij het verkrijgen van een hypotheek.
In Amsterdam Zuidoost startte in 2010 een project dat via
een prijsvraag werd verkregen. De turn-key ontwikkeling
van de energiezuinige en “frisse” school “Het Klaverblad”
met 20 klassen, een peuterspeelzaal, voorschool, multifunctionele accommodatie en een gymzaal. In hetzelfde
gebouw, maar dan wel met eigen entree aan de andere
kant, worden 30 koopappartementen gerealiseerd van
circa 70 m2 met balkon of dakterras. De verkoop hiervan
is in 2011 voortvarend van start gegaan. Bijzonder aan dit
project is de toekenning van het NESK  Certificaat (Naar
Energieneutrale Scholen en Kantoren).

De ontwikkeling naar meer aanbestedingen via prijsvragen
wordt toegejuicht, echter met de kanttekening dat de objectieve criteria bij de keuze van de winnaar overeind dienen te blijven. Overheden namen in het verslagjaar helaas
een minimum grondbod op in hun voorwaarden. Beter is
het als dit aan het krachtenspel van de markt wordt overgelaten. Via brancheorganisatie NEPROM wordt getracht
daar invloed op uit te oefenen.
Vooruitzichten
Hoewel de verkopen lijken aan te trekken, verwacht Janssen de Jong Projectontwikkeling voor 2011 geen echt herstel van de markt. Toch is de verwachting dat in gebieden
waar woningdruk heerst er goede resultaten geboekt kunnen gaan worden met woningen op een mooie locatie en
met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding.

Janssen de Jong Bouw Zuid
In 2010 werd Janssen de Jong Bouw gesplitst in Janssen
de Jong Bouw Zuid en Janssen de Jong Bouw Hengelo.
Dat betekende een aanpassing van de organisatie, omdat
voorheen een aantal stafdiensten voor geheel Janssen de
Jong Bouw vanuit Venlo verzorgd werden. Terwijl er volop gewerkt werd aan grote projecten, werd duidelijk dat
grootschalige woningbouwprojecten steeds meer plaatsmaken voor kleinschalige deelprojecten. Omdat een relatief groot aantal te bouwen woningen niet meer zomaar
vóór aanvang van de bouw worden verkocht, worden dergelijke projecten in delen “geknipt”, afhankelijk van verkopen. Dat vergt aanpassing van de organisatie, onder ander
door het inzetten van flexibele teams.
De organisatie van de afdeling Bouwservice werd in 2010
versterkt, omdat deze  specifieke tak binnen de bouw een
duidelijk groei vertoont. Een aantal opdrachtgevers worden ontzorgd met betrekking tot het onderhoud van hun
gebouwen en woningen.
In 2010 is er veel aandacht besteed aan het behalen van
het “Certificaat Klantgericht Bouwen”, dat begin 2011 is
uitgereikt. Het certificaat is niet alleen een marketingtool,
het motiveert medewerkers zeer bewust bezig te zijn met
klantgericht bouwen.
De aanbestedingsmarkt groeide in 2010 ten koste van projecten waarbij deel uitgemaakt wordt van een bouwteam.
Dat wordt betreurd, want dat beperkt Janssen de Jong
Bouw in het realiseren van goedkopere en meer efficiënte
bouwoplossingen.
Vooruitzichten
De verwachtingen voor 2011 en daarna zijn niet ongunstig. Naast de eerder genoemde activiteiten wordt er door
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het groeiende aantal opdrachten in Noord-Brabant én
meer aandacht voor renovatie en onderhoud een positieve
invloed verwacht op de omzet. Er blijft gewerkt worden
aan bijzondere marktsegmenten rondom het thema duurzaamheid. De opgedane kennis op het in 2010 afgeronde
project Boostencomplex in Maastricht, met daarin de klimaatplafonds en -wanden van Comfortplafond (onderdeel
MAT Afbouw) zal ongetwijfeld benut gaan worden op vergelijkbare projecten.

Janssen de Jong Bouw hengelo
In het najaar van 2010 vierde Janssen de Jong Bouw haar
75-jarig jubileum. In de drukbezette aannemersmarkt in
het oosten van Nederland is dat een prima prestatie voor
deze bouwer die ook, zoals in de voorgaande jaren, regelmatig in het westen van het land aan het bouwen is.
Onder andere werd in Amsterdam Zuidoost gestart met
de bouw van “Het Klaverblad”; een duurzaam project met
innovatie oplossingen, dat in samenwerking met Janssen
de Jong Projectontwikkeling wordt uitgevoerd.
De moeilijke marktomstandigheden zorgden voor een daling van de omzet  met een  positief resultaat.
Bouw Hengelo was in het verslagjaar goed afgestemd op
kleinschalig bouwen. Ketenintegratie, waarbij er zoveel
mogelijk wordt samengewerkt met vaste partners, is een
belangrijk onderdeel van succesvol kleinschalig en flexibel bouwen gebleken. Onverminderd wil Janssen de Jong
Bouw Hengelo een aantrekkelijk werkgever blijven voor
jong talent, dat hard nodig is in de betere tijden die ongetwijfeld zullen komen.
Vooruitzichten
Voor 2011 wordt ingezet op groei van omzet en resultaat.
De kopersbereidheid van de woningconsument neemt licht
toe. Onzeker blijven de ontwikkelingen aangaande het verkrijgen van hypotheken. Vooralsnog zijn de wijzigingen en
de voorstellen op dat gebied niet gunstig voor een snel
herstel van de woningmarkt. De verwachting is dat - na
jaren van voorbereiding - de duurzame warmtewinmuur,
een niche product van Janssen de Jong Bouw Hengelo, een
positieve bijdrage zal gaan leveren.

koninklijke woudenberg
ameide
Ondanks de moeilijke marktomstandigheden heeft Koninlijke Woudenberg in 2010 een goed jaar achter de rug. Omzet en resultaat waren uitstekend. Het meest aansprekende
project was in 2010 zondermeer de grootschalige restauratie van gevels en daken van het Nieuwe Rijks-museum,
die in 2010 is voltooid (perceel 6). In één jaar tijd is op dit
project meer dan 25 miljoen euro aan werk opgeleverd.
Ondanks deze krachtinspanning zijn de overige klanten
normaal bediend. In de verslagperiode zijn weer vele
projecten, waaronder kerken en torens gerestaureerd.
De restauratie van de Cenakelkerk te Heilig Landstichting verdient bijzondere vermelding. In Medemblik is een
Design & Construct overeenkomst afgesloten voor de
restauratie van het stoomgemaal “De Vier Noorderkoggen” (Stoommuseum) en in Schipluiden wordt nieuwbouw gerealiseerd voor een neoclassicistische villa.
De betonrestauratieafdeling Repstone heeft de voormalige timmerfabriek van de Schelde in Vlissingen gerestaureerd (een industrieel monument) en in Winterswijk een
natuurzwembad gerestaureerd.
Steenhouwerij Zederik heeft in Dreischor delicate restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan twee monumentale  
grafmonumenten van de Heren van Dreischor (17e eeuw).
Op meerdere plaatsen is beeldhouwwerk uitgevoerd als
onderdeel van restauratieprojecten.
De activiteiten van Bouwbedrijf Groot Roessink in Voorst
zijn in 2010 als gevolg van aanhoudende verliezen beëindigd.
Koninklijke Woudenberg Ameide B.V. heeft in 2010 de
kwaliteitsborgingsnormen ISO 9001, de veiligheidsmanagementnorm VCA** en de certificering van Erkend
Restauratie Bouwbedrijf gecontinueerd. In 2011 zal hieraan een milieumanagementcertificaat ISO 14001 worden
toegevoegd.
Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2011 zijn redelijk. Dankzij een aantal mooie werken, waaronder de resterende werken aan
het Rijksmuseum te Amsterdam, museum Volkenkunde te
Leiden, het Stadhuis Rotterdam en een groot aantal kleinere opdrachten verwachten wij dat onze omzet in 2011
slechts gering zal krimpen. Naar verwachting zullen de effecten van de recessie in de bouw in 2011 voor Koninklijke
Woudenberg hierdoor beperkt zijn.
In 2011 zullen de betonrestauratieactiviteiten verder vorm
gegeven worden. De organisatie zal hiertoe worden uitgebreid.
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Janssen de Jong infra
2010 was voor Janssen de Jong infra een hectisch
jaar, de totale inframarkt kromp fors en als gevolg van
hevige concurrentie liep het totale personeelsbestand
verder terug naar 235 fte.
De strategie van het in 2010 qua omvang sterk geslonken Janssen de Jong Infra werd opnieuw gedefinieerd
en vastgelegd. Men richt zich nadrukkelijker op het
aannemen van complexe werken, asfaltspecifieke werken en het toepassen van duurzame onderhoudstechnieken. De ruim voorhanden zijnde kennis en ervaring
brengen het gewenste onderscheidend vermogen en leveren toegevoegde waarde. Verder zal de kracht van de
regionale aanwezigheid worden benut. De concentratie
van de activiteiten van Janssen de Jong Infra ligt op
Noord-Brabant en Limburg.
Wat duurzaamheid betreft werden in 2010 vooral resultaten geboekt op asfaltgebied. Naast de duurzame
onderhoudstechnieken van Coldmix, onderscheidt
De Asfaltfabriek zich in het recyclen van dakleer bij de
productie van asfalt. Het levert zowel een milieu- als
een kostenbesparing op.

Hoewel Ippel vanuit Nieuwendijk in een economisch
slechte markt meer werk uit openbare aanbesteding
moet verwerven, worden bij projecten waarbij de EMVIscore (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) van
toepassing zijn meer successen behaald. Er is een jong
en enthousiast team actief, waarmee de verwachtingen
voor de toekomst van Ippel in de civiele betonbouw positief zijn. Infra Design – het designbureau in Horst – is
een sterke troef in handen bij het aanbieden van totaalconcepten die opdrachtgevers “ontzorgen”.
Vooruitzichten
Er is sprake van een gematigd positieve kijk op de te
verwachten omzet en het resultaat over 2011. De verwachting is dat het aantal design & build projecten en
de private markt in 2011 verder zullen toenemen.
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Remco ruimtebouw
Remco Ruimtebouw was in 2010 wederom niet alleen
actief in Nederland. De Remco bedrijven in Polen en
Roemenië droegen voor een belangrijke mate bij in de
positieve omzet- en resultaatcijfers van deze systeembouwer in staal. Daarvoor was wel een grote veerkracht
nodig aangezien alle drie de thuismarkten zware hinder
ondervonden van de economische crisis.
De veerkracht werd getoond door een niet voorziene daling met 25% van de geprognostiseerde omzet nagenoeg
volledig te compenseren door de blik te richten op nieuwe markten. Vanuit Polen werd de basis voor export naar
Wit-Rusland gelegd. Vanuit Roemenië werd een groot
project aangenomen in het West-Afrikaanse land Gabon
en vanuit Nederland werden projecten op Aruba en Curaçao verworven. De conclusie mag zijn dat de voortdurende aandacht voor verdere internationalisatie van
grote waarde is voor Remco Ruimtebouw. Incidentele
exportopdrachten zijn en worden omgezet naar structurele inkomsten uit gebieden waar Remco Ruimtebouw
voorheen niet actief was. Het leidde zelfs tot een nieuwe
businessunit binnen Remco Ruimtebouw. Onder de naam
Remco Afrique is in het verslagjaar een begin gemaakt
met het benaderen van meer potentiële opdrachtgevers
in West-Afrika. De eerste resultaten geven vertrouwen
voor de toekomst. Met diverse investeerders zijn gesprekken gaande voor grote projecten.
Het verdienmodel van Remco Ruimtebouw wijzigde verder door de behaalde exportresultaten. Het aandeel van
de export van bouwpakketten en de daarbij behorende
montagebegeleiding in de omzet zal naar verwachting
in de toekomst verder toenemen. Daarmee wordt Remco
Ruimtebouw naast een bouwonderneming ook een handelsmaatschappij en dat past bij de huidige zeer slechte
marktomstandigheden in Nederland, waarvan de verwachting is dat die niet op korte termijn zullen verbeteren. Een stabiele “bouwbasis” in vooral Nederland, maar
ook in Polen en Roemenië, is echter nog steeds essentieel
voor Remco Ruimtebouw. Voortdurende bouwactiviteiten aan turnkey projecten genereren niet alleen expertise, maar zijn evenzeer nodig om de exportactiviteiten
te laten floreren.  Gebleken is dat de roots in Nederland
en de daaraan verbonden reputatie, als ook de gezonde
financiële situatie, van grote meerwaarde zijn bij het gehanteerde exportmodel. Investeerders hebben vertrouwen in Remco Ruimtebouw als een integer en succesvol
Nederlands bedrijf.
Vooruitzichten
Voor 2011 zijn de verwachtingen aangaande de Nederlandse markt waarop Remco Ruimtebouw actief is onverminderd slecht. Voor Roemenië en Polen wordt een

licht herstel verwacht. Er wordt in 2011 fors geïnvesteerd
in de “footprint” op het Afrikaanse   continent. Remco
Ruimtebouw bouwt vanuit de drie thuismarkten verder
aan een fundamenteel anders vormgegeven verdienmodel en ziet op basis daarvan haar toekomst met vertrouwen tegemoet.

hercuton
2010 is te kenmerken als het jaar van de omschakeling. In
het eerste deel werd nog gebruik gemaakt van deeltijdWW, in het tweede deel van het jaar niet meer. Met het
oog op de toekomst heeft Hercuton qua personeelsbezetting haar “kritische massa” weten te behouden. Een
omzetdaling van maar liefst 40% stond tegenover lagere
inkoopprijzen en betere marges, waardoor er een positief
resultaat genoteerd kon worden. Hercuton laat zien dat
de financiële en de daaropvolgende economische crisis
ook een positieve invloed kent. Er werd kritisch gekeken
naar de eigen organisatie, processen werden verbeterd
en nieuwe product-marktcombinaties werden gevonden.
De veranderingsslag van 2010 heeft bij directie en medewerkers het enthousiasme voor de toekomst van het
eigen onderscheidend product versterkt.
Het doordachte concept van Hercuton, waarbij economisch gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde systeembouw in combinatie met diverse keuzemogelijkheden qua ontwerp en uitvoering, stelde Hercuton in staat
zich snel aan te passen aan de eveneens snel veranderende marktomstandigheden. In 2010 daalde de Nederlandse
bedrijfshuisvestingsmarkt met maar liefst 60%. Besloten
werd de focus te verleggen naar bedrijfshuisvesting voor
eindgebruikers, ondermeer in het MKB. Daarbij werd het
Heructon-concept geschikt gemaakt voor nieuwe markten, zoals scholenbouw en praktijkruimten voor zorgverleners. De geïntroduceerde “duurzame kansenkaart”
stelde Hercuton in staat zich op het gebied van duurzaamheid nog verder te onderscheiden (Opdrachtgevers
kunnen kiezen uit een aantal labels, waarbij “goud” staat
voor de hoogst mogelijke duurzaamheidsambitie). De in
2010 opgeleverde Bussumse Watertoren werd in dit verband een belangrijk referentieproject voor Hercuton. Dit
duurzaamste kantoor van Nederland is volledig CO2 neutraal en behaalt een Milieu-Index-Gebouw (MIG) score
van 640. Dit is uniek in Nederland. De overheid heeft
vastgesteld dat een gebouw met een MIG van 200 of hoger duurzaam is.
Vooruitzichten
Eind 2010 nam het aantal opdrachten sterk toe. Daarmee zijn de verwachtingen gerechtvaardigd dat in 2011
de omzet zal stijgen. Voor 2011 blijft de nadruk liggen op
het vergroten van de naamsbekendheid en het bouwen
in prefab-concepten via een integrale aanpak zodat de
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opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgd wordt, dat gebeurt op basis van volgende drie belangrijke pijlers: het
Hercuton-concept, design & build, waarbij de klant via
een integrale aanpak ontzorgd wordt, en duurzaamheid.

hafkon
2010 werd helaas een uitermate teleurstellend jaar voor
Hafkon. De omzet daalde en het resultaat was negatief.
De in 2009 ingezette dalende lijn voor wat betreft opdrachten in de luxesegmenten van de utiliteitsbouw en
vooral de woningbouw, werd geen halt toegeroepen. Het
aantal beschikbare opdrachten daalde zelfs meer dan
voorzien, terwijl het aantal concurrenten niet daalde.
De organisatie en personele bezetting werden aangepast
aan de marktomstandigheden, het personeelsbestand
werd met 50% gereduceerd.
Aan de positieve kant liet Hafkon met onderscheidende
projecten, zoals Sportboulevard Dordrecht, The Wall langs
de A2 bij Utrecht, Solar in Hardenberg en Eldershome in
het Limburgse Well, zien dat in 2010 een aantal mooie
projecten gerealiseerd konden worden.
Vooruitzichten
Voor 2011 verwacht Hafkon uit het dal te klimmen, dat
gebeurt vanuit een kleine bezetting en een andersoortige organisatie, aangepast aan de veranderde marktomstandigheden en gewijzigde vraagstelling vanuit de opdrachtgevers. Een flinke opsteker is de betrokkenheid bij
het nog te starten grote project Centraal Station Utrecht.
De activiteiten van met name laagfels producten laten
aan het begin van 2011 een stijgende lijn zien.

mat
Het laat cyclisch opererende MAT Afbouw kende financieel een goed jaar, ondanks dat de recessie in de bouw ook
deze tak niet ongemoeid liet. De omzet was licht lager
dan in 2009 en bevond zich daarmee op het niveau van
2008. De kwaliteit van de orderportefeuille, die voor ongeveer 50% uit renovatieprojecten bestaat, was aan het
begin van 2010 goed en bleef, ondanks een toenemende
prijsdruk, het gehele jaar op niveau. De personele bezetting bleef stabiel. MAT  Afbouw profiteerde in 2010 van
de opgebouwde sterke reputatie inzake kwaliteit, kennis,
flexibiliteit, betrouwbaarheid in uitvoering en stabiele financiële draagkracht.
De niche-activiteiten in ondermeer klimaatwanden en
-plafonds (Comfortplafond) en akoestische plafonds
(Coatacoustic) stellen MAT  Afbouw in staat zich extra

te onderscheiden in deze markt. Ahoy Rotterdam, waar
de akoestiek en het binnen houden van geluid centraal
stonden, is een belangrijk referentie project. Ook in DeLaMar in Amsterdam valt het werk van MAT Afbouw op.
Onder andere door het grote rode naadloze plafond in de
foyer met een superfijne structuur en een geluidsabsorptiewaarde van 0,9.  De start in 2010 van het renovatieproject 153 woningen “De Koningsvrouwe van Landlust”
in Amsterdam betekende een vervolg op het succesvol
afgeronde renovatieproject “Boostencomplex” in Maastricht. Opnieuw worden de duurzame klimaatwanden en
-plafonds in sociale woningbouw toegepast.
Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2011 in de afbouwsector lijken
minder goed maar MAT Afbouw wordt steeds vaker betrokken bij de voorbereiding op projecten waarbij specialistische kennis een rol speelt. Opdrachten voor enkele
grote projecten zijn in het begin van 2011 toegevoegd
en dat zorgt voor - rekening houdend met de omstandigheden - positieve vooruitzichten. De oriëntatie op de
groei van niche-activiteiten blijft in 2011 een belangrijk
aandachtspunt. De verwachting is dat MAT Afbouw, net
als in 2010, goed zal presteren.

afbouwcenter
Onder de naam AfbouwCenter zijn twee handelsbedrijven in afbouwmaterialen voor de droge afbouw actief.
AfbouwCenter Amsterdam (ACA) en Mobouw in ‘s-Hertogenbosch. De verwachtingen aan het begin van 2010 dat
minder volume en lagere prijzen voor een economisch
gezien moeilijk jaar zouden zorgen, zijn helaas uitgekomen. Naast verslechterende marktomstandigheden nam
de concurrentie toe, onder andere door fabrikanten die
zich rechtstreeks actiever toonden in deze laat-cyclische
markt. Vorderingen stonden langer open, kredietverzekeraars stelden strengere eisen en gaven minder en lagere
kredietgaranties af.
Meer dan ooit was in 2010 een transactie pas succesvol afgerond als het complete factuurbedrag op de eigen
rekening was bijgeschreven. Het voorgaande betekent
dat de omzet, en in iets mindere mate het resultaat,
onder het licht positief geprognostiseerde niveau bleven.
Het in 2006 geopende AfbouwCenter Amsterdam bevond
zich ook in 2010 in de groeifase en kent een iets ander
leveringspatroon dan Mobouw in ‘s-Hertogenbosch. ACA
heeft vooral een regionale functie, waarbij kleinschaligheid een belangrijke rol speelt. Het onderscheidend vermogen dat met name in de logistieke dienstverlening
rondom de leveringen is opgebouwd, levert daaraan een
stevige bijdrage. Verhoudingsgewijs kende ACA derhalve
een geringere terugval dan Mobouw.
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Vooruitzichten
De sector waarin Mobouw en ACA zich bevinden wordt
gezien als een groeimarkt. Dat betekent niet dat het een
eenvoudig te bewerken markt zal zijn in de nabije toekomst. De te verwachten economische omstandigheden,
met name in de afbouw, zoals meer concurrentie, een
groter debiteurenrisico en de gevolgen van aanpassingen
aan de organisatie, zullen een negatieve invloed op de
resultaten in 2011 hebben. Positieve invloeden worden
verwacht van het nog meer benutten van de A-dealerschappen en de toegevoegde waarde op het gebied van
kennis en kunde, assortiment, voorraden en vooral logistiek. Voor 2011 wordt ingezet op een licht positief resultaat, waarbij er alle vertrouwen is dat een aantrekkende
economie na 2011 zal bijdragen aan de groei van de twee
handelsbedrijven binnen het cluster systeembouw.
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algemeen
Op 10 oktober 2010 (10-10-10) werd op de eilanden die
tot dan toe de Nederlandse Antillen vormden, een geheel nieuwe staatkundige structuur van kracht. Curaçao
en Sint Maarten werden zelfstandige landen binnen het
Koningrijk der Nederlanden, net als Aruba die deze status sinds 1986 heeft. Bonaire, Saba en Sint Eustatius
zijn voortaan bijzondere gemeenten van Nederland, de
zogenaamde BES  eilanden. Deze eilanden worden ook
wel Caribisch Nederland genoemd, er wonen ca. 20.000
mensen. Op deze eilanden werd per 1-1-2011 de US dollar als enig wettig betaalmiddel ingevoerd, tevens is op
1 januari 2011 een nieuw fiscaal stelsel van start gegaan.

curaçao
Hoewel er van een recessie geen sprake was, waren omzet en resultaat lager dan in 2009. De hevige regenval in
de laatste drie maanden van het jaar (de natste in 40-50
jaar) zorgde voor een stagnatie van de productie. Zowel
Mijnmaatschappij Curaçao, onze blokkenfabriek Brievengat als ook de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij hadden te lijden onder het zeer slechte weer.
De Curaçaose Wegenbouw Maatschappij leverde het
grote infrawerk bij het Hyatt Hotel op, tevens werd een
groot aantal opdrachten voor andere private partijen
succesvol afgerond.
De in 2009 geheel gemoderniseerde blokkenfabriek produceerde in 2010 naar verwachting; een aantal nieuwe
betonproducten werden toegevoegd aan het assortiment en de verkoopafdeling werd gemoderniseerd. Tevens werd een aanvang met de export van betonwaren
gemaakt. Mijnmaatschappij Curaçao heeft de eerste 8
maanden van vorig jaar goed geproduceerd, de laatste
maanden stond de productie onder druk. In 2011 wordt
dit productie tekort weer ingelopen. Het nieuwe product
Curaçao Calcium wordt geëxporteerd naar diverse drinkwaterproducenten in de regio om de kwaliteit van het
drinkwater te verbeteren.
In 2010 werd een cementverzakkingsinstallatie opgeleverd en operationeel gemaakt zodat de kans op cement
tekorten te Curaçao aanzienlijk is afgenomen. Dit cement
wordt aan groothandelsbedrijven geleverd.
Vooruitzichten
De nieuwe staatkundige structuur geeft de economie een
impuls, de toeristische sector zal groeien omdat de US 
dollar relatief zwakker wordt t.o.v. de Euro hetgeen het

toerisme bevordert. De achterstanden door de slechte
weersomstandigheden in 2010 zullen in 2011 worden ingelopen, de infrastructuur heeft grote schade opgelopen
door de overstromingen, tevens verwacht de regering
van Curaçao de komende jaren een groei van het aantal
inwoners van 160.000 nu naar 270.000. Samenvattend zijn
de vooruitzichten goed te noemen.

bonaire
Bonaire, nu onderdeel van Caribisch Nederland gaat een
goede toekomst tegemoet. Het toerisme zal toenemen
en er wordt fors geïnvesteerd. Eind 2010 werd de renovatie van de landingsbaan op Bonaire aangenomen. De
opdrachtgever is Rijkswaterstaat uit Nederland. Voor dit
project werd een nieuwe mobiele asfaltinstallatie gekocht om het eiland beter te bedienen.
Janssen de Jong medewerkers uit Curaçao, Aruba, Sint
Maarten en Nederland werken intensief samen op dit
project en tonen op deze wijze de kracht van het collectief. Alle expertise komt uit de eigen organisatie.

sint maarten
Na het als ‘zondermeer goed’ bestempelde 2009, werd
het verkiezingsjaar 2010, waarin   de staatkundige hervormingen rond 10-10-10, de bijbehorende ontvlechting
van de Nederlandse Antillen en de verdeling van gelden
een rol speelden, één van de mindere jaren voor Windward Roads (WWR). Dat neemt niet weg dat het financiële resultaat positief was.
De bedrijfsvoering van WWR is aangepast aan de nieuwe
situatie, waarin Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is geworden en Saba
en Sint Eustatius Nederlandse overzeese gemeenten. Op
deze eilanden zijn vanuit Sint Maarten nieuwe vestigingen geopend, zodat er direct op die eilanden zaken kan
worden gedaan. In de loop van 2011 moet er verder duidelijkheid komen op onder andere het gebied van belastingen en douane. Vooral op Saba was Windward Roads
in 2010 actief. Nederlands ontwikkelingsgeld (USONA)
stimuleerde deze kleine economie, waarin betaald wordt
met de Amerikaanse Dollar. Zo werd de haven gemoderniseerd, het zesde multifunctionele Cruijff Court in de
Caribbean aangelegd en vanuit de EU werd gestart met
een verkavelingsproject (wegen en woningen).
Het toerisme - vooral dat via de grote cruiseschepen
binnenkomt - bereikte in 2010 met ongeveer anderhalf
miljoen bezoekers een nieuw record. De investeringsbe-
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reidheid van de havenautoriteiten blijft daardoor op peil,
maar in 2010 was de financiering van nieuwe plannen
moeilijker dan voorheen. De voortgang van het grote en
kapitaalintensieve project “waste to energy”, waar WWR
bij betrokken is, ondervond in 2010 vertraging. In het
verslagjaar werd succesvol ingeschreven op een aanbesteding voor een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie
(AWZI). Het project met een aanneemsom van 17 miljoen
NAF start in 2011.
Vooruitzichten
Op basis van de eerste resultaten is de verwachting dat
2011 meer economische activiteit zal genereren op Sint
Maarten. De verdere toename van het cruisetoerisme zal
daaraan een bijdrage leveren. In 2010 zijn geen design &
build projecten uitgevoerd of voorbereid, maar voor 2011
zijn de vooruitzichten op dit gebied verbeterd. Er wordt
gewerkt aan een kleine uitbreiding van het personeelsbestand om de groei in het aantal projecten te kunnen
uitvoeren. Voor Saba en Eustatius wordt vooral op lange
termijn groei van de activiteiten verwacht.

aruba
Vanaf dezelfde locatie zijn Albo Aruba (bouwbedrijf) en
de Arubaanse Wegenbouw Maatschappij (AWM) actief
binnen Janssen de Jong Caribbean. Als gevolg van een
in 2009 ingezette zeer sterke daling van het aantal opdrachten begon Albo Aruba met een op de nieuwe realiteit aangepaste veel kleinere organisatie aan het “overlevingsjaar” 2010. De genomen maatregelen voorkwamen,
in combinatie met de concentratie op kleine opdrachten
en de omvangrijke renovatie van het Radison Hotel, een
negatief resultaat.
In tegenstelling tot 2009 waren er voor AWM evenmin
grote projecten beschikbaar, waarbij door de beperkte
markt en een gelijkblijvend aantal mededingers het prijsniveau aanzienlijk lager kwam te liggen. De grote hoeveelheid regenval in de laatste maanden van het jaar had
door productieschade en verlet eveneens een nadelige
invloed op omzet en resultaat. De omzet lag beduidend
lager in 2010, maar er werd wel een positief resultaat bereikt, onder andere door een reductie van de personeelssterkte met bijna 20%. Helaas zijn de verwachtingen qua
opdrachten na de regeringswissel in 2009 niet uitgekomen in 2010. Er werden wel veel en ook ambitieuze
plannen gemaakt, maar dit leidde nog niet tot de voor
2010 verwachte opdrachten in de wegenbouw en niet
tot grote bouwopdrachten voor Albo Aruba. Het opnieuw
opstarten (najaar 2010) van de raffinaderij is beslist een
positieve ontwikkeling voor beide bedrijven, die voor de
sluiting van medio 2009 regelmatig actief waren op de
raffinaderij.

Albo Aruba verkreeg eind 2010 opdracht voor een groot
design & build project (ruim $ 10 miljoen) ten behoeve
van een moderne waterzuivering volgens het “reverse
osmosis” proces. Een duurzame ontwikkeling, omdat er
voor de hier uit voort komende drinkwaterproductie veel
minder energie nodig is dan via de traditionele methode.
Het ontwerp voor het civiele deel ligt in handen van Albo
Aruba.
Vooruitzichten
Albo Aruba volgt met belangstelling de ontwikkelingen
rondom projecten uit PPS-constructies. AWM is betrokken bij deze voor het eiland nieuwe ontwikkeling. Onder
andere bij de verplaatsing van de containerhaven naar
Barcadera. Van dit grote project, dat pal naast het terrein
van Albo en AWM zal worden gerealiseerd, verwachten
beide bedrijven een positieve bijdrage inzake omzet en
resultaat voor 2011 en 2012. Voor 2011 zijn de verwachtingen gematigd positief. Het licht aantrekken van het
toerisme, het grootschalig upgraden van de hotels, meer
activiteiten van particuliere investeerders en wellicht in
het laatste kwartaal van dit jaar meer overheidsopdrachten, voeden de gedachten dat 2011 een beter jaar zal
worden dan 2010. Het lage prijsniveau baart echter nog
wel zorgen. De goede start in 2011 versterkt het vertrouwen in de toekomst van beide bedrijven.
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f i n a n c i ë l e g a n g va n z a k e n

risicomanagement
Om de bedrijfsmatige risico’s beheersbaar te maken
hanteert de Groep een systeem van risicomanagement.
Daarmee worden systematisch en regelmatig de risico’s
onderzocht voor mensen, goederen, belangen en activiteiten, waarna beleid wordt geformuleerd, geïmplementeerd en geactualiseerd, waarmee deze risico’s tegemoet
kunnen worden getreden. Dit beleid is erop gericht de
uitkomst van bedrijfsprocessen te optimaliseren en daarmee een bijdrage te leveren aan het verder verhogen van
het bedrijfsresultaat en het waarborgen van de continuïteit van de onderneming.

omzet en resultaten
In 2010 is de omzet met 17% gedaald tot €380 miljoen.
De grootste daling vond plaats bij het cluster Infrastructuur, de omzet nam af met 46% tot €82 miljoen, de verkoop van de Twentse Weg- en Waterbouw was hier mede
debet aan.
De cluster Projectontwikkeling en Bouw gaf een stijging
te zien van 42% tot €149 miljoen ten opzichte van 2009.
De cluster Systeembouw kromp met 18% tot €104 miljoen en de cluster Caribbean  nam 27% af in omzet. Circa
€100 miljoen werd in Centraal en Oost-Europa en de
Caribbean gerealiseerd.  
De nettowinst daalde van €15,1 naar €11,0 miljoen, de
nettomarge bedroeg 2,9%.

financieringsstructuur en
balansverhoudingen
In 2010 zijn een aantal schulden geherfinancierd, dit kredietarrangement loopt tot en met 31 december 2013. Per
31 december 2010 bedroeg de langlopende schuld bij de
huisbankiers €40 miljoen en de werkkapitaal faciliteit
€20 miljoen. De aflossingsverplichting is €10 miljoen
per jaar.
De kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten
bedroeg €15,7 miljoen (2009 minus €4,6 miljoen). Deze
verbetering wordt met name veroorzaakt door een verbetering van het werkkapitaal.
De gestegen verkopen van projectontwikkeling hebben
het vermogensbeslag in die sector met ca. €10 miljoen
gereduceerd.
De investeringen en afschrijvingen waren in het boekjaar
ongeveer gelijk, zodat de materiele vaste activa nagenoeg onveranderd bleven ad €39,6 miljoen.
Het eigen vermogen groeide met €4,4 miljoen tot €82,3
miljoen. Het balanstotaal nam met €11 miljoen af zodat
de solvabiliteit toenam tot 34,5% (2009 31,2%).
De nettoschuldpositie per ultimo 2010 bedroeg €47,5
miljoen.
Raad van Bestuur
Ing. R. Philipse, voorzitter
Drs. P.L. van Gulik RA, CFO
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geconsolideerde
balans
(opgemaakt vóór winstverdeling / x1.000 euro)
In duizenden euro’s.
Activa

31-12-2010

31-12-2009

Vaste activa
Immateriële vaste activa

(1)

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties

(2)

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

14.097

12.625

14.408
19.309

14.888
16.778

5.834
9

8.014
74
39.560

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Vorderingen op deelnemingen
Vorderingen op aandeelhouder
Overige vorderingen

39.754

(3)

Latente belastingen

13.246
12.255
30.863
21.193

14.709
4.836
34.327
19.920

25

125
77.582

73.917

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product onverkochte eenheden
Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen   

Onderhanden projecten
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

0
3.287
1.925

(4)

(5)

12.986
2.835
2.001
5.212

17.822

41.689

36.650

43.271
246
10.741
1.327

(6)

Totaal activa			

48.008
463
11.704
1.294
55.585

61.469

4.812

7.638

238.537 		

249.875
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passiva

Eigen vermogen
Voorzieningen
Pensioenen en jubileumuitkeringen
Latente belastingen
Overige  

31-12-2010

(7)

(8a)
(8b)

31-12-2009

82.338

838
1.404
18.618

77.917

1.450
1.584
23.090
20.860

26.124

Langlopende schulden					
Kredietinstellingen
(10)
29.883
36.873
Overige schulden
5.952
2.999
(9)
35.835

39.872

Kortlopende schulden					
Kortlopend gedeelte langlopende schulden
(10)
11.174
14.746
Kredietinstellingen
5.248
5.427
Leveranciers en handelskredieten
40.266
47.262
Belastingen en premies sociale verzekeringen
18.080
14.543
Overige schulden
(11)
14.011
9.151
Overlopende passiva
(12)
10.725
14.833
99.504

105.962

Totaal passiva			

238.537 		

249.875
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geconsolideerde
winst- en verliesrekening
In duizenden euro’s.

2010

Netto-omzet
Mutatie onderhanden werken
Overige bedrijfsopbrengsten

(15)

2009

379.658
-10.255
1.709

Bedrijfsopbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten
(17)
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa
Overige bedrijfskosten

19.020
575
-8.546

19.595

371.112

478.201

108.766
142.449
73.637

161.217
159.768
90.254

8.068
24.038

9.856
36.138

Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

458.606

356.958

457.233

14.154

20.968

2.013
2.366

3.306
3.758
-353

-452

Resultaat voor belastingen

13.801

20.516

Resultaat deelnemingen
Belastingen

571
-3.347

792
-6.224

11.025

15.084

Resultaat na belastingen

(19)

GECONSOLIDEERD TOTAALRESULTAAT						
Resultaat na belastingen
Mutatie wettelijke reserve valuta
omrekeningsverschillen

11.025

15.084

3.671

-2.084

14.696

13.000

pagina 41 //

geconsolideerd
kasstroomoverzicht
In duizenden euro’s.

2010

2009

Kasstroom uit operationele activiteiten							
Resultaat na belastingen
11.025
15.084
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa incl. waarderingsaanpassingen
8.068
9.856
Aanpassingen tot netto-kasstroom							
Mutatie voorzieningen        
-5.264
7.544
Werkkapitaal (excl. liquide middelen en
bankschulden) en overige mutaties
13.788
-28.830
Netto-kasstroom uit operationele activiteiten
		
27.617
3.654
						
Kasstroom uit investeringsactiviteiten						
Investeringen materiële vaste activa              
-6.440
-5.165
Desinvesteringen materiële vaste activa                  
883
1.002
Verwerving deelneming niet geconsolideerd
-86
-50
Verstrekte langlopende vorderingen op deelnemingen
-1.799
-1.360
Verstrekte overige langlopende vorderingen
-4.491
-2.691
Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten
		
-11.933
-8.264
							
Kasstroom uit financieringsactiviteiten						
Dividend
-10.000
-5.000
Toename langlopende schulden      
3.687
0
Aflossing langlopende schulden              
-12.018
-14.816
Mutatie schulden aan kredietinstellingen                
-179
5.427
Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten
		
-18.510
-14.389
						
Netto-kasstroom			
-2.826
-18.999
						
Liquide middelen begin boekjaar
7.638
26.637
						
Liquide middelen einde boekjaar 			
4.812		
7.638
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toelichting
Grondslagen voor de
financiële verslaggeving		
Algemeen
Janssen de Jong Groep is statutair en feitelijk gevestigd te Son en Breugel, Ekkersrijt 4010.
Janssen de Jong Groep is een bouwgroep en actief
middels een viertal clusters: Projectontwikkeling en
Bouw, Infrastructuur, Systeembouw en Caribbean.
De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast
om aan te sluiten bij de presentatie en toelichting
van het huidige jaar.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden, overeenkomstig uniforme grondslagen, integraal opgenomen
de financiële gegevens van Janssen de Jong Groep
B.V. en haar groepsmaatschappijen. Onderlinge activa en passiva, baten en lasten alsmede op balansdatum ongerealiseerde winsten die het gevolg zijn van
onderlinge activiteiten van groepsmaatschappijen
worden geëlimineerd.
Nieuwe groepsmaatschappijen worden in de consolidatie opgenomen vanaf het moment dat Janssen de
Jong Groep beslissende invloed uitoefent op het beleid. Indien Janssen de Jong Groep geen beslissende
invloed meer heeft op het beleid, worden groepsmaatschappijen niet langer in de consolidatie opgenomen.
Indien bij verwerving van nieuwe groepsmaatschappijen de (verschuldigde) verkrijgingsprijs van de deelneming hoger is dan het aandeel in het eigen vermogen op basis van waarderingsgrondslagen van Janssen
de Jong Groep en op basis van de reële waarden van de
activa en passiva op overnamedatum, wordt het verschil (goodwill) geactiveerd en naar gelang de economische levensduur afgeschreven.
De vennootschappelijke winst- en verliesrekening
is opgesteld met toepassing van artikel 402, titel 9,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Vreemde valuta
Activa en passiva van groepsmaatschappijen in nieteurolanden 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. In- en verkooptransacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de
op het moment van de transacties geldende koersen.
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.
Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen worden aangemerkt als
verbonden partij. Transacties met verbonden partijen vonden ”at arms’ length” plaats. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de
indirecte methode. Transacties waarbij geen kasstroom plaatsvindt, zijn niet in het overzicht opgenomen. 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.
Vreemde valuta
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van
de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
de directie van Janssen de Jong Groep zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor waardering
activa en passiva
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
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. Hierbij wordt tevens in acht genomen de
niet op de balans van de overgenomen partij voorkomende activa en passiva.
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 boekwaarde. Indien en voor zover een waardedaling is opgetreden,
wordt deze ten laste van het resultaat gebracht in
het jaar waarin deze optreedt.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, onder aftrek van over deze waarde
berekende lineaire afschrijvingen gebaseerd op de
verwachte economische gebruiksduur. 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.
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 danwel lagere marktwaarde, tenzij
invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieel beleid van de deelneming; in dat
geval vindt waardering plaats tegen nettovermogenswaarde.

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.
Voorraden voor gebruik en verkoop
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere
opbrengstwaarde.
De voorraden halffabrikaten en gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere
opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle
kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat
te brengen. 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. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening
gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Onderhanden projecten in opdracht van derden
Onderhanden projecten betreffen projecten in opdracht van derden. Deze worden gewaardeerd tegen
kostprijs plus 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. Op-
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brengsten als gevolg van meerwerk worden betrokken in de totale contractopbrengsten als het bedrag
op enigerlei wijze door de opdrachtgever is geaccepteerd. Claims en incentives worden gewaardeerd
in het onderhanden werk als het nagenoeg zeker is
dat deze geaccepteerd respectievelijk behaald zullen
worden. De geactiveerde winst op onderhanden werken 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.
Werken voor eigen risico
Indien binnen een gestelde termijn na verwerving
van onroerend goed, bestemd voor projectontwikkeling, geen noemenswaardige ontwikkelingsactiviteiten zijn gestart, worden systematisch voorzieningen
getroffen ten laste van het resultaat. De voorziening
zal maximaal bedragen het verschil tussen het geïnvesteerde bedrag en de geschatte lagere directe
opbrengstwaarde van het onroerend goed. Voor eigen rekening en risico ontwikkeld onroerend goed,
bestemd voor de verkoop, wordt gewaardeerd tegen
bestede kosten (exclusief rentekosten) of geschatte
lagere directe opbrengstwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd bij eerste verwerking tegen reële waarde, normaliter de nominale
waarde, waarop een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering is gebracht. De voorziening
wordt bepaald op basis van individuele beoordeling
van uitstaande vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
Eigen vermogen
Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt,
wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves,
totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden
verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van
de overige reserves.
Kosten direct samenhangend met de inkoop, verkoop
en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen,

onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten. Overige rechtstreekse mutaties in het eigen
vermogen worden eveneens verwerkt onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.
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.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een
derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Pensioenen
Janssen de Jong Groep heeft een pensioenregeling
waarop de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing zijn en waarvoor op verplichte,
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden
betaald door Janssen de Jong Groep B.V.
Voor de pensioenregeling geldt dat voortvloeiend uit
besluitvorming in 2006 deze regelingen in 2007 als
een toegezegde bijdrageregeling werden geclassificeerd.
De premies worden verantwoord als pensioenlasten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit
tot een terugstorting leidt of tot een vermindering
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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.
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Voorziening voor latente belastingen

Grondslagen voor resultaatbepaling

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.

Netto-omzet

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen
nominale waarde.

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-enverliesrekening 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.
Personeelsbeloningen
De kosten voortvloeiend uit personeelsbeloningen
zoals lonen, salarissen en sociale lasten worden op
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voorzover ze verschuldigd
zijn aan werknemers.
Ten laste van de resultatenrekening zijn uitsluitend
de betaalde pensioenpremies gebracht. Voor de pensioenregeling geldt dat voortvloeiend uit besluitvorming in 2006 deze regelingen vanaf 2007 als een toegezegde bijdrageregeling werden geclassificeerd.
Verwerking koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van
monetaire posten, dan wel bij de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in
de winst-en-verliesrekening in de periode.
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 afzonderlijke posten van de balans							
Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld
(1)	Immateriële vaste activa					

2010

2009

Stand begin boekjaar:
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde begin boekjaar

15.090
-2.465
12.625

6.991
-1.147
5.844

Mutaties in het boekjaar:
Verkoop
Herrubricering
Afschrijvingen
Valuta-omrekeningsverschillen
Saldo mutaties

-712
2.788
-1.210
606
1.472

0
7.592
-795
-16
6.781

Stand einde boekjaar:
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde einde boekjaar

17.772
-3.675
14.097

15.090
-2.465
12.625

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. De toename van de goodwill betreft
de herrubricering met betrekking tot de investering in Sea Shore Properties medio 2009. De bepaling van de
goodwill heeft plaatsgevonden in 2010.
(2)	Materiële vaste activa						
        Andere
Vaste
Bedrijfs- Machines
vaste
bedrijfsgebouwen
en
bedrijfs- middelen in
en -terreinen installaties
middelen uitvoering
Stand begin boekjaar:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde begin boekjaar
Mutaties in boekjaar:
Investeringen  
Desinvesteringen *
Afschrijvingen
Deconsolidatie
Herrubricering
Valuta-omrekeningsverschillen
Saldo mutaties
Stand einde boekjaar:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Totaal

24.912
-10.024
14.888

48.701
-31.923
16.778

28.044
-20.030
8.014

74
0
74

101.731
-61.977
39.754

237
-741
-808
287
0
545
-480

5.265
-81
-3.420
-202
74
895
2.531

929
-61
-2.630
-622
0
204
-2.180

9
0
0
0
-74
0
-65

6.440
-883
-6.858
-537
0
1.644
-194

24.971
-10.563
14.408

53.952
-34.643
19.309

25.610
-19.776
5.834

9
0
9

104.542
-64.982
39.560

*: op basis van netto boekwaarde
De geschatte gemiddelde gebruiksduur is als volgt: bedrijfsgebouwen 25 jaar, machines en installaties 10 jaar
en andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 3 en 7 jaar.
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(3)	Financiële vaste activa						
Vorderingen Vordering
Deelneop deel- op aandeel-   Overige
Latente
mingen nemingen
houder vorderingen belastingen

Totaal

Stand begin boekjaar

14.709

4.836

34.327

19.920

125

73.917

Investeringen deelnemingen
Deconsolidatie
Verstrekte leningen
Ontvangen aflossingen
Valuta-omrekeningsverschillen
Resultaat deelnemingen
Overige mutaties

86
-6
0
0
825
571
-2.939

0
0
8.896
-452
0
0
-1.025

0
0
0
-3.464
0
0
0

0
-10
4.491
-3.176
485
0
-517

0
0
0
0
0
0
-100

86
-16
13.387
-7.092
1.310
571
-4.581

Stand einde boekjaar

13.246

12.255

30.863

21.193

25

77.582

Onder de deelnemingen zijn opgenomen ondernemingen waarin de aandelenparticipatie minder bedraagt
dan 50% en/of waarin Janssen de Jong Groep geen beslissende invloed heeft op het beleid. In de post overige
vorderingen zijn mede begrepen projectfinancieringen met een looptijd tot 5 jaar en een rentepercentage van
circa 7,5%.
Onder de overige mutaties zijn onder andere opgenomen dividenduitkeringen (€0,3 miljoen) en de correctie
voor consolidatie van Sea Shore Properties (€3,5 miljoen).
De belangrijkste overige langlopende vorderingen op derden, exclusief voorzieningen, kunnen als volgt worden gespecificeerd per groepsmaatschappij:

C.W.M.
W.W.R.
Albo Aruba Bouw
Overige
(4)

Vordering

Rente %

< 1 jaar

Looptijd
1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

604
17.102
3.030
1.481

7,5%
7,5%
7,5%

289
3.610
992
790

315
12.673
2.038
691

0
819
0
0

604
17.102
3.030
1.481

Onderhanden projecten				31-12-2010		31-12-2009
Werken in opdracht van derden
Gedeclareerde termijnen
Werken voor eigen risico, inclusief grondposities
Gedeclareerde termijnen

Subtotaal
Af: voorraad gereed product onverkochte eenheden
	Totaal				
Onderhanden werken met positief saldo na
aftrek gedeclareerde termijnen
Onderhanden werken met negatief saldo na
aftrek gedeclareerde termijnen
	Totaal				

189.753
-200.328
-10.575

189.847
-204.543
-14.696

104.548
-52.284
52.264

107.379
-43.047
64.332

41.689
0

49.636
-12.986

41.689		

36.650

73.211

50.989

-31.522

-14.339

41.689		

36.650
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(5)

Overige vorderingen				31-12-2010		31-12-2009
Te declareren termijnen op afgesloten werken
Samenwerkingsovereenkomsten
Te ontvangen rente
Personeelsvoorschot
Overige

6.841
1.174
0
378
2.348
10.741

4.828
2.008
497
463
3.908
11.704

(6)	Liquide middelen				31-12-2010		31-12-2009
Deposito’s
Direct opeisbare tegoeden
G-rekeningen

0
1.914
2.898
4.812

327
6.205
1.106
7.638

Over de direct opeisbare tegoeden kan vrij worden beschikt. Schulden aan kredietinstellingen waarbij tevens
tegoeden worden aangehouden, worden in mindering gebracht op deze tegoeden, voor zover deze rekeningen
voor saldering in aanmerking komen. Onder de post G-rekening zijn tevens verantwoord de gelden op derdenrekening inzake verkoop van een dochtermaatschappij.
Voor een nadere toelichting betreffende zekerheden en andere kredietvoorwaarden wordt verwezen naar de
toelichting bij de post Kredietinstellingen (langlopend).
(7)	Eigen vermogen						
Wettelijke
Gestort en
reserve
Niet
opgevraagd
omrekenings- Overige verdeelde
kapitaal
Agio verschillen
reserves
winst
Stand begin boekjaar
Verdeelde winst vorig boekjaar
Uitgekeerd dividend   
Overige mutaties
Valuta-omrekeningsverschillen
Onverdeelde winst dit boekjaar
Stand einde boekjaar

Totaal

1.450

3.181

-5.593

68.795

10.084

77.917

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
3.671
0

10.084
-10.000
-275
0
0

-10.084
0
0
0
11.025

0
-10.000
-275
3.671
11.025

1.450

3.181

-1.922

68.604

11.025

82.338

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.
(8a) Voorziening voor pensioenen en jubileumuitkeringen			31-12-2010		31-12-2009
Stand begin boekjaar
Vrijval ten gunste van het resultaat
Deconsolidaties
Overige mutaties
Stand einde boekjaar

1.450

1.477

-588
-36
12
838

-34
0
7
1.450

Deze voorziening heeft betrekking op kosten verband houdend met pensioenen en jubilea.
De voorziening voor pensioenen van €100.000 heeft een kortlopend karakter.
De voorziening voor jubilea van €738.000 heeft een langlopend karakter.
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(8b) Overige voorzieningen						
		Voorziening voor herstructurering en reorganisatie			31-12-2010		31-12-2009
Stand begin boekjaar
Dotatie ten laste van het resultaat
Onttrekkingen
Vrijval ten gunste van het resultaat
Overige mutaties
Stand einde boekjaar

2.502

660

1.601
-1.605
-1.239
0
1.259

2.997
-1.121
0
-34
2.502

Deze voorziening heeft betrekking op kosten verbandhoudend met reorganisaties, afwikkeling van gesaneerde
of beëindigde activiteiten en afvloeiingen.
		Voorziening voor garantieverplichtingen			31-12-2010		31-12-2009
Stand begin boekjaar
Dotatie ten laste van het resultaat
Onttrekkingen
Vrijval ten gunste van het resultaat
Deconsolidatie
Herrubricering
Overige mutaties
Stand einde boekjaar

8.416

6.595

1.992
-789
-1.788
-100
-188
159
7.702

1.655
-602
-212
0
852
128
8.416

	Diverse voorzieningen				31-12-2010		31-12-2009
Stand begin boekjaar

12.172

8.269

Dotatie ten laste van het resultaat
Onttrekkingen
Vrijval ten gunste van het resultaat
Deconsolidatie
Herrubricering
Overige mutaties
Stand einde boekjaar

959
-1.144
-1.931
-441
0
42
9.657

3.513
-1.247
-292
0
1.822
107
12.172

De diverse voorzieningen hebben onder andere betrekking op risico’s en kosten in het kader van Antilliaanse
cessantiaverplichtingen (pensioenverplichting, €1 miljoen), milieu (€1,5 miljoen), diverse procedures en claims
(€4,1 miljoen) en overige, waaronder onderhoud (€0,9 miljoen).
Recapitulatie overige voorzieningen				31-12-2010		31-12-2009
Herstructurering en reorganisatie
Garantieverplichtingen
Diverse voorzieningen

1.259
7.702
9.657
18.618

2.502
8.416
12.172
23.090

De overige voorzieningen kunnen voor circa €14 miljoen (vorig boekjaar: circa €13 miljoen) als langlopend
worden beschouwd. Een langlopend karakter hebben de diverse voorzieningen waaronder procedures, onderhoud en een substantieel deel van de garantieverplichtingen.
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(9)	Langlopende schulden						
								
	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.
31-12-2010 31-12-2009
Stand begin boekjaar
Naar kortlopend
Opnames
Koersverschillen
Overige mutaties
Stand einde boekjaar

36.873
-10.000
0
578
2.432
29.883

51.485
-14.369
0
-243
0
36.873

De totale langlopende schulden inclusief kredietinstellingen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd.

Looptijd t/m
Langlopende leningen:
2013
Overige:
Subtotaal
Verplichtingen grondaankopen
Af: kortlopend gedeelte
Totaal langlopend gedeelte

Valuta
EUR

Effectieve Totaal langrente
lopende
%
schuld
2,0%

Waarvan
langer
dan 5 jaar

Af te
lossen
< 1 jaar

39.883

0

10.000

3.171

0

1.174

43.054

0

11.174

3.955
-11.174
35.835

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 faciliteit overeenkomsten schrijven bepaalde financiële ratio’s en verplichte
aflossingen voor.
Overige schulden						
Onder deze post is opgenomen een langlopende lening van een derde, welke lening in 2004 is aangegaan in
verband met een acquisitie. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en een rente van 3,1%. Jaarlijks zal 10%
van de hoofdsom ad €4.040.000 worden afgelost. Het kortlopend gedeelte ad €404.000 is onder de kortlopende schulden verantwoord.
(10)	Kredietinstellingen (kortlopend)						
De vennootschap heeft ten behoeve van de financiering van Janssen de Jong Groep multi-purpose (i.c. werkkapitaal) faciliteiten bij bankinstellingen van €20 miljoen. De faciliteiten in rekening-courant hebben een
rentevoet van circa 1,75% boven de door de bankinstellingen gehanteerde basisrente. Van saldo- en rentecompensatie wordt gebruik gemaakt. Voor een nadere toelichting betreffende zekerheden en andere kredietvoorwaarden wordt verwezen naar de toelichting bij de post Kredietinstellingen (langlopend).

pagina 51 //

(11) Overige schulden (kortlopend)				31-12-2010		31-12-2009
Lonen en salarissen
Te ontvangen facturen
Waarborgsommen
Schulden inzake pensioen
Samenwerkingsovereenkomsten
Verplichtingen derden / overheid
Overige

3.708
3.560
1
678
1.084
3.368
1.612
14.011

3.978
1.382
1.099
1.580
1.061
0
51
9.151

(12) Overlopende passiva				31-12-2010		31-12-2009
Te betalen kosten afgesloten werken
Te betalen rente en bankkosten
Bouwcombinaties
Accountants- en advieskosten
Overige

6.105
2.560
0
609
1.451
10.725

9.698
2.413
204
457
2.061
14.833

(13)	Risicobeheer en financiële instrumenten						
	Afgeleide financiële instrumenten						
Om het risico van fluctuaties in valutakoersen en rentetarieven af te dekken, wordt gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’). De waardeveranderingen van deze derivaten worden dan verantwoord
in de periode waarin ook de financiële gevolgen van de afgedekte posities worden verantwoord (toepassing
kostprijs hedge accounting). Waardering van de derivaten vindt derhalve plaats tegen de kostprijs.
	Renterisicobeheer						
De vennootschap heeft in beperkte mate afgeleide financiële instrumenten afgesloten om het renterisicoprofiel van Janssen de Jong Groep te optimaliseren. Dit wordt momenteel gerealiseerd door middel van renteswaps waarmee het renterisico op langlopende leningen gedeeltelijk is afgedekt.
In 2005 is de rente via een swap vastgelegd op een vast percentage van 3,3%, te verhogen met een bankopslag. Deze swap loopt van 2 januari 2007 tot 2 januari 2012 over een bedrag van€25 miljoen. De marktwaarde
van deze swap bedraagt ultimo 2010 €0,7 miljoen (negatief).
Aanvullend is in 2006 de rente via een swap vastgelegd op een vast percentage van 4,0%, te verhogen met een
bankopslag. Deze swap loopt van 3 juli 2006 tot 1 juli 2016 over een bedrag van €10 miljoen. De marktwaarde
van deze swap bedraagt per ultimo 2010 €1,0 miljoen (negatief).
Valutarisicobeheer						
Teneinde Janssen de Jong Groep zoveel mogelijk te beschermen tegen de risico’s van wisselende koersen van
vreemde valuta, voornamelijk de US-dollar, wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van afgeleide financiële
instrumenten. De vennootschap maakt daarbij hoofdzakelijk gebruik van valuta-termijntransacties. Per ultimo
2010 staan er geen valuta-termijntransacties open.
	Markt- en kredietrisicobeheer						
Janssen de Jong Groep kent individueel en in groepsverband procedures, richtlijnen en interne afspraken ter
beheersing van markt- en kredietrisico’s. Regelmatig wordt onderzoek naar de kredietwaardigheid van partijen gedaan. In voorkomende gevallen worden kredietrisico’s afgedekt of worden zekerheden gevraagd.
(14)	Niet in de balans opgenomen regelingen						
Ten behoeve van opdrachtgevers en derden zijn door financiële instellingen alsmede de vennootschap per
31 december 2010 garanties en borgtochten afgegeven van in totaal circa €30 miljoen (vorig boekjaar: circa
€30 miljoen). Deze betreffen in hoofdzaak verplichtingen uit hoofde van aannemingscontracten.
Enkele tot Janssen de Jong Groep behorende vennootschappen hebben zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld
voor verplichtingen van bouwcombinaties waarin wordt deelgenomen.
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Janssen de Jong Groep heeft enkele operationele lease-overeenkomsten afgesloten die voornamelijk betrekking
hebben op rollend materieel en vervoermiddelen, met een looptijd van één tot circa vijf jaar. De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen op balansdatum circa €6,1 miljoen  (vorig boekjaar: circa €9,9 miljoen).
De verplichtingen uit huurovereenkomsten van Janssen de Jong Groep bedragen per jaareinde circa €4,9
miljoen (vorig boekjaar: circa €7,2 miljoen).
Verder is Janssen de Jong Groep onvoorwaardelijke grondaankoopverplichtingen aangegaan voor in totaal
circa €12 miljoen. Daarnaast zijn voorwaardelijke verplichtingen aangegaan voor in totaal circa €15 miljoen.
Dit met het oog op de ontwikkeling van deze gronden in het kader van het projectontwikkelingsbedrijf.
Toelichting op de afzonderlijke posten van de winst-en verliesrekening							
(15)	Netto-omzet
Verdeling per cluster:
Projectontwikkeling en Bouw
Infrastructuur
Systeembouw
Caribbean
Intercompany eliminaties

2010

%

2009

%

148.952
81.997
104.203
83.270
-38.764

39,2%
21,6%
27,4%
21,9%
-10,1%

104.991
150.464
127.319
114.752
-38.920

22,9%
32,8%
27,8%
25,0%
-8,5%

Totaal

379.658

100,0%

458.606

100,0%

Geografische verdeling:
Nederland
Centraal en Oost-Europa
Caribbean
Intercompany eliminaties

319.843
15.309
83.270
-38.764

84,2%
4,0%
21,9%
-10,1%

373.354
9.420
114.752
-38.920

81,4%
2,1%
25,0%
-8,5%

Totaal

379.658

100,0%

458.606

100,0%

(16)	Gemiddeld aantal medewerk(st)ers						
						
2010
Verdeling per cluster:
Projectontwikkeling en Bouw
355
Infrastructuur
324
Systeembouw
324
Caribbean
481
Overig
10
Totaal

2009
401
453
362
536
11

1.494

1.763

988
25
481

1.198
29
536

1.494

1.763

2010

2009

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

58.696
8.359
6.582

71.143
10.825
8.286

Totaal

73.637

90.254

Geografische verdeling:
Nederland
Centraal en Oost-Europa
Caribbean
Totaal
(17)	Lonen, salarissen en sociale lasten
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(18)	Accountantshonoraria					

2010

2009

Controle van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Andere niet-controle diensten

328
40
75

325
65
0

Totaal

443

390

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie
betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP zoals bedoeld in art 1, lid 1
Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk
waartoe de accountantsorganisatie behoort.
(19) 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 voorziening voor latente belastingen.
Alle in het ‘Overzicht deelnemingen’ genoemde Nederlandse vennootschappen waarin Janssen de Jong Groep
een 100% belang heeft, zijn opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Het toepasselijke belastingtarief in Nederland bedraagt dit boekjaar 25,5% (vorig boekjaar 25,5%). De tarieven voor Aruba en Curaçao bedragen respectievelijk 28% (idem vorig jaar) en 34,5% (idem vorig jaar).
Het effectieve belastingpercentage voor de groep bedraagt dit boekjaar 23,3% (vorig boekjaar 29,2%). Het
effectieve percentage valt lager uit als gevolg van gebruikmaking van fiscale faciliteiten.
(20) Bezoldiging bestuurders en commissarissen						
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd ten laste van het resultaat een totaal bedrag aan bezoldiging
(inclusief pensioenlasten) uitgekeerd van €798.000 (vorig boekjaar: €701.000). De Raad van Commissarissen
is weer uitgebreid naar 3 personen. Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd ten laste van het
resultaat een totaal bedrag aan bezoldiging uitgekeerd van €45.000 (vorig boekjaar: €25.000).
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vennootschappelijke
balans
(opgemaakt vóór winstverdeling / x1.000 euro)
In duizenden euro’s.
Activa

31-12-2010

31-12-2009

Vaste activa						
Immateriële vaste activa
(a)
2.452
3.506
Materiële vaste activa
79
729
Financiële vaste activa
(b)
132.271
136.609
134.802
140.844
Vlottende activa						
Debiteuren
0
4
Groepsmaatschappijen
1.040
397
Belastingen
311
3.830
Overige vorderingen en overlopende activa
477
1.245
1.828
5.476
Liquide middelen
3.953
370
							
Totaal activa			
140.583 		
146.690
Passiva		
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen
Overige reserves
Niet verdeelde winst
Voorzieningen

1.450
3.181
-1.922
68.604
11.025

(c)

1.450
3.181
-5.593
68.795
10.084
82.338
2.365

77.917
3.839

Langlopende schulden							
Kredietinstellingen
(d)
26.591
32.848
Kortlopende schulden						
Kortlopende deel langlopende schulden
8.897
12.520
Kredietinstellingen
6.549
7.086
Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.681
1.110
Groepsmaatschappijen
9.185
8.931
Overige schulden en overlopende passiva
1.977
2.439
29.289
32.086
Totaal passiva			

140.583		

146.690
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vennootschappelijke
winst- en verliesrekening
In duizenden euro’s.

					31-12-2010		31-12-2009
Resultaat deelnemingen na belastingen
Financiële baten en lasten groepsmaatschappijen
Overig resultaat

(e)

Resultaat na belastingen

10.307
100
618

19.257
-1.682
-2.491

11.025

15.084

TOELICHTING
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn opgenomen in de toelichting bij de
geconsolideerde jaarrekening, waar eenvoudshalve naar wordt verwezen.
(a)	Immateriële vaste activa				31-12-2010		31-12-2009
Stand begin boekjaar:
Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in het boekjaar:
Afschrijvingen
Verkoop deelnemingen
Stand einde boekjaar:
Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

4.507
-1.001

4.507
-772

3.506

3.735

-147
-907

-229
0

3.600
-1.148

4.507
-1.001

2.452

3.506

De geactiveerde goodwill wordt in 20 jaar afgeschreven, zijnde de geschatte economische levensduur.
(b)	Financiële vaste activa						
Vordering
Vordering
Overige
Deelneop deel- op aandeel- vorderingLatente
mingen
neming
houder
en belastingen

Totaal

Stand begin boekjaar

102.157

0

34.327

0

125

136.609

Deconsolidatie
Verstrekte leningen
Dividend
Rente
Valuta omrekeningsverschillen
Resultaat deelnemingen
Overige mutaties

-2.093
0
-32.573
0
3.671
10.307
3.721

0
15.693
0
0
0
0
0

0
0
-10.000
1.509
0
0
5.027

0
500
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-100

-2.093
16.193
-42.573
1.509
3.671
10.307
8.648

85.190

15.693

30.863

500

25

132.271

Stand einde boekjaar
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(c)

Voorzieningen				31-12-2010		31-12-2009
Pensioenen en jubileumuitkeringen

106

506

(d)	Langlopende schulden						
Ten aanzien van deze post wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
(e)	Resultaat deelnemingen na belastingen						
Door de vennootschap kunnen algemene beheerskosten aan groepsmaatschappijen in rekening worden gebracht. Eveneens vindt verrekening van rente plaats over vorderingen en schulden in rekening-courant met de
desbetreffende groepsmaatschappijen. De ten laste van groepsmaatschappijen gebrachte vennootschapsbelasting is berekend op basis van de bedrijfseconomische winst van deze vennootschappen, verhoogd met de fiscaal
niet aftrekbare kosten en met de eliminatie van posten waarover geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.
(f)	Niet in de balans opgenomen regelingen						
De vennootschap staat ten behoeve van de financiering van een aantal groepsmaatschappijen jegens kredietinstellingen borg voor de nakoming van de uit deze financiering voortvloeiende verplichtingen. Overigens wordt
verwezen naar de toelichting op deze post bij de geconsolideerde balans.
Son en Breugel, 6 april 2011
Raad van Commissarissen	Raad van Bestuur			
H.N.J. Smits
R. Philipse
A.F. Tulp
P.L. van Gulik
E.M. Krul
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overige gegevens

accountantsverklaring
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Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant

vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Aan: het bestuur van Janssen de Jong Groep B.V.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2010 van Janssen de Jong
Groep B.V. te Son gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige
winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op¬zetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Janssen de Jong Groep B.V. per 31 december 2010 en van
het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of
krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van de directie,
voorzover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld en of de in artikel 2:392 lid
1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het verslag van de directie, voorzover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Eindhoven, 6 april 2011
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. S.G.C. Seijkens RA

\\ pagina 60

overige gegevens

Statutaire bepalingen
inzake de winstbestemming
en winstverdeling
In artikel 20 tot en met 22 van de statuten zijn bepalingen opgenomen inzake de bestemming en verdeling van
de winst. De belangrijkste bepalingen luiden als volgt:
Artikel 20					
lid 2: De winst, zoals die blijkt uit de vastgestelde winsten-verliesrekening, staat ter beschikking van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 22					
lid 1.a.: De vennootschap kan aan de aandeelhouders en
andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst
slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen
groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de
wet moeten worden aangehouden.

lid 1.b.: Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling
van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
Winstverdeling boekjaar 2009			
Van de winst over het boekjaar 2009 ad €15.084.000 is aan
aandeelhouder een bedrag van €5.000.000 uitgekeerd in
2009. Het restant ad €10.084.000 is in 2009 toegevoegd
aan de overige reserves. En in 2010 is €10.000.000 uitgekeerd aan aandeelhouder.
Winstbestemming boekjaar 2010			
Het resultaat over het boekjaar 2010 ad €11.025.000 staat
ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aangezien de jaarrekening is opgemaakt vóór
resultaatverdeling is het resultaat 2010 volledig opgenomen onder het eigen vermogen als onverdeeld resultaat.

pagina 61 //

overzicht deelnemingen
Het rechtstreekse en/of middellijke aandeel in het geplaatste kapitaal bedraagt 100%,
tenzij anders vermeld. In onderstaande overzicht zijn de belangrijkste deelnemingen weergegeven.				
					
Projectontwikkeling en Bouw
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			
Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V., Son en Breugel
Janssen de Jong Vastgoed B.V., Son en Breugel
Janssen de Jong Grondbank B.V., Son en Breugel
Zuidgrond B.V. (50%), Son en Breugel
Janssen de Jong Bouw Zuid B.V., Venlo
Janssen de Jong Bouw Hengelo B.V., Hengelo
Koninklijke Woudenberg Ameide B.V., Ameide 					
Infrastructuur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 		

Janssen de Jong Infra B.V., Horst
Ippel Civiele Betonbouw B.V., Nieuwendijk
Asfaltfabriek Roermond B.V., Roermond
Coldmix B.V., Son en Breugel		
				
Systeembouw

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 		

Remco Ruimtebouw B.V., Best
Ocmer Sp.z.o.o., Lódz, Polen
Remco Romania s.r.l., Boekarest, Roemenië
Remco Bulgaria e.o.o.d., Sofia, Bulgarije
Remco Ukraine LLC, Kiev, Oekraïne
MAT Afbouw B.V., Zaltbommel
Mobouw Nederland B.V., ’s-Hertogenbosch
Afbouwcenter Amsterdam B.V., Amsterdam
Hafkon B.V., Zaltbommel
Hercuton B.V., Nieuwkuijk
				
Caribbean

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 		

Janssen de Jong Caribbean Holding B.V., Curaçao
Janssen de Jong Caribbean B.V., Curaçao
Trim-Invest Corporation, British Virgin Islands
Curaçaose Wegenbouw Maatschappij B.V., Curaçao
Harbour and Civil Construction Curaçao B.V., Curaçao
Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij N.V., Bonaire
Windward Roads B.V., Sint Maarten
Mijnmaatschappij Curaçao B.V., Curaçao
Beton Industrie Brievengat, Curaçao
MMC Tafelberg N.V. (50%), Curaçao
Asfaltcentrale Curaçao, Curaçao
Eigen Woning Plan N.V., Curaçao
Sea Shore Properties (50%), Curaçao
Curaçao Airport Investments N.V. (49%), Curaçao
Curaçao Airport Builders B.V., Curaçao
Janssen de Jong Finance B.V., Curaçao
Janssen de Jong Aruba N.V., Aruba
Albo Holding Company N.V., Aruba
Albo Aruba N.V., Aruba
N.V. Arubaanse Wegenbouwmaatschappij, Aruba
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besturingsstructuur
Samenstelling van de Raad van Commissarissen,
de Raad van Bestuur en het management van de Groep.

Drs. P.L. van Gulik RA (1957)
Lid Raad van Bestuur en CFO

Raad van Commissarissen
Voorzitter
Ir. drs. H.N.J. Smits (1950)
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: President-Directeur
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur
Rabobank Nederland
Voormalig President-Directeur
Amsterdam Schiphol Airport
Voormalig Secretaris-Generaal bij het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Commissariaten:
KLM Nederland B.V.
Lopende termijn: 2008/2012

Groepsstaf
Mr. E.J.G. Kuperus (1960)
Secretaris Raad van Bestuur
Directeur Personeel & Organisatie

Drs. A.F. Tulp (1957)
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: Managing Director NIBC Bank N.V.
Commissariaten:
NVDU Acquisition B.V.
BWise Beheer B.V.
Nibretco B.V.
CycloMedia B.V.
Lopende termijn: 2008/2012
Ing. E.M. Krul (1941)
Nationaliteit: Nederlandse
Functie:
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur
Janssen de Jong Groep,
Voormalige directiefuncties bij Hollandsche
Beton Groep en Ballast Nedam
Adviseur: Hoefnagels Groep
Lopende termijn: 2010/2014
Raad van Bestuur
Ing. R. Philipse (1961)
Voorzitter Raad van Bestuur

Directeuren Groepsondernemingen
J.H.W. Janssen (1968)
Directeur Janssen de Jong Infra
Drs. G. Verkerk (1952)
Directeur Janssen de Jong Projectontwikkeling
Drs. P.L. van Gulik RA (1957)
Directeur Janssen de Jong Caribbean
Ing. R. Philipse (1961)
Directeur Janssen de Jong Bouw
Directeur Mobouw en ACA
Drs. ing. P.G.M. Pieters (1952)
Directeur Koninklijke Woudenberg Ameide
J.F.J. van Vulpen (1962)
Directeur Remco Ruimtebouw
Ing. N. Boehlee (1950)
Directeur Hafkon
Ing. M.W.M. Mooren (1969)
Directeur MAT
J.P.G. de Bonth (1963)
Directeur Hercuton
P.L. Zijlmans (1957)
Directeur Hercuton (tot 01-01-2011)
Ing. H. Veenstra (1969)
Directeur Janssen de Jong Caribbean (per 01-01-2011)
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adressen
Groep
----------------------------------Janssen de Jong Groep
Ekkersrijt 4010, 5692 DA
Son en Breugel, Postbus 131
5690 AC Son en Breugel
Tel. +31 (0)499-491700
Fax +31 (0)499-472600
E-mail: info@holding.jajo.com
www.jajo.com
----------------------------------Projectontwikkeling en Bouw
----------------------------------Janssen de Jong Projectontwikkeling
Ekkersrijt 4008, 5692 DA
Son en Breugel, Postbus 131
5690 AC Son en Breugel
Tel. +31 (0)499-491313
Fax +31 (0)499-476800
E-mail: projectontwikkeling@jajo.com
www.janssendejongprojectontwikkeling.nl
Janssen de Jong Projectontwikkeling
heeft ook vestigingen in Bodegraven,
Hengelo en Venray.
----------------------------------Janssen de Jong Bouw Zuid
Jan van Riebeeckweg 17
5928 LG Venlo, Postbus 253
5900 AG Venlo
Tel. +31 (0)77-3559355
Fax +31 (0)77-3544696
E-mail: info.venlo@bouw.jajo.com
www.janssendejongbouw.nl
----------------------------------Janssen de Jong Bouw Hengelo
Alfred Marshallstraat 1
7559 SE Hengelo, Postbus 504
7550 AM Hengelo
Tel. +31 (0)74-2561414
Fax +31 (0)74-2917143
E-mail: info.hengelo@bouw.jajo.com
www.janssendejongbouw.nl
----------------------------------Koninklijke Woudenberg Ameide
Voorstraat 7, 4233 EA Ameide
Postbus 3, 4233 ZG Ameide
Tel. +31 (0)183-606600
Fax +31 (0)183-602667
Email: info@koninklijkewoudenberg.nl
www.koninklijkewoudenberg.nl
Koninklijke Woudenberg heeft ook
een vestiging in Tienhoven.
-----------------------------------

Infrastructuur
----------------------------------Janssen de Jong Infra
Energiestraat 8, 5961 PT Horst
Postbus 6014, 5960 AA Horst
Tel. +31 (0)77-3976100
Fax +31 (0)77-3976111
E-mail: info@infra.jajo.com
www.janssendejonginfra.nl
Janssen de Jong Infra heeft
ook vestigingen in Valkenswaard,
Roermond en Herten.
----------------------------------Ippel Civiele Betonbouw
Ippelseweg 14, 4255 HZ
Nieuwendijk, Postbus 15
4255 ZG Nieuwendijk
Tel. +31 (0)183-401155
Fax +31 (0)183-403094
E-mail: info@ippel.nl
www.ippel.nl
----------------------------------systeembouw
----------------------------------Remco Ruimtebouw
De Waal 22, 5684 PH Best
Postbus 306, 5680 AH Best
Tel. +31 (0)499-366466
Fax +31 (0)499-366400
E-mail: info@remco.jajo.com
www.remco.nl
----------------------------------Ocmer
Al. Kosciuszki 80/82
90-437 Lódź, Polen
Tel. +48 (0)42-6348790
Fax +48 (0)42-6306343
E-mail: office@ocmer.com.pl
www.ocmer.com.pl
----------------------------------Remco Romania
Str. Johann Strauss no 2A,
3rd floor, Sector 2
020312, Bucharest
Romania
Tel. +40 (0)21-2035000
www.remcoromania.ro
Remco Ruimtebouw heeft ook
vestigingen in Bulgarije en Oekraïne.
----------------------------------Hercuton
Touwslager 2, 5253 RK
Nieuwkuijk, Postbus 67
5250 AB Vlijmen
Tel. +31 (0)73-5112660
Fax +31 (0)73-5116397
E-mail: info@hercuton.jajo.com
www.hercuton.nl
-----------------------------------

Hafkon
Schimminck 18, 5301 KR
Zaltbommel, Postbus 2249
5300 CE Zaltbommel
Tel. +31 (0)418 666600
Fax +31 (0)418-666605
E-mail: info@hafkon.nl
www.hafkon.nl
----------------------------------MAT
Schimminck 16, 5301 KR
Zaltbommel, Postbus 2035
5300 CA Zaltbommel
Tel. +31 (0)418-587070
Fax +31 (0)418-587060
E-mail: info@mat.jajo.com
www.matafbouw.nl
MAT heeft ook vestigingen in 
Witmarsum en Waalwijk.
----------------------------------AfbouwCenter

Windward Roads
Falcon Drive 5, Philipsburg,
Sint-Maarten, N.A., Postbus 112
Philipsburg, Sint-Maarten, N.A.
Tel. +5995 427520
Fax +5995 427528
E-mail: info@wwr.jajo.com
www.windwardroads.com
-----------------------------Mijnmaatschappij Curaçao
Nieuwpoort, Curaçao, N.A.
Postbus 3078, Willemstad
Curaçao, N.A.
Tel. +5999 7673400
Fax +5999 7676721
E-mail: info@mmc.jajo.com
www.mijnmaatschappij.com
-----------------------------Betonindustrie Brievengat
Brievengat, Curaçao, N.A.
Postbus 3748, Willemstad,

Mobouw
De Beverspijken 20c, 5221 ED
‘s-Hertogenbosch, Postbus 2116
5202 CC ‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73-6395060
Fax +31 (0)73-6314381
E-mail: info@mobouw.jajo.com
www.mobouw.nl

Curaçao, N.A.
Tel. +5999 7375126
Fax +5999 7375192
E-mail: info@bib.jajo.com
www.betonindustriebrievengat.com
-----------------------------Janssen de Jong Project
Development
Fort Nassauweg, Parera,
Curaçao, N.A., Postbus 3303
Willemstad, Curaçao, N.A.
Tel. +5999 4338550
Fax +5999 4658500
E-mail: info@ewp.jajo.com
www.eigenwoningplan.com
-----------------------------Albo Aruba
Barcadera 122, Oranjestad, Aruba
Tel. +297 5855808
Fax +297 5853766
E-mail: info@alboaruba.com
www.alboaruba.com
-----------------------------Arubaanse Wegenbouw
Maatschappij
Barcadera 122, Oranjestad, Aruba
Tel. +297 5853007
Fax +297 5853766
E-mail: info@alboaruba.com
------------------------------

AfbouwCenter Amsterdam
Isarweg 10, 1043 AK
Amsterdam
Tel. +31 (0)20-5060690
www.afbouwcenteramsterdam.nl
----------------------------------Caribbean
----------------------------------Curaçaose Wegenbouw Maatschappij
Fort Nassauweg, Parera, Curaçao, N.A.
Postbus 3303, Willemstad, Curaçao, N.A.
Tel. +5999 4338500
Fax +5999 4658500
E-mail: info@cwm.jajo.com
www.curacaosewegenbouw.com
----------------------------------Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij
Kaya Industria 43, Kralendijk
Bonaire, N.A.
Tel. +5997 178933
Fax +5997 175733
E-mail: info@bwm.jajo.com
www.bonairiaansewegenbouw.com
-----------------------------------

