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Een woord vooraf
Dit jaarverslag draagt de titel ‘Onderweg’
wat de transitie die ons bedrijf groten
deels in 2018 heeft ingezet mooi onder
streept.

“Van aannemer, naar
bouwpartner, naar
realisatiepartner.
Het thema van dit
jaarverslag, ‘Onderweg’,
onderstreept die
transitie.”

Sprangers heeft in november 2018
haar 222-jarig bestaan mogen vieren
en dat was nooit gelukt wanneer we
ons niet hadden weten aan te passen
aan de wereld om ons heen. Inmiddels
zijn we met alle ontwikkelingen die
we doormaken in een heuse transitie
beland: van de aannemer die we altijd
zijn geweest, zijn we inmiddels een
gedegen bouwpartner en ontwikkelen
we ons naar een echte realisatiepartner
voor onze opdracht gevers en klanten.
Terugblik op 2018
In 2018 hebben we een nieuw kantoor
geopend in Amsterdam en hebben we
voor de vestiging in Breda een nieuwe
kantoorlocatie aangekocht. Kees Franse,
onze voormalig Algemeen Directeur is
na een 26-jarige carrière bij Sprangers
met pensioen gegaan. Tegelijkertijd is het
directieteam versterkt met de komst van
Ronald Vonk als Operationeel Directeur
van Sprangers Bouwbedrijf. We hebben
afgelopen jaar ook afscheid genomen
van onze oude huisstijl en onze uitingen
in een fris, nieuw jasje gestoken.
Van aannemer naar realisatiepartner
In 2018 hebben we vol ingezet op de
uitbouw van onze ontwikkelings- en
bedrijfshuisvestingsactiviteiten. Deze
activiteiten hebben in 2018 substantieel
bijgedragen aan het resultaat van

4

5

onze onderneming. Gezien de plannen
zal dat de komende jaren alleen maar
blijven groeien. De contractactiviteiten
hebben gezorgd voor de verbreding van
ons bedrijf. Om onze opdrachtgevers en
klanten nog beter te ondersteunen voegen
we kennis en expertise toe in het gehele
bouwproces, van initiatie tot exploitatie.
Zo zetten we alles op alles om waarde
toe te voegen in het gehele bouwproces
van onze klanten en opdrachtgevers en
maken we grote stappen in de transitie
van aannemer, naar bouwpartner, naar
realisatiepartner. Naar een organisatie
die vooral waardegedreven is.
Onze kernactiviteit blijft bouwen, dat
doen we al die jaren al met passie. Qua
marge is er nog ruimte voor verbetering,
maar we zien genoeg kansen om
dit mogelijk te maken in 2019. Hier
werken we met z’n allen aan en we
waarderen de inzet en flexibiliteit van
onze mensenwaardoor deze verbetering
waargemaakt kan worden.
In dit jaarverslag nemen we u graag mee
op onze reis door 2018. Wij wensen u veel
leesplezier!
Ir. P.A. van der Horst
Algemeen Directeur Sprangers
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Bedrijfsprofiel
Sprangers Nederland is een
zelfstandig opererende groep
van bedrijven, actief in de
ontwikkel- en bouwsector.
Met een lange en rijke historie
van meer dan 222 jaar hebben
wij een stevig fundament om
op voort te bouwen. In dit
hoofdstuk worden het profiel
van de onderneming en onze
drijfveren besproken.

Voortbouwen op het fundament
van een rijke historie
Sprangers kent een rijke historie. In 1796
vestigde Lambertus Sprangers zich
vanuit Meerle (België) in Princenhage,
wat toen nog een zelfstandig dorp
was maar inmiddels onderdeel is van
Breda. Wat Lambertus toen nog niet
kon vermoeden is dat wij nu, ruim twee
eeuwen later, nog steeds over hem
spreken. Inmiddels zijn we, 222 jaar later,
uitgegroeid tot een landelijk opererend
bedrijf met een omzet van circa 135
miljoen euro en zo’n 215 man personeel.
Sprangers is één van de oudste bedrijven
van bouwend Nederland en ondanks
dat het sinds de laatste 2 decennia geen

familiebedrijf meer is staat continuïteit
nog altijd centraal.
Het hoofdkantoor staat in Breda. Er zijn
nevenvestigingen in Delft, Terneuzen
en Amsterdam. Op Hazeldonk, aan de
grens met België, is de materieeldienst
gevestigd. Sprangers Nederland B.V. is
ingeschreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel onder het
nummer 200.05.979.
Onze missie: bouwen voor
een duurzame toekomst
Sprangers opereert als een zelfstandige,
onafhankelijke ontwikkelende bouwer,
die kennis en expertise in het gehele
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2.1 Verhouding man/vrouw

bouwproces toevoegt. Onze expertise
ligt vooral bij complexe middelgrote
en grote ontwikkel- en bouwprojecten.
Het begrip duurzaamheid staat voor
Sprangers voor kwaliteit en lange
termijn. Wij gaan voor tevreden
opdrachtgevers die na oplevering
terugkijken op een aangenaam bouw
proces en een opgeleverd werk van
hoge kwaliteit.
De activiteiten van Sprangers zijn
op te delen in ‘bouwen’, ‘ontwikkelen’
en ‘bedrijfshuisvestingsadvies’. Deze
activiteiten voeren wij uit vanuit
onze kernwaarden verantwoordelijk,
veerkrachtig en vindingrijk. Deze kern
waarden zitten diepgeworteld binnen
onze organisatie en maken ons tot
wie we zijn.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor

Van aannemer naar bouwpartner

26%
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2.2 Leeftijdsopbouw

de continuïteit richting onze klanten,
leveranciers, medewerkers en de samen
leving. Maar ook voor een betrouwbaar
proces, duurzame advisering en uitvoe
ring, een reële prijs en uitstekende
kwaliteit. We zijn vindingrijk tijdens het
oplossen van vraagstukken in complexe
projecten. Onze veerkracht geeft ons het
vermogen om mee te bewegen met de
wereld om ons heen. Onze veerkracht
zorgt er ook voor dat we in economisch
mindere tijden steeds goed kunnen
overleven en ons stabiele fundament
behouden.
Ambities
Deze kernwaarden vertalen zich in
verschillende ambities die we elke dag
weer nastreven, en die we samen met
onze opdrachtgevers willen waarmaken.
• Wij willen onze klanten echt begrijpen,
samen waarde creëren en waarmaken;

• wij gaan met passie complexe en
uitdagende werken aan;
• wij zetten alles op alles om een
betrouwbaar bouwproces te leveren;
• wij ontzorgen opdrachtgevers en
klanten in het volledige proces: van
initiatief en ontwerp tot realisatie en
(eventueel) nazorg;
• wij bouwen niet alleen fantastische
projecten maar ook aan lange termijn
relaties;
• wij streven continuïteit na, wat diep
verankerd zit in onze organisatie.

aanpak. Op deze manier richten wij de
organisatie zo adequaat mogelijk in op
onze ambities.

Bedrijfsstructuur
Om onze ambities na te kunnen streven
is een adequate bedrijfsstructuur op
gebouwd (zie figuur 1). De verschillende
vennootschappen stellen ons in staat
om de ambities waar te maken. De
verschillende bedrijfsonderdelen zijn
vaak opgericht vanuit een specialistische
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Organisatie en Personeel
Bij de Sprangers bedrijven zijn (per
april 2019) circa 215 personen in dienst.
Naast deze werknemers zijn er ook nog
zo’n 20 personen gedetacheerd bij
Sprangers. Werknemers bij Sprangers
maken deel uit van een stabiele
organisatie met een prominente
continuïteitsgedachte. Sprangers
wil haar werknemers daarnaast de
mogelijkheden bieden om zich te kunnen
ontplooien en streeft ernaar om samen
met hen op een plezierige manier in
vulling te geven aan de missie: bouwen
voor een duurzame toekomst.
Met de crisis in de bouw achter de rug
is er duidelijk meer beweging op de
arbeidsmarkt. Na jaren van nauwelijks

9

personeelsverloop, is er bij Sprangers
weer volop dynamiek waar te nemen.
De organisatie is daarnaast zelf ook
uitvoerig in beweging en er zijn in 2018
meer medewerkers aangetrokken dan
dat de organisatie verlaten hebben.
Ook zien we een lichte stijging in het
aantal vrouwelijke medewerkers (figuur
2.1) en blijft de leeftijdsopbouw ongeveer
hetzelfde als vorig jaar. Wel zien we een
lichte stijging in medewerkers onder de
30 jaar en een lichte daling van mede
werkers boven de 60 jaar (figuur 2.2).
Deels heeft dit te maken met het aantal
pensioen- gerechtigden.

der Horst (Algemeen Directeur), Ronald
Vonk (Operationeel Directeur) Kees
Bastiaansen (Financieel Directeur)
Tom Horstink (Directeur ILDC) en de
vestigingsdirecteuren Rien Bot
(Delft/Amsterdam) en Jan de Jonge
(Terneuzen). Hiermee is inmiddels een
mooie gebalanceerde mix ontstaan
tussen Sprangers routiniers (Kees, Jan
en Rien) en nieuwe gezichten binnen
het bedrijf (Peter, Tom en Ronald). Zo
voegen we kennis en ervaring vanuit
de bouwen ontwikkelsector toe aan
de huidige kennis en ervaring binnen
Sprangers om de transitie naar reali
satiepartner succesvol in te vullen.

Directie
De directie van Sprangers heeft er in
de afgelopen jaren een aantal nieuwe
gezichten bij gekregen. Sprangers wordt
op dit moment aangestuurd door een
directieteam bestaande uit Peter van
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Directie

Peter van der Horst
Algemeen Directeur

Tom Horstink
Directeur ILDC

Van aannemer naar bouwpartner

Ronald Vonk
Operationeel Directeur

Jan de Jonge
Directeur Terneuzen

Kees Bastiaansen
Financieel Directeur

Rien Bot
Directeur Amsterdam/Delft

10

Sprangers 222 jaar

BIM

In november 2018 vierde Sprangers haar 222e
verjaardag. Sprangers is een van de oudste
bouwondernemingen van Nederland en we
zijn dan ook trots op onze historie.

2018 was het jaar dat Sprangers structureel
begon met het implementeren van Building
Information Modelling (BIM) binnen de gehele
organisatie.

We bouwen verder op een stevig fundament. Af en toe is het
goed om even extra stil te staan bij deze rijke historie. Dat
hebben we in 2018 gedaan met een zeer geslaagd relatieevenement en personeelsfeest. Ook is onze recente historie
vastgelegd in een aanvulling op ons boek ‘Het Fundament’,
genaamd ‘Voortbouwen op het Fundament’. Met gepaste
trots kijken we terug op onze rijke historie, al blijft onze blik
ook gericht op de horizon. We bouwen namelijk met het volste
vertrouwen voort op het fundament, aan een hopelijk net zo
rijke toekomst.

De ‘M’ heeft voor Sprangers naast Modelling (proces) ook de
interpretaties Model (product) en Management (beheersing)
meegekregen. Om optimaal te kunnen voldoen aan de klant
behoefte zet Sprangers in op duurzame samenwerking waarin
kennis en expertise worden toegevoegd aan het bouwproces.
Met behulp van BIM ontwikkelen we een virtuele uitwerking van
het te realiseren gebouw waarin alle disciplines integraal zijn
afgestemd, in alle fasen van het bouwproces. Deze beheersbare,
digitale omgeving stelt ons in staat om ons nog beter te richten
op veiligheid, kwaliteit, budget en maakbaarheid. Het doel:
foutloos bouwen. Zo is Sprangers in staat om een toekomst
bestendige realisatiepartner te zijn voor onze klanten.
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“Sprangers ILDC als partner voor
huisvestingsvraagstukken van ondernemers.”
Jarenlang voorzag Sprangers ILDC beleggers, investeerders,
ontwikkelaars en eindgebruikers van advies bij logistieke
ontwikkelingen en bouwprojecten en bracht haar kennis en
netwerk in ten aanzien van locaties, vastgoedoplossingen en
financieringsconstructies; de reden dat dit bedrijfsonderdeel
werd opgericht.
Inmiddels is ILDC omgevormd tot een
waardig partner voor huisvestingsvraag
stukken van ondernemers in de breedste
zin van het woord. Opdrachtgevers,
eigenaren en gebruikers worden bij
gestaan met advies en ondersteuning,
integraal projectmanagement, ontwerp,
engineering en met turn-key realisatie
en ondersteuning tijdens de exploitatie.
ILDC werkt nauw samen met de col

Vervolgfase van het
distributiecentrum voor
Primark in Roosendaal.

Van aannemer naar bouwpartner

lega’s binnen andere afdelingen van
Sprangers, maar ook met externe par
tijen zoals architecten, specialistische
adviseurs, co-makers, leveranciers, over
heden en financiers. “Wij hebben een
brede kennis van bedrijfsprocessen,
logistieke operaties, mechanisatie en
automatiseringsoplossingen, business
cases, ontwerp & engineering, bouw
kosten, contractvormen, vergunningen,

Tom Horstink
Directeur ILDC

duurzaamheid, energiebesparing, vast
goedontwikkeling, projectfinanciering en
risicomanagement. Op die manier zijn
wij de realisatiepartner voor onze op
drachtgevers met deskundig advies en
oplossingen voor vraagstukken die bij
de ondernemer spelen”, aldus Horstink.
“Sprangers ILDC staat voor kennis,
ervaring, creativiteit en daadkracht”.
Bedrijfshuisvesting in de
breedste zin van het woord
Het accent is verschoven van logistieke
gebouwen naar bedrijfslocaties en be
drijfsgebouwen. De afdeling is slag
vaardig, begrijpt en doorgrondt de
vraagstukken van haar klanten en is
vindingrijk bij het aanbieden van op
lossingen. Door haar zelfstandige positie
binnen Sprangers, kan ILDC optreden als
adviseur, projectmanager én gedele
geerd ontwikkelaar en zelfs als (interne)
opdrachtgever namens een klant.
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CanPack, Helmond

initiatief tot en met exploitatie.

aanzienlijke kostenbesparingen en

Sprangers is als adviseur, engineer,

Het project bestaat uit warehouses,

optimalisatieslagen gerealiseerd

projectmanager en bouwer verant

een productiehal en service strook

in de afstemming tussen gebouw

woordelijk voor de uitbreiding van

met industriële voorzieningen

en proces-gebonden constructies

CanPack in Helmond.

en buitenterrein. Mede door toe

en installaties. Ook verzorgt

passing van BIM en een ‘open

Sprangers de coördinatie van alle

Alle bedrijfsonderdelen binnen

book’ structuur wordt de opdracht

vergunningen en nutsvoorzieningen.

Sprangers werken nauw samen van

gever ontzorgd en worden
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“Prijs is wat je betaalt. Waarde is wat je krijgt.”
Deze uitspraak onderstreept
volgens Lars Paantjens de
essentie van projectontwik
keling. Het was dan ook
de titel van het eerste
Businessplan van Sprangers
Vastgoedontwikkeling.
“Het jaar 2018 stond in het teken van
de vormgeving van een team, het
acquireren van kansrijke projecten en het
verder optimaliseren en uitontwikkelen
van de bestaande projecten ‘De Streek’
in Etten-Leur en ‘Wittebrug’ in Hulst”.

Onze drive
Het team is gedreven om vanuit en
samen met de klant en de omgeving
iets waardevols weg te zetten. “Je zou
kunnen zeggen dat we meer vanuit
gezamenlijke passie ontwikkelen
en niet alleen vanuit de individuele
portemonnee”. Een gebied ontwikkelen
heeft namelijk een meervoudige, ofwel
multidimensionale impact. Aan ons
elke dag de uitdaging om actief in te
spelen op vragen die in de samenleving
spelen en bij te dragen aan het oplossen
van deze (leef)vraagstukken. Onze
voldoening halen we uit het realiseren
van vernieuwende projecten door
belanghebbenden en bewoners te
betrekken bij ontwikkelingen in hun
stad of dorp en buurt.

Lars Paantjens
Ontwikkelmanager

Beurtvaartkade, Terneuzen
Deze eyecatcher komt op een
markante locatie in Terneuzen
en bestaat uit een 4-sterren
hotel voorzien van 60 kamers
met een eigen restaurant en
Bos&Weide, Etten-Leur

Naast rijwoningen en twee-onder-

is voorzien van een intelligent

bar, plusminus 40 ‘short stay’

Bos&Weide is de derde fase van

één-kapwoningen worden ook semi

Free@Home systeem voor optimaal

studio’s en ruim 55 luxe

De Streek waarbij bewust gekozen

bungalows en vrijstaande woningen

wooncomfort en gemak.

appartementen.

is om voor het hogere segment

op de markt gebracht. Elke koop

woningen te ontwikkelen.

woning is ‘Nul-op-de-meter’ en

Van aannemer naar bouwpartner
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Een greep uit onze projecten

FORUM II, Rotterdam
In hartje Rotterdam tussen de Cool
singel, Koopgoot, Binnenwegplein

“Van grote complexe werken
in een veeleisende omgeving
tot Sprangers Bouwservice,
met zijn bijna chirurgische
(bouw) operaties!”
Naast projecten waar prijsscherpte een
rol speelt biedt Sprangers toegevoegde
waarde door projecten mede haalbaar
te maken door deelname in bouwteams,
of door zelf ontwikkelrisico’s over te
nemen. We zijn een ontwikkelende
bouwer en schuiven in het bouwproces
steeds eerder aan tafel. Ons doel: een
realisatiepartner zijn voor ons klanten.
Niet alleen een goed en efficiënt reali
satietraject bieden, maar een fijne
partner zijn in het gehele proces: van
initiatie tot exploitatie. Zo kunnen we
als één betrouwbare en stabiele partij
opereren die kennis en expertise toe
voegt in iedere fase van het bouwproces:
initiatie, creatie, realisatie en exploitatie.
Garantie en nazorg is dan ook een
belangrijk onderdeel dat zal worden
uitgerold binnen de organisatie.
Onze opdrachtgevers bevinden zich in
verschillende branches en bestaan uit
verschillende partijen: vastgoedontwik
kelaars, beleggers, woningbouw
corporaties, zorginstellingen, (semi)
overheidsorganisaties en bedrijven.
We focussen hierbij op woningbouw
en utiliteitsbouw.
Sprangers Vastgoedontwikkeling
Sprangers Vastgoedontwikkeling richt
Van aannemer naar bouwpartner

zich op de ontwikkeling en realisatie
van grondgebonden en gestapelde
woningbouw. We ontwikkelen daarnaast
ook woonzorgcentra en zogenaamde
mixeduse projecten waar wonen, win
kelen en parkeren worden gecom
bineerd. Het ontwikkelteam is in 2018
aardig gegroeid en ook in kopersbege
leiding, ingezet op zowel koopals huur
woningen, is flink geïnvesteerd. Zowel
de persoonlijke bezetting als nieuwe
innovatieve cloudoplossingen dragen
ertoe bij dat wij onze klanten beter en
adequater kunnen bedienen. In nauwe
samenwerking met onze collega’s van
Sprangers Bouwbedrijf realiseren we
gezamenlijk deze mooie, uitdagende
projecten.
Sprangers Integrated Logistics
Design and Construct (ILDC)
Naast de reguliere utiliteitsbouw
projecten is Sprangers als één van de
weinige bouwbedrijven in Nederland
ook actief binnen de bedrijfsmatige
markt. Met haar onderdeel ILDC speelt
Sprangers in op de vragen en behoeften
die bij ondernemers aanwezig zijn om
trent bedrijfshuisvesting van (groot)
handelsbedrijven, logistiek, productie en
semiindustrie. In nauwe samenwerking
met Sprangers Bouwbedrijf realiseert
Sprangers ILDC turnkey warehouses
zoals distributiecentra, koelvrieshuizen,
productiehallen en industriële com
plexen. Ook specialiseert Sprangers zich
steeds meer in de zogenoemde ‘specials’
binnen het bedrijfsmatig vastgoed.
Voorbeelden hiervan zijn onderzoeks
centra, energiegebouwen en laboratoria.

en Lijnbaan bouwt Sprangers als

Naast geïntegreerde realisatie en eng
ineering van projecten treedt Sprangers
ILDC vaak op als adviseur op het gebied
van bedrijfsmatig vastgoed, zowel ten
aanzien van vestigingskeuzes en ver
plaatsingen als overige investerings
afwegingen.

hoofdaannemer aan FORUM II.
Imposante glazen partijen, complexe
ronde balkons, logistieke uit
dagingen, uitgebreide afstemming
met veel externe partijen en de

Sprangers Bouwservice
Eind 2017 is Sprangers Bouwservice
opgericht zodat we ons kunnen blijven
richten op de wensen van onze klanten
met betrekking tot kleinschaligere pro
jecten zoals uitbreidingen, renovaties en
verbouwingen. Door onze Bouwservice
kunnen we klanten ook bedienen op het
gebied van uitbouw en aanbouw, re
novatie, onderhoud en kleine bouw
projecten. Zelf noemen we dit ook wel
eens de ‘topsport van de bouw’.
De doorlooptijden zijn korter, maar we
werken vaak ook in omgevingen waar de
bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever
gewoon moeten doorlopen. Voorbeelden
van dit soort omgevingen zijn bijvoor
beeld een spoedeisende hulp post of de
bouw van een entree. Renovatie of bouw
terwijl de activiteiten van de opdracht
gever worden voortgezet is een van onze
specialiteiten. Het vergt goede planning
en open communicatie, wat leidt tot een
nauwe samenwerking met de opdracht
gever. Onze klanten goed begrijpen en
niet alleen het te realiseren bouwwerk,
maar ook het proces afstemmen op elke
specifieke opdracht – hoe complex ook
– wij doen het met passie!

omgeving binnen strakke contouren:
FORUM II heeft alles in zich om met
recht een complex project genoemd
te worden. Na oplevering aan het
einde van 2019 biedt Forum ruimte
aan 30.000 m² winkels en horeca,
5.600 m² kantoren en 103 vrije sector
huurappartementen.
Op openbaar gebied met veel
bedrijvigheid en verschillende
spelers moeten goede afspraken
worden gemaakt binnen strakke
contouren. Een andere belangrijke
uitdaging: de minimale ruimte
rondom het project zorgt ervoor
dat het bouwterrein ontbreekt en
dat aanvoer van bouwmaterieel en
-materiaal via slechts twee poorten
aan de Coolsingel moet gebeuren.
Om de bouw in goede banen te
leiden is een torenkraan geplaatst
bovenop de toekomstige woontoren.
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Noordboulevard,
Scheveningen
Sprangers bouwt voor
de herontwikkeling op
de Noordboulevard in
Scheveningen aan een
complex met winkels,
horecagelegenheden
en een drie-laagse, deels
ondergrondse parkeer
garage.
De samenwerking met
bouwpartners Holcon
(prefab betonleverancier) en
Mammoet (montagebedrijf)
zorgt voor een gestroomlijnd
bouwproces.

Van aannemer naar bouwpartner
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Strand Resort Ouddorp Duin, Ouddorp
In januari van 2018 werd gestart met de nieuwbouw
van vakantiewoningen voor Strand Resort Ouddorp
Duin om de eerste fase van 16 woningen nog voor
de zomer te kunnen opleveren.
Het project bestaat uit een mix van verschillende
woningtypen, elk met een eigen uitstraling.
Sprangers realiseerde eerder een zwembad met

Wittebrug, Hulst

horecagelegenheid voor het Strand Resort.

In Hulst ontwikkelt en
realiseert Sprangers in
verschillende fases een
karaktervolle nieuwe
woonwijk.
Kenmerkend voor het plan
zijn de wit gekeimde gevels
met middenbruin metselwerk
als contrast en de zinken
afwerking van dakranden
en hemelwaterafvoeren. In
totaal worden er 79 grond
gebonden woningen en 2
appartementencomplexen
met in totaal 49 apparte
menten gerealiseerd. Door
de grote diversiteit aan ver
schillende woningtypen is er
voor iedere doelgroep een
woning te vinden.

Van aannemer naar bouwpartner
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Spaarne Gasthuis, Haarlem
Voor onze opdrachtgever Spaarne
Gasthuis werd in 2018 de afdeling
spoedeisende hulp (SEH) verbouwd,
die tijdens de werkzaamheden in
bedrijf bleef.
De (ver)bouwwerkzaamheden
werden dan ook in verschillende
fases uitgevoerd om de zorg
verlening niet te hinderen. De
omvang van het project betrof circa
650 m2 renovatie en circa 175 m2
nieuwbouw.

Stadhuis, Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam
heeft Sprangers de entree en de
kantoorvleugels van het Stadhuis
gemoderniseerd.
Door de aanpassing van de entree en
kantoorhuisvesting zijn het verblijf
klimaat en de toegankelijkheid van
het Stadhuis voor gebruikers en be

Van aannemer naar bouwpartner

zoekers aanzienlijk verbeterd. In de

Gazeley, Venray

nieuwe situatie heeft het Stadhuis één

In 2018 zijn we als bouwcombinatie Sprangers

aanspreekpunt voor de opdrachtgever en in bouw

openbare entreehal met toegangen

– Huybregts Relou gestart met de bouw van

combinatie verantwoordelijk voor engineering, bouw,

vanaf de Zwanenburgwal en de

een distributiecentrum van ruim 21.000 m met

turn-key oplevering en een onderhoudsperiode voor het

Amstelzijde.

kantoor voor Gazeley in Venray. Sprangers is eerste

distributiecentrum.

2
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Holland Park Blok 5, Diemen
Holland Park bestaat uit
vier woontorens en dertien
appartementencomplexen,
omgeven door water.
Sprangers Bouwbedrijf is
verantwoordelijk voor
‘blok 5’.
Voor dit ellipsvormige
gebouw met 113 apparte
menten worden tien ver
schillende gevelstenen
toegepast in diverse
metselwerkverbanden.
Dit kleurrijke metselwerk
en uitkragende en semiverdiepte balkons zorgen
voor een karakteristiek
uiterlijk.

Van aannemer naar bouwpartner
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Bouwen voor een
duurzame toekomst
Maatschappelijk verantwoord onder
nemen (MVO) heeft inmiddels een be
angrijke rol ingenomen in onze onder
neming. Onze missie ‘bouwen aan
een duurzame toekomst’ heeft volop
MVO kenmerken in zich. In het vak
gebied waar wij ons in begeven heeft
dit te maken met verschillende duur
zaamheidsdoelstellingen en labels (zoals
BENG, BREEAM of WELL), maar voor
Sprangers betekent het vooral actief
onderdeel zijn van de samenleving en
verder kijken dan de dag van vandaag.
Waardevolle projecten opleveren en
waardevolle relaties opbouwen. Voor
nu maar ook voor de toekomst.
Een betere maatschappij
We bouwen met de visie dat onze
gebouwen moeten bijdragen aan een
betere maatschappij. Een maatschappij
die niet alleen goed is voor ons, maar
ook voor onze kinderen en (achter)klein
kinderen. Vanuit onze lokale en regio
nale betrokkenheid realiseren we leef
en werkomgevingen waar mensen zich
prettig en veilig voelen en die aansluiten
bij de behoeften van de eindgebruiker.
We denken verder dan de dag van van
daag en waarborgen de continuïteit van
ons bedrijf voor onze mensen én voor
onze klanten en opdrachtgevers. We
bouwen verder op een eeuwenoud sta
biel fundament, dat garant staat voor
de volgende 200 jaar.

Van aannemer naar bouwpartner

Veiligheid
In de praktijk behoort de bouw tot
de meest onveilige bedrijfstakken.
Nog steeds gebeuren er veel ernstige
ongelukken en er zijn nog steeds elk
jaar dodelijke slachtoffers te betreuren.
Daarom staat bij alle operationele acti
viteiten van Sprangers veiligheid voorop.
Er wordt veilig gewerkt en anders niet.
Het is bij Sprangers letterlijk het eer
ste agendapunt bij elke operationele
meeting, om altijd maximale aandacht
te houden voor veiligheid en onszelf
en onze partners hier continu in te ver
beteren. Op elke bouwplaats dient de
veiligheid gewaarborgd te zijn voor onze
bouwplaatsmedewerkers, bezoekers, de
directe omgeving en andere betrok
kenen. Om hier maximaal aandacht
voor te hebben heeft Sprangers sinds
2018 een fulltime veiligheidsadviseur in
dienst die onze uitvoerders en bouw
plaatsmedewerkers adviseert en con
troleert. Ook wordt er dagelijks gewerkt
aan veiligheids-bewustzijn binnen de
gehele organisatie en keten.

Stichting Sprangers Jeugdfonds
Onze duurzaamheidscertificaten

Een groot gedeelte van de 222-jarige
historie was Sprangers een familiebedrijf.
Begin jaren negentig was Rudolf
Sprangers, het jongste familielid van
de vijfde generatie, nog de enige
aandeelhouder. Met het adagium van
zijn overleden broer Lambert in zijn
achterhoofd, “Het bedrijf is er niet voor
de familie, de familie is er voor het
bedrijf”, nam Rudolf Sprangers een
uniek besluit. Hij bracht zijn eigendom
in Sprangers onder in een stichting,
Sprangers Jeugdfonds. Het resultaat
van deze beslissing: onze grootste
aandeelhouder (circa 85%) is Stichting

Dé wereldwijd erkende norm op het
gebied van kwaliteitsmanagement

Sprangers Jeugdfonds, een stichting met
ANBI status.
De stichting zorgt voor een structuur
waarin enerzijds de continuïteit en de
eenheid van het bedrijf gewaarborgd
blijft en anderzijds wordt bijgedragen
aan een betere wereld. Winst die wordt
gegenereerd en niet noodzakelijk is
voor investeringen en de uitbreiding
van het bedrijf krijgt een charitatieve
bestemming, specifiek gericht op
duurzame ontwikkelingshulp ten
behoeve van kansarme kinderen over
de hele wereld. Om deze charitatieve

doelstelling uit te kunnen voeren
werd in 2002 de Marthe van Rijswijck
Foundation (MVRF) opgericht,
vernoemd naar de echtgenote van
Hubertus Sprangers. Per jaar wordt
circa € 300.000,— gedoneerd aan
goede doelen, via deze foundation
waar de familie Sprangers nog altijd
nauw bij betrokken is.
De website van de stichting, www.mvrf.nl,
geeft een goed overzicht van de be
stedingen over de afgelopen jaren.

De internationale norm met eisen voor
een milieumanagementsysteem

Veilig, gezond en duurzaam werken
We willen onze medewerkers niet alleen
economisch in het levensonderhoud
voorzien, maar ook met gezamenlijke
passie werken aan uitdagende projecten.
Een veilige en plezierige werkomgeving
is hierin een vereiste.

Keurmerk voor aannemers die de FSCstatus van hout borgen in bouwprojecten
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Prologis DC5, Tilburg
In mei 2018 heeft Sprangers voor

Het resultaat: een indrukwekkend

haar vaste opdrachtgever Prologis

logistiek centrum met een opper

het project DC5 opgeleverd, een

vlakte van maar liefst 23.000 m2.

build-to-suit distributiecentrum

Er is uitgebreid aandacht besteed

van ruim 25.000 m . Het distri

aan een verbeterd binnenklimaat

butiecentrum is gelegen in een

en een aangename werkomgeving

van de snelst groeiende logistieke

volgens de WELL standaard,

regio’s van Nederland, vlakbij

wat uniek is binnen de logistieke

cruciale logistieke hotspots zoals

vastgoedmarkt. Op dit moment is

Rotterdam en Antwerpen.

net gestart met de bouw van DC5

2

Fase 2 van nog eens 28.000 m2.
Het distributiecentrum werd
ontworpen volgens de WELL

Bijzonder: dit bouwproject was één

Building Standard. Terwijl bouw

van de vier genomineerden voor de

beoordelingssystemen zoals

MIPIM Award in de categorie ‘Best

BREEAM de milieuprestaties van

Industrial & Logistics Development’.

gebouwen beoordelen, richt de
WELL-bouwnorm zich op het
ontwerp en beheer van gebouwen
dat de gezondheid van werknemers
en de kwaliteit van het leven in de
werkomgeving verbetert. Sprangers
heeft zowel de engineering als
uitvoering van dit project voor haar
rekening mogen nemen en heeft
samen met de opdrachtgever alle
WELL features geïmplementeerd
en uitgevoerd.

Van aannemer naar bouwpartner
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Leidsche Rijn Centrum Plan, Utrecht
In 2018 werd de nieuwbouw voor

Dit project was één van de vijf

Leidsche Rijn Centrum Perceel 5

genomineerden voor de NEPROM-

opgeleverd. In 3 blokken werden in

prijs van 2019. Dit bewijst dat

totaal 28 winkelunits, 100 apparte

Leidsche Rijn Centrum Plan een goed

menten en 11.400 m aan kantoor

voorbeeld is van hoogwaardige

ruimte gerealiseerd.

locatieontwikkeling die aansluit bij

2

de opgaven van deze tijd.
Tijdens dit project is in alle fasen
gebruik gemaakt van BIM. Daar
naast is het plan opgeleverd met
het duurzaamheidslabel BREEAM.
Het retail gedeelte is uitgevoerd met
de BREEAMkwalificatie Good en de
kantoren met BREEAM-kwalificatie
Very Good.
Tijdens de bouw zijn er diverse
maatregelen genomen om het
milieu zo min mogelijk te belasten.
Het afval werd gescheiden af
gevoerd en het verbruik van energie
en water werd verminderd. Ook
werden er diverse maatregelen
getroffen om wateren luchtver
vuiling tegen te gaan. Voor het
gebouw zijn bovendien bewuste
materiaalkeuzes gemaakt die het
milieu zo min mogelijk belasten.

Van aannemer naar bouwpartner
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De Streek, Etten-Leur

Sprangers ontwikkelt en realiseert

nul-op-de-meter (NOM) uitgevoerd

bouw wordt gerealiseerd in 4 fasen

Verwarming, (beperkte) koeling en

portemonnee van de kopers dus.

een van de duurzaamste wijken van

en 120 woningen als EPC 0. Dat

van ongeveer 60 koopwoningen en

warm water worden gegenereerd

Om energiebehoefte te beperken en

Nederland: ‘De Streek’ in Etten-Leur

betekent wooncomfort tegen lagere

30 huurwoningen per fase. In 2018

door een bodemwarmtewisselaar.

energieverlies te voorkomen, worden

(Noord-Brabant).

energiekosten én een huis dat toe

hebben we een groot gedeelte van

Zonnepanelen op de huizen wekken

de vloeren, gevels en daken op een

komstbestendig is.

Fase 2 opgeleverd.

de benodigde stroom op voor de

vooruitstrevende manier geïsoleerd.

De woningen zijn voorzien van

aanwezige installaties, verlichting en

Bij gemiddeld verbruik wekt de

Aan de zuidkant van Etten-Leur,
tussen het groen en de sportvelden,

Het is een van de eerste grote

een zeer gebruiksvriendelijke

huishoudelijke apparatuur. Op deze

woning voldoende energie op om in

wordt een nieuwe woonwijk gereali

ontwikkelingen in Nederland

installatie die volledig in de eigen

manier creëren we een duurzame

de eigen behoefte te voorzien.

seerd van ruim 350 woningen.

waar op grote schaal (200) NOM

energiebehoefte voorziet waardoor

en comfortabele plek om te leven.

Hiervan worden 200 woningen

woningen worden gerealiseerd. De

er geen gasaansluiting nodig is.

Goed nieuws voor het milieu én de

Van aannemer naar bouwpartner
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“We willen graag dat onze mensen zelf gemotiveerd
raken om te zorgen voor een veilige werkomgeving,
voor zichzelf én voor hun collega’s”.
De meeste bedrijfsongevallen vinden nog altijd in de bouwen infrasector plaats. Bij Sprangers zijn in 2018 een aantal
belangrijke stappen gezet richting een veiliger bedrijf.
“Veiligheid staat bij ons boven alles”,
stelt Ronald Vonk. Zo begint elk
operationeel overleg binnen Sprangers
met het agendapunt veiligheid. “Bij
Sprangers zijn we constant bezig met
veiligheid, het staat dus letterlijk boven
aan de agenda.” Het doel: alle (bijna)
ongelukken voorkomen.
Blijven optimaliseren
In 2018 is de werkgroep Veiligheid op
gericht, die focust op veiligheid in de
gehele keten. Het doel is om het proces
rondom veiligheid op alle fronten te
blijven optimaliseren. “Op initiatief
van deze werkgroep is onlangs een
veiligheidscultuurmeting uitgevoerd
zodat we weten waar we staan qua
veiligheid, maar vooral ook om te
weten te komen waar we nog kunnen
of moeten verbeteren.”

Van aannemer naar bouwpartner
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Wij vinden het belangrijk om onze
mensen te motiveren om zelf te zorgen
voor een veilige werkomgeving voor
zichzelf én voor hun collega’s. Het moet
vanzelfsprekend worden om erover te
praten en met veiligheid bezig te zijn
in de dagelijkse praktijk. “Door veel
aandacht te besteden aan veiligheid
komt het steeds meer tussen de oren
bij iedereen”.

Ronald Vonk
Operationeel Directeur
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Kerncijfers
Omzet
De omzet over 2018 is met ruim 132 miljoen euro de hoogste
omzet die ooit door Sprangers is gerealiseerd. Voor 2019 wordt
een nog hogere omzet voorzien. Hieruit blijkt de economische
hoogconjunctuur waarin wij ons op dit moment bevinden.
De omzet per medewerker is redelijk stabiel. 2016 was een
uitzonderlijk jaar in de reeks. De oorzaak hiervan ligt bij de
bouw van kapitaalintensieve logistieke gebouwen.
Bruto toegevoegde waarde
De bruto toegevoegde waarde geeft het bedrag weer dat daad
werkelijk door de onderneming wordt bijgedragen. Een groot
deel van onze omzet kopen wij dus in. Hierin zit de kern van
onze resultaatontwikkeling. Stijgende inkoopprijzen zijn hierdoor
erg van invloed op ons resultaat. Vervolgens is het interessant
om te weten wat de bruto toegevoegde waarde per medewerker
is. Hieruit blijkt de effectiviteit van de onderneming. Bedenk, ook
het type werk is hier van invloed.
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Resultaat
Over het bereikte netto resultaat zijn wij minder tevreden.
In 2018 is fors geïnvesteerd in de kwalitatieve groei van onze
onderneming. Ook zijn er bijzondere lasten geweest in het kader
van organisatieaanpassingen en de afwaardering van de resul
taten in een aantal projecten. Voor 2019 verwachten wij een
verbetering van het resultaat mede door de groei van de activi
teiten van Sprangers Vastgoedontwikkeling en Sprangers ILDC.
Ook BIM en de verdere professionalisering van onze organisatie
gaan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
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1,40
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1,30
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Liquiditeit
De current ratio (figuur 3.5) geeft aan in hoeverre de vlottende
activa de kortlopende schulden dekken. Hierbij streven wij een
ratio na van groter dan 1,1. Daarnaast wordt het werkkapitaal
weergegeven (figuur 3.6). Binnen het werkkapitaal vinden onze
activiteiten plaats. We streven naar een werkkapitaal van
groter dan 4 miljoen euro. Als laatste wordt de cash flow
weergegeven. Dit is de netto winst + de afschrijvingen.
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28%

Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio is afhankelijk van het eigen vermogen en
het balanstotaal. Het balanstotaal is vooral afhankelijk van het
activiteitenniveau rondom balansdatum. Bij veel activiteit stijgt
het balanstotaal en daalt de solvabiliteit. Dit laatste is met name
per ultimo 2018 aan de orde wat ook uit de tabel af te lezen is. Bij
een gelijkblijvend balanstotaal zou de solvabiliteit zijn gestegen.

2018

Personeelsbezetting
De groei van Sprangers is af te lezen uit de personeelsbezetting
(figuur 3.9). In 2018 hebben we een groot aantal nieuwe collega’s
aangenomen en het aantal medewerkers zal in 2019 verder stijgen.
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Het boekjaar 2018
Het afgelopen boekjaar had, met een omzet van 132 miljoen,
de hoogst gerealiseerde omzet voor Sprangers ooit. Ondanks
dat de omzet lager is uitgevallen dan de begrote 140 miljoen
euro kijken we tevreden op het jaar terug. Sprangers zit in een
belangrijke transitie ‘van aannemer naar bouwpartner naar rea
lisatiepartner’. Van de pure aannemer die we ooit waren zijn we
inmiddels doorgegroeid tot ontwikkelende bouwer. We komen
dichterbij ons doel en hebben in 2018 belangrijke stappen gezet
waar we trots op zijn.
Het lager uitvallen van de omzet dan begroot heeft een aantal
oorzaken. Allereerst werden sommige werken later opgestart
dan aanvankelijk werd verwacht. De sterke groei van ons bedrijf
heeft geleid tot de aankoop van een nieuw kantoorlocatie aan
de Edisonstraat te Breda. Voor 2019 voorzien we een stijging van
de omzet.
De verdere implementatie van BIM in 2018, waar veel in is geïn

vesteerd, zal naar verwachting een enorme efficiencyverbetering
met zich mee gaan brengen.
De ontwikkelingsactiviteiten en het advies voor bedrijfshuis
vesting zijn inmiddels steviger verankerd binnen de organisatie
en dragen substantieel bij aan het resultaat van de groep.
Omzetontwikkeling
De omzet wordt maandelijks gemonitord. Uit figuur 4.1 blijkt
dat er over het eerste halfjaar minder omzet werd gemaakt dan
in het tweede halfjaar. De omzet van 132 miljoen euro is bijna
22% hoger dan het vorige boekjaar. Deze stijging komt voort
uit de orderportefeuille die nog steeds goed gevuld is. Ook de
vooruitzichten zijn goed: voor 2019 wordt een omzet van circa
160 miljoen euro begroot. Voor de realisatie hiervan zal de
personeelsbezetting aangevuld moeten worden.

15.968

13.003
11.125

Wanneer we de omzet verdelen over de verschillende activiteiten
(figuur 4.2) is een belangrijke kanttekening dat het karakter van
de adviesomzet sterk afwijkt van de bouw- of ontwikkelings
omzet. In de adviesomzet betreft het vooral uren. De ontwikkel
omzet bestaat uit alle kosten voor de realisatie van een project
behoudens de bouwkosten (dus de grondkosten en de ontwikke
lingskosten).
Tevens is er een duidelijke groei van de vestiging Amsterdam
waarneembaar (figuur 4.3). Bovendien is de omzet in 2018 beter
gespreid over de vestigingen.
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Resultaatontwikkeling
In 2018 is een bedrijfsresultaat behaald van € 993.298,—.
Aanvankelijk hadden we een bedrijfsresultaat van circa
€ 1.300.000,— begroot. Na afloop van het eerste halfjaar over
2018 hebben wij moeten concluderen dat de omzet achterbleef
bij de prognose. Dit leidde er toe dat we de prognose in sep
tember 2018 hebben bijgesteld naar een bedrijfsresultaat van
circa € 1.000.000,— wat ook nagenoeg het werkelijke resultaat
is geworden.
Voor 2019 wordt, bij een hoger omzetniveau, een beter resultaat
geprognosticeerd. Wij verwachten over 2019 het resultaat te
kunnen verdubbelen. In verhouding met de omzet zijn de resul
taten dit jaar erg laag. Dit is voor een groot gedeelte te wijten
aan de turbulente markt waarin we opereren.

Door personeelskrapte zien wij de prijzen van onderaannemers
nog steeds stijgen en ook de materiaalprijzen blijven stijgen.
Deze stijgingen berekenen we niet door aan onze opdracht
gevers en zijn dus ten koste van de eigen marge gegaan.
Balansontwikkeling
In 2018 is geïnvesteerd in een nieuwe kantoorlocatie in Breda
(Edisonstraat 60) met een boekwaarde van 1,8 miljoen hoger
dan de oude locatie. Om het werkkapitaal op hetzelfde niveau
te houden is besloten tot de opname van een bancaire lang
lopende lening ter grootte van 1,8 miljoen euro. Als gevolg hier
van is het balanstotaal gestegen.
Het balanstotaal
Uit de grafiek (figuur 4.4) blijkt duidelijk dat het activiteiten
niveau op de balansdatum hoog was. Dit betekent dat er veel
facturen van leveranciers werden ontvangen en ons crediteuren
saldo hoog was. Een hoog crediteurensaldo leidt bij ons tot een
hoog balanstotaal.
Het balanstotaal was de afgelopen jaren al aan het toenemen
en is in 2018 gestegen van € 29,3 miljoen naar € 39,7 miljoen;
een stijging van 35%!

50.000

40.000

De vermogenspositie
Het eigen vermogen per ultimo 2018 bedraagt € 11.077.674,—.
Wij achten dit ruim voldoende voor de uitvoering van onze
activiteiten. Het sterk gestegen balanstotaal heeft direct – een
tijdelijk drukkend - effect op de solvabiliteit. Indien de stijging
van het eigen vermogen relatief minder is dan de stijging van
het balanstotaal, daalt de solvabiliteitsratio. Beide eenheden
gecombineerd in één grafiek (figuur 4.4) laten dat beeld goed
zien. Het balanstotaal is sterker gestegen dan het vermogen.
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Financieel

2017

2018

en geeft daarmee een hoger balanstotaal. Het werkkapitaal is
hoger dan vorig jaar.
Wij worden aldus met de lagere solvabiliteit niet financieel beperkt
en achten daarom aanvullende maatregelen ter versterking van
de solvabiliteit niet nodig. Wel heeft deze situatie ons doen beslui
ten om aan de aandeelhouders voor te stellen om de gerealiseer
de winst over 2018 toe te voegen aan de algemene reserves.
De liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie is uitermate belangrijk voor de bedrijfs
voering en wordt daarom minimaal eens per dag gemonitord.
De liquiditeitspositie tezamen met de kredietfaciliteiten moet
ruim zijn om onverwachte schokken op te vangen. Wij hebben
onze balans hierop ingericht.
De liquiditeitspositie laat zich op diverse wijzen uitdrukken.
Het netto werkkapitaal, de vlottende activa minus de kort
lopende schulden, bedraagt per ultimo 2018: € 7.558.000,—
(2017: € 6.269.000,—). De verhoging komt vooral voort uit de
opname van de langlopende lening die nog deels geïnvesteerd
moet worden. Daar bovenop kunnen wij putten uit een bancaire
kredietfaciliteit. Het werkkapitaal (tezamen met de kredietfacili
teit) is daarmee voldoende om de onverwachte schokken op te
vangen. De current ratio (vlottende activa gedeeld door de kort
lopende schulden) bedraagt 1,3, net als in 2017. Ook deze ratio is
goed te noemen.
Risico’s en risicobeheersing
Zoals iedere onderneming loopt Sprangers risico’s bij de uit
voering van haar activiteiten. Wij onderscheiden strategische,
operationele, financiële en compliance risico’s.

De solvabiliteit is met 28% lager dan gewenst. De daling van
de solvabiliteit is niet veroorzaakt door een daling van het ver
mogen, integendeel, het vermogen is gestegen. De daling van
de solvabiliteit is veroorzaakt door de opname van de lang
lopende schuld en het hoge activiteitenniveau op balansdatum
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Van de strategische risico’s zijn het marktrisico en onze concur
rentiekracht de grootste risico’s. De bouwsector kenmerkt zich
door schaarste. Sprangers onderscheidt zich in deze markt door
haar eeuwenlange ervaring in de bouw, voornamelijk op het ge
bied van complexe werken en snelle, efficiënte bouwprocessen.
De operationele risico’s trachten wij te verkleinen door extra
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aandacht te besteden aan de interne organisatie, opleiding
van personeel en de steeds verdergaande automatisering.
Zo hebben in 2018 alle leidinggevenden een intensief trainings
programma gevolgd en is er fors geïnvesteerd in automati
seringsoplossingen.
Onze bouwactiviteiten bewaken we minstens op maandelijkse
basis en zo nodig vaker. Dit stelt ons in staat om tijdig bij te
sturen. Ook een actueel kwaliteitsbeheersingssysteem draagt bij
aan de beheersing van de operationele risico’s. Door beheersing
van de operationele risico’s dalen de faalkosten en stijgt de
klanttevredenheid.
Ook de financiële risico’s binnen het bedrijf zijn van groot belang.
De volatiliteit van de financiële variabelen is over het algemeen
hoog. Door voldoende buffers in te bouwen en voldoende moni
toring worden verrassingen geminimaliseerd en is er ruimte voor
tijdige en adequate reactie.
Door eerlijk in de markt te opereren en integer en transparant te
handelen, worden compliance risico’s beheerst. Sprangers stelt
zich transparant op naar de diverse overheidsdiensten en be
drijfstakorganisaties. Ook binnen de organisatie heerst een open
en informele sfeer en worden afspraken vastgelegd en besluiten
vooraf ter goedkeuring besproken.
Van aannemer, naar bouwpartner, naar realisatiepartner
Dit jaar kenmerkte zich door grote groei en veranderingen en
de bijbehorende investeringen. Met grote passen stappen we de
toekomst in op onze reis richting ons doel: dé realisatiepartner
zijn voor onze opdrachtgevers. Samen willen we waardevolle
en toekomstbestendige relaties en projecten realiseren. Voor
ons, onze kinderen en onze (achter)kleinkinderen. In het laatste
hoofdstuk van dit jaarverslag (pagina 55) geven we u graag een
doorkijkje naar 2019.
Breda, 21 mei 2019
Ir. P.A. van der Horst
Algemeen Directeur Sprangers Nederland
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Verslag Raad van
Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Sprangers
Nederland B.V. bestaat uit twee leden: de heer
G. Stilma (60) en de heer D. Gijsbers (55).
De samenstelling van de Raad van Commis
sarissen heeft gedurende 2018 geen wijziging
ondergaan.
In 2018 is de raad voor vijf formele vergaderingen met het
bestuur bijeen geweest. Daarnaast zijn er zestal informele
bijeenkomsten geweest en zijn enkele bouwplaatsen bezocht.
Als een bepaalde situatie meer communicatie vereist ge
schiedt dit middels telefonisch contact dan wel per e-mail.
Met de accountant is tweemaal overleg gevoerd (eenmaal in
afwezigheid van de directie van de vennootschap).
Onze agenda
Op de agenda van de vergaderingen staan de bespreking van
de algemene gang van zaken, specifieke activiteiten met hoge
of afwijkende risico’s, personele aangelegenheden, financierings
vraagstukken, investeringsvraagstukken enzovoort. In 2018 is
extra aandacht besteed aan het vertrek van Kees Franse
die als algemeen directeur met pensioen is gegaan. Daarnaast
heeft het aantrekken van Ronald Vonk als operationeel
directeur de nodige aandacht gevraagd. Ook is extra aandacht
besteed aan een tweetal grote bouwprojecten. Zo is het project
‘Forum’ aan de Coolsingel in Rotterdam een zeer uitdagende en
complexe bouwopdracht met alle risico’s van dien. Wij hebben
geconstateerd dat Sprangers ‘in control’ is.
Nieuwe kantoorlocatie
De aankoop van de nieuwe kantoorlocatie in Breda gaat een
mijlpaal vormen in de historie van Sprangers. De investering
op zich met de afweging van de diverse alternatieven en de bij
horende financieringen is uitgebreid besproken en afgewogen.
In het voorjaar 2019 is de organisatie naar de Edisonstraat in
Breda verhuisd. Wij kijken er naar uit om daar onze werkzaam
heden voort te zetten.

Financieel

Financiering
Ook een permanente bron van aandacht vormt de financiering
van de onderneming. De groei van de onderneming vraagt extra
financiering. Ook de intensivering van de projectontwikkelings
activiteiten vragen om beslag op middelen die dan niet meer
elders kunnen worden bestemd. Wij zijn hierbij kritisch op de
keuzes die het bestuur hierbij maakt.
Jaarverslag 2018
Wij hebben kennis genomen van het bestuursverslag en de op
gemaakte jaarrekening over 2018. Wij hebben geconstateerd
dat deze met de nodige prudentie en zorgvuldigheid zijn uit
gewerkt. Ook zijn wij van mening dat het resultaat nog aan de
magere kant is maar we zien ook duidelijk fundamenten voor
een verdere resultaatverbetering. Er wordt met vertrouwen uit
gezien naar het nieuwe boekjaar 2019. Wij adviseren daarom de
aandeelhouders de opgemaakte jaarrekening conform vast te
stellen.
Breda, 21 mei 2019
Raad van Commissarissen
G. Stilma, voorzitter
D. Gijsbers
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018

(in euro's, vóór
resultaatbestemming)

Activa

31 december 2017

31 december 2018

Passiva

Vaste activa

Groepsvermogen 4

Materiële vaste activa 1

Groepsvermogen

Gebouwen en terreinen

4.285.247

2.775.014

Machines en installaties

885.803

705.818

Overige bedrijfsmiddelen

722.979

535.872

Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar

	--	
		5.894.029

31 december 2018

31 december 2017

11.077.674

10.369.497

Voorzieningen

806.464
		4.823.168

Voorzieningen voor latente belastingen 5

313.206

337.383

Overige voorzieningen

395.746

385.366

6

Vlottende activa

		708.952

		 722.749

1.665.000

--

Langlopende schulden
Voorraden
Onroerend goed in ontwikkeling
Onroerend goed in verkoop 2
Grond- en hulpstoffen
Onderhanden projecten
Onderhanden projecten

3

Gefactureerd op onderhanden projecten
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen
Liquide middelen

Totaal activa

Financieel

2.113.299

	--

444.051

12.000

56.843

76.944

		2.614.193

Lening van kredietinstellingen 7

Kortlopende schulden

		88.944

Crediteuren

199.352.013

242.478.186

	-187.404.609

	-233.310.183

Belastingen en sociale premies

		11.947.404

		9.168.003

Overige schulden

12.631.110

Schulden aan kredietinstellingen

Overlopende passiva

6.618.124

	--	

319.135

2.640.669

2.369.594

606.470

381.155

		15.878.249

		9.688.008

3.392.711

5.500.498

39.726.586

29.268.621
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Totaal passiva

47

22.499.076

15.311.695

90.000

	--	

2.002.842

	--

461.887		
1.221.155

998.516		
1.866.164

		26.274.960

		18.176.375

39.726.586

29.268.621
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018
Kasstromen

(in euro's)

Geconsolideerde resultatenrekening over 2018

2018

2017

Netto resultaat

		776.285

		222.103

Netto omzet 8

Vennootschapsbelasting

		258.767

		--

Kostprijs van de omzet

Afschrijving materiële vaste activa

		766.474

		679.388

Bruto omzetresultaat

Cash flow

		1.801.526

		901.491

Overige bedrijfsopbrengsten

Mutatie voorzieningen

		10.380

		-17.235

Overige bedrijfskosten

Mutatie voorraden/projecten

	-3.191.351

	-117.939

Mutatie vorderingen

	-6.473.815

	-2.037.979

8.008.585

83.707

Mutatie kortlopende schulden

(in euro's)

2018

2017

132.445.086

108.864.664

123.776.673

102.491.769

		
8.668.413

		
6.372.895

283.383

21.926

	-1.036

	-380.947

		282.347

		-359.021

Bruto marge

		
8.950.760

		
6.013.874

Algemene beheerkosten

		7.957.462

		5.768.222

993.298

		
245.652

Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)

		-1.655.951

		-2.072.211

Kasstroom uit operationele activiteiten

		
155.955

		
-1.187.955

Rentebaten financiële vaste activa

90.811

90.812

Investeringen in materiele vaste activa

		-3.950.633

		-642.792

Overige rentebaten

10.977

5.929

		

Overige rentelasten

	-60.034

	-46.253

		41.754

		50.488

		
1.035.052

		
296.140

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Opname van langlopende lening

		
-3.950.633
1.800.000		

Bedrijfsresultaat

		
-642.792
	--		

Resultaat uit gewone bedrijfs-

Aflossingen op langlopende lening

	-45.000

	--

uitoefening vóór belastingen

Realisatie herwaarderingsreserve

	-68.109

	-68.109

Belastingen gewoon resultaat

		-258.767

		-74.037

Dividenduitkering

	--

	-1.024.945

Belastingen voorgaande jaren

		--

		--

		1.686.891

		-1.093.054

Resultaat uit gewone bedrijfs-

		
776.285

		
222.103

Kasstroom uit financieringdactiviteiten

		
1.686.891

		
-1.093.054

uitoefening na belastingen

Totaal netto kasstroom

		-2.107.787

		-2.923.801

Netto resultaat niet
geconsolideerde deelnemingen

Liquiditeit
Beginstand

		5.500.498

		8.424.299

Groepsresultaat na belastingen

Netto kasstroom

		-2.107.787

		-2.923.801

Overzicht totaal resultaat

3.392.711

5.500.498

Eindstand liquide middelen

		--	
		--	

		
776.285

		
222.103

Netto resultaat na belastingen

		776.285

		222.103

Herwaardering materiële vaste activa

	--

		-

776.285

Financieel
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9,
Boek 2 BW. De algemene grondslag voor de waardering van de
activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat,
is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet
anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden ge
waardeerd op aanschafwaarde vermin
derd met lineair berekende afschrijvingen,
gebaseerd op de verwachte levensduur
met uitzondering van het onroerend
goed dat op actuele waarde wordt
gewaardeerd. In het jaar van investeren
wordt tijdsgelang afgeschreven. Voor de
kosten van groot onderhoud is ten laste
van de resultatenrekening een voorziening
getroffen.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, anders gerubriceerd ten
einde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.
Activiteiten
Sprangers Nederland B.V. en haar dochtermaatschappijen zijn
actief op het gebied van ontwerpen, aannemen en uitvoeren
van bouwkundige werken.

•
•
•
•
•
•
•
•

GBBouw B.V. 100%;
Ontwikkeling Beurtvaartkade Holding B.V. (50%);
Ontwikkeling Beurtvaartkade I B.V. (50%);
Ontwikkeling Beurtvaartkade II B.V. (50%);
Bouwcombinatie Huis van de Sport vof (50%);
Bouwcombinatie Sprangers – Huijbregts-Relou vof (50%);
Bouwcombinatie Sprangers – Kuijpers vof (50%);
Consortium Spoorzone Breda vof (25%).

Vreemde valuta
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen
de koers op balansdatum. De transacties in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. De
hieruit resulterende koersverschillen worden in de resultaten
rekening verantwoord.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemings
leiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, be
paalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede
bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke
resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
Grondslagen van de consolidatie
Geconsolideerd zijn Sprangers Nederland B.V. en haar groeps
maatschappijen. De financiële gegevens van Sprangers
Nederland B.V. tezamen met die van haar groepsmaat
schappijen zijn verwerkt op basis van integrale consolidatie
behoudens de joint ventures die op basis van partiële conso
lidatie zijn verwerkt. In de geconsolideerde jaarrekening zijn
opgenomen de financiële gegevens van:
• Sprangers Nederland B.V.;
• Sprangers Bouwbedrijf B.V. 100%;
• Sprangers Bouwservice B.V. 100%;
• Sprangers Materieelbeheer B.V. 100%;
• Sprangers Vastgoedontwikkeling B.V. 100%;
• Vastgoedontwikkeling Wittebrug B.V. 100%;
• Sprangers Deelnemingen B.V. 100%;
• Sprangers ILDC B.V. 100%;
• Sprangers Spoorzone Breda B.V. 100%;
• Sprangers De Streek B.V. 100%;

Financieel

Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd
op netto vermogenswaarde. Deze is be
rekend door de activa, voorzieningen en
schulden te waarderen en het resultaat
te berekenen op basis van de voor de
moedermaatschappij geldende waar
deringsgrondslagen.
De overige financiële vaste activa
worden opgenomen tegen nominale
waarde, voor zover noodzakelijk onder
aftrek van een voorziening voor het
risico van oninbaarheid.
Voorraden
Materialen en onroerend goed in ver
koop zijn gewaardeerd tegen aankoop
prijs/vervaardigingsprijs of lagere
marktwaarde.
Onderhanden projecten
Het onderhanden werk is gewaardeerd
tegen de direct toerekenbare kosten,
verhoogd met een procentuele opslag
voor algemene kosten en winst, welke
gerelateerd wordt aan de vermoedelijke
uitkomst. Projecten worden in de balans
op collectieve basis gepresenteerd als
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vordering op dan wel schuld aan de
opdrachtgevers uit hoofde van de con
tracten. Er is sprake van een vordering
indien het bedrag van de collectieve
gerealiseerde opbrengst hoger is dan het
bedrag van de gefactureerde termijnen.
Indien het collectieve bedrag van de
gerealiseerde opbrengst lager is dan de
gefactureerde termijnen is sprake van een
schuld.
Overige vorderingen
en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover
noodzakelijk onder aftrek van een voor
ziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije beschikking van
de vennootschap.
Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen
voor de nominale waarde tenzij anders
vermeld.
Pensioenvoorzieningen
De vennootschap heeft voor haar werk
nemers een pensioenregeling getroffen
waarbij de pensioenuitkeringen ge
baseerd zijn op een geïndexeerd
middelloon met een maximum pen
sioengevend salaris van € 60.850,—
(2019). Sinds 1 januari 2007 is de
vennootschap aangesloten bij het
bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw.
Toeslagen op de pensioenaanspraken,
opgebouwd bij dit pensioenfonds, komen
niet ten laste van de vennootschap.

Een deel van de pensioenaanspraken,
opgebouwd vóór 1 januari 2007, is
ondergebracht bij een verzekerings
maatschappij. Op deze pensioenaan
spraken van toepassing zijnde toeslagen
komen voor rekening van de vennoot
schap. De mogelijke verplichtingen met
betrekking tot toekomstige toeslagen zijn
niet voorzien in de balans. De beleids
dekkingsgraad van het pensioenfonds
bedraagt ultimo 2018: 118,3 (2017: 115,2).
Voorziening voor belastingverplichtingen
De voorziening voor belastingverplich
tingen betreft latent verschuldigde
winstbelasting als gevolg van tijdelijke
verschillen tussen de bedrijfseconomische
en fiscale waardering.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreffen een
voorziening garanties voor mogelijke
claims inzake operationele activiteiten en
een voorziening voor groot onderhoud
van onroerend goed.
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen een
hypothecaire lening van een bank
instelling. De schuld is ingegaan in 2018
en heeft een looptijd van 20 jaar. De
langlopende schulden zijn opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs en hebben
een looptijd van langer dan één jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs en hebben
een looptijd van maximaal
één jaar.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door het
verschil tussen netto omzet en alle hier
mee verbonden, aan het verslagjaar toe
te rekenen, kosten. De kosten worden
bepaald met inachtneming van de hier
voor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar
waarin de omzet is gerealiseerd.
Verliezen worden in aanmerking ge
nomen in het jaar waarin deze voorzien
baar zijn.
De overige baten en lasten worden toe
gerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking heeft.

Netto omzet
De omzet gedurende het boekjaar wordt
bepaald op basis van de productie
tegen kostprijs vermeerderd met een
opslag voor algemene kosten en winst.
Bruto omzetresultaat
Het bruto omzetresultaat stelt het ver
schil voor tussen de netto omzet en de
direct aan werken toerekenbare kosten.

betaalde (te betalen) en van derden
en groepsmaatschappijen ontvangen
(te ontvangen) interest.
Belastingen
De belastingen worden berekend tegen
het geldende fiscale tarief over het in de
resultatenrekening getoonde resultaat,
rekening houdend met de fiscale
faciliteiten.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen
aan derden en groepsmaatschappijen

Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld
volgens de indirecte methode. Uit
gekeerde dividenden worden opge
nomen onder de kasstroom uit finan
cieringsactiviteiten. Betalingen welke
voortvloeien uit langlopende leningen
worden voor het gedeelte dat betrekking

heeft op de rente opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten
en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de aflossing als kasstroom uit
financieringsactiviteiten. Kasstromen
in vreemde valuta worden omgerekend
in een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen, ontvangsten en uit
gaven uit hoofde van interest en winst
belastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de jaarcijfers
Voorgaande jaarcijfers zijn overgenomen
uit de jaarrekening van Sprangers
Nederland B.V. Deze jaarrekening is vast
gesteld op de aandeelhoudersvergade
ring van 21 mei 2019. De jaarrekening is
voorzien van een goedkeurende accoun
tantsverklaring zonder enig bezwaar en

Financieel

is gedeponeerd in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
Heeft u vragen over onze jaarcijfers?
Wij staan u graag te woord voor extra
toelichting.
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Vooruitblik 2019
Het boekjaar 2018 stond in het teken
van de groei van ons bedrijf en de
ingezette transitie van aannemer naar
bouwpartner naar realisatiepartner.
We vierden ons 222-jarig bestaan, be
trokken een nieuw kantoor in Breda en
lanceerden een nieuwe huisstijl. Er waren
belangrijke managementwisselingen
en we verwelkomden een hoop nieuwe
collega’s. Misschien nog wel belangrijker:
we ontwikkelden en realiseerden prach
tige werken waar we trots op zijn.
Voor 2019 zetten we onze koers rich
ting realisatiepartner verder voort.
Nog steeds zijn we druk bezig met het
aannemen van collega’s die nog meer
expertise toevoegen aan onze orga
nisatie en die werken aan onze mooie
bouwprojecten. We bouwen verder op
het fundament van een rijke historie,
maar we bouwen ook voor een duur
zame toekomst. We bouwen aan duur
zame relaties met onze opdrachtgevers
en klanten. Want waardevolle projecten
realiseren, samen met onze opdracht
gevers en klanten, dat is waar het om
draait.

We verwachten ook veel nieuwe mensen
te mogen verwelkomen, al zijn de
schaarste op de arbeidsmarkt en in de
productiecapaciteit een van de grootste
uitdagingen voor 2019.
Onze projectontwikkelingsactiviteiten
en huisvestingsadvisering zullen verder
intensiveren in 2019. Zo kunnen we een
grotere rol spelen voor onze opdracht
gevers en in meerdere fases onze exper
tise en kennis toevoegen. Ook zullen de
activiteiten rondom huisvestingsvraag
stukken en vastgoedontwikkeling leiden
tot een kwalitatief betere bouwomzet.
We kunnen onze opdrachtgevers vroeg
tijdiger van dienst zijn en ook beter leren
begrijpen.
Al met al kijken we zeer optimistisch uit
naar de komende jaren en staan ons
weer mooie samenwerkingen te wachten
waarbij we, samen met onze opdracht
gevers, mooie en toekomstbestendige
projecten zullen ontwikkelen en realiseren.

Vooruitblik in 2019
Voor 2019 verwachten we een omzet van
circa 160 miljoen euro. Ook voorzien we
managementaanpassingen naar aan
leiding van de groei van de vestiging
Amsterdam. De orderportefeuille voor
2019 is nagenoeg vol en voor 2020 en
verder zijn al vele werken ingeboekt.
Er zitten weer mooie werken aan te
komen die we mogen gaan realiseren.
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