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De RvC is door de directie ook betrokken bij de meer intern gerichte aanpassingen van 
de organisatiestructuur aan de strategie; De RvC heeft zo de rol van klankbord van de 
directie ingevuld. Daarnaast is de RvC hierbij vooral gefocust geweest op het toetsen 
van de voorgestelde organisatie-inrichting vanuit de continuïteit van de onderneming 
met daarbij centraal het functioneren en welbevinden van de medewerkers en het 
functioneren van het management.

Bij uitzondering wil de RvC in dit bericht stilstaan bij twee persoonlijke 
aangelegenheden van totaal verschillend kaliber. 
Als eerste is daar het overlijden van onze gewaarde collega-commissaris mevrouw 
Karin van Willigen. Zowel in de rol als adviseur, maar zeker ook als toezichthouder was 
Karin een zeer gewaardeerde commissaris. Ze was scherp, analyserend maar bovenal 
open en eerlijk. Ook tijdens haar ziekte. Wat een kracht!
Als tweede noemen we de aankondiging van het vertrek van de algemeen directeur, 
Pieter-Balth Linders. De heer Linders heeft 2½ jaar de organisatie op een uiterst 
kundige en inspirerende wijze geleid. Om persoonlijke redenen heeft hij gekozen voor 
een nieuwe werkkring, dichter bij huis. Per 1 januari 2018 is de heer Ron Fennema 
aangesteld als Algemeen Directeur a.i.. De heer Fennema was afgelopen 5 jaar als 
commissaris verbonden aan Dar NV.
Het jaar 2017 sluit af met een financieel resultaat van € 0,2 mln. De ontwikkelingen die 
het bedrijf de afgelopen jaren heeft gekend, leidden ertoe dat de organisatie zich van 
buiten naar binnen heeft aangepast. Deze aanpassing heeft voor 2017 incidenteel 
extra kosten met zich gebracht, waardoor het resultaat vertekend afsteekt tegenover 
het feitelijke bedrijfsresultaat. De organisatie is hiermee klaar voor de toekomst.

BDO Audit & Assurance B.V. (BDO) heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een 
goedkeurende verklaring voorzien. De verklaring maakt onderdeel uit van dit verslag. 
Voor BDO was boekjaar 2017 het tweede auditjaar bij Dar. De RvC dankt BDO voor de 
prettige samenwerking.

Toezicht en advies
De heer Jan Storm is benoemd voor een tweede termijn als voorzitter van de RvC.
De heer Ron Fennema is benoemd voor een tweede termijn als lid van de RvC. Per 1 
januari 2018 is de heer Fennema teruggetreden i.v.m. de aanvaarding van de functie 
van Algemeen Directeur a.i.

De RvC kwam in 2017 zes maal bijeen waarbij de eerder genoemde punten aan de 
orde zijn gekomen. 

De auditcommissie, bestaande uit mevrouw Berkers en de heer Meulendijks, 
vergaderde in 2017 drie keer in aanwezigheid van directie en manager Financiën en 
ICT van Dar. Op de agenda stonden de jaarcijfers 2016, de kwaliteitsborging van de 
administratieve organisatie, de management letter 2017 en de begroting 2018. Ook is 
gesproken over de aanpak en rapportage, samenhangend met de voorspelbaarheid 
van de financiële jaarprognose.

Bericht van de Raad van 
Commissarissen
Dar heeft in 2017 haar strategie gepubliceerd onder de titel “In verbinding waarde 
creëren; strategisch plan tot 2020”. Missie, visie, ambities en doelstellingen worden in 
dit document verwoord. Samen creatief naar een schone circulaire leefomgeving door 
Duurzaam Afval/grondstof en (openbaar) Ruimtebeheer in het Rijk van Nijmegen. Dar 
houdt de regio fris. 
Met dit document geeft het bedrijf een duidelijk statement af. Waar staan we voor, waar 
gaan we heen. De Raad van Commissarissen heeft de strategie beoordeeld en van 
harte met positief advies voorgelegd aan de aandeelhouders, waarna met 
enthousiasme de strategie is vastgesteld.

De Raad van Commissarissen ziet met voldoening dat Dar met de focus op de 
publieke dienstverlening er in is geslaagd om op een marktconforme wijze haar 
takenpakket met maatwerk aan de wensen en behoeften van haar 
overheidsopdrachtgevers in te richten en uit te bouwen. De omzet is met 
€ 1,8 miljoen gegroeid van €39,1 miljoen naar € 40,9 miljoen. 

Meerwaarde voor iedereen creëren en geïntegreerde dienstverlening, ambities 
waaraan Dar op vele manieren vorm geeft. Denk aan de MBO-opleidingen, denk aan 
de inspanningen om het groenbeheer met medewerkers van WBRN op een hoog 
niveau te brengen, denk aan de resultaten van omgekeerd inzamelen in Beuningen en 
Druten. De start van de sortering van AEEA. Teveel om op te noemen.
Tegelijk is Dar met de opdrachtgevers de verkenning gestart over de veiligheid bij 
inzamelen van oud papier en karton met vrijwilligers in de avonduren. Een gevoelig 
onderwerp, maar ook van belang bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De ambitie om in verrassende verbindingen een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van circulaire economie in het Rijk van Nijmegen leidde tot mooie 
resultaten. Zo ziet de RvC dat Dar binnen de regio herkend en aangesproken wordt 
als partner. Het rapport van Metabolic (2017) leidde tot diverse acties voor de transitie 
naar de circulaire economie. In de aanloop naar Nijmegen Green Capital 2018 heeft 
Dar op verschillende manieren haar bijdrage geleverd. In een mooie samenwerking 
konden Dar en de voorzitter van de RvC ondersteuning bieden aan de totstandkoming 
van het boek van Nijmegenaar Ad Lansink; Challenging Changes.

De RvC is door de directie voortdurend geïnformeerd over de mogelijkheden van een 
grondstoffenrotonde, waarbij met name gedacht wordt aan controle en overslag van 
afval/grondstofstromen, eventueel met beperkte sortering. Deze optie sluit aan bij de 
zoektocht voor een waardevolle en stabiele vermarkting van ingezameld textiel. 
Uitwerking van deze concepten zal in de komende jaren plaatsvinden, waarbij de RvC 
als kritische gesprekspartner zorg draagt voor afgewogen voorstellen aan de 
aandeelhouders. 
In de hiervoor genoemde verkenning van de papierinzameling met vrijwilligers ziet de 
RvC haar rol om de belangen van bedrijf en aandeelhouders te onderscheiden en aan 
elkaar te verbinden. De veiligheid staat voorop, terwijl de maatschappelijke relevantie 
van de inzameling door vrijwilligers bij onze aandeelhouders hoog scoort.
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De remuneratiecommissie bestond in 2017 uit mevrouw Van Willigen (tot haar 
overlijden in augustus) en de heer Storm.
In het voorjaar heeft de remuneratiecommissie overlegd over de jaarlijkse beoordeling 
van de directeur en de invulling van de organisatie.  

De RvC heeft in 2017, in een aparte bijeenkomst daartoe, haar functioneren 
geëvalueerd. Hierbij is voortgebouwd op de aanpak en de inzichten die de raad in 
2016 heeft verworven onder begeleiding van een externe deskundige. Een van de 
uitkomsten is geweest, dat de RvC om haar taak adequaat uit te kunnen oefenen, niet 
uitsluitend afhankelijk kan zijn van de informatie zoals aangedragen door de directie. 
Hiertoe is de in gang gezet, dat MT leden bij toerbeurt de RvC-vergadering bijwonen 
en informatie en verdiepende inzicht geven over hun werkzaamheden. Vanuit deze 
achtergrond is ook in 2017 een begin gemaakt met het bij toerbeurt aanwezig zijn van 
RvC-leden bij enkele OR-vergaderingen. Deze verdergaande wens tot betrokkenheid 
van de RvC sluit overigens goed aan bij ontwikkelingen in de wijze waarop 
toezichthouden in Nederland voortdurend op kwaliteit wordt geëvalueerd.

In de twee overleggen tussen een delegatie van de RvC en de Ondernemingsraad Dar 
is naast personele aangelegenheden gesproken over algemene strategische 
ontwikkelingen en de inrichting van de organisatie. De RvC heeft goed contact gehad 
met de OR over de onverwachte situatie die ontstond door het vertrek van Algemeen 
Directeur Pieter-Balth Linders. In een goede dialoog met de OR en het management 
team hebben we de oplossing kunnen kiezen voor de interim-invulling.

Slot
De Raad van Commissarissen dankt de aandeelhouders voor het vertrouwen en steun 
aan het gevoerde beleid.

Tevens spreekt de RvC graag zijn waardering uit tegenover de medewerkers, OR en 
directie voor hun betrokkenheid en inzet, evenals voor het behaalde resultaat over het 
jaar 2017.

Nijmegen, 15 mei 2018
Namens de Raad van Commissarissen,

J. Storm
president-commissaris
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Ziekteverzuim
Het voorkomen en verder terugbrengen van het ziekteverzuim blijft een belangrijk 
speerpunt. In 2017 was het verzuimpercentage 6,30%, een stijging van 1,11% ten 
opzichte van 2016. Doelstelling voor 2017 (max 5,5%) is hiermee niet behaald. 
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het langdurige verzuim; langer dan 43 
dagen. De verzuimfrequentie is met 1,27 gedaald ten opzichte van 2016 (1,39).
Het contract met de arbodienst is met 1 jaar verlengd tot eind 2018.

Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 163,72 werknemers in dienst op basis van 
een volledig dienstverband (2016: 161,13). Hiervan zijn er, evenals vorig jaar, geen 
werkzaam in het buitenland.

Klant- en marktontwikkelingen
In 2017 zetten we regionaal de samenwerking met gemeenten met ambitie en vol 
wederzijds vertrouwen voort. De gemeenten en inwoners waren ook in 2017 weer 
positief over de prestaties van Dar. Een belangrijke gezamenlijk prestatie is de 
realisatie van de VANG-doelstellingen 2020 (Van Afval Naar Grondstof). We horen daar 
als regio tot de koplopers in Nederland. Op basis van het gezamenlijke VANG-akkoord 
zetten we alweer vervolgstappen om de doelstelling van 2025 te realiseren.
In Beuningen en Druten hebben we het eerste volledige jaar omgekeerd inzamelen 
achter de rug met prachtige resultaten op het gebied van afvalscheiding. Ook is de 
gemeente Heumen aangesloten op de regionale structuur van de milieustraten en is 
het GFT-containerpark volledig vervangen. Met Nijmegen maakten we een start met 
verregaande afvalscheiding in de binnenstad en ontwikkelden we samen een plan voor 
een proef met een moderne variant van de Schillenboer. In Wijchen is de 
papiercontainer ingevoerd. Tot slot zijn op diverse plekken, waaronder Druten, de 
locaties met ondergrondse glas- en textielcontainers gemoderniseerd. 
Regionaal zijn we ook begonnen met de gescheiden inzameling en verwerking van 
matrassen. Deze worden niet meer verbrand, maar opgewerkt tot een nieuwe 
grondstof. Voor alle gemeenten zijn verder de ontwikkelingen rond het 
verpakkingendossier belangrijk. Op landelijk niveau zijn diverse evaluaties uitgevoerd. 
Deze hebben echter nog niet geleid tot de noodzakelijke duidelijkheid voor de 
toekomst. Noodzakelijk om als sector te gaan investeren in verdere innovaties in 
sorteertechnieken en ook in productontwikkeling bij de producenten die de 
verpakkingen op de markt te gaan brengen. 

Binnen al deze ontwikkelingen en toenemende afvalscheiding neemt het besef toe dat, 
vanuit de circulaire gedachte, de aandacht voor de kwaliteit van de gescheiden 
afvalstromen verder moet toenemen. Dit om de volgende stappen in de keten te 
kunnen optimaliseren. Dit begint met een belangrijke rol voor de producenten, maar 
ook gemeenten en Dar hebben hier samen met haar inwoners direct invloed op. 

Op het gebied van de openbare ruimte maakten we een start met de implementatie 
van een nieuw automatiseringspakket. Met het gebruik van dit pakket verhogen we de 
effectiviteit en efficiency van de activiteiten in de openbare ruimte. Hierbij blijft de inzet 
van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een belangrijke onderdeel. 
Verder namen we in 2017 de eerste elektrische veegmachine van Nederland in 
gebruik. En hadden we in samenwerking met CROW een eerste regionaal overleg met 
gemeenten om te zien of we op het gebied van de openbare ruimte samen stappen 
kunnen zetten.

Bestuursverslag
Personeel en Organisatie
Organisatieontwikkelingen
In 2017 is verder gericht gewerkt aan de gezondheid door middel van een 
gezondheidsplan. Het gezondheidsplan is geïntegreerd in het KAM jaarplan. 
Dit verslagjaar is meer gebruik gemaakt van de Present regeling, een individueel 
begeleidingstraject vanuit de zorgverzekering.  

In februari 2017 zijn binnen Dar kernwaarden geïntroduceerd (eerlijkheid, efficiency en 
persoonlijke ontwikkeling) . Deze kernwaarden komen voort uit de missie en visie van 
Dar en zijn een leidraad als het gaat om omgangsvormen, gedrag, werkwijzen en het 
formuleren van doelstellingen. Mede vanuit deze kernwaarden is in 2017 is het 
integriteitsbeleid binnen Dar strakker gehandhaafd.

Tweede helft 2017 is, na een positief advies vanuit de OR, gestart met een 
herstructurering. Deze herstructurering, met als uitgangspunt FTE neutraal, 
zal medio 2018 worden afgerond. 

Formatie per 31 december 2017
Ultimo 2017 waren 166 medewerkers in dienst bij Dar (2 minder dan ultimo 2016), 
waarvan 141 man en 25 vrouw. Van de 166 medewerkers waren 29 medewerkers 
parttime werkzaam. In 2017 zijn 13 medewerkers in dienst gekomen en 19 uit dienst 
gegaan. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is in 2017 45,4 jaar en de 
gemiddelde duur van het dienstverband bedraagt 12,1 jaar.
Verder zijn omgerekend naar een fulltime bezetting ongeveer 87,5 flexwerkers ingezet 
en 3 stagiaires.
Tot slot zijn in 2017 mensen met een SW-indicatie ingezet. Dit betrof gemiddeld over 
het hele jaar 65 personen.

Arbeidsvoorwaarden
Conform CAO is op 1 januari 2017 een loonsverhoging van 1,5% toegepast en is de 
eindejaarsuitkering verhoogd naar 3,25%. De beoogde functiewaarderingssystematiek 
(Hay-systeem) is vanuit de vakbonden tegengehouden en derhalve niet 
geïmplementeerd. Het selecteren van een functiewaarderingssysteem zal bij CAO 
onderhandelingen eind 2017/begin 2018 opnieuw op de agenda staan.

Opleidingsplan
Het opleidingsplan voor 2017 is uitgevoerd. 2017 stond vooral in het teken van het 
voortzetten van de MBO-opleidingen van de uitvoerende medewerkers. In 2017 zijn 8 
medewerkers nieuw gestart en hebben 34 andere medewerkers hun diploma gehaald. 
Daarnaast is een groot aantal vakinhoudelijke opleidingen en (management-)
 trainingen gevolgd. De CIEP trainingen,  waarmee in 2016 een start is gemaakt, zijn in 
2017 verder voortgezet voor alle indirecte medewerkers. Het opleidingsplan voor 2018 
is opgesteld en vastgesteld.
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Binnen Dar Dienstverlening BV is de belangrijkste wijziging de start van de sortering 
van elektrische en elektronische apparaten bij Dar in samenwerking met onze partners 
Midwaste en Wecycle. Dit als opstap naar de mogelijke ontmanteling van apparaten en 
daarmee en toename op het gebied van sociale werkgelegenheid. Op het raakvlak van 
openbare ruimte en afvalinzameling blijft Dar werkzaamheden verrichten. Hierbij zijn 
we in Nijmegen betrokken bij een initiatief om evenementen verder te verduurzamen. 
Tot slot waren en blijven de Vierdaagsefeesten een prachtig feest voor alle 
betrokkenen. En ook een mooie gelegenheid om diverse innovaties op het gebied van 
gedragsverandering en circulaire economie te testen. Zo zamelden we spijkerbroeken 
in, die omgezet worden tot een nieuwe draad en uiteindelijk een nieuwe circulaire tas in 
2018. Allemaal stappen op weg naar het doel van de circulaire economie.
We blijven zorgen dat de circa 320.000 inwoners van onze gemeenten tevreden zijn en 
dat waar mogelijk hun tevredenheid verder wordt verhoogd. Dit doen we op 
verschillende manieren. De implementatie van een nieuwe website waar inwoners 24/7 
terecht kunnen voor informatie en in toenemende mate zaken via de website kunnen 
afhandelen. Met de inzet van afvalcoaches die op een intensieve en positieve manier 
helpen met beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen in de wijk. We 
zien dat het persoonlijke contact in toenemende mate van belang is om de circulaire en 
schone leefomgeving samen met inwoners te realiseren. Dat doen we ook via de 
Wijkhelden. In 2017 zijn nog meer Wijkhelden opgestaan. Dat zijn allemaal echte 
helden die door een gezamenlijk inspanning een belangrijke bijdrage leveren aan de 
schone leefomgeving.

Financiële resultaten

Balansverhoudingen en ratio’s
Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt € 26,1 miljoen en ligt daarmee € 0,2 miljoen 
hoger dan het niveau in 2016.

De solvabiliteit, zijnde het groepsvermogen als percentage van het balanstotaal, daalt 
van 54,1% ultimo 2016 naar 50,1% ultimo 2017.

Bij een gemiddeld ingezet eigen vermogen van € 13,6 miljoen en een resultaat van 
€ 0,2 miljoen bedraagt het rendementspercentage (rentabiliteit) 1,5% (in 2016 7,8%). 
Doelstelling is een rendement van 5%.

Het bedrag aan langlopende schulden is in 2017 gedaald met € 0,6 miljoen naar € 3,6 
miljoen. De financiering van duurzame productiemiddelen vindt overwegend plaats met 
eigen liquide middelen, een klein gedeelte vindt plaats via operational lease.

In 2017 werd € 1.147.000 als dividend over 2016 aan de aandeelhouders toegekend. 
Het resultaat over 2017 is, in afwachting van de besluitvorming door de Algemene ver-
gadering van Aandeelhouders, opgenomen als resultaat boekjaar onder het 
groepsvermogen.

Exploitatie
De netto omzet is ten opzichte van het jaar 2016 met € 1,8 miljoen gestegen naar een 
niveau van € 40,9 miljoen in 2017. 
De omzet van Dar N.V. steeg van € 38,5 miljoen in 2016 naar € 40,2 miljoen in 2017. 
Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door projecten voor het uitzetten van 
nieuwe inzamelmiddelen in diverse gemeenten (waar exploitatiekosten voor inkoop, 
projectbegeleiding en uitzetten van de inzamelmiddelen tegenover staan) en door de 
stijging van de IBOR activiteiten.

De omzet vanuit semi-overheidsklanten stijgt van € 0,6 miljoen in 2016 naar 
€ 0,7 miljoen in 2017.
Het resultaat 2017 bedraagt € 0,2 miljoen. Ten opzichte van het bedrijfsresultaat 2016 
is dit een daling van € 0,9 miljoen. Het jaar 2017 is een jaar geweest waarin investerin-
gen zijn gedaan om de organisatie aan te passen aan de strategische keuzes en de 
implementatie van nieuwe ICT-Systemen. 
Het strategisch plan van 2016 geeft aan dat Dar op basis van de sterke groei in IBOR 
activiteiten, in het veld, andere werkwijzen moet hanteren (meer wijkgericht) en haar 
organisatie vanwege de algemene groei en extern gewijzigde werkwijzen, moet 
aanpassen.  De in 2016 aangekondigde structuurwijziging is in 2017 van start gegaan 
en loopt door tot in 2018. 
Tegelijkertijd zijn noodzakelijkerwijs twee grootschalige automatiseringstrajecten 
opgestart. Een daarvan betreft een nieuw systeem voor het plannen, bestellen van 
diensten, voor- en nacalculeren en urenregistratie van de IBOR activiteiten met intern 
nieuwe procedures en werkwijzigingen. Een tweede behelst het in de cloud brengen 
van al onze systemen. Dit is noodzakelijk omdat de hardware waarop onze systemen 
draaien aan vervanging toe is en het onderhoud op belangrijke onderdelen verloopt. 
Ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist de nodige aandacht 
op. Behalve het bovenstaande is onze dienstverlening verder uitgebreid, zowel in het 
veld als in bereikbaarheid voor de burger met een volledig uitgerust klanten contact 
centrum

Op enkele plaatsen blijkt dat een dergelijke transitie een te grote druk op onze 
organisatie legt. Tijdelijke krachten van buiten vullen de organisatie op diverse plekken 
aan. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. Anderzijds is afscheid genomen van eigen 
personeel. Als eigen risicodrager voor de WW en andere afvloeiingsregelingen zijn 
reserveringen ten laste van het resultaat geboekt. In het jaar zijn diverse baten 
ingeboekt die de extra kosten enigszins temperen. 

Kasstroom
Over 2017 is een negatieve kasstroom gerealiseerd van € 2,5 miljoen 
(2016: € 1,3 miljoen negatief). 

Risico en risicobeheersing
Strategie
Risico: Participatie / social return (SROI)  Risicobereidheid : Hoog

Dar helpt de gemeenten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (tijdelijk) in 
te zetten op werkzaamheden. Door wetgeving kan het zijn dat de inzet van deze groep 
gaat wijzigen waardoor Dar op plekken, met name bij IBOR, zonder mensen komt te 
zitten. Aangezien de inzet van deze groep is gebaseerd op percentage loonwaarde kan 
Dar altijd terug naar ‘reguliere’ krachten zonder dat dit financieel gevolgen heeft.

Risicobereidheid is de mate waarin Dar bereid is risico’s te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen.

1

12 13

1



Risico: Budgetwijzigingen bij gemeenten  Risicobereidheid: Gemiddeld

Door druk op gemeentelijke budgetten en de zeer beperkte gelegenheid van Dar om 
elders activiteiten te ontwikkelen is Dar sterk afhankelijk van de opdrachten en gelden 
van de gemeenten. Daar staat tegenover dat in de Aandeelhoudersovereenkomst in 
artikel 2.3 is opgenomen dat met het oog op de bedrijfscontinuïteit van de 
Vennootschap op de deelnemende gemeenten de inspanningsverplichting rust om 
jaarlijkse fluctuaties in de afname van diensten zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor 
zou Dar in staat moeten zijn om anticiperende maatregelen te nemen bij afnemende 
diensten.

Risico: Toenemende rol automatisering  Risicobereidheid: Laag

Binnen de bedrijfsprocessen van Dar nemen data een steeds belangrijkere rol in. 
Enerzijds in relatie tot de bedrijfsprocessen en anderzijds voor naar de burger toe 
belastinggebonden activiteiten. Dit vraagt veel van de inrichting, back-up en 
leveringszekerheid van systemen. Er moet rekening gehouden worden met 
terugvalscenario’s bij (ver)storingen en offline registratie van werkzaamheden. 
Hier is Dar zich van bewust en is bezig met het borgen van processen, systemen 
en ondersteuning.

Risico: Kennisborging     Risicobereidheid: Laag

Binnen Dar zijn de functies nog niet dusdanig georganiseerd dat behoud van kennis op 
alle plekken geborgd is. Op het moment van het vertrek van sommige personen heeft 
de organisatie een uitdaging om deze kennis boven tafel te krijgen. Hier wordt rekening 
mee gehouden in het ontwikkelmodel ‘van Gevel tot Gevel’ van Dar.

Operationele activiteiten

Risico: Effectiviteits- / efficiëntierisico  Risicobereidheid: Gemiddeld

Het kader voor risicomanagement binnen de Dar-organisatie is ingericht op basis van 
de vastgestelde ISO-procedures en de beschrijvingen in het kader van administratieve 
organisatie en interne controle (AO/IC).
Door middel van de interne auditfunctie en door het periodiek uitvoeren van externe 
audits en (interim)controles worden de bestaande risicomanagementstructuren, 
beheersingsmaatregelen en rapportageprocessen op hun feitelijke werking beoordeeld. 
Daarbij spelen onze interne auditoren een belangrijke rol. De externe auditor en de 
externe accountant hebben de getroffen risicobeheersingmaatregelen getoetst en 
beoordeeld of deze binnen de gestelde (wettelijke) kaders en voorwaarden zijn 
uitgevoerd.
In voorkomende gevallen zijn concrete aanbevelingen en voorstellen voor mogelijke 
verbeteringen doorgevoerd.

Risico: Fraude, corruptie en reputatieschade Risicobereidheid: Nul

Gedragscodes en huisreglement worden periodiek onder de aandacht van de 
medewerkers gebracht. (De naleving van) AO/IC-procedures vermindert de 
mogelijkheden tot frauderen.
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Financiële positie

Risico: Valutarisico Risicobereidheid: Laag

Dar is alleen werkzaam in Nederland. Verkopen in vreemde valuta zijn nihil, 
het inkoopvolume in vreemde valuta is niet materieel.

Risico: Rente- en kasstroomrisico Risicobereidheid: Gemiddeld

Dar loopt risico over de rentedragende vorderingen (met name onder liquide middelen) 
en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan de 
gemeente Nijmegen). 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Dar risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schulden loopt Dar risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de 
marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met 
betrekking tot renterisico gecontracteerd.
 
Risico: Kredietrisico Risicobereidheid: Gemiddeld

Dar heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan 
afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van Dar. Verkoop vindt plaats 
op basis van krediettermijnen tussen de 21 en 60 dagen.

Risico: Financieringsrisico Risicobereidheid: Gemiddeld

Dar hanteert een vastgesteld dividend- en financieringsbeleid waarmee op basis van 
het meerjaren-bedrijfsplan de mogelijkheden om in de voorzienbare toekomst 
financiering aan te trekken worden beschermd.

Risico: Liquiditeitsrisico  Risicobereidheid: Laag

Dar wordt hoofdzakelijk gefinancierd via langlopende leningen met de gemeente 
Nijmegen en bevoorschotting vanuit de gemeenten gedurende het jaar. Bij eventuele 
kortlopende tekorten heeft Dar een kredietfaciliteit bij de ING bank.

Financiële verslaglegging

Risico: Betrouwbaarheidsrisico Risicobereidheid: Gemiddeld

Gegeven de huidige inrichting van de AO/IC hebben de voornaamste onzekerheden 
die de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging materieel kunnen beïnvloeden 
betrekking op de voorzieningen. De voorzieningen worden op een consistente wijze 
ingeschat, waarbij de betrouwbaarheid van deze werkwijze wordt beoordeeld door 
schattingen uit het verleden te vergelijken met de werkelijkheid.
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Wet- en regelgeving

Risico: Risico m.b.t. naleving Wet Markt en Overheid Risicobereidheid: Nul

De Wet Markt en Overheid bepaalt de ruimte welke overheidsgedomineerde bedrijven 
hebben om te ondernemen op de ‘vrije’ markt alsmede de regels waaraan voldaan 
moet worden. Door de verkoop medio 2015 van Dar Milieu BV, en daarmee van vrijwel 
alle verkoopcontracten met bedrijfsklanten, zijn deze regels niet langer beperkend voor 
de verdere ontwikkeling van Dar.

Risico: Risico m.b.t. naleving Arbo- en milieuwetgeving          Risicobereidheid: Nul

Dar toetst op basis van de vastgestelde ISO-procedures operationele werkzaamheden 
en investeringsaanvragen op Kwaliteits-, Arbo- en Milieuwetgeving.

Risico: Risico a.g.v. veranderende wetgeving vennootschapsbelasting         
Risicobereidheid: Nul

Dar is per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig. De vrijstellingsmogelijk-
heden voor deze Vpb-plicht zijn voor een aantal branchespecifieke activiteiten echter 
nog onvoldoende uitgewerkt door de Belastingdienst. De ontwikkelingen hierin worden 
door Dar op de voet gevolgd. Dar heeft haar beargumenteerde interpretatie van de 
vrijstellingsmogelijkheden gedeeld met de Belastingdienst.

Vooruitzichten
Ook in 2018 staat de organisatie weer voor een hele uitdaging. De structuurwijziging, 
de verandering in systemen en daarmee de veranderende werkwijzen en procedures 
vragen in 2018 de volle aandacht. Al het nieuwe moet vloeiend werken en verankerd 
worden. Op diverse sleutelposities zitten nieuwe eigen mensen maar nog niet overal. 
Pas in de tweede helft 2018 verwachten we dat de organisatie stabieler zal zijn. 
Dan is er wel een grote stap voorwaarts gemaakt.

Nijmegen, 15 mei 2018

De Directie:          
 
R.H. Fennema          
algemeen directeur ad interim        
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Geconsolideerde balans per 31 december 
Voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)
  

          31 december 2017       31 december 2016
Activa    
    

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 1)

Materiële vaste activa  2)

 

  

Vlottende activa 

Voorraden   3)

Vorderingen   4)

Liquide middelen 

 

 

Totaal 
 

 

Passiva 
 

Groepsvermogen  5)

Voorzieningen   6)

Langlopende schulden  7)

Kortlopende schulden  8)

 

Totaal 

538

18.094

18.633

214

5.551

1.882

7.647

26.280

13.094

826

3.554

8.806

26.280

349

17.653

18.002

148

3.445

4.343

7.936

25.938

14.042

928

4.166

6.802

25.938
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Netto omzet publieke taken  9)

Netto omzet commerciële taken 

Netto omzet  

 

Kosten van afvalverwerking 

Lonen en salarissen   10)

Sociale lasten    11)

Afschrijvingskosten   12)

Overige bedrijfskosten  13)

Kosten 

 

Bedrijfsresultaat 

Overige financiële baten en lasten 14)

Resultaat voor belastingen 

Belastingen    15)

Resultaat na belastingen 

   

38.529

591

39.120

-6.879

-6.804

-1.641

-2.465

-19.942

-37.731

1.389

-240

1.149

-2

1.147

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(Bedragen x € 1.000)  

             2017           2016

40.208

686

40.893

-7.485

-7.363

-1.895

-2.386

-21.328

-40.457

436

-229

207

-6

201
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
(Bedragen x € 1.000)

                     2017                 2016

  

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 

Verkoop deelneming

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden exclusief 

  aflossingsverplichtingen en nog te betalen dividend

Mutaties in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Investeringen immateriële vaste activa

Investeringen materiële vaste activa

Desinvesteringen (Im)materiële vaste activa

Desinvesteringen in financiële vaste activa

Aflossing leningen

Betaalde intrest

Betaald dividend

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom

-65

-2.112

1.988

90

-1.593

515

-436

-2.776

83

0

-31

-1.329

67

199

-597

-241

-1.147

-283

-241

-2.676

436

2.496

0

-102

-189

2.641

1.389

2.506

0

134

-988

3.041

2.641

-3.129

-1.973

3.041

-1.094

-3.199

-2.461 -1.252
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                     2017                 2016

  

Deze kasstroom kan tevens als volgt worden 

  weergegeven

Mutatie liquide middelen

Netto kasstroom 
-2.461 -1.252

-2.461 -1.252



Toelichting op de geconsolideerde 
balans en de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Dar N.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit de 
exploitatie van een bedrijf op het gebied van milieuverantwoord afvalbeheer, reiniging 
en groen- en grijsonderhoud, met inachtneming van de ter zake bestaande wetten, van 
overheidswege gegeven voorschriften, alsmede de voorwaarden en afspraken zoals 
deze zijn opgenomen in het afgesloten inbestedingscontract.

Consolidatie 
In de consolidatie worden de financiële gegevens van Dar N.V. opgenomen, haar 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Dar N.V direct of indirect 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid 
van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten 
kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten 
die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en 
andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of 
waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. 
In de consolidatie worden de financiële gegevens van Dar N.V. en Dar Dienstverlening 
B.V betrokken. Allen zijn gevestigd te Nijmegen en vormen een 100% kapitaalbelang.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en 
schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op 
intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een 
bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen 
en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om 
aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep. 

Aangezien Dar N.V. in de winst- en verliesrekening over 2017 geconsolideerd is 
verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een 
beknopte winst- en verliesrekening in overeenstemming met art. 2:402 BW.

 
Verbonden partijen 
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf “Grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva”, evenals de deelnemingen, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie 
geëlimineerd.  

Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat de directie van Dar N.V. 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.

Grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva
Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld 
in euro’s.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vindt in beginsel 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs, 
vervaardigingsprijs of actuele waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
ten opzichte van het voorgaande jaar.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een immaterieel vast actief 
waar sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de 
paragraaf “Bijzondere waardeverminderingen”.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met de bijzondere 
waardevermindering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 
de aanschafwaarde, rekening houdend met de eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.
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Daarnaast wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief 
waar sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar de 
paragraaf “Bijzondere waardeverminderingen”.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Materiële activa in uitvoering worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa
Groepsmaatschappijen en deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke 
en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de 
nettovermogenswaarde. Deze waarde wordt berekend op basis van dezelfde 
grondslagen die Dar N.V. hanteert bij de waardering en resultaatbepaling.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde 
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Dar N.V. in deze 
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het 
stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat 
te stellen, wordt een voorziening getroffen.

De deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Bij de 
waardering van deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen, 
indien deze duurzaam zijn. 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen 
de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder 
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp 
van de actieve markt. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een 
last verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die 
bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 
verantwoord.
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Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijs of 
verkrijgingsprijzen onder toepassing van de LIFO-methode of lagere opbrengstwaarde. 
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.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond 
van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald 
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met 
een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De 
liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld.

Jubilea-uitkeringen
Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren jubileumgratificaties aan het 
personeel op basis van de huidige personeelsregelingen. Bij de berekening van de 
voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een 
vertrekkans van het personeel. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde, 
rekening houdend met een rekenrente van 1,5%.
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Arbeidsongeschiktheidsregelingen
Een voorziening wordt getroffen indien op balansdatum verplichtingen bestaan tot het 
in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum 
naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De verplichting is een beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen.

Groot onderhoud
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een 
voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt 
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die 
telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële 
waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden 
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde 
wordt samen met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de 
effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en 
verliesrekening wordt verwerkt.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 
kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. 

Netto omzet
Hieronder wordt opgenomen de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde 
goederen en diensten, onder aftrek van kortingen en dergelijke en exclusief de over 
de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de groep.

Resultaat deelnemingen
Als resultaat deelnemingen, waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het 
zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende 
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking 
hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.
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Kosten van afvalverwerking en overige bedrijfskosten 
Onder kosten van afvalverwerking zijn opgenomen de directe en indirecte kosten voor 
aan de verwerkers aangeboden tonnages afval, heffing Wet belastingen op 
Milieugrondslag (WbM) en extern depot voor Klein Chemisch Afval (KCA). 

Onder de overige bedrijfskosten zijn opgenomen kosten uitbesteed werk, 
onderhouds- en brandstofkosten materieel en kosten die niet direct aan de kostprijs 
van de geleverde diensten zijn toe te rekenen.

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze aan werknemers verschuldigd 
zijn.

Pensioenen
Dar N.V. heeft een toegezegde pensioenregeling bij het ABP (middenloonregeling). 
Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, 
afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Dar N.V. heeft de toegezegde 
pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt als zou er sprake zijn van 
een toegezegde bijdrageregeling. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten 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.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen. 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen.

Grondslag vennootschapsbelasting
Belastingen resultaat 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in 
de winst-  en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal 
compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de 
latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van 
niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden 
in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
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Financiële instrumenten en risicobeheersing 
Valutarisico
Dar is alleen werkzaam in Nederland. Het valutarisico is nihil. 

Rente- en kasstroomrisico
Dar loopt risico over de rentedragende vorderingen (met name onder liquide middelen) 
en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan de 
gemeente Nijmegen). 

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Dar risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schulden loopt Dar risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de 
marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met 
betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico
Dar heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan 
afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van Dar. Verkoop vindt plaats 
op basis van krediettermijnen tussen de 21 en 60 dagen. 

Liquiditeitsrisico
Dar wordt hoofdzakelijk gefinancierd via langlopende leningen met de gemeente 
Nijmegen.Bij eventuele kortlopende tekorten heeft Dar een kredietfaciliteit bij de 
ING bank. 
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Toelichting op de onderscheiden 
posten van de geconsolideerde 
balans en de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening
Geconsolideerde balans
(bedragen x € 1.000,- tenzij anders vermeld)

1 Immateriële vaste activa
          Software
 

Ultimo boekjaar ziet € 302.000 toe op softwareontwikkeling.

349

435

-246

0

0

538

1.530

992

25%

Boekwaarde per 1 januari 2017

bij: investeringen

af: afschrijvingen

af: desinvesteringen

Herrubricering

Boekwaarde per 31 december 2017

Historische aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2017

Afschrijvingspercentages
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2 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2016 is als volgt weer te geven:

3 Voorraden
      31 december 2017    31 december 2016

4 Vorderingen
      31 december 2017      31 december 2016
  

11.742

312

0

-786

-27

11.241

 

20.110

8.869

0-25%

232

186

-2

-120

0

296

 

1.667

1.371

10-50%

5.666

2.277

-82

-1.344

-105

6.412

 

21.161

14.749

7%-33,3%

13

0

0

0

132

145

 

145

0

0%

17.653

2.775

-84

-2.250

0

18.094

 

43.083

24.989

Gebouwen 
en terreinen

Boekwaarde per 
31 december 2017

Boekwaarde per 
1 januari 2017

Overige vaste 
bedrijfs-

middelen

Materieel en 
tractie-

middelen

Activa in 
ont-

wikkeling

Totaal

bij: investeringen

af: desinvesteringen

af: afschrijvingen

Herrubricering

Historische aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen 

  per 31 december 2017

Afschrijvingspercentages

214

1.772

-24

1.748

1.697

3.445

148Grond- en hulpstoffen 

Handelsdebiteuren

Nominaal saldo

af: voorziening voor mogelijke oninbaarheid

Overige vorderingen en overlopende activa
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      31 december 2016    31 december 2015
  

In de vorderingen zijn onderstaande saldi opgenomen inzake vorderingen op 
aandeelhouders.

In de post ‘overige vorderingen en overlopende passiva’ zijn o.a. opgenomen de nog te 
ontvangen bedragen, vooruitbetaalde bedragen en de nog te factureren opbrengsten. 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

5 Groepsvermogen

Voor de toelichting op de samenstellende bestanddelen van het groepsvermogen wordt 
verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

6 Voorzieningen

Personeelsgerelateerde voorzieningen
  

In de personeelsgerelateerde voorzieningen zijn jubilea-uitkeringen en vertrek-/
arbeidsongeschiktheidsregelingen opgenomen. De overige voorzieningen hebben 
betrekking op groot onderhoud en de voorziening garantiefonds Oud Papier & Karton.

330

77

390

141

2.226

594

3.758

473

547

449

87

585

47

2.188

Vorderingen op aandeelhouders

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

Gemeente Wijchen

295

107

-207

195

633

0

-2

631

826

Stand per 1 januari 2017

bij: dotatie

af: onttrekking

Stand per 31 december 2017

Overige voorzieningen

Stand per 1 januari 2017

bij: dotatie

af: onttrekking

Stand per 31 december 2017

Totaal

3.496

-33

3.463

2.088

5.551
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7 Langlopende schulden
      31 december 2017   31 december 2015
  

*Lening gemeente Nijmegen
Dit betreft een lening van de gemeente Nijmegen die per 1 juli 2011 is verstrekt als 
vervanging van een achtergestelde converteerbare lening. Aflossing geschiedt in 5 
jaarlijkse gelijke termijnen voor het eerst per 1 juli 2017. De rente bedraagt 5,0% voor 
het eerst te voldoen op 1 juli 2012. De binnen één jaar verschuldigde aflossingen ad 
€ 299.495 zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn. 

**Nieuwbouw lening I
Dit betreft een lening van de gemeente Nijmegen verstrekt ten behoeve van de 
financiering van de nieuwbouw. Aflossing geschiedt annuïtair in 25 jaar voor het eerst 
per 1 mei 2001. De rente bedraagt 4,9%. De binnen één jaar verschuldigde 
aflossingen ad € 311.888 zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn. 
Een bedrag van € 1.248.000 heeft een looptijd langer dan 5 jaar.

8 Kortlopende schulden

Onder de overige schulden en overlopende passiva is een bedrag van € 209.229 
opgenomen voor nog te betalen afvloeingskosten aan personeel.

1.497

3.266

4.763

-597

4.166

3.553

611

651

0

356

95

1.102

3.540

8.806

2.286

597

721

0

327

82

1.130

2.789

6.802

Lening gemeente Nijmegen*

Nieuwbouw lening I**

Aflossingsverplichting

Crediteuren

Aflossingsverplichtingen

Aflossingsverplichtingen leningen gemeente Nijmegen

Belasting en sociale premies

Omzetbelasting

Dividendbelasting

Loonheffing en sociale lasten

Pensioenpremies

Overige schulden en overlopende passiva

      31 december 2017   31 december 2016
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      31 december 2017   31 december 2016
  

In de schulden zijn onderstaande saldi opgenomen inzake schulden aan 
aandeelhouders.

In de post ‘overige schulden en overlopende passiva’ zijn o.a. opgenomen reservering 
vakantietoeslag, nog te betalen kosten, reservering opgebouwd spaarverlof. Alle 
kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen informatie
Bankgaranties
Er zijn geen bankgaranties ten behoeve van derden afgegeven.

Leasecontracten
Dar N.V. heeft een leaseverplichting ten aanzien van het gebruik van 
kopieerapparaten. Deze huurverplichting heeft een resterende looptijd van minder dan 
vijf jaren. De verplichting voor 2018 bedraagt € 26.313. Het deel van de verplichting 
met een looptijd tussen één en vijf jaren bedraagt € 25.554.

Investeringsverplichtingen
De groep is ultimo 2017 voor een bedrag van € 87.000 aan investeringsverplichtingen 
aangegaan.

Onderhoudscontract
Dar N.V. heeft een onderhoudscontract ten aanzien van haar wagenpark. Dit contract 
heeft een resterende looptijd van minder dan vijf jaren. De verplichting voor 2018 
bedraagt € 732.000. Het deel van de verplichting met een looptijd tussen één en vijf 
jaren bedraagt € 915.000.

Omzetbelasting en vennootschapsbelasting
Dar N.V. maakt voor de omzetbelasting deel uit van de fiscale eenheid Dar N.V. en is 
uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld van de fiscale 
eenheid als geheel.
Dar N.V. maakt voor de vennootschapsbelasting deel uit van de fiscale eenheid Dar 
N.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de 
vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

0

0

20

25

730

276

1.051

14 

88

2

1

476

4

585

Schulden aan aandeelhouders

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

Gemeente Wijchen

1.198

2.968

4.166

-612

3.554
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403-verklaring
Er is een 403-verklaring verstrekt aan dochter Dar Dienstverlening B.V. Dar N.V. is 
volledig aansprakelijk voor alle aangegane verplichtingen en schulden bij Dar 
Dienstverlening B.V.

Kredietfaciliteit
Dar N.V. heeft een kredietfaciliteit bij haar huisbankier van € 500.000.
Bovengenoemde informatie is volledig van toepassing op Dar N.V.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Inbesteding dienstverlening
Dar N.V. is een overheidsgedomineerde onderneming met uitsluitend de 6 regio-
gemeenten als aandeelhouder: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen 
en Wijchen.
De activiteiten van Dar N.V. bestaan voornamelijk uit de exploitatie van een bedrijf op 
het gebied van milieuverantwoord afvalbeheer, reiniging en groen- en grijsonderhoud, 
met inachtneming van ter zake bestaande wetgeving en voorschriften. Dar N.V. 
concentreert zich hierbij op de dienstverlening voor de aandeelhoudende gemeenten.
Dar kwalificeert zich als aanbestedende dienst. De gemeenten geven de opdrachten 
aan Dar op basis van een inbestedingsovereenkomst, als ware het een eigen dienst.
Het inbestedingscontract bevat onder meer de bepaling waarbij de gemeente 
(opdrachtgever) aan Dar N.V. (opdrachtnemer) de opdracht geeft om voor de 
gemeente gedurende 5 jaar de publieke taken op het terrein van afvalinzameling en 
-verwerking uit te voeren. Aanvullend kunnen de gemeenten ook taken uit het publieke 
domein, zoals reiniging (eventueel volgens de principes van IBOR), groenonderhoud, 
winterdienst en ongediertebestrijding aan Dar opdragen.
Het inbestedingscontract kent een periode van vijf jaar en omvat nu de periode vanaf 
het jaar 2017 tot en met het jaar 2021. 
Op basis van de bij dit inbestedingscontract behorende dienstverleningsovereenkomst 
vindt jaarlijks overleg plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aangaande de in 
het inbestedingscontract genoemde producten en diensten alsmede over de daaraan 
gerelateerde tariefstelling.
 

9 Netto omzet publieke taken

3.732

1.790

2.022

1.807

28.520

2.227

110

40.208

3.662

2.549

2.034

1.567

26.952

1.619

146

38.529

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

Gemeente Wijchen

Overig

            2017              2016
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10 Lonen en salarissen

Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 163,72 werknemers in dienst op basis van 
een volledig dienstverband (2016: 161,13). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het 
buitenland (2016: 0).

Bezoldiging bestuurder
Omdat vermelding van de bezoldiging van de bestuurder te herleiden zou zijn tot één 
natuurlijke persoon, is gebruik gemaakt van de vrijstelling van BW 2, artikel 383.

11 Sociale lasten

12 Afschrijvingen op en overige waardeveranderingen van 
     immateriële en materiële vaste activa

866

1.029

1.895

721

920

1.641

246

2.250

-110

2.386

249

2.257

-41

2.465

Pensioenpremies

Overige sociale lasten

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

Boekresultaat materiële vaste activa

            2017              2016

            2017              2016
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13 Overige bedrijfskosten

Bezoldiging Raad van Commissarissen
Voor bezoldiging van commissarissen van de rechtspersoon kwam in 2017 een bedrag 
van € 56.000 ten laste van de groep (2016: € 59.000).

14 Overige financiële baten en lasten

15 Belastingen

Vennootschapsbelasting
Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 
overheidsbedrijven per 1 januari 2016 en de daarmee samenhangende wijzigingen in 
de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, zijn Dar N.V. en Dar Dienstverlening B.V. 
per de genoemde datum belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. 
Momenteel wordt door Dar N.V. overleg gevoerd met de Belastingdienst over een 
mogelijke toepassing van een objectvrijstelling voor bepaalde binnen Dar N.V. 
uitgevoerde activiteiten. Voorts wordt door Dar N.V. en Dar Dienstverlening B.V. 
actief gewerkt aan het opstellen van een fiscale openingsbalans per 1 januari 2016. 
In verband met deze openstaande punten kan thans nog geen goede inschatting 
worden gemaakt van de vennootschapsbelastingpositie over 2016 en 2017 en wordt in 
de jaarrekening ook overigens geen rekening gehouden met mogelijke latente 
belastingvorderingen of verplichtingen als gevolg van eventuele waarderings-
verschillen tussen de commerciële en fiscale balansen.Voor de activiteiten die niet 
onder een objectvrijstelling vallen, is in de jaarrekening rekening gehouden met te 
betalen vennootschapsbelasting ad k€ 6.

-218

-11

-229

-239

-1

-240

Rente leningen Gemeente Nijmegen

Rente banktegoeden

            2017              2016
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Balans Dar N.V. per 31 december  
Voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)
  

          31 december 2017       31 december 2016
Activa    
    

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 1)

 

  

Vlottende activa 

Voorraden   

Vorderingen en overlopende activa  

Effecten 

Groepsmaatschappijen

Liquide middelen 

 

 

Totaal 
 

 

538

18.094

41

18.673

199

5.391

0

22

1.741

7.353

26.026

349

17.653

38

18.040

133

3.323

0

263

4.089

7.808

25.848
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          31 december 2017       31 december 2016
Passiva 
 

Eigen vermogen  2)

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Voorzieningen

Langlopende schulden 

Overige leningen gemeente Nijmegen

Kortlopende schulden 

Belastingen en sociale premies

Aflossingsverplichtingen

Groepsmaatschappijen

Overige schulden en 

  overlopende passiva

Totaal

1.100

1.169

10.624

201

13.094

826

3.554

3.554

1.102

611

0

6.839

8.552

26.026

1.100

1.169

10.624

1.149

14.042

928

4.165

4.165

1.130

597

0

4.986

6.713

25.848

39



3

198

201

32

1.117

1.149

Resultaat uit deelnemingen 

Vennootschappelijk resultaat

Resultaat

            2017              2016

Winst- en verliesrekening  
(Bedragen x € 1.000)
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Toelichting op de balans en de winst- en 
verliesrekening
Algemeen 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige 
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde zoals 
eerder in deze jaarrekening vermeld. 
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van 
het resultaat wordt verwezen naar de op pagina 18 tot en met 24 opgenomen 
toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Toelichting op de onderscheiden posten 
van de balans
Balans
1 Financiële vaste activa

Overzicht van gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW:

Naam      Vestigingsplaats Aandeel in kapitaal 
    
Directe belangen    
Dar Dienstverlening B.V.   Nijmegen  100,00%
        
Indirecte belangen    
-    
    
Het verloop van de financiële vaste activa in 2017 is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari 2017 Dar Dienstverlening BV   38
bij: kapitaalstorting in deelnemingen      0
bij: resultaat deelnemingen      3
af: overig        0
 
Boekwaarde per 31 december 2017    41

41



2 Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 5.500.000, verdeeld in 
550.000 gewone aandelen ad € 10 nominaal. Van deze aandelen zijn 110.000 gewone 
aandelen geplaatst en volgestort.

Agioreserve

Dit betreft de gevormde reserve naar aanleiding van de inbreng eind 1999 en de 
rectificatie van de akte van oprichting van Dar Milieudiensten N.V. welke per volmacht 
is getekend op 4 september 2000. 

Overige reserves 

Resultaat Boekjaar

6.234

3.583

3.347

4.037

87.675

5.124

110.000

Gemeente Berg en Dal

Gemeente Beuningen

Gemeente Druten

Gemeente Heumen

Gemeente Nijmegen

Gemeente Wijchen

Totaal aandelen geplaatst en volgestort

      31 december 2017   31 december 2016
  

10.624

0

10.624

10.624

0

10.624

Stand per 1 januari

Bij: resultaatbestemming voorgaand boekjaar 

Stand per 31 december 

1.117

-1.117

198

198

Stand per 1 januari 2017

Af: dividenduitkering 2016

Bij: resultaat boekjaar 2017

Stand per 31 december 2017
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Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
Het resultaat over boekjaar 2016 ad € 1.149.000 is, na belastingen, als dividend 
uitgekeerd (€ 1.147.000).

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 
Het resultaat na belastingen over boekjaar 2017 ad € 200.949 is separaat opgenomen 
in de balans onder het eigen vermogen. Voorgesteld wordt om dit in de vorm van 
dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

Nijmegen, 26 juni 2018

De Directie:      Raad van Commissarissen:

dhr. R.H. Fennema     dhr. J. Storm,
algemeen directeur ad Interim   president-commissaris 
       drs. H.G.O.M. Berkers
        dhr. L. van Druten
        drs. M.J.M. Meulendijks
 
De originele jaarrekening is door de directie en door de raad van commissarissen 
ondertekend en vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering d.d. 26 juni 2018.

Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming 
van de winst
1. De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

(AvA). 
2. Dar kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan 

het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de 
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.  

3. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt 
dat zij geoorloofd is.

4. Door Dar gehouden aandelen en aandelen die Dar in vruchtgebruik heeft, tellen 
niet mee bij de berekening van de winstdeling. 

5. De AvA kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het 
uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens 
door de Directie worden genomen. Uitkeringen als bedoeld in dit lid kunnen slechts 
geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2.

6. Tenzij de AvA een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen 
na vaststelling ter beschikking gesteld.

7. De AvA kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan 
in contanten zullen worden uitgekeerd.

8. Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten laste van 
door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd       
indien en voor zover de wet dat toestaat.

Het in 2013 door de AvA vastgestelde dividendbeleid gaat uit van een 100% uitkering 
van de netto winst, mits de solvabiliteit minimaal 40% blijft, dit met in acht name van de 
in het door de AvA goedgekeurde Bedrijfsplan verwachte balans- en 
cashflowontwikkelingen in de komende drie boekjaren.
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant
Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Dar N.V.

A. Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen jaarrekening 2017 
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Dar N.V. te Nijmegen gecontroleerd. De 
jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Dar N.V. op 31 
december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met titel 9 
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Dar N.V. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van titel 9 Boek 2 BW is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in titel 9 Boek 2 BW en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op 
het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-
opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.

45



het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheids-
eisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij  
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in  
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de  
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het  
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronder- 
stelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede  
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen  
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn  
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze  
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er  
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor 
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader 
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor 
de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie 
of specifieke posten noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante  
tekortkomingen in de interne beheersing. 

Arnhem, 15 mei 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

W.g.

drs. J.A.W. Huls RA
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