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Voorwoord
Voor u ligt het financieel jaarverslag van Dar NV over het jaar 2019.  Een goed jaar voor Dar 
en haar gemeenten. Uit landelijk onderzoek blijkt dat we qua afvalscheiding weer tot de top 
behoren met drie gemeenten in de top tien en met Druten als beste gemeente van Nederland. 
En er is meer reden om trots te zijn op de prestaties van het afgelopen jaar. 

Dat is om te beginnen de tevredenheid van onze inwoners en gemeenten over onze dienstverlening. 
Het strikter sturen op efficiency en rendement levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan 
mooie financiële resultaten op. Tegelijkertijd zijn al deze resultaten geen reden om stil te zitten, 
maar juist een stimulans voor de organisatie om de bedrijfsvoering nog verder te optimaliseren.  

Daarbij hebben we in 2020 onverwacht te maken met de impact van het Corona-virus op 
de bedrijfsvoering. Tot op heden is die impact beperkt, maar kan dat op een later moment 
veranderen. De, met gemeenten afgestemde, scenario’s liggen daarvoor klaar. Met het 
procesmatig werken op basis van Lean principes en de uitrol van onze ICT-visie gaan we in 
2020 met volle overtuiging door. Met als uiteindelijk doel om samen met alle betrokkenen op een 
kosteneffectieve en innovatieve wijze maximale waarde toe te voegen aan de maatschappelijke 
doelen op het gebied van circulaire economie en integraal beheer openbare ruimte.

We kijken dus vooral met veel energie vooruit naar de stappen die we in 2020 weer met elkaar 
willen zetten. In het voorliggend verslag kijken we eerst nog terug op dat mooie jaar 2019. 
Hierbij verwijs ik ook weer graag naar ons maatschappelijk jaarverslag 2019.

Nijmegen, 25 mei 2020

G.T.M. de Bruin
algemeen directeur
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Bericht van de Raad van 
Commissarissen
Ook in 2019 bleek het strategiedocument van Dar “In verbinding waarde creëren” aan het bedrijf 
een goed houvast te bieden bij haar ontwikkeling. Samen creatief naar een schone circulaire 
leefomgeving in het Rijk van Nijmegen. Dar houdt de regio fris. Dat is waar Dar voor staat, dat 
is waar we naar toe op weg zijn. 

De Raad van Commissarissen (RvC) ziet met voldoening dat Dar met een begroting die gericht 
is op versterking van de interne organisatie in staat is gebleken ook een goed resultaat neer te 
zetten. De omzet is met € 4,8 mln. gestegen ten opzichte van 2018. Het jaar 2019 sluit af met 
een financieel resultaat van € 0,88 mln. 

Dit jaar heeft Dar met de opdrachtgevers antwoorden gevonden op hoe de toekomst van de 
inzameling van oud papier er uit ziet.  Dit was een lastige discussie. De RvC is dan ook verheugd 
om van de gemeenten complimenten te vernemen voor de aanpak van Dar. Met de aanpak heeft 
Dar getoond dat het een flexibele en servicegerichte organisatie is, die weet wat er in de regio 
leeft.

De directie heeft de RvC gedurende het jaar goed geïnformeerd over de ontwikelingen in de 
organisatie en wij zien een positieve koers. Zowel op het gebied van de organisatieinrichting 
als de AO/IC-procedures, de ICT -beheersing, het procesgerichtwerken, budgetbeheersing en 
risicobewustzijn zijn stappen gezet. Voortdurende aandacht is gewenst voor met name ICT en 
veiligheid.

De directie heeft in een zorgvuldig proces en in samenspraak met de juridisch medewerkers van 
de aandeelhoudende gemeenten de voorbereiding getroffen voor een complete actualisering 
van de statuten, aandeelhouders- en inbestedingsovereenkomst. Ook zijn de reglementen 
voor directie, RvC en de sollicitatiecommissie aangepast. De RvC is hierbij intensief betrokken 
en heeft haar visie op toezicht kunnen concretiseren. Deze visie is in goed overleg met de 
aandeelhouders als onderdeel van de wijzigingsvoorstellen meegenomen. Alle documenten 
zijn getoetst op de actuele wet- en regelgeving. Tevens is de Nederlandse Governancecode 
een richtlijn geweest bij het opstellen van deze documenten. Dit proces is afgerond in de 
aandeelhoudersvergadering van december met de goedkeuring van de documenten, het 
passeren van de notariële akte van statutenwijziging en de ondertekening van de nieuwe 
aandeelhouders- en inbestedingsovereenkomst. Hiermee ligt er een modern kader voor de 
governance die in het licht van het publieke karakter van het bedrijf Dar zorgt voor de juiste 
bevoegdheden voor de aandeelhouders, RvC en directie.  

De RvC is verheugd om te constateren dat Dar zich zich tegelijkertijd ontwikkelt als een 
gewaardeerde speler bij de vormgeving van de circulaire economie in de regio. Een regio die 
heel goed presteert bij de gescheiden inzameling van grondstoffen. Dar is betrokken bij diverse 
initiatieven en de directeur is gekozen tot voorzitter van de Circualire Raad.

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 
2019 het vierde auditjaar bij Dar. De RvC dankt BDO voor de prettige samenwerking.

Toezicht en advies
De RvC kende in de loop van 2019 twee vacatures. Deze ontstonden door het aflopen van 
de tweede termijn van de heer Meulendijks en van mevrouw Berkers. In 2019 zijn daarom 
twee nieuwe commissarissen geworven. In de juli-vergadering van de AvA is de benoeming van 
mevrouw L. de Haas en in de decembervergadering de benoeming van de heer R. Wanders 
bevestigd.

De RvC kwam in 2019 zesmaal bijeen waarbij de eerder genoemde punten aan de orde zijn 
gekomen. 

De auditcommissie, bestaande uit mevrouw Berkers en de heer Uytdewilligen, vergaderde in 
2019 twee keer in aanwezigheid van directie en manager Financiën van Dar. Op de agenda 
stonden de jaarcijfers 2019, de risico-evaluatie, de management letter 2019 en de begroting 
2020.
De remuneratiecommissie bestond in 2019 uit mevrouw L. van Druten en de heer J. Storm. De 
remuneratiecommissie was in de sollicitatiecommisie betrokken bij de selectie van de nieuwe 
commissarissen en bij de invulling van de organisatie.

De verkenning op de rol van de RvC, de visie op toezicht, heeft zijn beslag gekregen in de 
aangepaste reglementen en de toelichting op de aanpassingen in de statuten. Mede hierom heeft 
de RvC de reguliere evaluatie uitgesteld naar 2020 omdat, met een vertrekkende commissaris 
en twee nieuwe commissarissen, een evaluatie niet veel zou toevoegen. In 2020 zal de RvC een 
evaluatiesessie organiseren. 

Roulerend zijn RvC-leden aanwezig bij enkele OR-vergaderingen. Er is hierbij een goed en open 
contact. 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. 

Slot
De RvC 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 2019.

Nijmegen, 25 mei 2020 
Namens de Raad van Commissarissen,

J. Storm
president-commissaris
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Bestuursverslag
Personeel en Organisatie
Organisatieontwikkelingen
Verandering is een woord dat de Human Resource (HR) afdeling in 2019 kenmerkt. Op de afdeling 
zelf is er een aantal personele wijzigingen geweest. Uit de interne organisatie is de HR adviseur 
begin 2019 doorgegroeid naar de functie van HR manager. Medio 2019 was het HR team weer 
compleet met de komst van de nieuwe HR adviseur. 

Binnen de organisatie zijn verder de volgende wijzigingen doorgevoerd. Met name op informatisering- 
en automatiseringsgebied zijn de nodige stappen gezet richting de toekomst. Zo zijn de afdelingen 
ICT en Dar Data samengevoegd tot één afdeling met daarbij een vacature voor een nieuw hoofd, om 
zo slagvaardiger te zijn en Dar op de juiste manier in de toekomst te kunnen bedienen. Daarbij is een 
deel van de ICT-werkzaamheden ook geoutsourced. Daarnaast is er, door middel van een aantal 
concrete projecten op ICT gebied een verkenning gestart naar een samenwerkingsverband met onze 
collegabedrijven ACV en Irado. Het Bedrijfsbureau is in z’n volledigheid ondergebracht bij Financiën, 
waardoor er een betere aansluiting tussen de administratieve en financiële werkprocessen ontstaat. 
En tegelijk een kostenbesparing wordt gerealiseerd.

Op HR gebied zijn de voorbereidingen getroffen voor mooie ontwikkelingen in de toekomst. Zo is 
het raamwerk ontworpen voor flexibilisering van vraag en aanbod van personeel, waardoor we in de 
toekomst beter in staat moeten zijn om medewerkers langer aan ons te binden, vastigheid te bieden en 
kennis in de uitvoering jaarrond te behouden. In 2019 is het programma van de leiderschapstraining 
vormgegeven, waarin veel aandacht is voor coachend leiderschap. In december vond de aftrap van 
de leiderschapstraining plaats.

Ook is er veel aandacht geweest voor ziekteverzuim. Leidinggevenden ontvangen inmiddels gericht 
stuurinformatie. Gaandeweg 2019 zijn er al aanpassingen gedaan aan de rapportages, wat er toe 
zal leiden dat we per 1 januari 2020 in staat zijn om betere informatie te genereren en toe te spitsen 
op afdelingsniveau. Ook de verzuimdocumenten zijn in 2019 herschreven en in 2020 kunnen deze 
in gebruik worden genomen. Tot slot heeft Dar in 2019 de Coach Arbeid en Gezondheid (CAG) 
geïntroduceerd. De CAG werkt samen met en onder supervisie van de bedrijfsarts en kan ook 
ingezet worden voor preventieve vraagstukken naast reguliere ziekteverzuimbegeleiding.

Op het gebied van gezond en vitaal heeft Dar ook een andere mooie mijlpaal bereikt. Al geruime 
tijd was Dar betrokken bij het Nijmeegse initiatief Groen, Gezond en in Beweging, maar in 2019 
zijn we een stap verder gegaan en heeft Dar zich verbonden aan het Lokaal Preventie Akkoord. 
Een gezonder Nijmegen, dat is wat we willen bereiken. Daaraan kan Dar tweeledig bijdragen: zorg 
en aandacht voor onze eigen medewerkers op het gebied van vitaliteit én natuurlijk een gezonde, 
veilige, schone en hele leefomgeving voor. Een mooi voorbeeld voor onze eigen medewerkers is de 
succesvolle Vitaliteitsweek in oktober. Ook hebben we ons verbonden aan het regionale pact tegen 
laaggeletterdheid. Wendbaar zijn voor de toekomst en voldoende vaardigheden hebben is van groot 
belang, ook voor onze medewerkers. Dat begint bij de basis: goed kunnen lezen en schrijven. Met 
de aansluiting bij dit pact onderstrepen we dat nogmaals.

Er waren ook voldoende uitdagingen in 2019. De juiste medewerkers in de uitvoering vinden, behouden 
en vooral doorlopend aan het werk houden bij Dar bleek ook afgelopen jaar een ingewikkelde 
opgaaf. De zomerperiode is een stevige uitdaging geweest met de extreme weersomstandigheden, 
met name voor de uitvoering. Om dat in 2020 te voorkomen is gedurende 2019 fors ingezet op 
intern opleiden van startende medewerkers. Er is daarbij ook een positieve noot te benoemen. 
Het imago van Dar in de regio is goed. Sollicitanten reageren bewust op Dar en waar Dar voor 
staat. Nadrukkelijker wordt gekeken naar de match tussen organisatie, afdeling en het type persoon, 
waardoor het ons nog beter lukt om de juiste kandidaten te selecteren.

Formatie per 31 december 2019
Ultimo 2019 waren er 168 medewerkers in dienst bij Dar (7 minder dan ultimo 2018), waarvan 138 
man en 30 vrouw. Van de 168 medewerkers waren in 2019 37 medewerkers parttime werkzaam. 
In 2019 zijn er 14 medewerkers in dienst gekomen en zijn er 19 medewerkers uit dienst gegaan. 

De gemiddelde leeftijd van medewerkers is in 2019 45 jaar (en ligt daarmee een jaar hoger dan 
ultimo 2018; toen was de gemiddelde leeftijd 44) en de gemiddelde duur van het dienstverband 
bedraagt 11 jaar (1 jaar meer dan ultimo 2018; toen was de gemiddelde duur 10 jaar). Ofwel er 
is overall gezien sprake van een stabiel personeelsbestand. 

Omgerekend naar fulltime bezetting zijn er 134 flexkrachten werkzaam geweest. In 2019 is er 
ook weer ruimte geboden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In totaliteit 
zijn er 85 ingezet omgerekend naar fulltime basis. In 2019 hadden we een drietal stagiaires op 
verschillende afdelingen. 

Arbeidsvoorwaarden
Conform CAO is op 1 april 2019 een CAO verhoging van 3% doorgevoerd. De eerste aanzet tot 
het Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Budget (PAB) is op werkgeversniveau gemaakt. Vanuit Dar 
zat er een vertegenwoordiging in de werkgroep.

In samenwerking met de WENB is verkend of er een pilot jaarurensystematiek bij Dar kon worden 
gedraaid. Helaas bleken de kaders hiervoor te krap ten opzichte van de huidige CAO en is de pilot 
voortijdig afgebroken. Binnen de kaders van de CAO heeft Dar in 2019 wel de voorbereidingen 
getroffen voor een eigen pilot waarbij betere afstemming van werkaanbod en urenaanbod het doel 
is. Deze wordt in 2020 opgestart.

Opleidingen 
Ook in 2019 heeft er een aantal medewerkers gebruik gemaakt van de kans om een MBO opleiding 
te volgen. Negen medewerkers zijn gestart in 2019 of hebben de opleiding met goed gevolg 
afgerond. Ook de medewerkers die dit jaar zullen afronden gaan naar alle waarschijnlijkheid 
slagen voor de opleiding. Opvolgend zijn de voorbereidingen in 2019 getroffen voor MBO-3, 
waar ook een aantal van onze medewerkers aan gaat deelnemen.

De opleidingsbegroting van € 174K is met € 28k overschreden. In 2019 zijn er enkele zaken te 
noemen die er uit springen. De voorbereidingen van Lean werken zijn in 2019 opgestart, die 
een deel van de opleidingsbegroting hebben gebruikt. Daarnaast zijn de kosten voor coaching 
in 2019 meer geweest dan voorgaande jaren. Dat valt samen met de positieve ontwikkeling 
dat er een aantal medewerkers is doorgegroeid binnen Dar en dat er om die reden extra is 
geïnvesteerd in begeleiding. Tot slot is er nog een te noemen post van de nascholing inzake 
code 95. Eerder overgenomen chauffeurs bezaten nog niet voldoende nascholingspunten en 
hebben in 2019 versneld de opleidingspunten behaald. 

Ziekteverzuim
Gemiddeld over het jaar hadden we in 2019 8,67% ziekteverzuim (2018: 6,53%). Deze 8,67% 
valt als volgt uiteen: 0,82% kort verzuim, 1,81% middellang verzuim en 6,04% langdurig verzuim. 
Daaraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag. 

De eerste helft van 2019 wordt gekenmerkt door zeer veel langdurig verzuim. Binnen (met 
name) IBOR is er sprake geweest van een aantal langdurig verzuimende medewerkers. Een 
opmerkelijk tweede feit is de hoogte van het verzuim onder indirect personeel. Ook hier is er in 
de eerste helft van het jaar een aantal medewerkers geweest dat langdurig heeft verzuimd. In 
meerdere gevallen lag er geen mogelijkheid tot verkorting binnen de beïnvloedingssfeer van de 
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werkgever. Corrigeren we het langdurig ziekteverzuim naar het niveau van 2018, dan zou ons 
verzuimcijfer in 2019 6,14% zijn.

De tweede helft van 2019 laat verbetering zien. Vanaf augustus 2019 was indirect op of rond het 
gestelde doel voor 2019 (direct maximaal 8%, indirect maximaal 4% verzuim). Direct personeel 
lag hier nog boven, maar ook daar is vanaf juli een daling te signaleren. 

In 2019 is een start gemaakt met een aantal maatregelen om ziekteverzuim terug te dringen. 
Onder andere de inzet van de Coach Arbeid en Gezondheid (CAG), de gedelegeerde van de 
bedrijfsarts, is in 2019 nieuw bij Dar. Het contract met de arbodienst is tot slot verlengd tot eind 
2020. 

Klant- en marktontwikkelingen

Dar kijkt terug op een prettige en succesvolle regionale samenwerking met onze gemeenten 
in 2019. Wij hebben een postieve terugkoppeling over de samenwerking ontvangen van alle 
gemeenten.

Evenals in voorgaande jaren hebben de gemeenten in de Dar regio goed gepresteerd met de 
inzameling van grondstoffen. We voldoen als regio al enkele jaren aan de VANG-doelstellingen 
(Van Afval Naar Grondstof) voor 2020. Op basis van het gezamenlijke VANG-akkoord hebben 
we in 2019 weer vervolgstappen gezet om de doelstelling van 2025 te realiseren. Onze regio 
behoort nog steeds tot de koplopers in Nederland. Dit was onder andere terug te zien in de 
Nationale monitor afval/grondstoffen. Drie van onze gemeenten, te weten Beuningen, Druten en 
Heumen, eindigden in deze monitor in de top 10 en gemeente Druten verdiende zelfs de eerste 
plaats!

Ook op andere gebieden zijn er in 2019 mooie stappen gezet. Met de gemeenten binnen de regio 
bereikten we overeenstemming over de toekomst van oud papier inzameling door verenigingen. 

Daarnaast is in het merendeel van de gemeenten in 2019 het scholenproject succesvol uitgerold. 
De scholen binnen de regio kunnen daarbij gebruik maken van hetzelfde inzamelsysteem als 
de leerlingen thuis gewend zijn. Dar biedt in samenwerking met gemeenten afvalbakjes voor de 
grondstoffen aan en faciliteert de inzameling hiervan. 

Onder andere in Beuningen en Nijmegen werden diverse acties met afvalcoaches uitgevoerd 
om de kwaliteit van grondstoffen te verbeteren. In Wijchen werden gft-cocons voor hoogbouw 
geplaatst om zoveel mogelijk gft separaat in te kunnen zamelen. Verder hebben we met alle 
gemeenten de eerste voorbereidingen getroffen voor luierinzameling. Afhankelijk van het besluit 
van de ARN om hiermee van start te gaan, zullen de voorbereidingen in 2020 voltooid worden. 
Het inzamelen van luiers zou voor onze regio een mooie stap zijn in het verder terugbrengen van 
de hoeveelheid restafval en een serieuze stap op weg naar een circulaire economie.

In de Nijmeegse binnenstad is in 2019 de inzameling van restafval en diverse grondstoffen via 
ondergrondse containers van start gegaan. Een goede stap in het verhogen van de service 
naar de inwoners en het verbeteren van de arbeidsomstandighedenvoor onze medewerkers. 
Daarnaast zijn we in Nijmegen verder gegaan met de inzet van assistent wijkvegers, die op 
bakfietsen door de wijken rijden om straten, pleinen en parken zichtbaar schoon te houden als 
aanvullende dienst. Deze functies worden bekleed door mensen met met een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt. Ook de schillenboer was in 2019 nog steeds actief in Nijmegen. Uiteraard 
heeft Dar zich ook weer ingezet voor een schone Vierdaagse. Samen met de gemeente Nijmegen 
en de Stichting Vierdaagsefeesten zijn hierbij de eerste stappen gezet richting volledig circulaire 
Vierdaagsefeesten in 2025.

Op het gebied van beheer openbare ruimte hebben wij ons weer ingezet om de gewenste 
kwaliteit te leveren. De wensen van de gemeenten ten aanzien van de inzet van de kwetsbare 
arbeidsdoelgroep zijn ruimschoots vervuld. We hebben gemerkt dat door bezuinigingen op 
andere beleidsterreinen de budgetten voor deze werkzaamheden bij gemeenten onder druk 
staan en proberen hierin samen met gemeenten te zoeken naar optimale invulling van de 
gewenste werkzaamheden binnen hun budget. Daarnaast denken we steeds meer mee met 
gemeenten over vraagstukken zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

In 2019 vierden we ook het vijfjarig jubileum van de wijkhelden. Om hierbij stil te staan en de 
wijkhelden te bedanken voor hun inzet, is in september een wijkheldenfestival georganiseerd in 
Beuningen. In 2019 waren zo’n 2.500 wijkhelden actief in onze regio. 

Het jaarlijkse bewonerstevredenheidsonderzoek toonde in 2019 weer aan dat inwoners van 
de regio tevreden zijn over de afval- en beheer openbare ruimte diensten van Dar. Wij blijven 
ons inzetten om de inwoners en gemeenten tevreden te houden en om ervoor te zorgen dat 
onze regio fris blijft! Daarnaast zetten we ons onverminderd in om kwaliteit van te recyclen 
grondstoffen te verbeteren en de hoeveelheid te verhogen. 

In 2019 hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden over toetreding van Mook 
en Middelaar tot de Dar regio. Dit zal in 2020 verder worden verkend. 

Ten aanzien van marktontwikkelingen zien wij dat de opbrengsten van een bepaalde grondstoffen, 
zoals papier, hout en textiel, door (globale) marktontwikkelingen sterk onder druk staan. Verder 
zien wij positieve ontwikkelingen op het gebied van producentenverantwoordelijkheid rond 
Plastic+. Aan de voorkant van de keten, bijvoorbeeld bij producenten en supermarkten, worden 
de eerste stappen gezet om verantwoordelijkheid te nemen voor afval. Voorbeelden hiervan zijn 
de nieuwe kunststofsorteerinstallatie in Zwolle, waarvan Lidl aandeelhouder is. Ook is Ikea een 
samenwerking aangegegaan met Renewi en Retourmatras op het gebied van matrasrecycling. 
We zien ook dat commerciële inzamelingsactiviteiten nog steeds onder druk staan; deze 
activiteiten zijn vanuit bedrijfseconomisch perspectief steeds minder interessant. Hierbij treedt 
er in de markt een verdere schaalvergroting op door overnames. 

Op het gebied van beheer openbare ruimte zet Dar vol in op verduurzaming van materieel, 
zoals bijvoorbeeld het werken met elektrisch gereedschap en elektrische voertuigen. Verder 
hebben we in deze tak nog te maken met een tekort aan ervaren personeel. Dit is een landelijk 
probleem. Verbindingen met onderwijs worden vaker gezocht. Ook hebben we te maken met de 
gevolgen van de verandering van het klimaat voor het groen. Extreme hitte en regenval, hevige 
stormen en hele zachte winters vragen om meer en andere inzet. 
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Financiële resultaten
Balansverhoudingen en ratio’s
Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt € 26,6 mln. en stijgt daarmee met € 2,8 mln ten opzichte 
van 2018. Belangrijkste oorzaken zijn toegenomen vorderingen en liquide middelen die grotendeels 
gefinancierd worden door een vaste lening bij de gemeente Nijmegen van € 2,0 mln.

De solvabiliteit, dat is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal nam van 57% in 2018 
af naar 53% in 2019. Oorzaak is een procentueel hogere stijging van het balanstotaal dan het eigen 
vermogen.

De rentabiliteit, berekend als het netto resultaat gedeeld het gemiddeld eigen vermogen uitgedrukt in 
een percentage, steeg van 1,8% in 2018 naar 6,3% in 2019. Doelstelling is een rendement van 5%.

Op de langlopende leningen is een bedrag van € 0,6 mln. afgelost terwijl gedurende het boekjaar een 
nieuwe lening met de gemeente Nijmegen is afgesloten van € 2,0. 
De vaste activa worden volledig gefinancierd met lang vreemd en eigen vermogen. De vlottende activa 
worden alleen door vlottende passiva gefinancierd waarmee het current ratio (is vlottend actief/ vlottend 
passief) op 1,0 uitkomt tegenover 0,7 in 2018.

In 2019 werd de volledige winst van 2018 ad. € 0,2 mln. als dividend uitgekeerd. Het resultaat van 
2019 is, in afwachting van de besluitvorming van de aandeelhoudersvergadering, opgenomen als 
resultaat onder het eigen vermogen.

Exploitatie
De netto omzet steeg van € 40,5 mln. in 2018 naar € 45,3 mln. in 2019. Een toename van € 4,8 mln. 
welke hoofdzakelijk gedreven wordt door de gestegen verwerkingskosten ad. € 3,6 mln. Tegenover 
de resterende omzetstijging van € 1,2 mln. staat een kostenstijging (exclusief verwerkingskosten) van 
€ 0,6 mln. 

Het gevolg is dat het boekjaar is afgesloten met een netto resultaat van € 0,9 mln., € 0,6 mln. hoger 
dan voorgaand jaar.

Drijvende kracht achter het betere resultaat zijn efficiencymaatregelen en een groter financieel 
bewustzijn in de gehele organisatie. 

In 2019 is veel aandacht uitgegaan naar verbetering van onze ICT systemen en optimalisering van de 
organisatie. Nog steeds is een aantal interim managers aanwezig, maar naar verwachting zullen deze 
in 2020 door vast (eigen) personeel worden vervangen.

De AVG, waaraan in 2019 ook de nodig tijd is geïnvesteerd, blijft ook volgend jaar onze aandacht 
houden.

Kasstroom
2019 eindigde met een positieve kasinstroom van € 1,5 mln. Belangrijkste instroom gedurende 
het jaar was een lening van € 2,0 mln. van de gemeente Nijmegen. Deze lening heeft een 
looptijd van vijf jaar en er wordt tussentijds niet op afgelost.
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Risico en risicobeheersing
De risicoparagraaf is ten opzichte van andere jaren aangepast. Zo worden nu de risicofactoren per categorie omschreven met daarnaast een indicatie hoe hoog de kans is dat de omschreven risicofactor zich voordoet, de impact daarvan op de het resultaat, een 
inschatting hoe groot het risico is en vervolgens de mate waarin Dar bereid is een dergelijk risico te lopen. De indicaties worden weergeven met een H (hoog), G (gemiddeld) of een L (laag). Vervolgens wordt per risicofactor aangegeven welke beheersmaatregelen 
Dar treft om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen.

Risico categorie Kans  Hoog/ 
Gemiddeld/ Laag

Impact  Hoog/ 
Gemiddeld/ Laag

Risico  Hoog/ 
Gemiddeld/ Laag

Risico- bereidheid  
Hoog/ Gemiddeld/ Laag

Restrisico na uitvoering 
beheersings-maatregelen

BeheersingsmaatregelenRisico

Budgetwijzigingen bij gemeenten

Door druk op gemeentelijke budgetten en de zeer beperkte gelegenheid 
van Dar om elders activiteiten te ontwikkelen is Dar sterk afhankelijk van de 
opdrachten van de gemeenten.

Inefficiënte bedrijfsprocessen

Inefficiënte processen belemmeren het behalen van de strategische 
doelstelling van “operational exellence”. Er is dan sprake van een achterstand. 
Niet alleen betekent dit de inzet van meer personeel en dus hogere kosten 
maar drukt ook het cijfer van de medewerkerstevredenheid.

ICT niet bij de tijd

Hoewel Dar geen state-of-the-art automatisering behoeft loopt de organisatie 
momenteel achter op de mogelijkheden die er zijn. Hierdoor wordt de 
doelstelling “operational exellence niet gehaald en is Dar onvoldoende 
kosteneffectief.

Kennisborging

Op te veel afdelingen zitten personen met specifieke kennis die niet binnen 
de afdeling gedeeld is. Bij uitval van deze personen ontstaat er een direct 
probleem. De kwaliteit van de dienstverlening heeft hier onder te lijden en 
belemmert de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden. 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is binnen Dar te hoog. Niet alleen verhoogt dit de kosten 
maar werkt ook verstorend op de organisatie.

Fraude

Binnen elke organisatie kan sprake zijn van opzettelijke misleiding om 
onrechtmatig voordeel te verkrijgen.

Management informatie

De managementinformatie is nog onvoldoende ontwikkeld om op alle fronten 
goede sturing te geven aan de organisatie. “Vooruit kijken” wordt daardoor 
geremd waardoor de voorspelbaarheid te gering is.

Bepalen juiste voorziening voor werkeloosheidsuitkering

Dar is eigenrisicodrager voor het geval een medewerker recht heeft op 
een werkeloosheidsuitkering. Ingeval een medewerker in enig jaar een 
werkeloosheidsuitkering wordt toegekend, wordt voor de volledige periode een 
voorziening getroffen.

Schending van wet- en regelgeving

Mogelijke schendingen betreffen die  van werktijden en milieu.

Materieel verlies als gevolg van het Coronavirus

In de strijd tegen het Coronavirus zijn door de overheid tal van maatregelen 
getroffen die een negatieve impact hebben op de economie. Veel bedrijven 
hebben hieronder financieel te lijden en boeken (hoge) materiële verliezen
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H

L
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H
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L
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L
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L

G

L
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L

L

L

L

L
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Strategisch

Strategisch

Strategisch

Operationeel

Operationeel

Operationeel

Financiële 
verslaglegging

Financiële 
verslaglegging

Wet- en regelgeving

Invloed van 
Coronavirus

In de aandeelhoudersovereenkomsten is opgenomen dat op de 
deelnemende gemeenten de inspanningsverplichting rust om jaarlijkse 
fluctuaties in de afname van diensten zoveel mogelijk te beperken. 
Hierdoor is Dar in staat anticiperende maatregelen te treffen bij langdurige 
afnemende diensten.

- Het systeem voor de inzameling wordt opnieuw ingericht  
- De registratieve processen rond dit systeem worden vereenvoudigd.
- De processen rond het IBOR-systeem worden verbeterd. 
- Interne processen zullen regelmatig geaudit worden door een intern auditteam.
- Met betere managementinformatie worden afwijkingen van de  norm eerder 
gesignaleerd.

Na het opnieuw inrichten van het systeem voor de inzameling kan verder 
geautomatiseerd worden. Aan de hand van de dit jaar geformuleerde ICT-
visie worden processen met de grootste impact geautomatiseerd.

- Kennis op afdelingen zo veel mogelijk delen
- Belangrijke werkzaamheden documenteren
- Outsourcen van niet specifieke Dar werkzaamheden 
- Opzoeken van samenwerkingsverbanden

Er ligt een organisatie breed actieplan om het ziekteverzuim naar een lager 
niveau terug te dringen.

Voor het doen van inkopen, bestellingen en betalingen gelden strikte 
regels en wordt het vier-ogen pricipe toegepast. Er zijn huisregels en 
gedragscodes die periodiek onder de aandacht van de medewerkers 
worden gebracht. De naleving van AO/IB- procedures vermindert de 
mogelijkheden tot frauderen. 

Er is een Dar-breed project opgestart om elk niveau van de gewenste 
informatie te voorzien. Dit project loopt parallel aan het verbeteren van de 
bedrijfsprocessen en AO/IC.

Dar accepteert het risico dat een voorziening moet worden getroffen. De 
hoogte van de voorziening wordt gebaseerd op ervaringscijfers.

Er zijn geen extra beheersmaatregelen noodzakelijk. Via het inplannen 
van chauffeurs wordt vermeden dat chauffeurs het rijtijdenbesluit 
overtreden. De wetgeving rond milieu wordt nagevolgd. Dar wordt in 
deze gecontroleerd door de ODRN. Aanwijzingen van de ODRN worden 
opgevolgd.

Ten aanzien van het personeel volgt Dar de instructies van de overheden 
om de effecten van het Coronavirus in te perken. Zo veel als mogelijk 
worden alle bedrijfsactiviteiten voortgezet.
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De mogelijke gevolgen van het Coronavirus voor onze 
onderneming 
Zoals toegelicht in de continuïteitsparagraaf  en Gebeurtenissen na balansdatum 
in de jaarrekening hebben het Coronavirus en maatregelen die door diverse overheden naar 
aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken vrijwel nauwelijks negatieve gevolgen 
gehad voor onze onderneming in de eerste drie maanden van 2020. De overheid heeft Dar N.V. 
aangemerkt als ‘vitaal’ waardoor de operationele activiteiten ook gedurende deze uitbraak 
gecontinueerd worden. De schaal en duur van deze pandemie blijven onzeker, maar zullen naar 
verwachting gematigde gevolgen hebben voor onze bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste risico’s die 
zouden kunnen voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake het Coronavirus zijn de volgende:

• Verlies van omzet en winstgevendheid. Gezien het maatschappelijk belang en het feit dat de
werkzaamheden van Dar geoormerkt zijn als cruciale werkzaamheden tijdens deze pandemie, gaan
onze werkzaamheden gewoon door (zowel afvalinzameling als beheer van de openbare ruimte).
Vanwege langlopende en reeds contractueel overeengekomen inbestedingsovereenkomsten met de
aandeelhoudende gemeente is het risico op omzetdaling beperkt. Wij voorzien dan ook geen belangrijke
daling van onze omzet. Vooralsnog gaan al onze operationele activiteiten gewoon door, slechts de
inzameling van grof afval is tijdelijk stop gezet. De impact hiervan op ons resultaat is nihil. Omzetverlies
zal met name optreden in het kader van evenementen. Onze inschatting is dat we t/m juli aanstaande
maximaal € 335k aan omzet verliezen. Het ziekteverzuim is na een korte preventieve piek bij aanvang
van het Coronavirus weer op een normale niveau (advies RIVM gevolgd). Dit hogere ziekteverzuim
heeft echter niet geleid tot omzetverlies, aangezien we voldoende hebben kunnen opschalen qua
personeelscapaciteit om de werkzaamheden gewoon uit te voeren.

Rondom de verwerking van onze ingezamelde afvalstromen hebben we bericht ontvangen dat de afzet
van textiel en plastic wellicht gestagneerd wordt door de uitbraak van het Coronavirus. Dit kan beteken
dat we het ingezamelde textiel niet meer naar de gebruikelijke verwerkers kunnen transporteren. We
zijn ons aan het beraden op oplossingen. Aangezien deze stroom verrekenbaar is, heeft dit voor Dar
geen financiële consequenties.

• Voor het realiseren van haar omzet, maakt Dar gebruik van (onder-) aannemers en uitzendkrachten.
Er zijn tot op heden geen signalen bij Dar gekomen dat 1 van deze partijen niet meer kan leveren.
Daarnaast is Dar van geen van haar (onder-) aannemers dusdanig afhankelijk dat deze op korte termijn
niet door een andere (onder-) aannemer of door eigen inzet vervangen kan worden. De markt voor
uitzendkrachten heeft zich bovendien in zeer korte tijd zodanig verruimd, zodat wij momenteel geen
probleem hebben om uitzendkrachten aan te trekken.

• Overheidssteun. Dar maakt geen gebruik van de steunmaatregelen van de overheid. Gezien de huidige
vooruitzichten, zullen wij hier ook geen gebruik van gaan maken.

• Liquiditeit en financiering: Omdat Dar nauwelijks te lijden heeft onder Coronavirus blijft de
liquiditeitenstroom intact. Belangrijkste afnemers van Dar zijn de zestal gemeente, waarbij Dar geen
debiteurenrisico’s heeft. Dar kan dan ook blijven voldoen aan haar financiële verplichtingen. Er zijn geen
convenanten met financiers (gemeente Nijmegen) waarin specifieke verplichtingen staan waaraan
Dar niet zou kunnen voldoen en tot directe opeisbaarheid van leningen zou kunnen leiden (zie ook
paragraaf Financiële instrumenten en risicobeheersing).

• Het grootste gedeelte van het kantoor personeel werkt vanuit huis. Ten aanzien van de administratieve
organisatie en interne beheersing zien wij geen verhoogd risico op fouten en/of fraude.  Dezelfde
procedures en AO/IC maatregelen welke normaal fysiek op kantoor bij Dar gelden, zijn ook van
toepassing tijdens het thuis werken. Uiteraard was het in het begin wennen om op deze manier te
werken, maar inmiddels denken we hier ook in kansen voor de toekomst in het kader van flexibiliteit
en mobiliteit. Vooralsnog is er, ook gezien het geringe uitval door zieke kantoormedewerkers, dan ook
geen sprake van grote achterstanden in werkzaamheden. De totstandkoming van de controle op de

jaarrekening is een voorbeeld, welke op afstand, zonder fysiek contact, samen met de accountants 
gerealiseerd is.

• Continuïteit. Zoals weergegeven op de continuïteitsparagraaf zien wij onder de huidige omstandigheden
geen risico’s die de continuïteit van de onderneming kunnen schaden. 

Vooruitzichten 
Zoals toegelicht in de continuïteitsparagraaf en de toelichting gebeurtenissen na balansdatum in de 
jaarrekening, hebben het Coronavirusen maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding 
daarvan zijn genomen om het virus in te perken beperkte gevolgen gehad voor onze onderneming in de 
eerste drie maanden van 2020. 

Wij hebben in de eerste drie maanden van 2020 nog nauwelijks daling van inkomsten ervaren ten opzichte 
van dezelfde periode in 2019. Operationeel is op dit moment slechts de inzameling van grof afval gestopt, 
waarvan de impact op ons resultaat nihil is. Het belangrijkste risico voor tijdens de Corinavirus uitbraak 
is de continuïteit in het uitvoeren van de dienstverlening. Hierbij is ziekteverzuim en de aanlevering van 
grond- en hulpstoffen belangrijk. Het ziekteverzuim lag in het begin van de Coronavirus uitbraak hoger 
dan in de vergelijkende periode van 2019. Dit had met name te maken met het feit dat er een aantal 
medewerkers preventief thuis zijn gebleven in verband met Coronavirus verschijnselen (richtlijnen RIVM 
zijn hier gevolgd). Wij hebben tevens geregeld contact met onze leveranciers om de tijdige aanlevering van 
grond- en hulpstoffen te bewaken. Voor de operationele activiteiten heeft dit niet tot problemen geleid en wij 
verwachten dat dit risico in de nabije toekomst beperkt is. Aangezien het kantoorpersoneel al vanuit thuis 
werkte, konden zij met deze klachten thuis hun werk voortzetten. Het ziekteverzuim is momenteel weer 
op het normale niveau. De verwachting is dat Dar onder gelijkblijvende omstandigheden haar activiteiten 
in de buitenruimte gewoon voort kan blijven zetten en aan al haar financiële verplichtingen kan blijven 
voldoen. Laat onverlet dat er een kans bestaat dat het Coronavirus bij een nieuwe verspreidingspiek in 
de loop van dit jaar nog kan leiden tot een hoog ziekteverzuim. De kans daarop achten we gezien de 
wijze waarop we ons werk “Coronaproof” uitvoeren, klein. Mocht dat toch optreden, dan liggen er met 
onze gemeenten afgestemde scenario’s klaar voor afschaling van de dienstverlening. 

In 2020 wordt een nieuw strategisch plan voor de jaren 2020 – 2024 opgesteld. Daarin wordt in ieder 
geval de ambitie uitgesproken om in nauwe samenwerking met onze gemeenten te verkennen hoe we op 
het gebied van circulaire economie en beheer openbare ruimte verdere voordelen voor onze gemeenten 
en burgers kunnen realiseren. Hiermee kunnen we de toegevoegde waarde van de organisatie Dar voor 
onze klanten verder vergroten.

De werkzaamheden en activiteiten in 2020 wijken niet in bijzondere mate af van die van 2019.

De extra kosten veroorzaakt door de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans kan Dar 
niet volledig doorberekenen in haar verkooptarieven. Deze kosten hebben een drukkend effect op het 
resultaat. Het gevolg van deze wet is dat Dar met nog meer nadruk de mogelijkheden onderzoekt om 
flexibele arbeidsplaatsen om te zetten in vaste dienstverbanden, danwel flexibiliteit te zoeken binnen 
vaste contracten. Gegeven het zeer seizoensmatige karakter en de onvoorspelbaarheid van inzet van 
personeel bij de IBOR activiteiten, is dit een forse uitdaging. 

In 2020 zal naar verwachting € 3,0 mln. worden geïnvesteerd met name in voertuigen en onderhoud aan 
gebouwen en terreinen.

Vanwege de impact van de extra kosten door de Wet Arbeidsmarkt in Balans zal het resultaat van 2019 
naar verwachting niet worden geëvenaard.

Nijmegen, 25 mei 2020 

G.T.M. de Bruin, algemeen directeur 
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Jaarrekening Dar NV 
geconsolideerd 2019

Geconsolideerde balans per 31 december 
Voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

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

31 december 
2019

551
18.340

18.891

313
4.297
3.125

7.735
26.627

14.202
482

4.285
7.658

26.627

31 december 
2018

584
18.346

18.931

329
2.910
1.626

4.865
23.796

13.574
149

2.928
7.145

23.796
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(Bedragen x € 1.000) 

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

Netto omzet publieke taken 
Netto omzet commerciële taken

Netto omzet 

Kosten van afvalverwerking 
Inhuur personeel
Uitbesteed werk
Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Afschrijvingskosten 
Overige bedrijfskosten 

Kosten

Bedrijfsresultaat
Overige financiële baten en lasten 

Resultaat voor belastingen 
Belastingen 

Resultaat na belastingen/
Totaalresultaat

2019

44.333
982

45.315

-11.271
-4.534
-7.012
-7.986
-2.125
-2.489
-8.826

-44.243

1.072
-170

902
-23

879

2018

39.844
668

40.512

-7.771
-4.895
-7.259
-7.210
-1.960
-2.491
-8.459

-40.045

467
-198

269
-19

250

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(Bedragen x € 1.000)

Bedrijfsresultaat 

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 
Mutatie voorzieningen 
Boekresultaat verkoop vaste activa
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden exclusief 
aflossingsverplichtingen en nog te betalen 
dividend

Mutaties in werkkapitaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde winstbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen immateriële vaste activa
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen (Im)materiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa

Kasstroom uit investerings-activiteiten

Aflossing leningen
Betaalde intrest
Nieuwe lening
Betaald dividend

Kasstroom uit financierings-activiteiten

Netto kasstroom

Deze kasstroom kan tevens als volgt 
worden weergegeven

Mutatie liquide middelen
Netto kasstroom

2019 2018

16
-1.132

240

-176
-2.368

95
0

-626
-170

2.000
-250

-115
2.641

-1.676

-230
-2.670

125
0

-611
-198

0
-201

1.072

2.538
333
-49

-876
3.019

-25

2.994

-2.449

954

1.499

1.499
1.499

467

2.477
-246

0

850
3.548

-19

3.529

-2.775

-1.010

-256

-256
-256
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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 de afgesloten inbestedingscontracten.

Vestigingsadres
De feitelijke vestigingsplaats is Kanaalstraat 401, 6541 XK te Nijmegen. KvK Nummer 9109332.

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. De posten in de geconsolideerde jaarrekening 
worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep.

Aangezien Dar N.V. in de winst- en verliesrekening over 2019 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 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen, natuurlijke personen en overige maatschappijen 
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen, natuurlijke personen en overige maatschappijen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Dar N.V. en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Schattingswijzigingen 
Met ingang van boekjaar 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden in de berekening 
van de noodzakelijke voorziening WW. In 2019 zijn de onderliggende parameters 
geëvalueerd en waar nodig aangepast naar de beste inschattingen van het management. Deze 
wijziging heeft impact op de opbouw van de voorziening en hierdoor op de dotatie in de winst- 
en verliesrekening. Als gevolg van de schattingswijziging is het resultaat voor belastingen over 
2019 € 102.000 hoger dan op basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie 
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Indien het voor het geven van het in artikel 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

Continuïteitsparagraaf 
De uitbraak van het Coronavirus heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Zoals toegelicht in de 
Gebeurtenissen na balansdatum, hebben maatregelen die door diverse overheden zijn genomen 
om het virus in te perken nauwelijks negatieve gevolgen gehad voor de resultaten van Dar.

Naast de reeds bekende effecten van de uitbraak van het Coronavirus en daaruit voortvloeiende 
overheidsmaatregelen leidt de macro-economische onzekerheid tot verstoring van de 
economische activiteit en is het onbekend wat de eventuele gevolgen op langere termijn voor 
onze bedrijfsactiviteiten zullen zijn. Het Coronavirus kan zich in verschillende richtingen 
ontwikkelen. Indien de maatschappij gedurende een langere periode wordt blootgesteld aan het 
Coronavirus, kan dit leiden tot minder resultaat maar zal niet ten koste gaan van onze 
liquiditeiten.

Al onze aandacht is er op gericht onze activiteiten in de buitenruimte voort te zetten. Hierbij hebben 
we door ziekteverzuim te maken met minder productieve uren van onze mensen. Dit verlies aan 
uren wordt aangevuld door extra menskracht in te huren. Van het indirecte personeel werkt het 
merendeel van de mensen vanuit huis.

We verwachten een zekere mate van omzetverlies zeker daar waar het evenementen betreft. De 
impact hiervan op ons resultaat is gering, aangezien onze winstmarges beperkt zijn.

Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het Coronavirus een 
materieel negatief effect hebben op onze financiële conditie, liquiditeiten of schattingselementen 
in de jaarrekening.

Algemene grondslagen
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 
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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 gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde 
vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken

Overige financiële baten en lasten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot 
de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid 
van de resultaten apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter 
van de post. Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden 
toegerekend naar aard en omvang toegelicht.

Pensioenregelingen
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. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet 
van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen 
en verzekeringsmaatschappijen betaald. 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. 

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 aangezien verkoop primair geschiedt aan 
onze aandeelhouders. 

Liquiditeitsrisico
Dar wordt hoofdzakelijk gefinancierd via langlopende leningen met de gemeente Nijmegen. Bij 
eventuele kortlopende tekorten heeft Dar een kredietfaciliteit bij de ING bank. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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
Materiële vaste activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering 
wordt verwezen naar Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

Bedrijfsgebouwen en –terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 
kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de boekwaarde van het materieel vast actief. 
Deze kosten worden aangemerkt als een belangrijk bestanddeel waarop afzonderlijk wordt 
afgeschreven.

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 sprake is van een bijzondere waardevermindering 
vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde (zie verder de paragraaf “Bijzondere 
waardeverminderingen van vaste activa”). Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee 
de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg 
van het door de deelneming behaalde resultaat

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.
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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.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De voorraden grond- 
en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijs of verkrijgingsprijzen onder toepassing van 
de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met 
de verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en 
in hun huidige staat te brengen.

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%.

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.

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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde.

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.

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
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- 
en verliesrekening voor zover ze aan werknemers verschuldigd zijn. Alle pensioenregelingen worden 
verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt 
als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt. Zie ook de Grondslag van pensioenregelingen.
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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. 

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.

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. 

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.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een 
looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn, voor zover aanwezig, 
omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden 
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De 
verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in 
de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit 
hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing 
als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft 
op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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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)

2 Materiële vaste activa

1 Immateriële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2019
bij: investeringen
af: afschrijvingen
af: desinvesteringen
Gereedmelding actief in ontwikkeling

Boekwaarde per 31 december 2019

Historische aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2019
Afschrijvings¬percentages

Software

584
176

-208
-1
0

551

1.936
1.385
25%

Het verloop van de materiële vaste activa in 2019 is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 
1 januari 2019
bij: investeringen
af: desinvesteringen
af: afschrijvingen
Gereedmelding actief in 
ontwikkeling

Boekwaarde per 31 
december 2019

Historische aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen 
per 31 december 2019
Afschrijvings¬percentages

10.886

320
-9

-794
60

10.463

20.904

10.441
0-25%

7.034

1.693
-36

-1.435
2

7.258

22.898

15.640
7%-35%

365

37
0

-101
0

301

1.896

1.595
10-50%

62

318
0
0

-62

318

318

0
0%

18.346

2.369
-45

-2.330
0

18.340

46.016

27.676

Bedrijfs 
gebouwen en 

terreinen

Machines en 
installaties

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen

Activa in 
ontwikkeling

Totaal

3 Voorraden

4 Vorderingen

Grond- en hulpstoffen

Handelsdebiteuren
Nominaal saldo
af: voorziening voor mogelijke oninbaarheid

Vorderingen op aandeelhouders
Overige vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op aandeelhouders
Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Wijchen

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.

31 december 2019

313

31 december 2019

429
-15

414

2.342
1.541

4.297

31 december 2019

305
83

177
141
946
690

2.342

31 december 2018

329

31 december 2018

540
-10

530

1.727
653

2.910

31 december 2018

96
97

414
6

1.054
60

1.727

5 Eigen vermogen

Voor de toelichting op de samenstellende bestanddelen van het eigen vermogen wordt verwezen 
naar de toelichting op de enkelvoudige balans.
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6 Voorzieningen

7 Langlopende schulden

Personeelsgerelateerde voorzieningen
Stand per 1 januari 2019
bij: dotatie
af: onttrekking

Stand per 31 december 2019

148
382
-48

482

In de personeelsgerelateerde voorzieningen zijn jubilea-uitkeringen en vertrek-/
arbeidsongeschiktheids- regelingen opgenomen. 

Het kortlopende deel van de voorziening (binnen 1 jaar) bedraagt € 215.987. Het langlopende 
gedeelte (langer dan een jaar) bedraagt € 266.077. Er zijn geen voorzieningen met een looptijd 
van 5 jaar.

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 € 343.202 zijn opgenomen onder de schulden 
op korte termijn. Een bedrag van € 435.940 heeft een looptijd langer dan 5 jaar.

Nieuwe lening gemeente Nijmegen
In 2019 is door de gemeente Nijmegen een lening verstrekt met een looptijd van 5 jaar zonder 
tussentijdse aflossingsverplichting. De vaste rente over de volle looptijd bedraagt 1%. 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht 
zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.

Lening gemeente Nijmegen
Nieuwbouw lening I
Nieuwe lening gemeente Nijmegen

Aflossingsverplichting

Schuld gemeente
Nijmegen 

31 december 2019

599
2.329
2.000

4.928
-643

4.285

Stand per 
31-12-2019

4.928

Aflossings 
verplichting 

2020

643

Resterende 
looptijd >1 jaar 

en < 5 jaar

3.849

Resterende 
looptijd >5 jaar

436

31 december 2018

898
2.656

0

3.554
-626

2.928

8 Kortlopende schulden

In de kortlopende schulden, exclusief aflossingsverplichting, 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.

Crediteuren

Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichtingen leningen gemeente 
Nijmegen

Belasting en sociale premies
Omzetbelasting
Loonheffing en sociale lasten
Pensioenpremies

Schulden aan aandeelhouders
Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2019

3.523

643

593
383
107

1.083

485
1.924

7.658

31 december 2018

3.556

626

427
368

99

894

793
1.276

7.145

Schulden aan aandeelhouders
Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Wijchen

31 december 2019

54
39
29
24

313
26

485

31 december 2018

20
19
32
40

621
61

793

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Onderstaande informatie is volledig van toepassing op Dar N.V., zowel geconsolideerd als 
enkelvoudig.

Bankgaranties
Er zijn geen bankgaranties ten behoeve van derden afgegeven.

Huur- leasecontracten
Dar N.V. heeft een huurverplichting ten aanzien van het gebruik van kopieerapparaten en diverse materialen 
voor uitvoering (bladblazer, bosmaaier etc.). De verplichting voor 2020 bedraagt € 31.431. Het deel van de 
verplichting met een looptijd tussen één en vijf jaren bedraagt € 134.992. Er zijn geen  huurverplichtingen 
met een looptijd van meer dan vijf jaren.
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Investeringsverplichtingen
De groep is ultimo 2019 voor een bedrag van € 1.212.679 aan investeringsverplichtingen aangegaan.

Onderhoudscontract
Dar N.V. heeft een onderhoudscontract ten aanzien van haar wagenpark. Dit contract heeft een 
resterende looptijd langer dan vijf jaren. De verplichting voor 2020 bedraagt € 507.620. Het deel van 
de verplichting met een looptijd tussen één en vijf jaren bedraagt € 1.047.485. De verplichting met 
een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 63.602.

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.

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 € 4,0 mln. Voor deze totale kredietfaciliteit 
heeft de gemeente Nijmegen een borgstelling verstrekt.

Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het Coronavirus heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door 
diverse overheden zijn genomen om het virus in te perken hebben beperkte negatieve gevolgen 
gehad voor onze economische activiteit. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de effecten 
van het Coronavirus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen 
voor onze medewerkers (zoveel mogelijk beperking van contacten van uitvoerende medewerkers 
binnen Dar en het grootste gedeelte van ons kantoor personeel werkt vanuit huis).

In dit stadium zijn de gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen 
het beleid en het advies van de diverse overheden en nationale instellingen blijven volgen en 
doen tegelijkertijd ons uiterste best om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, 
zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers in gevaar te brengen. De gevolgen van de 
maatregelen hebben echter geen impact op de continuïteitsveronderstelling of op de waardering van 
de balans en V&W per 31-12-2019. Wij verwijzen tevens naar toelichting Risico’s en onzekerheden 
in het bestuursverslag.

9 Netto omzet publieke taken

11 Sociale lasten

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

Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Wijchen
Overig

Pensioenpremies
Overige sociale lasten

Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Boekresultaat materiële vaste activa

2019

4.297
1.997
1.669
1.944

31.568
2.717

141

44.333

2019

1.021
1.104

2.125

2019

209
2.330

-50

2.489

2018

3.795
1.623
1.940
1.681

28.783
1.889

133

39.844

2018

912
1.048

1.960

2018

184
2.293

14

2.491

10 Lonen en salarissen

Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 164,5 FTE (98,1 direct en 66,4 indirect) in dienst 
op basis van een volledig dienstverband (2018: 159,5 waarvan direct 93,5 en indirect 66,0). 
Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2018: 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.

Bezoldiging Raad van Commissarissen
Voor bezoldiging van commissarissen van de rechtspersoon kwam in 2019 een bedrag van 
€ 60.662 ten laste van de groep (2018: € 55.248).

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
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14 Overige financiële baten en lasten

Rente leningen Gemeente Nijmegen
Rente banktegoeden

2019

-157
-13

-170

2018

-188
-10

-198

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. Vanaf 2016 is NVRD met 
de belastingdienst in gesprek geweest over de gevolgen hiervan. Dar heeft begin 2020 een 
vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst afgesloten. Deze vaststellingsovereenkomst 
is door de NVRD samen met de belastingsdienst opgezet. In deze overeenkomst is vastgelegd 
dat de inzamel- en IBOR activiteiten bij de deelnemers in Dar N.V. zijn vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting. Voor de opbrengstgerenerende afvalstromen is slechts 1% belastbaar 
voor de vennootschapsbelasting. De commerciele activiteiten in Dar Dienstverlening B.V. worden 
volledig VPB belast. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Het werkelijke 
belastingtarief is 19% (2018: 20%). Het effectieve belastingstarief is 2,5% (2018: 7%).

Honoraria
De honoraria voor de accountantsorganisatie belast met de controle van de jaarrekening, BDO 
Audit & Assurance B.V., zijn als volgt onder te verdelen.

Enkelvoudige jaarrekening 
Dar NV 2019 

13 Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

2019

721
647
834
338

3.101
131

3.054

8.826

2019

48
0

11
0

59

2018

660
614
949
340

2.881
127

2.888

8.459

2018

50
0

10
9

69
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31 december 2018

584
18.346

50

18.980

314
1.727
1.133

0
1.297

4.471

23.451

31 december 2019

551
18.340

65

18.956

300
2.342
1.511

781
2.449

7.383

26.339

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

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa 
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa 1)

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen op aandeelhouders
Vorderingen en overlopende activa
Groepsmaatschappijen
Liquide middelen

Totaal

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
Schulden aan aandeelhouders
Overige schulden
en overlopende passiva

 Totaal

31 december 2019

1.100
1.169

11.055
879

14.202

482

4.285

4.285

1.083
643

0
485

5.159

7.370

26.339

31 december 2018

1.100
1.169

11.055
250

13.574

149

2.928

2.928

894
627
407
793

4.079

6.800

23.451
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Winst- en verliesrekening 
(Bedragen x € 1.000)

Resultaat uit deelnemingen 
Vennootschappelijk resultaat

Resultaat

2019

16
863

879

2018

8
242

250

Toelichting op de balans en de winst- en 
verliesrekening

Toelichting op de onderscheiden posten van 
de balans

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 22 tot en met 29 opgenomen toelichting op de 
geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

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 2019 is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari 2019 Dar Dienstverlening BV 49
bij: kapitaalstorting in deelnemingen  0
bij: resultaat deelnemingen  16
af: overig  0

Boekwaarde per 31 december 2019 65
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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. 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Het resultaat over boekjaar 2018 ad € 250.353 is als dividend uitgekeerd.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 

Het resultaat na belastingen over boekjaar 2019 ad € 878.754 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, 25 mei 2020

De Directie:  Raad van Commissarissen:

dhr. drs. G.T.M de Bruin dhr. J. Storm,
algemeen directeur  president-commissaris 

mevr. drs. L.A. van Druten
mevr. drs. L. de Haas
dhr. ir. G. Uytdewilligen
dhr. drs. R.J.X. Wanders

De originele jaarrekening is door de directie en door de Raad van Commissarissen ondertekend 
en vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering d.d. 24 juni 2020

Resultaat boekjaar

Stand per 1 januari 2019
Af: dividenduitkering resultaat 2018
Bij: resultaat boekjaar 2019

Stand per 31 december 2019

250
-250
879

879 

Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Wijchen

Totaal aandelen geplaatst en volgestort

Stand per 1 januari 2019
Mutaties
Winstbestemming
Dividenduitkering
Resultaat boekjaar
Stand per 31 januari 2019

6.234
3.583
3.347
4.037

87.675
5.124

110.000

Aandelen 
kapitaal

1.100

0
0
0

1.100

Agio

1.169

0
0
0

1.169

Overige 
reserves

11.055

0
0
0

11.055

Resultaat
boekjaar

250

0
-250
879
879

Totaal

13.573

0
-250
879

14.202
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Statutaire regeling betreffende de bestemming van de 
winst (art.25)
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 2019 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.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over 
2019 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 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Dar N.V.

Overige gegevens

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

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.

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.

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 de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

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 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen 
voor de jaarrekening
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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 controleopdracht 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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 continuïteitsveronderstelling
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 Raad van Commissarissen 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, 25 mei 2020

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

W.g. M. Zoetman-Kiers RA
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