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Voorwoord.

De strategie heeft als uitgangspunt dat de verschillende onderdelen binnen 
de organisatie worden samengevoegd tot één bedrijf waarin optimaal wordt 
samengewerkt en alle kennis en kunde gebundeld wordt, zodat er een uniek 
bedrijf in de waterbouw ontstaat dat vraagstukken van onze klanten integraal kan 
aanpakken.

Door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers zijn we er in geslaagd dit 
bedrijf te bouwen. Koninklijke Smals NV presenteert zich sinds 2015 wereldwijd 
onder één merknaam als Royal Smals. Maar niet alleen presenteren wij ons onder 
één naam, we opereren ook daadwerkelijk als één bedrijf, één team.

Werken zoals in Leopoldshafen waarbij alle disciplines binnen Royal Smals aan 
bod komen (baggeren, verladen, transporteren, verhandelen van grind en het 
baggeren van verontreinigd slib) laten zien dat wij onze expertises hebben 
gebundeld en goed op elkaar afgestemd zijn.

Het afgelopen jaar is door het team ook hard gewerkt aan de verdere 
internationale groei. Het netwerk om dit mogelijk te maken is fors uitgebouwd. 
Nieuwe gebieden waar Smals sinds 2015 actief is zijn onder andere Engeland, de 
Balkan, India en Brazilië. Maar we blijven werken aan de ontwikkeling van nieuwe 
markten zoals in Zweden, Frankrijk en Afrika. Internationale groei is van essentieel 
belang om onze strategie waar te maken.

2015 was ook een moeilijk jaar. Een jaar met veel interne veranderingen 
om te komen tot één bedrijf. Aanpassingen van de structuur, sluiting van de 
grindverwerkingsinstallatie met gedwongen ontslagen, overgang naar één 
cao, introductie van Lean werken en verdere doorvoer van de centralisatie 
hebben veel gevraagd van onze medewerkers. Maar door hun inzet, flexibiliteit 
en betrokkenheid zijn al deze trajecten in 2015 succesvol afgerond en 
geïmplementeerd.

De markt stond in 2015 wederom onder druk, niet alleen vanuit de bouwsector 
voor onze divisie Bouwgrondstoffen, maar ook voor de divisie Dredging. In beide 
markten hebben we te maken gehad met minder afzet, minder projecten en een 
druk op de prijzen.

Als gevolg van de extra interne kosten vanwege de verdere centralisatie en 
saneringen, de tegenvallende marktomstandigheden en andere eenmalige 
afboekingen, hebben we het jaar af moeten sluiten met een beperkt resultaat 
maar zijn we in staat geweest een verlies te voorkomen.

De toekomst zien wij met vertrouwen tegemoet, in 2015 is een goede basis gelegd 
binnen de organisatie, we zien dat de markt voor Dredging weer aantrekt, de 
strategie voor de internationale groei gaat in 2016 de eerste opdrachten opleveren 
in de nieuwe marktgebieden en de markt voor bouwgrondstoffen zien we 
stabiliseren. De verwachting is dan ook dat we 2016 met winst gaan afsluiten en 
groei laten zien.

Frans van der Linden
Algemeen Directeur Koninklijke Smals NV

2015 was het jaar waarin we een verdere invulling hebben gegeven van de in 

2013 en 2014 hernieuwde strategie van de onderneming. Een strategie die na een 

herbezinning op de missie, en daarop hernieuwde visie geformuleerd is voor de 

gehele Royal Smals Groep.

Frans van der Linden
Algemeen Directeur 



Sanering Afrikasee in
ZOOM Gelsenkirschen,
Duitsland.

De ‘Afrikasee’, een kunstmatig meer, gelegen tussen 
‘Savanne en Regenwoud’, en waar elk half uur een 
reproductie van de stoomboot ‘Africa Queen’ met 
toeschouwers van de vele bijzondere exotische dieren 
ronddobberde.

LEENBA
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Er zijn 2 nieuwe nevengeulen aangelegd langs rivier 
de IJssel, ter hoogte van de Scheller en Oldener 
Buitenwaarden. De lage (in de zomer onvoldoende 
diepgang) en hoge waterstanden geven dit werk een 
bijzondere uitdaging.

‘Ruimte voor de Rivier’
Scheller en Oldener Buitenwaarden, 
Zwolle Nederland.



Kengetallen.
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Smals Bouwgrondstoffen BV
Smals Dredging GmbH
Smals Dredging BV
Smals Dredging UK Ltd.
Smals Verhuur BV
Smals Berkendonk BV
Smals IKW BV
Smals IJsselmeer BV

€ 1.000 x 2015 2014

Omzet 25.766 28.976

Bedrijfsresultaat 5 532

Resultaat voor Vpb -202 278

Netto winst 3 93

Eigen vermogen 13.254 13.251

Voorzieningen 2.756 5.345

Overig Vreemd vermogen 21.693 27.295

(waarvan egalisatiereserve KBP) 3.008 5.083

Operationele cash-flow (winst+afschrijvingen+impairment) 3.246 3.175

EV / TV 35% 30%

Netto winst / EV 0% 0%

Het resultaat heeft in 2015 onder druk gestaan ten gevolge van de volgende 

ontwikkelingen:

•  Tegenvallende markt Dredging waardoor er een onderbezetting was op het 

materieel.

•  Reorganisatiekosten ten gevolge van het sluiten van de grindverwerkings-

installatie en aanvullende reductie van het aantal formatieplaatsen.

•  Afboeking langdurig verlieslatend contract voor inkoop van grind, dit mede ten 

gevolge van sluiting van de grindverwerkingsinstallatie.

Door adequaat op de ontwikkelingen te reageren hebben we kunnen voorkomen 

dat 2015 een verlieslatend jaar is geworden.
Koninklijke Smals NV.
Jaarverslag 2015. 
Groeien door samenwerken.



Overstromingskans
aanzienlijk beperkt,
Slochteren Nederland.

In opdracht van Arcadis Nederland verzorgden wij dit 
mooie project in Noord-Oost Groningen. Royal Smals 
was de beste partij voor dit Best Value Procurement 
contract. De dijk is aan de binnenzijde versterkt en de 
overstromingskans beperkt van 1/50 naar 1/100 jaar. 

LEENBA
R A P I D  D E W A T E R I N G  S Y S T E M



Koninklijke Smals NV.
Jaarverslag 2015. 
Groeien door samenwerken.

Missie en visie van de groep.

De missie van de onderneming is: Samen bouwen aan een veilige en prettige 
leefomgeving voor nu en later.

Ten aanzien van de visie zijn er ook geen veranderingen gewenst en deze is als volgt:
Koninklijke Smals is een internationaal opererende familieonderneming. Wij 
willen vooraanstaand en uniek blijven in het bieden van integrale oplossingen 
voor water-gerelateerde projecten en optimale benutting van vrijkomende 
grondstromen.

We bedenken, ontwikkelen, realiseren, beheren en onderhouden land en 
waterwerken, waarbij we een minimale milieubelasting nastreven gericht op een 
langdurige veilige samenleving. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen 
wordt er regelmatig in partnerships gewerkt.

Smals wil op een financieel gezonde basis verantwoord groeien, met behoud 
van haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Groei wordt gerealiseerd door 
verbreding en schaalvergroting van onze activiteiten. Onze continu verbeterende 
organisatie beschikt hiertoe over gemotiveerde medewerkers met een bijpassend 
hoog kennisniveau.

De in 2014 opgestelde missie is onveranderd van toepassing. Er zijn geen 

ontwikkelingen of veranderingen in de markt, maatschappelijk en geografisch, 

de kennis, kunde en specialisme van onze onderneming die een verandering of 

bijstelling van de missie noodzakelijk maken.

Samen bouwen
aan een veilige en prettige
leefomgeving voor nu en later.

Flood & Coast
beurs Londen.
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Waterkwaliteit verbeteren
in twee grote meren bij
Olympisch dorp Brazilië.

De meren staan  in open verbinding met de Atlantische 
oceaan. Door de aanwezige geul weer open te 
baggeren wordt uitwisseling van schoon zeewater met 
het brakke water in het natuurgebied weer mogelijk 
gemaakt. De waterkwaliteit wordt sterk verbeterd en 
de zeldzame flora en fauna kan zich weer herstellen.



Koninklijke Smals NV.
Jaarverslag 2015. 
Groeien door samenwerken.

Groeien door intern/extern samenwerken.

In 2015 is het aantal partners waarmee wij een langdurige relatie gaan opbouwen 
fors toegenomen. Dit netwerk is van cruciaal belang om de internationale groei 
die we nastreven waar te maken. Deze partners zitten over de hele wereld. Zo 
werken we intensief samen met producenten van producten en materieel dat 
wij nodig hebben bij de realisatie van onze projecten, lokale aannemers en 
overheden, ambassades en is het streven om in ieder land/gebied een voor 100% 
aan Smals gebonden agent te hebben.

Met veel partners zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten en zijn ook de 
eerste successen geboekt met concrete projecten die aantoonbaar voortgekomen 
zijn uit deze samenwerkingsverbanden.

De interne samenwerking is even cruciaal als de externe. Het opereren als één 
bedrijf, één team is noodzakelijk om de meer grotere en complexe projecten in het 
buitenland goed uit te kunnen voeren.

Deze interne samenwerking is in 2015 versterkt en we kunnen zeggen dat we nu 
als één team opereren en alle krachten, kennis, expertise en knowhow gebundeld 
hebben. Hierdoor kunnen we onze klanten een integrale aanpak bieden en zijn we 
in staat om voor ieder project de meest optimale oplossing te bedenken.

De samenwerking tussen het externe netwerk en het interne team is parallel aan 
de eerder genoemde ontwikkelingen verankerd zodat tussen deze twee netwerken 
een optimale uitwisseling plaatsvindt.

Hiermee is een goede basis gelegd om de verdere internationale groei in de 
komende jaren waar te maken.

Vanuit onze missie en visie is een strategie geformuleerd die uitgaat van 

internationale groei op basis van externe en interne samenwerking. Wij geloven er 

sterk in dat een gezonde stabiele groei alleen mogelijk is als je werkt met externe 

relaties in langdurige duurzame partnerships maar ook intern een optimale 

samenwerking nastreeft.

Handelsmissie India
met Premier Rutte.
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Vorsperre stuwmeer voor
drinkwaterverzorging,
Solingen Duitsland.

De Sengbachtalsperre ligt in het stroomgebied 
van de Wupper en is een stuwmeer voor de 
drinkwaterverzorging van de stad Solingen. Om te 
voorkomen dat sediment uit de toevoerende beken 
in het stuwmeer terechtkomt is een zogenaamde 
Vorsperre aangelegd.



Koninklijke Smals NV.
Jaarverslag 2015. 
Groeien door samenwerken.

Strategie en aandachtsgebieden.

Het optimaal benutten van de vrijkomende grondstofstromen is hierbij een 
essentieel kennisgebied. Deze kennis zit verankerd in Bouwgrondstoffen waarmee 
dit bedrijfsonderdeel van essentieel belang is bij de uitvoering van de strategie.
Om dit te bereiken is internationale groei noodzakelijk, waarbij groei niet alleen 
wordt gezien als verhoging van de omzet, maar vooral als een verbetering van het 
rendement.

Om internationaal te opereren is het noodzakelijk zeer flexibel te zijn als 
organisatie. Op deze wijze kan worden ingespeeld op in- en externe ontwikke-
lingen. Groei kan hierbij zowel autonoom als via acquisitie bereikt worden.

Voor het realiseren van de groei hebben in 2015 de volgende aandachtsgebieden 
centraal gestaan bij de uitvoer van de strategie:
•  Groeien door samenwerking met partners, inmiddels een netwerk opgebouwd 

met ruim 20 sterke internationale partners die Smals ondersteunen bij het 
realiseren van de groei.

•  Bundeling van kennis en kunde.
•  Uitbreiding materieel, eigen engineering en bouw zodat we voor ieder project 

de juiste oplossing kunnen bieden.
•  Marktonderzoeken in landen en gebieden waar Smals groeikansen ziet.
•  Actief opbouwen van netwerken en agenten in landen waar Smals wil groeien.
•  Aandachtsgebieden voor de komende tijd zijn onder andere Engeland, de 

Balkan, India, Brazilië, Zweden, Afrika, Frankrijk, Turkije en Spanje. Deze naast 
de landen waar Smals al geruime tijd actief is binnen West Europa en waar het 
netwerk en agentschap al optimaal ingezet wordt.

De strategie ondersteunt de missie en de visie en is de basis om te komen tot een 

structurele financiële gezonde basis. Vanuit de missie en visie is de strategie dat 

Koninklijke Smals NV een unieke aannemer in de waterbouw wil zijn, waarbij alle 

bedrijfsonderdelen een positieve bijdrage moeten leveren aan het groepsresultaat.

Sterke netwerken
en agenten.
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Uniek project, baggeren echte
sludge uit verlande lagune
Oldham, Engeland.

Sludge is de correcte Engelse benaming voor “bagger” 
wat vrijkomt bij een waterzuiveringsinstallatie. Op 
zichzelf voor mens en milieu helemaal geen probleem, 
echter wil men op die locatie een nieuwe installatie 
bouwen.

LEENBA
R A P I D  D E W A T E R I N G  S Y S T E M



De Raad heeft de jaarstukken en de accountantsverklaring met de accountant 
besproken. Mede op grond van deze accountantsverklaring stellen wij voor deze 
jaarrekening overeenkomstig vast te stellen en tevens het Bestuur te dechargeren 
voor zijn beleid gedurende dit boekjaar.

Het Bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur de heer F. van der Linden, 
als CEO verantwoordelijk voor de leiding van de onderneming en de heer 
M.R. Smals als mede-statutair directeur. 

Het boekjaar 2015 was wederom een moeilijk jaar voor de (water)bouwsector. 
De zand- en grindvoorziening en de zand- en grindhandel bleef op het zelfde 
lage niveau als in het voorgaande jaar. De volumes en de marges bleven onder 
druk staan. De aandacht van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen is 
voortdurend gericht geweest op een structurele verbetering van de resultaten 
door onder meer het verlagen van de kosten en het verbeteren van de efficiency, 
alsmede op verdere versterking en verbreding van de activiteiten. De cash-flow en 
de balans hebben voortdurend aandacht gekregen. 

Ook binnen de baggerdivisie hebben we in 2015 te maken gehad met een 
stagnerende markt in Europa. De internationale groei die de onderneming 
nastreeft heeft in 2015 nog niet geleid tot opdrachten. In 2015 is vooral gewerkt 
aan het opzetten van het netwerk en het verkennen van de landen waar deze 
groei gerealiseerd kan worden. De baggerdivisie heeft hierdoor de laagste omzet 
sinds jaren geboekt en daardoor ook het jaar met verlies afgesloten.

Daarnaast waren er in 2015 extra kosten en afboekingen te verwerken ten 
gevolge van de centralisatie, de sluiting van de Grindverwerkingsinstallatie en 
het afboeken van een structureel verlieslatend contract. Dit heeft geleid tot 
een balanspositie, die eind 2015 binnen de convenanten met de banken past, 
echter in het derde kwartaal 2015 niet waardoor voor dit kwartaal een waiver is  

 
 
 
 
aangevraagd en toegekend is door de bank. De druk om terughoudend te zijn met 
het doen van investeringen blijft van kracht om de liquiditeitspositie te verbeteren.

Er zijn indicaties van een licht herstel van de bouwmarkt in 2016. Dit herstel zal 
echter beperkt zijn en de beheersing van kosten en efficiëntie zijn ook in het 
lopende jaar van groot belang. Voor de baggerdivisie wordt een herstel verwacht 
omdat er duidelijk meer aanvragen zijn dan een jaar geleden en het internationale 
netwerk tot de eerste aanvragen en opdrachten heeft geleid.

In 2015 heeft de Raad van Commissarissen 4 maal vergaderd met het Bestuur, 
waarbij ook de aandeelhouders aanwezig waren en inbreng leverden. Ook buiten 
de vergaderingen heeft regelmatig overleg plaatsgevonden. De Raad heeft een 
bijeenkomst van het Bestuur met de afdelingshoofden bijgewoond. Tijdens deze 
bijeenkomst werd de toekomststrategie van het bedrijf toegelicht.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de vennootschap, 

bieden wij u hierbij de door de directie opgemaakte jaarrekening 2015 van 

Koninklijke Smals NV aan. Deze jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young 

Accountants LLP en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

Koninklijke Smals NV.
Jaarverslag 2015. 
Groeien door samenwerken.

Pre-Advies van de Raad van Commissarissen.
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Koninklijke Smals NV.
Jaarverslag 2015. 
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Buiten de reguliere vergaderingen is er frequent overleg geweest tussen het 
Bestuur en de Voorzitter van de Raad. De Voorzitter van de Raad heeft een 
vergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond.

De Raad heeft haar samenstelling en functioneren geëvalueerd. Hierbij is ook 
gekeken naar de relatie met en het functioneren van het Bestuur. Met het oog op 
het bereiken van de 72-jarige leeftijd is begin 2015 besloten nieuwe leden voor de 
Raad aan te werven.

Helaas is in juli 2015 de president-commissaris, de heer J. Franssen van de 
Putte, plotseling overleden. Just Franssen van de Putte trad in 2007 aan in deze 
functie. Hij heeft met veel belangstelling, deskundigheid en toewijding deze taak 
vervuld, waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn. Deze tragische gebeurtenis 
maakte veel indruk op degenen die hem hebben leren kennen als een warme 
persoonlijkheid.
 
Inmiddels zijn door de aandeelhouders als nieuwe commissaris aangetrokken de 
heer P. Op Heij met brede accountants ervaring, de heer J. van ’t Hoff met een 
specifieke en internationale ervaring in de baggerwereld en de heer P. Thissen, die 
als eigenaar van een familiebedrijf veel ervaring heeft opgedaan met het leiden 
van een middelgrote familieonderneming. De heer C. Halkes is bereid gevonden 
gedurende een overgangsperiode in 2016 het voorzitterschap van de Raad waar te 
nemen. Met deze bezetting is de continuïteit van het toezicht op de onderneming 
en haar bestuurders gewaarborgd.

Wij willen graag besluiten met een welgemeend woord van dank aan het Bestuur 
en medewerkers voor hun positieve inzet in de huidige dynamische en moeilijke 
marktomstandigheden.

Cuijk, 24 maart 2016

Drs. C.J.J. Halkes    J. van ’t Hoff MSc. Eng.

P.M.J. Op Heij RA    P.M.J. Thissen



P.M.J. Thissen
P.M.J. Thissen is sinds 1 januari 
2016 als commissaris verbonden 
aan Koninklijke Smals NV. Als 
DGA van het familiebedrijf Thissen 
Installatietechniek BV met 
vestigingen in Venlo en Geleen en de 
laatste jaren als directeur van Unica 
Installatietechniek BV heeft hij een 
30 jarige ervaring opgedaan in de 
bouw- en installatiesector.
Hij heeft jarenlang leiding mogen 
geven aan een bedrijf dat zich heeft 
weten te onderscheiden door het 
implementeren van duurzame en 
innovatieve installatie concepten.

P.M.J. Op Heij RA
P.M.J. Op Heij RA is sinds 24 
september 2015 als commissaris 
verbonden aan Koninklijke Smals 
NV. Hij was tot 1 juni 2015 als 
partner verbonden aan Deloitte. In 
deze functie heeft hij veel gewerkt 
voor familiebedrijven en kennis en 
ervaring opgedaan met betrekking 
tot governance en strategische 
ontwikkeling.

J. van ’t Hoff MSc. Eng.
Ir. J. van ’t Hoff is sinds 24 september 
2015 als commissaris verbonden aan 
Koninklijke Smals NV. Na werkzaam 
te zijn geweest bij een raadgevend 
adviesbureau in de waterbouw en bij 
diverse baggerbedrijven is hij meer 
dan 25 jaar zelfstandig raadgevend 
ingenieur in de waterbouw, met 
name in baggertoepassingen. Zijn 
adviespraktijk is zowel nationaal als 
internationaal in grootschalige en in 
kleinschalige baggerprojecten. Ook 
heeft hij een grote betrokkenheid in 
de opleiding van jonge professionals 
in de baggerindustrie.

Smals Ltd UK
Flood Expo.

Drs. C.J.J. Halkes
Drs. C.J.J. Halkes is sinds 1 juli 2004 
als commissaris verbonden aan 
Koninklijke Smals NV Als directeur/
eigenaar van Te Strake BV, met 
belangen in de hightechsector, heeft 
hij langjarige ervaring in het leiden 
en opbouwen van een innovatief 
familiebedrijf met vestigingen in 
diverse landen in de wereld.



Laatste fase 40 jaar zandwinning
Kraaijenbergse Plassen,
Cuijk, Nederland.

Medio 2014 is de industriezandwinning door Royal 
Smals in de Kraaijenbergse Plassen bëeindigd. De 
herinrichting van het laatste gedeelte wordt begin 
2016 afgerond. De ophoogzandproductie vanuit deze 
locatie loopt nog tot eind 2017.



Ondanks dat 2015 vanuit de markt gezien voor Smals Dredging BV een erg moeilijk 
jaar was, is de interne organisatie wel verder ontwikkeld zodat deze klaar is voor 
de realisatie van de gekozen strategie. Zowel intern als extern is de basis gelegd 
voor herstel en groei van Smals Dredging BV.

De tegenvallende markt heeft ertoe geleid dat binnen Dredging een onder-
bezetting van het materieel is ontstaan dat drukt op het operationele resultaat. 
Binnen Smals Bouwgrondstoffen BV hebben we ook nog steeds te maken 
met een tegenvallende markt waarbij volumes en prijzen onder druk blijven 
staan. Door het verlagen van de productiekostprijs en andere kosten, het 
verhogen van de afzet aan ophoogzanden van het project Over de Maas, de 
Kraaijenbergse plassen in Cuijk en het verwerken van het eigen grinddepot in de 
grindverwerkingsinstallatie, is het resultaat van Smals Bouwgrondstoffen BV 
goed. Vanaf najaar 2014 ligt de zandverwerkingsinstallatie “Vierlingsbeek” in het 
project Over de Maas.

De ruime vloot bagger- en transportmaterieel wordt naast het uitvoeren van eigen 
projecten ook ingezet voor de internationale bagger- en verhuurmarkt. De interne 
verhuur stond onder druk door de tegenvallende markt voor Smals Dredging BV, 
de externe verhuur daarentegen was over 2015 boven verwachting.

Het jaar 2015 is met een beperkt positief resultaat afgesloten. Het resultaat 

wordt voornamelijk bepaald door:

•  Incidentele baten/vrijval voorzieningen.

•  Tegenvallende markt en resultaten divisie Dredging, onderbezetting materieel.

•  Reorganisatiekosten, sluiting grindverwerkingsinstallatie en reductie van 

formatieplaatsen/aanpassing.

•  Structuur.

•  Positieve resultaten in Smals Bouwgrondstoffen BV door toename verkoop 

ophoogzanden en verwerken eigen grinddepot.

•  Afboeking op langdurig verlieslatend contract inkoop grondstoffen, mede ten 

gevolge van sluiting grindverwerkingsinstallatie.

•  Kosten voor uitvoer verdere centralisatie. Koninklijke Smals NV.
Jaarverslag 2015. 
Groeien door samenwerken.

Terugblik op 2015.

Ruime vloot bagger- en
transportmaterieel.
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Zandverwerkingsinstallatie
Vierlingsbeek.

De komende 3 tot 4 jaar is onze zandverwerkings-
installatie Vierlingsbeek actief in project Over de 
Maas te Alphen (NB). In het najaar 2016 wordt de 
zandverwerkingsinstallatie verplaatst naar de West 
plas binnen het huidige project.



De huidige organisatiestructuur ondersteunt de strategie. Er worden geen 
ingrijpende maatregelen meer verwacht.

Voor bouwgrondstoffen zijn de verwachtingen een stabilisatie van de afzet en 
prijzen in zowel de industriezanden als de ophoogzanden. De grindverwerkings-
installatie is per 31 december 2015 gesloten en heeft geen invloed meer op het 
resultaat van de onderneming.

In het najaar 2016 wordt de zandverwerkingsinstallatie verplaatst naar de West 
plas binnen het huidige project Over de Maas. Op basis van de huidige volumes is 
de verwachting dat we tot en met 2019 binnen het project Over de Maas kunnen 
blijven produceren. Vanaf 2019 gaat Smals haar zand winnen binnen het project 
Geertjesgolf, waar een voorraad aanwezig is voor minimaal 10 jaar. De groep 
beschikt dus over ruime voorraadposities die haar continuïteit waarborgen.

Voor de lange termijn strategie ontwikkelt Smals op het IJsselmeer een eigen 
zandwinproject. Dit project biedt qua voorraden een basis voor ongeveer 30 jaar.

Verder is de verwachting dat Smals een aantal oude projecten financieel positief 
kan afwikkelen waardoor deze gaan bijdragen aan het resultaat over 2016.

De verwachting is dat het jaar 2016 met winst wordt afgesloten.

De vooruitzichten voor 2016 zijn duidelijk beter dan voor 2015. De orderportefeuille 

van Smals Dredging is hoger dan vorig jaar en ook is 2016 gestart met meer 

projecten dan 2015. Gelet op de aanvragen vanuit de markt en de eerste resultaten 

vanuit het nieuw opgebouwde internationale netwerk, is de verwachting dat 2016 

voor Smals Dredging een significant beter jaar gaat worden.
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Vooruitzichten.

Zandverlading
Vierlingsbeek.
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Veiligheid / Ongevallen 2015.
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en krijgt veel aandacht binnen de 
organisatie. Om het aantal ongevallen zo laag mogelijk of zelfs nul te houden wordt 
er regelmatig in de tooxbox-vergadering aandacht besteed aan veiligheid (onder 
andere gebruik van PBM, veilig tillen/hijsen, etc.). 

Ook moeten alle operationele medewerkers in het bezit zijn van een basis of VOL/
VCA-diploma en zijn we in 2015 gestart met het verzorgen van een BHV-opleiding 
voor die groep operationele medewerkers die nog niet in het bezit waren van het 
BHV-diploma. 

Ondanks bovengenoemde voorzorgs-/preventiemaatregelen hebben er in 2015 
8 kleine incidenten, zonder blijvend letsel, plaatsgevonden.

Alle ongevallen zijn door de KAM-afdeling onderzocht en daar waar nodig/ mogelijk 
hebben aanpassingen plaatsgevonden of is er extra aandacht besteed aan een 
bepaald onderwerp in een toolbox-vergadering.

PMO (preventief medisch onderzoek).
Eind 2015 zijn we gestart met het Preventief Medisch Onderzoek. Het PMO wordt in 
2016 afgerond. 

Ontwikkeling van de medewerkers.
Het HRM beleid is er op gericht dat alle medewerkers en de structuur zich zodanig 
ontwikkelen dat hiermee de realisatie van de visie en strategie maximaal wordt 
ondersteund.

Op 31 december 2015 zijn er 93 medewerkers (87 fte) werkzaam binnen Royal Smals.  

Er zijn 4 medewerkers in dienst gekomen en 6 medewerkers uit dienst gegaan. 

We hebben door structureel veel aandacht te besteden aan het terugdringen van 

ziekteverzuim ook in 2015 het verzuimpercentage laag kunnen houden.
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Personeel en organisatie.

93 medewerkers (87 fte)

83% fulltime

17% parttime

Indien de laatste werkdag 31 december 2015 is wordt de uitdiensttreding 

in 2016  meegenomen en wordt de medewerker niet meegeteld in het 

aantal uitdiensttreders in 2015.

verdeling man/vrouw

82% man

18% vrouw



Het in 2014 ingevoerde pro-actieve opleidingsbeleid is verder doorgezet in 2015. 
Mede door het nieuw ingevoerde beoordelings- en functionerings-systeem vindt er 
een betere afstemming plaats tussen de gewenste ontwikkeling vanuit zowel de 
werkgever als de medewerker.  

Opleidingskosten.
2015: ± € 70.000,-
2014: ± € 70.000,-

Buitenland.
Een van onze doelstellingen is groei in het buitenland; dit betekent dat onze 
medewerkers ook in het (verre) buitenland aan het werk zijn. In dit kader zijn we 
in 2015 gestart met de ontwikkeling van secundaire arbeidsvoorwaarden voor het 
werken in het buitenland. 

Uniformering arbeidsvoorwaarden.
De strategie van de organisatie is gericht op het opereren als 1 onderneming. In dit 
kader is in 2015 gestart met het proces om te komen tot harmonisatie/ uniformering 
van de verschillende cao’s en arbeidsvoorwaarden.

Na diverse overleggen is op 19 juni 2015 met de vakbonden en OR  overeenstemming 
bereikt over het, per 1 augustus 2015, van toepassing zijn van de cao Waterbouw 
(inclusief specifieke aanpassingen) voor alle medewerkers behorende tot de 
Nederlandse vennootschappen. 

In 2016 vindt de afronding van het harmonisatieproces plaats: de actualisatie van 
alle functiebeschrijvingen en het opstellen van het nieuwe loongebouw. 

Automatisering HRM.
In 2015 is het onderzoek gestart naar een nieuw HRM-systeem. Het nieuwe pakket 
moet het proces vanaf de urenregistratie tot en met de verloning/loonstrook 
bevatten. Daarnaast moet in het nieuwe systeem de verzuim- en verlofregistratie 
plaatsvinden en moeten alle personeelsdossiers worden opgeslagen.

De integratie van alle processen op HRM-gebied zorgt niet alleen voor een besparing 
in geld, de tijd die gewonnen wordt omdat gegevens nog maar op één plek worden 
beheerd is nog veel waardevoller.
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In 2015 heeft Smals haar organisatiestructuur gewijzigd zodat deze beter aansluit 

op de strategie. De nieuwe structuur is compacter en heeft kortere lijnen waardoor 

de interne samenwerking en communicatie optimaler verloopt. Ook is de besluit-

vorming hierdoor effectiever.
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Gewijzigde organisatiestructuur.
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Als onderdeel van het managementsysteem heeft Smals Dredging BV haar 
milieubeleid vastgesteld. Het beleid is erop gericht de carbonvoetafdruk te ver-
kleinen, onder andere door middel van gerichte investeringen en slimme innovaties. 
Daarbij gaat Smals Dredging BV verder dan de milieueisen die de wet stelt. 

In dat kader wordt continue gekeken of er (technisch) mogelijkheden zijn om de 
CO2-footprint te verbeteren. Enkele initiatieven en maatregelen die zijn geïnitieerd:
• Energiezuinige Led-verlichting geplaatst in de nieuwe werkplaats.
•  Restwarmte van verbrandingsmotoren wordt met behulp van warmtewisselaars 

teruggewonnen aan boord van de ZVI-Vierlingsbeek.
•  Onderzoekstraject gestart om ‘bagger’ die vrijkomt bij projecten vaker en efficiënter 

op locatie toe te passen.
•  Nieuwe breker aan boord van de ZVI-Vierlingsbeek in gebruik genomen die de 

grovere grindfractie breekt tot een bruikbare fractie voor betonzand. Dit reduceert 
het aantal transportbewegingen van en naar de installatie.

•  Modificatie uitgevoerd van de waaier en het pomphuis van de zuiger Pluto.
•  Met succes onderzoek verricht naar de relatie tussen de sturingselementen aan 

boord van de zuigers en het brandstofverbruik in relatie tot de gewenste productie.
•  Gedurende het jaar is aandacht geschonken aan het energie bewustzijn en het 

gedrag van medewerkers.

Met betrekking tot gezondheid en welzijn van medewerkers is de RI&E geactualiseerd 
voor zowel het kantoor als ook de productielocaties en werkplaats c.q. magazijn. 
Tevens zijn de medewerkers uitgenodigd deel te nemen aan het Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO). Daarnaast is een calamiteiten/ontruimingsoefening gehouden, 
waarbij een brand in de e-ruimte aan boord van de ZVI-Vierlingsbeek is gesimuleerd.
Om eventuele overlast naar de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen, wordt 
continu gekeken of er technische mogelijkheden zijn om het geluid van onze 
installaties tot een minimum te bepreken.
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MVO en duurzaamheid.
In verband met het samengaan van Klaar en Geluk in Smals Dredging BV is voor 

de nieuwe onderneming één kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem 

opgezet. Op basis van dit nieuwe managementsysteem, welke is vastgelegd in een 

handboek, zijn in het vierde kwartaal van 2015 diverse certificaten behaald.

• ISO 9001:2008
• VCA** versie 5.1
•  BRL 7000 versie 5, 

protocol 7003 versie 3.2



Bevordering van de leercultuur.
In 2015 zijn een tweetal trajecten uitgevoerd ter bevordering van de leercultuur 
en duurzame inzetbaarheid voor werknemers. Door een verhoogde leercultuur 
zijn medewerkers beter in staat gesteld zelfstandig als team te opereren zonder 
bemoeienis van leidinggevenden. Medewerkers zijn hierdoor in staat zelf hun 
werk(proces) anders en beter in te richten, wat de betrokkenheid van de medewerker 
in de organisatie heeft vergroot. Er is een toename van inzicht en bewustwording 
van verspillingen bij medewerkers vastgesteld. Zij zijn nu beter in staat verspillingen 
te herkennen en kunnen deze zelfstandig beperken of zelfs elimineren. Zoals het 
wegnemen van dubbel werk en onnodige bureaucratische rompslomp.

Medewerkers zijn in staat gesteld de doelstellingen en KPI’s van de organisatie te 
begrijpen en hun eigen invloed op deze doelstellingen duidelijk te krijgen. Het effect 
van hun eigen inzet is in duidelijke overzichten (dashboards) weergegeven. Hierdoor 
is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers toegenomen, alsmede de 
transparantie van de doelstellingen van de organisatie. Een betere afstemming 
is gecreëerd, waardoor meer waardering is ontstaan tussen de medewerkers van 
verschillende afdelingen.

Korte vooruitblik naar 2016.
Het ISO 14001 certificaat van Smals Bouwgrondstoffen BV is/wordt het eerste 
kwartaal van 2016 op het niveau van Koninklijke Smals NV gebracht. Tevens is/
wordt in deze periode het VCA* certificaat voor Smals Verhuur BV behaald.

In 2016 gaat extra aandacht uit naar bewustwording van medewerkers met 
betrekking tot energiegebruik en CO2-reductie. Het thema is “energie in het bedrijf”. 
Gedurende het jaar wordt interactief met de medewerkers gemeten en geëvalueerd.

Aan boord van de ZVI-Vierlingsbeek wordt een verbouwing gerealiseerd voor 
de aanvoer van de fractie 2/5 materiaal. Dit geeft een verhoging van het 
terreinrendement wat leidt tot een efficiëntere zandwinning en daarmee een 
positief effect op het energiegebruik.

Voor de projecten wordt de toepassingsmogelijkheid van een “hybride-aggregaat” 
beoordeeld.

In de loop van 2016 worden de energiecontracten opnieuw beoordeeld. Daarbij 
wordt gestreefd het aandeel groene stroom fors te verhogen.

Lean werkprocessen.
In 2015 zijn een drietal projecten doorlopen waarbij de werkwijze conform de lean-
systematiek is gehanteerd. Bij dit proces wordt de organisatie begeleid door Pro 
Circle, een extern bedrijf gespecialiseerd in dit proces. 

De projecten stonden in het teken van brandstofverbruik, de Overall Equipment 
Effectiveness, ofwel de daadwerkelijke benuttingsgraad, van de ZVI-Vierlingsbeek-
combinatie en de werkmethode van het bedrijfsbureau. Deze projecten hebben 
geleid tot een verhoging van de efficiëntie van de interne processen en een verlaging 
van de kosten en verspilling. 

De lean-systematiek wordt ook in 2016 verder voortgezet. Daarnaast wordt, 
onder begeleiding van Pro Circle, gebouwd aan een uniforme systematiek 
voor risicomanagement. Hierbij worden vroegtijdig risico’s herkend die het 
projectresultaat kunnen beïnvloeden. Dit maakt het mogelijk deze risico’s te 
beheersen of zelfs tegen geringere kosten te voorkomen.
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Bewustwording medewerkers
energiegebruik en CO2-reductie
“energie in het bedrijf”.



Nieuwe investering
volledig demontabele
cutter zuiger van formaat.

Voor het project ‘Ruimte voor de Rivier’ in Zwolle is 
de ‘Linge’ omgebouwd tot een demontabele cutter 
zuiger met stappalen. De engineering en opbouw van 
deze zuiger werd nagenoeg in eigen beheer uitgevoerd.



De volledige jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van titel 9 boek 2 BW 
en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De geconsolideerde balans en winst- 
en verliesrekening welke is opgenomen in dit jaarverslag zijn hier een onderdeel 
van. In onderstaande zijn de belangrijkste grondslagen voor de groep vermeld; de 
volledige grondslagen zijn opgenomen in de jaarrekening.

Grondslagen voor de consolidatie.
In de consolidatie worden betrokken Koninklijke Smals NV en alle vennoot-
schappen, waarin Koninklijke Smals NV overwegende zeggenschap kan uitoefenen. 
Consolidatie vindt voor 100% plaats. Het aandeel van derden in het vermogen 
van geconsolideerde deelnemingen, berekend op basis van het deelnemings-
percentage in de betreffende vennootschap, wordt afzonderlijk in de balans 
vermeld. Consolidatie van resultaten vindt op overeenkomstige wijze plaats.

Algemeen.
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen de 
nominale waarde.
 

Financiële vaste activa.
De deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke 
en financiële beleid, worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Als 
resultaat wordt opgenomen het aandeel van Koninklijke Smals NV in het resultaat 
van deze deelnemingen.

De overige minderheidsdeelnemingen die duurzaam gehouden worden en waarop 
geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van 
voorzieningen wegens duurzame waardeverminderingen.

De vorderingen op deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 
onder aftrek van nodig geachte voorzieningen. 
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Grondslagen voor de financiële verslaglegging.
De geconsolideerde balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening over 2015 zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 waarvan een 

exemplaar ter inzage ligt op ons hoofdkantoor in Cuijk.

De groep beschikt direct en indirect (middels deelnemingen) over gronden 
met als doel deze te kunnen benutten voor zand- en grindwinning nadat 
een ontgrondingvergunning hiervoor is verkregen. Indien de gronden door 
minderheidsdeelnemingen worden gehouden vindt de financiering hiervan 
normaliter door de groep plaats en zijn de verstrekte financieringen (kapitaal, 
leningen u/g) opgenomen onder de financiële vaste activa.

Voorraden.
Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
De kostprijs is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Inbegrepen zijn de directe 
kosten, rekening houdende met het stadium van bewerking. Voor incourante 
voorraden worden voorzieningen getroffen. Winsten en verliezen uit inter-
company transacties worden bij consolidatie geëlimineerd.

Winrechten (vergunde gronden) worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. 
Teneinde op bijzondere waardeverminderingen te kunnen toetsen worden de 
gronden gealloceerd naar de (groep van) kasstroom genererende entiteiten. 
Indien hiertoe aanleiding is wordt getoetst of een waardevermindering nodig is 
waarbij de boekwaarde vergeleken wordt met de realiseerbare waarde. Deze 
laatste is de hoogste van de directe of indirecte opbrengstwaarde.

Egalisatiefonds.
In het kader van de verkoop van winrechten heeft de vennootschap vergoedingen 
ontvangen van derden. De uit deze vergoedingen te bestrijden kosten en te 
verrichten overdrachten zijn gepassiveerd als voorziening c.q. op de betrokken 
activa in mindering gebracht. Het restant wordt in verband met de te verwachten 
toekomstige hogere winningskosten geëgaliseerd. Onder het hoofd overige 
langlopende schulden is een transitorische passiefpost opgenomen zijnde de 
ontvangen bedragen onder aftrek van toegerekende baten ter zake van de 
genoemde egalisatie. 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Activia

Vaste activia

Immateriële vaste activa 218.465 245.773

Materiële vaste activa 16.566.718 17.747.721

Financiële vaste activa 6.798.820 7.426.782

23.584.003 25.420.276

Vlottende activa

Voorraden 7.366.414 9.290.577

Vorderingen 6.684.192 9.183.386

Liquide middelen 111.044 354.781

14.161.650 18.828.744

Totaal activa 37.745.653 44.249.020

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Passiva

Groepsvermogen 13.254.126 13.250.736

Belang derden 42.128 -8.931

Voorzieningen 2.755.707 5.344.551

Langlopende schulden 3.558.250 6.159.311

Kortlopende schulden 18.135.442 19.503.353

Totaal passiva 37.745.653 44.249.020
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015.

2015 2014

€ €

Netto omzet 25.683.597 28.913.681

Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk 82.726 62.305

Som der bedrijfsopbrengsten 25.766.323 28.975.986

Kosten van grond- en hulpstoffen 5.641.221 7.485.627

Kosten uitbesteed werk en

andere externe kosten 2.193.885 2.497.268

Lonen en salarissen 5.393.908 5.059.019

Sociale lasten 1.192.929 1.284.729

Afschrijvingen op vaste activa 2.863.203 3.077.353

Impairment materiele vaste activa 379.065 0

Overige bedrijfskosten 8.096.640 9.039.790

Som der bedrijfslasten 25.760.851 28.443.786

Bedrijfsresultaat 5.472 532.200

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 32.400 32.400

Rentelasten en soortgelijke kosten - 240.210 - 286.999

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen - 202.338 277.601

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening - 13.938 228.459

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen - 188.400 49.142

Belang derden in resultaat 17.059 8.793

Aandeel in resultaat niet geconsolideerde deelnemingen 174.731 34.603

Netto winst 3.390 92.538
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Na 40 jaar sluiting van de 
grindverwerkingsinstallatie.

Door aanhoudende tegenvallende marktomstandig-
heden in de grindmarkt en het in onvoldoende 
mate beschikken over eigen grindvoorraad is in 
2015 het besluit genomen tot sluiting van de grind-
verwerkingsinstallatie.



 

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze 
controleverklaring van 24 maart 2016. Desbetreffende jaarrekening en deze 
samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 24 maart 2016.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op 
basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het 
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats 
treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Koninklijke 
Smals N.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen voor de 
financiële verslaglegging zoals deze zijn opgenomen in deze samenvatting van de 
gecontroleerde jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountant.
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte 
jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming 
met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten 
om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel.
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 
zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Koninklijke 
Smals N.V. en in overeenstemming met de grondslagen voor de financiële 
verslaglegging zoals deze zijn opgenomen in deze samenvatting van de 
gecontroleerde jaarrekening.

Venlo, 8 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. W.J.C.A Weijers RA 

De samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte geconsolideerde 

balans per 31 december 2015 en de samengevatte geconsolideerde winst-en-

verliesrekening over 2015, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van 

Koninklijke Smals N.V.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
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Proud to be a respected
family company with
strong core values.

Waterkrachtcentrale
turbines vrijgemaakt
stuwmeer, Oostenrijk.

Royal Smals rondde in juni 2015 een baggerproject af 
in de Oostenrijkse Alpen. Voor de waterkrachtcentrale 
van Voralberger IllWerke AG in Partenen zijn de 
wateringangen naar de turbines vrijgemaakt van 
sediment.
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