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Royal Reesink in beeld
(Dutch GAAP)

Netto-omzet 2015
miljoen

Bedrijfsresultaat (EBITDA) 2015
miljoen

€ 489,5

2014
473,2

2015
489,5

3,4%

€ 30,8

2014
28,0

2015
30,8

9,9%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 2015
miljoen
2015

€ 19,4

2014
17,5

19,4

Nettoresultaat 2015
miljoen

€ 11,2

2015
11,2
2014
8,9

10,9%

25,6%

Gemiddeld aantal medewerkers
(FTE)

Geografische verdeling gemiddeld
aantal medewerkers per eind
2014/2015 (FTE)
2015

1.199

2014
1.121

7,0%

2015
1.199

2014

Kazachstan (101)
Duitsland (236)
België (191)
Nederland (593)

Turkije (6)
Kazachstan (114)
Duitsland (269)
België (190)
Nederland (620)

Royal Reesink in beeld

Omzet per segment/divisie
2015
0%

Omzet per segment/divisie
2014
0%

11%

Reesink Equipment

37%

(€ 436 mln)

43%
9%

11%

Reesink Equipment

35%

(€ 422 mln)

Reesink Green Equipment
(€ 181 mln)

Reesink Green Equipment
(€ 169 mln)

Reesink Construction Equipment
(€ 44 mln)

Reesink Construction Equipment
(€ 46 mln)

Reesink Material
Handling Equipment
(€ 211 mln)

44%
10%

Reesink Industries

Reesink Industries
(€ 50 mln)

(€ 52 mln)

Overig

Overig

(€ 1 mln)

(€ 1 mln)

Omzet geografisch 2015
1%
53%

Omzet geografisch 2014
1%

10%

NL

17%

Nederland (€ 259 mln)
België (€ 89 mln)

18%

Reesink Material
Handling Equipment
(€ 207 mln)

BE
53%

8%
17%

Nederland (€ 249 mln)
België (€ 98 mln)

DUI

Duitsland (€ 85 mln)

Kaz

Duitsland (€ 80 mln)

Kazachstan (€ 48 mln)

overig

Kazachstan (€ 40 mln)

Turkije (€ 1 mln)
Overig EU/Buiten EU (€ 7 mln)

21%

Overig EU/Buiten EU (€ 6 mln)
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Dividend per aandeel
2011–2015

Nettoresultaat per aandeel
2011–2015

(in euro’s)

(in euro’s)
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Hoogste koers — laagste koers

Hoogste koers — laagste koers

Gemiddelde omzet

Gemiddelde omzet

Aangezien het openbaar bod, zoals in dit jaarverslag beschreven op pagina 81, cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan
tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.
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Kerncijfers en prestatie-indicatoren
Dutch GAAP

Dutch GAAP
2015

(in duizenden euro’s)

Netto-omzet

% omzet

489.486

2014

% omzet

473.211

Bruto-omzetresultaat

76.690

15,7%

72.312

15,3

Bedrijfsresultaat (EBITDA)

30.770

6,3%

28.000

5,9

Bedrijfsresultaat (EBIT)

19.441

4,0%

17.527

3,7

Resultaat na belastingen

11.187

2,3%

8.905

1,9

In % van het gemiddeld eigen vermogen

Kasstroom uit operationele activiteiten
(Des-)investeringen in vaste activa
Investeringen verwerving groepsmaatschappijen

Handelswerkkapitaal

Gemiddeld aantal werknemers

Groepsvermogen
Eigen vermogen

12,2%

10,3%

16.273

22.320

–12.862

–9.486

–9.642

–13.433

147.624

130.904

1.199

1.121

94.976

87.983

94.833

88.066

Garantievermogen

112.801

110.654

Totaal vermogen

289.477

273.946

39,0%

40,1%

€ 0,04 nominaal

1.294.076

1.247.559

Aantal gewone aandelen ultimo jaar

1.382.537

1.247.559

11.187

4.492

–

47

Garantievermogen in % van het totaal vermogen
(solvabiliteit)

Gemiddeld aantal gewone aandelen van

Ingehouden nettowinst
4,5% dividend cum. pref. aandelen A
1

Dividend gewone aandelen

–

4.366

Pay–out percentage

–

49,3%

8,64

7,10

–

3,50

73,54

69,81

78,10

74,50

– hoogste

90,00

80,69

– laagste

72,50

66,85

Per gewoon aandeel van € 0,04 nominaal (in euro’s)

Resultaat na belastingen
Dividend1
Eigen vermogen

2

Beurskoers: – ultimo

1
2

Aangezien het openbaar bod, zoals in dit jaarverslag beschreven op pagina 81, cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel
worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.
Berekend over het eigen vermogen gedeeld door gemiddeld aantal gewone aandelen, van de ingekochte (certificaten van) eigen aandelen. Het eigen vermogen
per gewoon aandeel komt voor 2015 door deze vermeerderingop € 0,15 hoger uit (2014: € 0,12).
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Het jaar in vogelvlucht
Stap in precisielandbouw met overname

Schaalvergroting in hydraulische systemen

Agrometius

met overname in Duitsland

Met de overname van Agrometius in september is

In april zijn de activiteiten van IMAV-Hydraulik

een belangrijke stap gezet in de precisielandbouw.

GmbH overgenomen, waarmee de positie in Duits-

Agrometius is een bedrijf dat zich volledig heeft

land op het gebied van hydraulische aandrijftech-

gespecialiseerd in GPS-techniek en precisieland-

niek in omvang is verdubbeld. De besturings-

bouw. Het servicegerichte bedrijf is onder meer

systemen en componenten die IMAV-Hydraulik

importeur van Trimble navigatieapparatuur en de

vervaardigt en verkoopt, zijn complementair

specialist op het gebied van precisielandbouw in

aan het assortiment van Motrac Hydraulics. Door

de Benelux. Agrometius is in 2010 opgericht, heeft

integratie van deze activiteiten is een sterke

een omzet van circa € 7,5 miljoen op jaarbasis en

organisatie op het gebied van hydraulische com-

groeit hard. Met precisielandbouw kan kostbare

ponenten en systemen in Duitsland neergezet,

en vruchtbare grond beter worden benut en kan

waarmee synergie- en schaalvoordelen worden

bijvoorbeeld zaaigoed, brandstof en bemesting

gerealiseerd en een goede basis is gelegd voor

efficiënter worden gebruikt. De overname past

verdere expansie.

uitstekend binnen de visie en het totaalconcept
van Royal Reesink. Als specialist in het verbinden
van tractoren met werktuigen van een groot aantal verschillende merken zal Agrometius merkonafhankelijk binnen de groep worden ingezet.

Nieuwe groepsfaciliteit biedt stevige basis
voor invulling groeistrategie
In mei is de herfinanciering van de groep afgerond. De nieuwe groepsfaciliteit van in totaal
€ 140 miljoen heeft een looptijd van vijf jaar. De
faciliteit bestaat uit een langlopende lening van
€ 35 miljoen en een rekening-courant faciliteit van
€ 105 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met
de groeistrategie van Royal Reesink, zowel autonoom als door acquisities. Het bankconsortium is
uitgebreid met BNP Paribas en bestaat daarnaast
Start joint venture in opkomende markt Turkije

uit ABN AMRO Bank, Rabobank en Commerzbank.

Met APH Group is in juni een joint venture gestart
op het gebied van distributie van grondbewerkings-, voederwinnings- en voederverwerkingsmachines in Turkije. APH Group richt zich exclusief

Emissie

op de distributie en after sales van mechanisatie

In september is met succes kapitaal opgehaald op

voor de aardappel- en groenteteelt. De onderne-

de kapitaalmarkt via een onderhandse plaatsing

ming is reeds enkele jaren actief in Turkije en

van 9,99% van de uitstaande gewone aandelen.

verkocht op jaarbasis voor ruim € 2 miljoen Kuhn

De uitgifteprijs bedroeg € 76,05 per certificaat van

machines, een activiteit die door de nieuwe joint

één gewoon aandeel. Met de netto-opbrengst van

venture is overgenomen. Voor Royal Reesink, dat

circa € 9,4 miljoen is onder andere de acquisitie

75% van de aandelen in de joint venture heeft, is
dit een eerste stap in Turkije, een land met aantrekkelijke groeipotentie in de landbouw.

van Agrometius gefinancierd en is het totaal van
de (achtergestelde) schuldpositie verlaagd.
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Versterking marktpositie in gebruikte machines
In Apeldoorn is in september een nieuw Motrac
Used Equipment Center van meer dan 5.000 m2
opgezet dat zich richt op het opknappen, verkopen en aflever gereedmaken van gebruikte Linde
heftrucks en toebehoren. De kwalitatief hoogwaardige machines en toebehoren worden verkocht aan eindafnemers in Nederland en kunnen
zo een tweede levenscyclus in. Ook wordt verkocht aan handelaren wereldwijd. Royal Reesink
biedt op deze wijze meer flexibiliteit en keuze aan
afnemers. Daarnaast wordt een deel van de markt

Kobelco dealer van het jaar

bediend die eerder zal kiezen voor een gebruikte

De Kemp Groep is op de jaarlijkse internationale

en daarmee goedkopere machine, omdat dit beter

dealerbijeenkomst van Kobelco uitgeroepen tot

past bij de aard van de te verrichten werkzaam-

Kobelco dealer van het jaar 2015. Een enorme

heden of het beschikbare budget.

waardering voor het werk dat er is verzet. Dit is
tevens een stimulans om door te gaan dit merk
nog prominenter op de kaart te zetten.

Toegepaste innovaties
In lijn met nieuwe wetgeving die per 1 april jl. van
kracht is geworden waarin is vastgelegd dat er
vanaf dat moment niet meer met glyfosaat
bestrijdingsmiddel op verhardingen gewerkt mag
worden, is in het afgelopen jaar binnen Green
Equipment gewerkt aan het op de markt brengen
van een ‘niet-chemische’ onkruidmachine, de
zogenaamde Weedsteam.
Toro Awards
Op 24 februari 2015 werd in San Antonio (VS) de

Daarnaast wordt gewerkt aan een zogenaamd

toekenning van de Toro Awards bekend gemaakt.

‘druppel irrigatie’ systeem (Toro aqua traxx drip

Voor het jaar 2014 is de onderscheiding beste

tape). Dit is een toepassing voor de landbouw

importeur Europa, Middle-East, Africa (EMEA) uit-

waarin minder water en energie gebruikt hoeft te

gereikt aan Jean Heybroek. Deze onderscheiding

worden, omdat gewassen gerichter gevoed kun-

is een erkenning van de grote inzet en hoge kwa-

nen worden. In 2015 zijn met dit systeem succes-

liteit van het gehele Jean Heybroek team en de

volle testen gedaan bij aardappeltelers waaruit

professionele Jean Heybroek dealerorganisatie

blijkt dat ze tot 30-40% hogere opbrengst per

binnen de Benelux. De toekenning van de Bull

hectare hebben. Dit ‘druppelirrigatie’-systeem zal

Award laat zien dat, ook in tijden van economi-

in 2016 verder worden uitgerold.

sche recessie, kwaliteit, innovatie en optimale
service verlening alles bepalende factoren zijn
die bijdragen aan succesvol ondernemen.

9

Bijdrage oplossen
voedselprobleem
De wereld staat voor een enorme
uitdaging: in 2050 moeten ruim negen
miljard mensen worden gevoed. Bovendien
zal het aantal mensen in de middenklassen de komende 15 tot 20 jaar groeien van
twee tot vijf miljard, vooral onder invloed van
demografische ontwikkelingen in Azië.
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Bedrijfsprofiel
Over Royal Reesink
Royal Reesink is een leidende internationale distributeur van kwalitatief hoogwaardige machines voor landen tuinbouw, landschappelijk onderhoud, grond-, weg- en waterbouw en logistiek. De onderneming biedt
afnemers een portfolio van bekende A-merken, waaronder Amazone, Atlas, Claas, Horsch, Kobelco, Kuhn,
Linde, Mac Don, Terex en Toro, veelal op exclusieve basis. Daarnaast levert Royal Reesink hydraulische
systemen die deels complementair zijn aan het machineaanbod, (bewerkt) staal en beschermingsmiddelen.

Royal Reesink realiseert meerwaarde door een gediversificeerd machineaanbod te combineren met specialistische kennis van het product en de markt en een hoge servicegraad. Dit vertaalt zich in een krachtig
totaalconcept met innovatieve en duurzame oplossingen dat is gebouwd rondom de volledige levenscyclus
van een machine of machinepark. Op deze wijze wordt ingespeeld op de toenemende complexiteit en
connectiviteit van machines, de voorkeur van afnemers voor één distributeur en de sterkere sturing op total
cost of ownership1.

Royal Reesink is voornamelijk actief in Nederland, België, Duitsland, Kazachstan en Turkije en heeft circa 1.250
medewerkers. Typische afnemers zijn agrarische bedrijven, bosbouw- en groenvoorziening bedrijven, openbaar groen en golfbanen, logistieke centra, industriële en constructie bedrijven, loonwerkers, waterschappen
en (lokale) overheden. De onderneming heeft een jaaromzet van circa € 490 miljoen in 2015. Het hoofdkantoor
is gevestigd in Apeldoorn.

Vakmanschap
Royal Reesink werd in 1786 opgericht door Hendrik Reesink in Zutphen. Hij was een pionier en ondernemer
die buiten de gebaande paden durfde te denken. Naast meestersmid was hij ook handelaar in ijzerwaren
en smederijbenodigdheden. Bij hem leefde al vroeg het besef dat afnemers behoefte hebben aan kwaliteit,
service en het gemak van één leverancier. Dat is door de eeuwen heen het handelsmerk van Royal Reesink
gebleven.

Na de Tweede Wereldoorlog begon Royal Reesink onder leiderschap van familienazaat Hendrik Willem Reesink
aan een sterke groei. In 1959 ging de onderneming naar de beurs als handelshuis in ijzer, andere metalen en
kunststoffen en de producten en halfproducten daarvan. Daarnaast handelde Royal Reesink ook in machines,
werktuigen en gereedschappen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, artikelen voor centrale verwarming,
elektrotechnische en aan de genoemde zaken aanverwante artikelen en apparaten en in landbouwmachines
en gereedschappen.

In 2003 werd het hoofdkantoor in Apeldoorn betrokken en in datzelfde jaar kreeg de onderneming het
predicaat ‘Koninklijk’ toebedeeld. Vanaf 2009 liet Royal Reesink een forse groei zien met diverse overnames
en enkele desinvesteringen die de onderneming hebben getransformeerd tot een leidende internationale
distributeur van kwalitatief hoogwaardige machines en verwante systemen. Een bedrijf dat uniek is in zijn
soort door de breedte van het machineaanbod en spreiding over sectoren, de opgebouwde kennis en expertise en de sterke klantgerichtheid. In 2016 bestaat Royal Reesink 230 jaar.

1) De totale kosten die met het gebruik van een machine verbonden zijn (dus ook minder voor de hand liggende kosten zoals rente, afschrijving, onderhoud, e.d.).
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Ondernemende organisatie
Ondernemen zit van oudsher in het DNA van Royal Reesink. Binnen de groep wordt ondernemerschap gestimuleerd door een open cultuur en een organisatiestructuur waarin de divisies en dochterbedrijven een grote
mate van operationele verantwoordelijkheid hebben, vooral als het gaat om markt- en klantbewerking.
Dit versterkt de innovatiekracht en het oplossingsgericht denken binnen alle lagen van de organisatie, zowel
horizontaal als verticaal.

De groep kent twee segmenten: Reesink Equipment en Reesink Industries. Binnen Reesink Equipment worden
vervolgens drie divisies onderscheiden: Reesink Green Equipment, Reesink Construction Equipment en Reesink
Material Handling Equipment. Reesink Green Equipment wordt weer onderverdeeld in Green Equipment, Smart
Farming en Kamps de Wild Holding. Reden voor deze onderverdeling is gelegen in het feit dat Green Equipment
en Kamps de Wild Holding concurrerende merken verkopen. Smart Farming zal merkonafhankelijk binnen de
groep worden ingezet als specialist in GPS-techniek en precisielandbouw.

Royal Reesink
REESINK
INDUSTRIES

REESINK EQUIPMENT

SEGMENTEN

Reesink
Green
Equipment

DIVISIES

Green Equipment

Smart Farming

Reesink
Construction
Equipment

Kamps de Wild
Holding

Binnen Green

Smart Farming is

Binnen Kamps de

Equipment zijn onze

gespecialiseerd in

Wild Holding zijn

bedrijven actief als

GPS- techniek en

onze bedrijven

distributeur van

precisielandbouw.

actief als distri-

vooraanstaande

buteur van

merken ten

vooraanstaande

behoeve van de

merken ten

land- en tuinbouw

behoeve van de

en landschappelijk

land- en tuinbouw.

onderhoud.

Reesink
Material Handling
Equipment

Reesink Construction

Reesink Material

Binnen Reesink

Equipment biedt

Handling Equipment

Industries zijn onze

een zeer compleet

is een totaal-

bedrijven actief als

programma grond-

aanbieder van

distributeur van

verzetmateriaal en

interne logistieke

(bewerkt) staal,

aanverwante

en reinigings-

persoonlijke

producten ten

oplossingen.

beschermings-

behoeve van

middelen en

de grond-, weg-

hydraulische

en waterbouw aan.

componenten/
systemen.
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Business model
Enabling your business
Royal Reesink wil een onmisbare schakel zijn in de keten, zowel voor producenten als voor
afnemers. Intensieve samenwerking staat hierbij centraal om de beste oplossingen aan afnemers te kunnen bieden. Dat gaat verder dan alleen de verkoop of verhuur van een machine
of systeem. Alles is erop gericht om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Royal Reesink wil
onderscheidend zijn op het gebied van service, kwaliteit en maatwerk.

Alle markten waarin Royal Reesink opereert worden meer kennisintensief. Technologische
ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Machines en systemen worden steeds intelligenter, wat afnemers in staat stelt hun werk efficiënter te verrichten. Dat biedt kansen voor
distributeurs, mits ze voldoende schaalgrootte hebben, in staat zijn hun kennis van de producten en processen in hun markten te vertalen naar slimme oplossingen en daarnaast flexibel genoeg zijn om snel op veranderingen te anticiperen. Royal Reesink heeft duidelijke
keuzes gemaakt en het business model hierop aangescherpt. Daarmee ligt er een stevige basis
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Gediversificeerd aanbod van A-merk machines
Royal Reesink kiest bewust voor een breed en gediversificeerd machineaanbod van verschillende A-merken voor meerdere marktsectoren. Kenmerkend voor de A-merken die Royal
Reesink voert, is dat ze leidend zijn op zaken als total cost of ownership, levensduur, gebruiksvriendelijkheid, zuinigheid, comfort en veiligheid. Bovendien kennen de machines een hoge
restwaarde. Met dit aanbod wordt invulling gegeven aan de vraag van afnemers naar kwaliteit
en het gemak van één distributeur. Spreiding over de verschillende marktsectoren maakt Royal
Reesink meer robuust. De combinatie van machines en systemen voor de land- en tuinbouw,
landschappelijk onderhoud, grond-, weg- en waterbouw en logistiek werkt versterkend en
biedt duidelijke synergievoordelen voor Royal Reesink als groep. De overlap in afnemers
tussen marktsectoren geeft goede cross-sell mogelijkheden.

Royal Reesink in beeld | Business model

Krachtig totaalconcept met hoge servicegraad
Royal Reesink biedt afnemers een krachtig totaalconcept dat is gebouwd rondom de volledige
levenscyclus van een machine of machinepark. Dit is essentieel om meerwaarde te kunnen
leveren aan afnemers en lange termijn relaties met afnemers te ontwikkelen. Royal Reesink
biedt bij de aanschaf van machines optimale flexibiliteit en hulp bij het maken van een keuze
tussen koop, lease en huur of een combinatie hiervan. De onderneming verzorgt daarnaast
opleiding en training voor het optimaal bedienen en laten functioneren van de machines.
Support bij zaken als onderhoudsplanning en onderhoud, voorraadbeheer en warehouse
management dekt de hele levenscyclus van machines af. Ook biedt Royal Reesink klanten
inruilopties. Gebruikte machines worden opgeknapt en verkocht waarmee ze een tweede
levenscyclus in gaan. Elke machine heeft een uniek serienummer en dit stelt Royal Reesink in
staat machines te volgen en voor afnemers alles te kunnen plannen en organiseren rondom
de levenscyclus van de machine.

Lage total cost of ownership
Afnemers beoordelen de aanschaf van een machine of systeem op basis van de totale directe
en indirecte kosten over de hele levenscyclus. Royal Reesink vertaalt specialistische kennis
van producten en processen in diverse markten naar innovatieve oplossingen om afnemers
te helpen bij het realiseren van een zo laag mogelijke total cost of ownership. Dat betekent
meedenken met de klant, adviseren en maatwerk bieden. Het gaat daarbij om zaken als het
optimaal inrichten van een machinepark door het seizoen heen, de best passende wijze van
financiering en het optimaal functioneren en onderhouden van machines. Het zijn oplossingen
die vallen binnen het totaalconcept van Royal Reesink. Dit stelt afnemers in staat het hoogste
rendement te halen uit de steeds complexere machines en systemen, waarbij robotisering,
connectiviteit, meetbaarheid en het gebruik van big data voor trendanalyse nieuwe mogelijkheden bieden om de total cost of ownership verder te verlagen.

Effectief en sectorspecifiek distributiemodel
Royal Reesink verzorgt in feite het hele distributieapparaat voor de producent in een bepaald
land of bepaalde sector. De relaties met producenten zijn meestal op exclusieve basis en zijn
hecht, vaak langjarig en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Royal Reesink bedient afnemers
direct of via een dekkend netwerk van grotere en kleinere lokale dealers, voortdurend inspelend op wat het beste werkt voor de afnemer, afhankelijk van de markt en de sector. Zo
worden Benelux afnemers in de landbouw en landschappelijk onderhoud bediend via een
netwerk van meer dan 500 dealers, terwijl afnemers in de grond-, weg- en waterbouw en
logistiek door Royal Reesink veelal rechtstreeks worden bediend. Om de toegang tot afnemers
te versterken neemt Royal Reesink belangen in grotere dealers. De toenemende complexiteit
van de machines en systemen en de trend naar meer specialistische producten vergt meer
expertise en zorgt ervoor dat Royal Reesink opschuift in de keten en vaker eerste aanspreekpunt wordt voor afnemers.

Partnering en duurzame innovatiekracht
De wederzijdse afhankelijkheid tussen marktpartijen is groot. Door nauwe samenwerking
binnen het hele systeem en binnen de keten tussen producent, distributeur, dealer en klant
ontstaan de beste oplossingen. Royal Reesink neemt hierin het voortouw. Intensieve kennis-
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uitwisseling over techniek en markten tussen producent en Royal Reesink vormt een belangrijke aanjager voor de realisatie van innovatieve en duurzame machine-, systeem- en procesoptimalisaties. Met slimme toepassingen kan materiaalverspilling worden teruggebracht,
brandstofverbruik en uitstoot worden verminderd en het aantal vervoerbewegingen wordt
beperkt. Waar het past, zoals bij hydraulische systemen, maakt Royal Reesink hierbij gebruik
van co-engineering en het aanbieden van bewerkingen en halffabricaten op basis van comakingship. Ook verbetering van veiligheid en persoonlijke bescherming bij machine- en
systeemgebruik door middel van opleidingen, trainingen en veiligheidscans speelt in dit kader
een belangrijke rol. Dergelijke innovatieve en integrale oplossingen dragen bij aan een sterkere
klantbinding, een beter rendement van de machines en een verdere verlaging van de total
cost of ownership voor afnemers.

Royal Reesink in beeld | Het aandeel

Het aandeel
Beursnotering
Het aandeel Royal Reesink is beursgenoteerd sinds 1959. Tussen 4 december 2006 en 9 maart
2016 had Royal Reesink een notering aan Alternext Amsterdam. Per 31 december 2015 bedroeg
de marktkapitalisatie circa € 108 miljoen. SNS Securities treedt op als listing sponsor en
liquidity provider van Royal Reesink.

In verband met de beëindiging van Alternext Amsterdam heeft Royal Reesink in 2015 de
alternatieven zorgvuldig gewogen. In dat kader is ook gekeken naar een mogelijke overgang
naar een nieuw initiatief van Euronext, een Benelux platform voor middelgrote bedrijven
gericht op aandelen en obligaties. Royal Reesink zag echter meer toegevoegde waarde in een
notering aan Euronext Amsterdam.

Medio 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de overstap naar en aanvraag van de
nieuwe notering. De aanvraag is per 1 maart 2016 ingediend met de publicatie van een prospectus dat beschikbaar is via de corporate website. De nieuwe beursnotering was op 9 maart
2016 een feit: ROYRE / ISIN: NL0000379303.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 2.540.000 (2014: 2.540.000) gewone aandelen, 460.000 (2014: 460.000) cumulatief preferente aandelen A en 3.000.000 (2014: 3.000.000)
cumulatief preferente aandelen B (zie voor de daaraan verbonden rechten ‘Potentieel belang’).
In 2015 zijn 260.000 cumulatief preferente aandelen A ingekocht en ingetrokken. De nominale
waarde bedraagt € 0,04 per gewoon aandeel. Per ultimo 2015 is het totaal aantal uitstaande
aandelen gedaald naar 1.382.537 (ultimo 2014: 1.507.559, zie ook toelichting 29), waarvan
1.323.588 gecertificeerd (ultimo 2014: 1.189.686) en 58.949 op naam (ultimo 2014: 57.873). De
mutatie van het aantal geplaatste gewone aandelen werd veroorzaakt door het stockdividend
over het boekjaar 2014 (9.351 gewone aandelen) en door een onderhandse plaatsing van
125.627 gewone aandelen. Per ultimo 2015 houdt Royal Reesink 6.237 aandelen in treasury.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 20 mei 2015 heeft de directie voor de duur
van 18 maanden gemachtigd om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met
inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten, over te gaan tot uitgifte van aandelen
tot een maximum van 10% van het ten tijde van de uitgifte geplaatste gewone kapitaal en nog
eens 10% indien er sprake is van een uitgifte in verband met fusies, overnames of strategische
allianties.

Openbaar bod
Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V. gezamenlijk aangekondigd
dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod van
€ 101 (cum dividend) in contanten per aandeel in het kapitaal van Royal Reesink, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden (onder meer dat het adviestraject met de Centrale
Ondernemingsraad van Royal Reesink zal moeten zijn afgerond en dat goedkeuring moet zijn
gegeven door de bevoegde mededingingsautoriteiten). We beschouwen deze voorgenomen
transactie als een aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink.
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Melding inzake zeggenschap en kapitaalbelang
Onder de Wet op het Financieel Toezicht zijn per datum van dit verslag de volgende aandelenbelangen groter dan 3% gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse
toezichthouder op de financiële markten:

Bibiana Beheer B.V.
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V.

6,36%
12,37%

Decico B.V.

6,66%

Todlin N.V.

11,33%

Pon Holdings B.V.

10,90%

Project Holland Deelnemingen

16,67%

Navitas B.V.

6,15%

Potentieel belang
Aan de Stichting Continuïteit Reesink is het recht verleend tot het nemen van alle in het maatschappelijk kapitaal begrepen cumulatief preferente aandelen B. Met de stichting is overeengekomen dat op de cumulatief preferente aandelen B niet meer stemmen zullen worden uitgebracht dan overeenkomt met het aantal op dat moment uitstaande gewone aandelen en
cumulatief preferente aandelen A tezamen.

Investor relations
Royal Reesink informeert aandeelhouders en beleggers in brede zin op een transparante en
tijdige wijze over alle belangrijke ontwikkelingen door het jaar heen. Het streven daarbij is
om de kapitaalmarkt op een accurate en consistente wijze te informeren en daarmee goed
inzicht en vertrouwen te bieden in de visie, strategie, prestaties en besluiten van Royal Reesink.
Publicaties, aankondigingen en toelichtingen worden altijd gedaan met inachtneming van de
geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de AFM.

Dividend
Rekening houdend met de groeiambities van Royal Reesink en de hiervoor benodigde financiële middelen is het dividendbeleid dat tussen 40-55% van het aan de aandeelhouders ter
beschikking staande resultaat wordt uitgekeerd. Hierbij wordt uitgegaan van een garantievermogen (zie pagina 106) van minimaal 40%. Indien de omstandigheden zich daartoe lenen,
kan Royal Reesink ook voorstellen een hoger percentage uit te keren. Het dividendbeleid biedt
de mogelijkheid het dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van)
gewone aandelen.

Aangezien het voorgenomen openbare bod, zoals in dit jaarverslag onder meer beschreven
op pagina 81, aangekondigd tegen een biedprijs welke cum dividend is, zal er lopende de
openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Aandeelhoudersvergadering
op 25 mei 2016.

Royal Reesink in beeld | Het aandeel

Financiële kalender
21 april 2016

Trading update

25 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

30 augustus 2016

Halfjaarcijfers

27 oktober 2016

Trading update

Kengetallen aandeel Royal Reesink

(in euro)

2015

2014

2013

2012

2011

Winst per aandeel

8,64

7,10

4,85

–6,22

8,22

Winst per aandeel ‘verwaterd’

7,85

6,57

4,85

–6,22

8,22

Dividend per aandeel

–

3,50

2,50

–

6,00

Pay-out percentage (%)

–

49,3

70,6

–

76,7

Slotkoers ultimo

78,10

74,50

70,60

76,00

76,50

Intrinsieke waarde per aandeel

73,53

69,81

92,55

103,93

116,20
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Directie en Executive Committee
Chief Executive Officer
Gerrit van der Scheer (1960)
In functie per 09/05/2009
Beroep c.q. hoofdfunctie
Chief Executive Officer
Voorzitter Executive Committee
Divisional Director Reesink Material Handling Equipment

Belangrijke (neven)functies
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor THR
Lid RvC THR
Voorzitter Staalfederatie Nederland

Chief Financial Officer
Gerwin Linnenbank (1974)
In functie per 12/03/2008

Beroep c.q. hoofdfunctie
Chief Financial Officer
Lid Executive Committee
Compliance Officer

Royal Reesink in beeld | Directie en Executive Committee

Divisional Directors and Support

Roon Hylkema
Divisional Director Green Equipment

Erwin Ros
Divisional Director Kamps de Wild Holding/Smart Farming

Ben Kemp
Divisional Director Reesink Construction Equipment

Koert Huisman
Divisional Director Reesink Industries

Marije Janssen
General Counsel and Company Secretary

Marie-Louise Mans
Group HR Director
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Bericht van de CEO
Voor Royal Reesink was 2015 een uitstekend jaar. In een aanhoudend dynamische
en uitdagende markt, hebben we wederom een gezonde omzetgroei gerealiseerd
van 3,4% en naderen we de mijlpaal van € 500 miljoen omzet op jaarbasis. Het
bedrijfsresultaat steeg met bijna 11% naar € 19,4 miljoen aanzienlijk harder dan de
omzet, met name door een sterke verbetering van de resultaten bij Reesink Material
Handling Equipment. De goede prestaties in 2015 staan niet op zichzelf. Aan de
basis hiervan liggen heldere keuzes, een duidelijke visie en een transformatie die
we enkele jaren geleden hebben ingezet en consequent hebben doorgevoerd.

Strategische progressie
Total cost of ownership houdt niet op bij de aanschaf van een machine! Ons totaalconcept
waarbij we als distributeur door de hele levenscyclus van een machine heen alles kunnen
organiseren rondom het serienummer heeft in 2015 verder vorm gekregen. Voor ons draait
alles om kwaliteit, service en innovatie, waarbij technologie een steeds belangrijkere rol speelt.
We kunnen ons onderscheiden door onze kennis van producten en processen in onze markten
te vertalen in slimme oplossingen die afnemers helpen om hun machinepark en werkzaamheden zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten. De hogere toegevoegde waarde die we
onder meer met de uitbouw van onze service- en verhuurconcepten hebben gerealiseerd, was
in 2015 de belangrijkste drijver achter onze winstgroei.

Schaalgrootte en synergie versterken de kracht van ons totaalconcept en dragen bij aan een
beter en meer stabiel rendement. De afgelopen jaren zijn we mede door gerichte acquisities
sterk in omvang gegroeid, als groep robuuster geworden en minder afhankelijk van schommelingen in eindmarkten. Onze activiteiten hangen nu ook beter met elkaar samen, versterken
elkaar meer en zijn bovendien breder gespreid over marktsectoren. Onze toegenomen schaalgrootte biedt voordelen op gebieden als inkoop, partnering en opbouw van expertise.
Synergieën op het gebied van cross-sell tussen segmenten en divisies hebben een positieve
bijdrage geleverd aan de winstgroei in 2015.

Ontwikkelingen bij Equipment
De divisie Reesink Green Equipment heeft solide resultaten behaald met een lagere bijdrage
van onze activiteiten in de land- en tuinbouw en een groei bij landschappelijk onderhoud. In
de Benelux was het voor de akkerbouwers een relatief goed jaar met goede oogsten.
Daarentegen was het voor melkveehouders een lastig jaar waarbij ze te kampen hadden met
dalende melkprijzen. De druk op de investeringsbereidheid van zowel boeren als loonwerkers
in de Benelux hield onder invloed van deze ontwikkelingen aan en kon deels worden gecompenseerd door de groei van activiteiten in Kazachstan. Met de overname van Agrometius
hebben we een strategisch belangrijke stap gezet in GPS-techniek en precisielandbouw (smart
farming). Het gaat hierbij om connectiviteit tussen tractoren en werktuigen, wat afnemers in
staat stelt om op het juiste moment en op de juiste plaats de meest geschikte handeling te
verrichten. Inzet van deze technologie leidt tot substantiële kostenbesparingen, een milieuvriendelijkere wijze van produceren en een hogere opbrengst. De oplossingen van Agrometius
worden binnen de landbouw merkonafhankelijk door ons ingezet en kunnen in de toekomst
ook in andere sectoren worden toegepast.
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Onze divisie Reesink Construction Equipment was ondanks niet geheel florissante marktomstandigheden weer in staat een resultaatverbetering te realiseren. De investeringen in met
name de grond-, weg- en waterbouw bleven in Nederland op een laag, maar min of meer
stabiel niveau. In België bleven de investeringen over de gehele linie echter aanzienlijk achter.
Dit werd deels gecompenseerd door de sterke groei van ons Huur&Stuur-concept en het
partnership met Kobelco op de Nederlandse markt wat meer tractie kreeg. Daarnaast hebben
we sterker ingezet op nichemarkten, zoals spoorbouw- en spoorvernieuwing, waar we duidelijk toegevoegde waarde kunnen leveren.

De aanpassing van de organisatie binnen onze divisie Reesink Material Handling Equipment,
onze grootste equipment divisie, is afgerond. De uitrol van onze service- en verhuurconcepten
voor logistieke afnemers in de Benelux en Duitsland (Noordrijn-Westfalen) heeft geleid tot
een sterke resultaatverbetering. Met de ingebruikname van een nieuw Used Equipment Center
voor Linde heftrucks in Apeldoorn hebben we verder invulling gegeven aan ons totaalconcept.
Een deel van de gebruikte heftrucks wordt daar ‘refurbished’ en verkocht aan afnemers die
de stap naar een nieuwe truck nog te groot vinden.

Ontwikkelingen bij Industries
Binnen Reesink Industries hebben we onze positie in Duitsland op het gebied van hydraulische
systemen verdubbeld met de overname van IMAV-Hydraulik. De integratie van deze activiteiten is vrijwel geheel afgerond en we zijn nu in staat een completer pakket aan te bieden aan
afnemers, zoals producenten van machines en schepen. De markt voor bewerkt staal ontwikkelde zich moeizaam. In de bouw nam de vraag in volumes licht toe, maar de staalprijzen
bevinden zich op het laagste niveau van de laatste 10 jaar, wat een drukkend effect had op de
resultaten.

Vooruitblik
Het zijn boeiende tijden in ons vak. Technologische ontwikkelingen gaan snel en stellen de
wereld in staat steeds efficiënter en duurzamer te produceren, onderhouden en transporteren.
Als distributeur van topkwaliteit machines en systemen moeten we onszelf blijven uitdagen
en meer in onze kracht gaan zitten om de aanjager in de keten te zijn en onze unieke combinatie van product- en marktkennis om te zetten in slimme oplossingen die de total cost of
ownership voor afnemers verlagen. Schaalvergroting, zowel autonoom als door middel van
gerichte acquisities, en een betere benutting van synergiepotentieel zal onze propositie richting afnemers verder versterken en tegelijkertijd zorgen voor duurzame waardecreatie en een
aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders.

Dit alles vraagt niet alleen om ondernemerschap, lef en innovatiekracht, maar ook om flexibiliteit van ons business model en daarmee ook van onze medewerkers. Ik besef terdege dat
een andere manier van werken niet voor iedereen binnen de groep altijd even makkelijk is,
maar ik ben ervan overtuigd dat dit model de toekomst is voor Royal Reesink. Het zijn de
ontwikkelingen in onze markten en de veranderingen die daar bij passen die ons vak juist zo
dynamisch en interessant maken.
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Openbaar bod
Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V. gezamenlijk aangekondigd
dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod van
€ 101 (cum dividend) in contanten per aandeel Royal Reesink, onder voorbehoud van de
gebruikelijke voorwaarden (onder meer dat het adviestraject met de Centrale Ondernemingsraad
van Royal Reesink zal moeten zijn afgerond en dat goedkeuring moet zijn gegeven door de
bevoegde mededingingsautoriteiten). We beschouwen deze voorgenomen transactie als een
aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink.

We zijn er van overtuigd dat opereren als private onderneming, gesteund door een betrokken,
solide en stabiele aandeelhouder zoals het consortium, grote voordelen zal opleveren en dat
we de bedrijfsstrategie versneld kunnen uitvoeren. Het consortium ondersteunt onze strategie
van buy & build om te investeren in de bestaande divisies.

Nadat alle aspecten in overweging zijn genomen, hebben wij als directie onze volledige steun
aan het bod toegezegd en zullen wij unaniem aan aandeelhouders aanbevelen het bod te
aanvaarden. Ook de Raad van Commissarissen heeft de volledige steun aan het bod toegezegd.

Dankwoord
Graag wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en reken erop
dat we in 2016 met hetzelfde enthousiasme invulling kunnen geven aan onze veranderende
rol als distributeur en onze ambities als team kunnen waarmaken, mogelijk in een stabiele
private setting.

Gerrit van der Scheer
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Markten en strategie
Markten en trends
Macro-economische en geopolitieke invloeden
Royal Reesink opereert in een markt die wordt beïnvloed door macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen. In de regel functioneert economische groei als een aanjager van
investeringen en daarmee de vraag naar machines en systemen. Bij economische tegenwind
geldt het omgekeerde effect. Daarnaast kunnen schommelingen in prijzen van grondstoffen
en eindproducten en veranderingen in overheidsbeleid van invloed zijn op de investeringsbereidheid van afnemers in nieuwe machines en systemen.

Markt en concurrentieveld
De markt voor machines en verwante systemen is een wereldmarkt die grofweg kan worden
verdeeld in vier marktsectoren: land- en tuinbouw en landschappelijk onderhoud (Green),
grond-, weg- en waterbouw (Construction), logistiek (Material Handling) en industrieel
(Industries). Royal Reesink is in Europa de enige internationaal opererende distributeur met
een dergelijk breed gediversificeerd aanbod van machines en systemen.

De concurrentie binnen de gekozen marktsectoren speelt zich vooral af op merkniveau.
Merkbeleving en merkentrouw van de eindgebruikers met betrekking tot machines is relatief
groot. Binnen de keten is hechte samenwerking een noodzaak om op alle aspecten van het
merk onderscheidend te zijn. Zowel de producent, distributeur als dealer draagt hiervoor een
grote verantwoordelijkheid.

Seizoenseffecten
Royal Reesink heeft de activiteiten gespreid over meerdere markten en sectoren waardoor
seizoenseffecten worden gedempt. De eerste jaarhelft is meestal beter dan de tweede jaarhelft.
Dit heeft met name te maken met het sterk seizoensmatige karakter binnen de divisie Reesink
Green Equipment.

Markttrends
Verschillende structurele markttrends zijn van invloed op de bedrijfsvoering van Royal Reesink.
Het business model (zoals toegelicht op pagina 14) is ingericht op deze trends en maakt het
voor Royal Reesink mogelijk om voortdurend in te spelen op veranderingen binnen de markt
en sectoren waar het actief is.

Partnering
Partnering gaat verder dan de klant centraal stellen. Schakels in de keten zullen meer gaan
samenwerken om afnemers betere producten en productiemethoden te bieden. Dit betekent
ook kijken naar andere oplossingen, zoals het aanbieden van capaciteitscontracten, huur of
lease versus koop en andere vergelijkbare concepten. Een capaciteitscontract houdt onder meer
in dat samen met de klant wordt gekeken hoeveel machines voor de dagelijkse werkzaamheden
en tijdens piekmomenten nodig zijn. De distributeur levert dan de extra machines op afroep
en op tijdelijke basis aan de klant. Om de vraag van afnemers effectief te kunnen beantwoorden, werkt partnering in de vorm van ketenoptimalisatie en systeemintegratie ook vaker sector
overstijgend. Er ontstaan diverse gradaties van samenwerking tussen producent, distributeur,
dealer en klant, zowel horizontaal als verticaal. Co-engineering en co-makingship zijn slechts
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enkele voorbeelden. Belangrijke drijvende kracht achter partnering is de toenemende vraag van afnemers naar meer ondersteuning en een hogere servicegraad,
grotere efficiëntie en beperking van de maatschappelijke footprint bij de inzet van
machines en systemen.

Technologie
De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan snel en in de markt waarin
Royal Reesink opereert, speelt technologie op veel vlakken een cruciale rol. Hierbij
gaat het vooral om innovaties op het gebied van productprestaties. Slimme inrichting van de ICT infrastructuur voor een snelle verwerking van gegevens en
beschikbaarstelling van de juiste benodigde informatie aan producenten en afnemers biedt
duidelijk meerwaarde. Nieuwe toepassingen op het gebied van connectiviteit maken ‘regie op
afstand’ mogelijk en met 3D printen wordt het in de toekomst mogelijk onderdelen lokaal bij
dealers, eindgebruikers of reparateurs te vervaardigen, waardoor de voorraad onderdelen
kunnen worden verkleind of zelfs helemaal verdwijnen.

Total cost of ownership
Afnemers worden steeds professioneler in hun investeringsbeleid en beoordelen de aanschaf
van een machine in toenemende mate op basis van total cost of ownership. Daarbij worden
ze geholpen door steeds betere beschikbaarheid van machinedata. Alle directe en indirecte
kosten van een machine over de volledige levenscyclus worden meegenomen in de afweging
en keuze voor een bepaald product. Voor de distributeur betekent dit dat het optimaal in
kunnen zetten van machines tegen een zo goed mogelijk rendement een steeds sterker verkoopargument wordt. Voorwaarden zijn flexibiliteit in keuze tussen koop, lease of huur van
machines en een sterk serviceapparaat dat naast onderhoud en after sales, ook ondersteuning
biedt bij transportplanning, voorraadbeheer en warehouse management. Deze ondersteuning
kan een direct effect hebben op de kosten: doordat het makkelijker wordt voor afnemers om
te bepalen welke onderdelen op voorraad moeten liggen, daalt bijvoorbeeld de voorraadomvang, en daarmee de voorraadkosten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld transportplanning:
minder vervoersbewegingen betekent minder slijtage en minder energieverbruik en dus lagere
kosten. De specialistische kennis die noodzakelijk is om machines en systemen optimaal te
bedienen en in te zetten wordt groter. Een distributeur kan hierop inspelen door opleidingen
en trainingsfaciliteiten aan te bieden en dealers, serviceorganisaties en eindgebruikers zo een
sterkere ondersteuning te geven.

Veiligheid
In Nederland gebeuren jaarlijks 220.000 arbeidsongevallen die zo ernstig zijn dat werknemers
moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. De meeste ongevallen zijn het gevolg
van vallen van hoogte (32%), werken met machines (25%) en vallende objecten (13%)2. Niet voor
niets is er een stijgende vraag naar voorlichting en instructie over veilige werkwijzen en
persoonlijke bescherming voor het werken met machines en inzetten van systemen.

2) Bron: Gezond en veilig werken, Rijksoverheid
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Duurzaamheid
Bewustwording met betrekking tot het belang van duurzaamheid neemt in de hele keten toe.
De vraag naar schonere, slimmere en efficiëntere machines en systemen zal over de gehele
linie de komende jaren naar verwachting toenemen. De onderliggende motivatie van afnemers
kan variëren. Ofwel omdat het moet of omdat het hoort en steeds vaker ook omdat het loont.
Door afnemers worden in toenemende mate eisen gesteld aan machines en het gebruik ervan,
onder andere wat betreft CO2-uitstoot, energieverbruik, veiligheid en recyclebaarheid van de
producten of onderdelen.

Financierbaarheid
Door de strengere eisen voor het aanhouden en verstrekken van kapitaal door banken ondervinden dealers en afnemers de laatste jaren meer problemen bij het aantrekken van financiering. Door dealers en afnemers wordt steeds vaker gekeken naar alternatieve vormen van
financiering, zoals het aangaan van financiële partnerships met distributeurs, waarbij de
distributeur in samenwerking met financiële partners voor de invulling van de financiering
zorgt.

Sectortrends
De markttrends zoals hiervoor uiteengezet gelden voor de hele keten en alle sectoren waarin
Royal Reesink actief is. Per sector zijn er daarnaast ook specifieke trends die van belang zijn
voor de bedrijfsvoering. De sectortrends zijn ingedeeld naar de verschillende marktsectoren
en in lijn met de divisiestructuur van Royal Reesink.

Green
Binnen de land- en tuinbouw zijn de akkerbouw en melkveehouderij voor Royal Reesink de
belangrijkste subsectoren. De land- en tuinbouw is de laatste jaren volatieler geworden. Het
is een sector die door een periode van fundamentele verandering gaat. De productie van
gewassen, zuivel en vlees wordt steeds efficiënter maar kan desondanks de stijging van de
wereldvraag niet bijhouden. Terwijl de markten in Europa en Noord-Amerika verzadigd raken,
neemt de vraag in regio’s die weinig natuurlijke bronnen hebben, zoals (Zuidoost-) Azië en
Afrika sterk toe. Met name voor de sterk groeiende middenklasse in Azië zullen voedselproducten en consumptiegoederen met een hogere toegevoegde waarde binnen bereik komen.
De West-Europese land- en tuinbouwsector zal steeds meer producten gaan exporteren en dat
geldt ook voor de kennis over productiemethoden en -middelen. Daarnaast maakt voortschrijdende handelsliberalisatie handel met deze regio’s steeds eenvoudiger.

Technologie speelt een centrale rol in de transformatie van de land- en tuinbouw. In toenemende mate wordt gebruikt gemaakt van nieuwe innovatieve methoden en technieken die
de producten en de productiemethoden, kwalitatief beter, efficiënter en duurzamer maken.
De sector schuift op van conventionele landbouw naar smart farming en van handmatige
bediening naar een steeds hogere graad van automatisering en robotisering. De voedselpotentie kan op deze wijze beter worden benut door vermindering van productverspilling en
restafval in alle schakels van de productieketen.
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Bij landschapsonderhoud moet worden gedacht aan het onderhoud van bossen,
parken, golfbanen en groenvoorzieningen, voor het creëren en behouden van
aantrekkelijke woonomgevingen, natuur- en recreatiegebieden. Terwijl de biodiversiteit wereldwijd in algemene zin afneemt, zal de vraag naar aanwezigheid
van goed onderhouden natuur en groen in de nabije leefomgeving van mensen
de komende jaren naar verwachting stijgen. Net als bij land- en tuinbouw zal de
inzet van technologie de machines intelligenter maken en de werkprocessen
optimaliseren, waardoor onderhoud slimmer en milieuvriendelijker kan plaatsvinden.

Construction
De bouwsector en voor Royal Reesink meer in het bijzonder de grond-, weg- en waterbouw is
een laat cyclische sector. Ketenoptimalisatie, hergebruik van materialen, verlaging van energiegebruik en toekomstbestendig bouwen zijn belangrijke trends die in deze sector het speelveld
structureel veranderen. Dit wordt ook gestimuleerd door de overheid. Zo wordt bij openbare
aanbestedingen door overheidsinstanties in Nederland CO2-uitstoot reductie beloond met een
positieve korting.

Grote bouwbedrijven en aannemers actief in de bouwsector en infrastructuur zullen zich beter
moeten positioneren ten opzichte van de opdrachtgever. Dat gebeurt door nauwere samenwerking tussen schakels in de keten en door voor- en achterwaartse integratie richting beheer
en onderhoud. De traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering vermindert ten gunste
van geïntegreerde contractvormen zoals Design & Build. Specialistisch werk wordt vaker uitbesteed aan onderaannemers.

Bouwbedrijven actief in de grond-, weg- en waterbouw moeten onderscheidend vermogen
bieden om van de huidige sterke concurrentie op prijs in de sector weg te komen. De eindgebruiker moet centraal staan en zoveel mogelijk worden ontzorgd. Innovatief vermogen,
duurzaamheid en risicobeheersing zijn aspecten die meerwaarde creëren en economisch
voordeel opleveren. Bedrijven zullen slimmer moeten omgaan met de inzet van materieel en
mensen. Een betere mix tussen eigendom voor basisproductie en inleen voor piekgebruik is
zowel operationeel als financieel gezien interessant. Door recycling worden grote stromen
afval geschikt gemaakt voor hergebruik. Ook reductie van energieverbruik krijgt meer aandacht, zowel in de faciliteiten als het materieel dat wordt ingezet bij de aanleg van wegen en
bij de bouw of herstelwerkzaamheden aan het spoor. In de uitvoering van werkzaamheden
zal structureel meer gelet worden op risicobeheersing en het terugdringen van faalkosten.
Dergelijke initiatieven dragen bij aan een meer duurzame en winstgevende exploitatie.

Material handling
De logistieke sector en voor Royal Reesink meer in het bijzonder de (interne) opslag, overslag
en goederenbehandeling is een vroeg cyclische sector die door technologische ontwikkelingen
sterk aan het veranderen is.

De aanhoudende groei van e-commerce en omnichannel en de veranderende vraag van afnemers rondom levering maakt dat logistieke organisaties, zoals distributiecentra meer flexibiliteit en service bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer keuze en snelheid op het gebied
van levering en retourneren. De stijgende vraag naar duurzamere oplossingen, compactere
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opslagfaciliteiten, lager energieverbruik en een hogere technologiegraad van de faciliteiten,
machines en systemen leiden daarnaast ook tot efficiëntieslagen.

Ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals cloud computing, hebben een sterke invloed op
de inrichting van de supply chain. Het biedt de mogelijkheid om meerdere logistieke netwerken te combineren en daarmee een hechtere samenwerking tussen schakels in de keten te
realiseren. De ‘Internet of Things’ en connectiviteit maken het mogelijk om op eenvoudige
wijze systemen en sensoren te verbinden aan het logistieke proces die ten goede komen aan
de veiligheid, transparantie en kwaliteit. Real-time data kan gemakkelijker worden verzameld,
overal en op elk moment en worden aangewend om het verloop van het logistieke proces
beter te beheersen. De intelligentiegraad van machines neemt toe. Het meedenkend en zelfsturend vermogen van machines en systemen in magazijnen zal logistieke processen verder
automatiseren en optimaliseren.

Onder invloed van deze veranderingen gaan logistieke bedrijven zich steeds meer specialiseren. Er is vaker sprake van één ketenregisseur die de beste oplossing zoekt voor de supply
chain van de klant. Andere partijen worden vervolgens ingeschakeld voor het uitvoeren van
het transport, de opslag, planning en voorraadbeheer.

Industries
Binnen het segment Industries bedient Royal Reesink de maakindustrie (machinebouw), bouw,
offshore en maritieme sector. Er is sprake van een duidelijke trend naar systeemintegratie,
co-engineering en co-makingship. Partnering in de keten is essentieel om te komen tot slimmere en veiligere productie- en assemblagemethoden met een hoger rendement. Technologische
ontwikkelingen spelen ook hierbij een belangrijke rol, met name om efficiënter om te gaan
met energie.

Bij hydraulische systemen, de aandrijftechniek voor zware bewegingen, gaat het niet meer
om het leveren van slechts een cilinder, maar om het leveren van een intelligente cilinder,
inclusief de besturing ervan. Technologische ontwikkelingen staan veelal in het kader van
vergroting van precisie en het efficiënter omgaan met energie. Daarbij gaat het onder meer
om toepassing van nieuwe materialen en coatings, regelelektronica, bussystemen en om
oplossingen om installaties centraal en op afstand uit te lezen. Een voorbeeld hiervan is dat
Motrac Hydraulics een hydraulisch systeem ontwikkelde voor de spuitmachines van een aantal partners actief in de agrarische sector. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd,
met weloverwogen componenten, voor een zo hoog mogelijk rendement.

Bij bewerkt staal is er een duidelijke trend naar het gebruik van hogesterktestaal, wat leidt
tot minder materiaalgebruik, lichtere montage en funderingen, minder tonnage per vracht en
de mogelijkheid tot upcycling en hergebruik. Innovatie speelt een belangrijke rol bij de toepassing van speciaal staal en ontwikkeling van duurzame prefab systemen. Slimline vloersystemen zijn in dit kader een goed voorbeeld van een innovatief product dat is opgebouwd
uit betonplaten met geïntegreerde stalen profielen en wat tot stand is gekomen op basis van
co-makingship. Dergelijke oplossingen resulteren vaak in kortere bouwtijden, minder milieubelasting, bouwafval en overlast, wat bijvoorbeeld goed past bij de toename van binnenstedelijke bouw.
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Visie, missie en strategie
Visie
De wereld staat voor een enorme uitdaging: in 2050 moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed.
Bovendien zal het aantal mensen in de middenklasse de komende 15 tot 20 jaar groeien van twee tot vijf
miljard, vooral onder invloed van demografische ontwikkelingen in Azië. De invloed hiervan valt niet te
onderschatten. Zo zal de vraag naar consumptiegoederen in de nieuwe middenklasse groepen navenant
toenemen. Verder wordt verwacht dat door de groeiende consumptiebehoeften de vraag naar voedsel 35%,
naar water 40% en naar energie 50% hoger zal liggen dan momenteel het geval is. Dit stelt de wereld voor
grote economische, ecologische en sociale uitdagingen. Duurzaamheid is allang niet meer een kwestie van
zorg voor het milieu. Het gaat om de mens en het behoud van zijn leef- en werkomgeving. De noodzaak van
duurzame innovaties wordt steeds urgenter.

Dit is één op één door te vertalen naar de activiteiten van Royal Reesink. De vraag naar schonere, slimmere
en efficiëntere machines en processen zal zowel in de landbouw, landschapsonderhoud grond-, weg- en waterbouw en logistiek alleen maar toenemen. Door innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden, met
respect voor mens en milieu, kan Royal Reesink een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de
wereld voor staat.

Missie
Royal Reesink wil op basis van de specialistische kennis van producten, processen en markten een onmisbare
schakel zijn in de keten en in samenwerking met de producenten marktfeedback vertalen naar innovatieve
en duurzame oplossingen die dealers en afnemers meerwaarde bieden en ondersteunen bij hun activiteiten.

Strategie
Royal Reesink is er van overtuigd dat voor een distributeur schaalgrootte en inzet van specialistische kennis
belangrijke vereisten zijn om afnemers optimaal te kunnen bedienen en waarde toe te kunnen voegen voor
alle stakeholders.

De onderneming heeft dan ook sterke internationale groeiambities. De lange termijn georiënteerde strategie
is gericht op realisatie van groei, zowel autonoom als door acquisities en op margeverbetering. Groei via overnames is geen doel op zich. Overnames moeten passen, logisch en verantwoord zijn en bijdragen aan de winst.
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Autonome groei
Voor realisatie van autonome groei richt Royal Reesink zich op versterking van marktaandeel in marktsectoren en regio’s waarin het al actief is. Daarvoor wordt primair ingezet op een verdere uitrol en sterkere
invulling van het business model en totaalconcept door de hele groep heen. Belangrijke speerpunten hier
binnen vormen het benutten van de toename in cross-sell mogelijkheden tussen divisies en tussen bedrijven
binnen divisies, de verdere uitrol van de huur- en service concepten binnen de groep en het vergroten van
inkomsten uit de verkoop van gebruikte machines. Ook de versterkte focus op innovatieve oplossingen op het
gebied van connectiviteit en meetbaarheid, zoals met precisielandbouw en de robotisering van conventionele
machines en systemen, biedt goede mogelijkheden voor extra groei.

Groei door acquisities
Royal Reesink streeft altijd naar een leidende positie als distributeur in de landen of marktsectoren waarin het
actief is. Voor realisatie van groei middels acquisities wordt gekeken naar nieuwe product/markt combinaties
en naar niches in de landen waar Royal Reesink al aanwezig is. Uitbreiding naar nieuwe landen/regio’s en
naar opkomende markten vindt primair plaats via acquisities. Bij de identificatie van acquisitiekandidaten
wordt in veel gevallen samen opgetrokken met een producent. Op selectieve basis streeft Royal Reesink voor
specifieke niche markten ook zelfstandig acquisities na. Op die wijze kan het aan de bron van een relevante
ontwikkeling in de keten of sector komen te staan. Acquisities moeten passen binnen het business model en
het rendementsprofiel dat Royal Reesink voor staat of de potentie hebben om onder de vleugels van Royal
Reesink daar naar toe te groeien. Royal Reesink heeft een sterk trackrecord op het gebied van acquisities met
een beproefd integratieconcept en heeft bovendien veel kennis en ervaring in huis voor het betreden van
opkomende markten. Op basis hiervan wordt Royal Reesink door producenten veelal gezien als een sterke
en logische partner voor expansie.

Margeverbetering
Margeverbetering wordt primair gedreven door een verschuiving naar meer hogere toegevoegde waarde activiteiten en diensten en een betere benutting van synergiepotentieel tussen segmenten en divisies. Daarnaast
vormen doorlopende initiatieven die betrekking hebben op kostenbeheersing, flexibilisering, optimalisering
van de ICT infrastructuur en benutting van schaalvoordelen belangrijke speerpunten.
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Duurzaam Staal

Bouwen met staal verkort de bouwtijd, wat vooral voor binnenstedelijke
bouwprojecten minder overlast en milieubelasting veroorzaakt. Ook is er minder
bouwafval. Alles is in de fabriek voorbereid
om snel te kunnen monteren op de bouwplaats.
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Prestaties van de groep
Financiële resultaten
De omzet van Royal Reesink over 2015 steeg met 3,4% naar € 489,5 miljoen (2014: € 473,2
miljoen). De autonome groei van de omzet was in 2015 1,5%. Het bedrijfsresultaat exclusief
rente en afschrijvingen (EBITDA) steeg met bijna 10,0% naar € 30,8 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 10,9% naar € 19,4 miljoen. Dit is vooral te danken aan het resultaat
van de divisie Reesink Material Handling Equipment. Gunstigere marktomstandigheden in
combinatie met meer focus op verhuur en service sorteerden daar een positief effect. Het
nettoresultaat steeg met 25,6% naar € 11,2 miljoen (2014: € 8,9 miljoen).

Kerncijfers

(in duizenden euro’s)

Netto-omzet
Bruto-omzetresultaat

2015

% omzet

489.486

2014

% omzet

473.211

76.690

15,7%

72.312

15,3%

30.770

6,3%

28.000

5,9%

(EBIT)

19.441

4,0%

17.527

3,7%

Nettoresultaat

11.187

2,3%

8.905

1,9%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
(EBITDA)

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen

Gemiddeld aantal medewerkers

1.199

1.121

8,64

7,10

Per gewoon aandeel van € 0,04
nominaal (in euro’s)
Resultaat
Dividend

1

1

–*

3,50

Eigen Vermogen

73,53

69,81

Beurkoers Ultimo

78,10

74,50

Aangezien het openbaar bod, zoals in dit jaarverslag onder meer beschreven op pagina 81, aangekondigd tegen een biedprijs welke
cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 25 mei 2016.
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Omzet naar divisie

Autonome
(in miljoenen euro’s)

Reesink Equipment
– Reesink Green Equipment
– Reesink Construction Equipment

2015

groei

2014

436,4

2,2%

421,7

181,0

3,3%

169,2

44,3

–2,7%

45,5

211,1

2,0%

207,0

– Reesink Material Handling
Equipment
– Reesink Industries
Overige

Totaal

52,5

–4,2%

0,6

489,5

50,7
0,8

1,5%

De omzet van Reesink Equipment steeg naar € 436,4 miljoen (2014: € 421,7 miljoen) ofwel een
stijging van 3,5%. De autonome groei van de omzet was in 2015 2,2%.

Reesink Green Equipment
Reesink Green Equipment realiseerde een omzetstijging van 7,0%; de autonome stijging bedroeg
3,3%. De marge was, mede door een andere mix van de afzet, licht hoger.

Bij landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park is de autonome omzetstijging nog steeds goed.
Deze stijging werd met name veroorzaakt door de verkopen van machines voor onderhoud
van golfbanen en openbaar groen. De omzet gerealiseerd in de agrarische markt in de Benelux
daalde in 2015 door minder afzet in het tweede half jaar. Belangrijkste reden hiervoor was de
lage melkprijs.

Gedurende het boekjaar was er de verwachting dat CT Agro meer dan het begrote aantal
maaidorsers zou gaan verkopen. Een wijziging van het monetair stelsel van Kazachstan per
20 augustus 2015 zorgde echter voor een forse daling van de waarde van de lokale munt en
daarmee een verstoring van de markt. Desondanks is het resultaat in Kazachstan (ruim) hoger
dan in 2014. Het verkoopseizoen voor tractoren, machines voor het zaaien, machines voor
grondbewerking en onderdelen was succesvol.

Reesink Construction Equipment
Bij Reesink Construction Equipment was de daling van de omzet 2,7%. De omzet in Nederland
steeg met bijna 12%, terwijl in België de omzet daalde met meer dan 30%. In tegenstelling tot
vorig boekjaar zijn in België geen orders voor grote gestuurde boorsystemen geweest en was
de markt voor ‘construction equipment’ over de gehele linie slechter. De omzet van Huur&Stuur
steeg ook duidelijk. Reesink Construction Equipment realiseerde goede marges waardoor de
winstgevendheid steeg.

Reesink Material Handling Equipment
De omzet van Reesink Material Handling Equipment was ten opzichte van het jaar ervoor 2%
hoger. De samenstelling van de omzet was anders, hetgeen leidde tot een beter rendement voor
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deze divisie. In het afgelopen jaar is, met name in Nederland, meer focus gelegd
op het inspelen op de groeiende vraag naar verhuur en het verder uitbouwen en
efficiënter maken van de service.

In september is in Apeldoorn een Used Equipment Center geopend. Een deel van
de gebruikte heftrucks wordt daar hersteld en gerenoveerd en vervolgens verkocht aan afnemers voor wie een investering in een nieuwe heftruck niet rendabel is. De omzet uit de verkoop van machines (nieuw en gebruikt) was bijna 1%
lager dan het jaar ervoor. Hierbij moet worden opgemerkt dat de orderboeken
over het algemeen goed gevuld zijn. De omzet uit verhuur steeg met 13% terwijl
de omzet uit service met 4% steeg. Waar in Duitsland de totale omzet met 7% steeg en in België
met bijna 3%, daalde de omzet in Nederland met meer dan 2%.

Reesink Industries
IMAV-Hydraulik is in het derde kwartaal van 2015 geïntegreerd met Motrac Hydraulics in
Willich (D). Hierdoor kon Reesink Industries een positieve omzetontwikkeling van 3,6% laten
zien. Autonoom daalde de omzet met meer dan 4%. Met name de agrarische OEM-klanten
namen minder hydraulische componenten en systemen af. Tevens had de markt voor persoonlijke beschermingsmiddelen het nog moeilijk. Reesink Staal had een fractioneel hogere omzet
in vergelijking met het voorgaande jaar.

Toegevoegde waarde
Het bruto-omzetresultaat steeg ten opzichte van 2014 met € 4,4 miljoen (+6,1%) naar € 76,7
miljoen (2014: € 72,3 miljoen). Het bruto-omzetresultaat was 15,7% van de omzet, tegenover
15,3% over 2014.

Het bruto-omzetresultaat van Reesink Equipment steeg met 3,9% van € 66,4 miljoen naar € 69,0
miljoen. De autonome stijging was 2,5%. De stijging van het bruto-omzetresultaat werd vooral
gerealiseerd door Reesink Material Handling Equipment. Reesink Green Equipment en Reesink
Construction Equipment kenden autonoom een fractionele stijging van het bruto-omzetresultaat.

Het bruto-omzetresultaat van Reesink Industries steeg met € 1,7 miljoen naar € 7,7 miljoen
(2014: € 6,0 miljoen). Autonoom werd een gering lagere bruto-omzetresultaat gerealiseerd.

Verkoop- en algemene beheerskosten
Het totaal van de verkoop- en algemene beheerskosten steeg in 2015 met 4,4% naar
€ 58,8 miljoen (2014: € 56,3 miljoen). Autonoom daalden deze kosten met € 0,4 miljoen. De
daling van de kosten werd deels teniet gedaan door € 1,2 miljoen kosten met een éénmalig
karakter. Deze kosten hielden verband met het aanpassen van de managementsamenstelling
bij Reesink Material Handling Equipment, de verkooporganisatie van Reesink Green Equipment
en de projectkosten voor het opzetten van een Royal Reesink-intranet. Daarnaast is in 2015
reeds een deel van de kosten verwerkt van de overgang van de beursnotering (het prospectus
en IFRS) alsmede advieskosten in verband met het voorgenomen bod van River Acquisition B.V.
(zie pagina 81).

De overige bedrijfsopbrengsten van € 1,5 miljoen betroffen de externe huuropbrengsten.
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Bedrijfsresultaat (EBITDA)
Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg met bijna 10% van € 28,0 miljoen naar
€ 30,8 miljoen. De afschrijvings- en amortisatielasten over 2015 waren met € 11,3 miljoen 7,6%
hoger (2014: € 10,5 miljoen). Autonoom stegen de lasten van afschrijvingen en amortisatie met
6,5% en werd vooral veroorzaakt door hogere lasten van amortisatie van software en hogere
afschrijvingslasten op de verhuurvloot. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 10,9% naar
€ 19,4 miljoen (2014: € 17,5 miljoen).

Financieringslasten en beleggingsresultaat
De netto financieringslasten waren met € 3,5 miljoen hoger dan de financieringslasten over
2014 (€ 3,1 miljoen). De stijging werd veroorzaakt door hogere financieringslasten van de in
het boekjaar afgeloste achtergestelde lening van Pon Holdings B.V., een hogere financieringsbehoefte alsmede kosten in verband met de herfinanciering. Het saldo van resultaten van
beleggingen en waardering onroerend goed was € 0,7 miljoen negatief terwijl dit over 2014
nog € 1,8 miljoen negatief was. De taxaties leidden over 2015 tot een afboeking van
€ 0,8 miljoen en bij de verkoop van de 17 hectare grond met agrarische bestemming in
Apeldoorn werd € 0,1 miljoen boekwinst gerealiseerd. In 2014 was er een boekwinst van
€ 0,7 miljoen op de verkoop van aandelen VIBA, terwijl vorig boekjaar de economische en
technische veroudering van het onroerend goed € 2,4 miljoen bedroeg.

Belastingen
De belastingdruk was 27,4% ten opzichte 30,4% over 2014. Dit kwam doordat de winstbijdrage
van de Nederlandse (nominale belastingdruk 25%) en Kazachstaanse activiteiten (nominale
belastingdruk 20%) in verhouding in 2015 hoger was dan de Duitse en Belgische activiteiten
(nominale belastingdruk > 30%).

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen was nihil (idem
voor 2014).

Nettoresultaat en dividend
Het nettoresultaat bedroeg € 11,2 miljoen en was 25,6% hoger dan in 2014 (€ 8,9 miljoen).
Het nettoresultaat per gewoon aandeel was € 8,64 (2014: € 7,10).

Aangezien het openbare bod, zoals in dit jaarverslag onder meer beschreven op pagina 81, is
aangekondigd tegen een biedprijs welke cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding
geen dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op 25 mei 2016.
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Financiële positie en slagkracht
(in duizenden euro’s)

Kasstroom uit operationele activiteit

2015

2014

16.273

22.320

–12.862

–9.486

–9.642

–13.433

147.624

130.904

Groepsvermogen

94.976

87.983

Eigen vermogen

94.833

88.066

Garantievermogen

112.801

110.654

Totaal vermogen

289.477

273.946

39,0%

40,1%

Investeringen in vaste activa
Investeringen verwerving groepsmaatschappijen

Handelswerkkapitaal

Garantievermogen in % van totaal vermogen (solvabiliteit)

Kasstromen
De kasstroom uit bedrijfsoperaties daalde met € 2,9 miljoen naar € 23,0 miljoen. De EBITDA
was € 2,8 miljoen hoger maar er werd € 5,4 miljoen meer geïnvesteerd in het werkkapitaal.
De mutatie voorzieningen was € 0,3 miljoen negatief. De financieringslasten waren € 1,3 miljoen
hoger terwijl door de gestegen winst € 1,8 miljoen meer winstbelasting werd betaald. De kasstroom uit operationele activiteiten daalde van € 22,3 miljoen naar € 16,3 miljoen.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten was € 22,5 miljoen negatief (2014: € 22,9 miljoen
negatief). De kasstroom in verband met de aankoop van activiteiten was € 9,6 miljoen (2014:
€ 13,4 miljoen). De netto-investeringen in vaste activa waren met € 12,9 miljoen, € 3,4 miljoen
hoger dan over het vergelijkend boekjaar. De netto-investeringen in materiële vaste activa en
dan met name de investeringen in de verhuurvloten, waren € 2,6 miljoen hoger. De nettoinvesteringen in immateriële vaste activa was door minder investeringen in software
€ 0,6 miljoen lager. De (des-)investeringen in financiële vaste activa over 2015 waren
€ 0,2 miljoen terwijl over het vergelijkend boekjaar door de desinvestering van de aandelen
VIBA een € 1,1 miljoen positieve kasstroom werd gegenereerd.
De kasstroom uit financieringsfaciliteiten was € 6,8 miljoen positief (2014: € 3,2 miljoen negatief). De onderhandse uitgifte van aandelen en de inkoop van de cumulatief preferente aandelen A leidde tot een positieve kasstroom van € 8,3 miljoen. De kasstroom uit langlopende
schulden was € 3,6 miljoen negatief (2014: € 4,0 miljoen negatief). De langlopende lening bij
het syndicaat van banken verhoogd met € 5,0 miljoen terwijl in totaal € 8,6 miljoen op de
langlopende leningen werd afgelost. Hierin is begrepen de aflossing van de achtergestelde
lening van Pon Holdings B.V. In 2015 werd voor € 3,7 miljoen (2014: € 3,2 miljoen) dividend in
contanten uitgekeerd.

Vaste activa
De immateriële vaste activa omvatten software en de door Royal Reesink bij de overname
van Reesink Material Handling Equipment verworven servicecontracten met afnemers. In het
verslagjaar werd voor € 0,6 miljoen geïnvesteerd in software. Dit betrof vooral investeringen

Prestaties van de groep | Financiële positie en slagkracht

in ERP-omgevingen. De amortisatie van de servicecontracten en software bedroegen respectievelijk € 0,6 miljoen en € 1,0 miljoen.

Aan de bedrijfsgebouwen en –terreinen werd voor € 0,5 miljoen aan ons onroerend goed in
Zutphen grenzende grond toegevoegd. De totale afwaardering op de bedrijfsgebouwen en
-terreinen was € 1,1 miljoen waarvan € 0,6 miljoen ten laste van het resultaat. De overige
€ 0,5 miljoen werd na aftrek van een belastinglatentie direct in het eigen vermogen gemuteerd.
De waarde van bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen steeg € 0,9 miljoen door de nieuwe
consolidatie van Agrometius, IMAV-Hydraulik en Kuhn Center Turkey. In het verslagjaar werd
per saldo voor € 1,4 miljoen geïnvesteerd in bedrijfsuitrusting en voor € 0,5 miljoen in vervoermiddelen. Op de bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen werd voor € 2,7 miljoen afgeschreven.
Het verhuren van equipment en toebehoren door Reesink Material Handling Equipment en
Reesink Construction Equipment (Huur&Stuur) groeide verder en verdere investeringen in de
verhuurvloten blijven noodzakelijk. De netto-investering in de verhuurvloten bedroeg
€ 11,4 miljoen. De afschrijvingen op de verhuurvloten bedroegen een bedrag van € 7,1 miljoen
(2014: € 6,6 miljoen). De totale afschrijvingen en amortisatie van de (im-)materiële vaste activa
bedroegen € 11,3 miljoen (2014: € 10,5 miljoen).

De totale afwaardering van het vastgoed ultimo het boekjaar bedroeg € 0,3 miljoen. Deze
afwaardering had grotendeels betrekking op het pand aan de Ecofactorij te Apeldoorn. In 2015
werd voor iets meer dan € 1,0 miljoen aan boekwaarde gedesinvesteerd. Dit betroffen de
landbouwgronden aan De Grote Kar in Apeldoorn.

Het saldo van de financiële vaste activa steeg met € 0,1 miljoen naar € 2,6 miljoen. In het
verslagjaar werd op de leningen aan THR B.V. ad € 1,3 miljoen niet afgelost. Royal Reesink
verwacht door de positieve ontwikkelingen bij THR B.V. dat aflossing in de toekomst zal plaatsvinden.

Werkkapitaal
Het handelswerkkapitaal bedroeg ultimo 2015 € 147,6 miljoen (2014: € 130,9 miljoen). Van de
stijging van € 16,7 miljoen hield € 4,7 miljoen verband met de nieuwe consolidaties.

Het totale voorraadniveau steeg in 2015 met € 9,3 miljoen en bedroeg ultimo het boekjaar
€ 116,7 miljoen. Deze stijging kwam voor € 4,0 miljoen door de nieuwe activiteiten. De voorraad
van Reesink Equipment bedroeg € 101,9 en steeg in het verslagjaar met € 6,6 miljoen (2014:
€ 95,3 miljoen). De voorraad bij Reesink Green Equipment steeg autonoom met € 6,1 miljoen.
De voorraad van CT Agro was ultimo 2015 € 3,6 miljoen hoger. Eind augustus werd het verkoopseizoen van maaidorsers verstoord door een wijziging van het lokale monetaire stelsel.
Dit resulteerde in een onverwachte lagere afname van de maaidorsers. Deze machines zullen
in 2016 worden verkocht en dientengevolge zal het voorraadniveau weer dalen. De voorraadstand van Reesink Construction Equipment was per saldo € 1,1 miljoen hoger. Dit werd voor
bijna € 2 miljoen veroorzaakt door machines die omgebouwd werden voor inzet op spoorrails
(uitgeleverd begin 2016) alsmede door het toevoegen van een nieuwe productgroep
(Bergmann). Reesink Material Handling Equipment was in staat de voorraad met € 1,3 miljoen
te laten dalen. Het saldo van de vooruitbetaalde voorraden was € 0,7 miljoen lager. De voor-
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raadhoogte van Reesink Industries was € 2,6 miljoen hoger waarvan € 1,1 miljoen
gerelateerd was aan de overname van de activiteiten van IMAV-Hydraulik. Het
overige deel van de stijging werd veroorzaakt door extra voorraad walserijproducten in verband met een groot project dat momenteel gefaseerd wordt
uitgeleverd. De voorzieningen incourante voorraden in percentage van de voorraadwaarde was 12,5% (2014: 13,1%). Het debiteurensaldo steeg met € 7,1 miljoen
naar € 67,7 miljoen, autonoom steeg het debiteurensaldo met € 4,9 miljoen. Het
debiteurensaldo van Reesink Equipment bedroeg € 60,9 miljoen en kende een
autonome stijging van € 4,1 miljoen. Reesink Material Handling Equipment en
Reesink Construction Equipment hadden nog zeer goede omzetten in de maanden
november en december en hadden per saldo ultimo boekjaar een € 5,2 miljoen hoger
debiteurensaldo. Daarentegen waren de vorderingen op afnemers bij Reesink Green Equipment
€ 1,1 miljoen lager. Bij Reesink Industries steeg de debiteurenpositie door vooral de voeging
van de activiteiten van IMAV-Hydraulik met € 0,5 miljoen naar € 6,2 miljoen. De in het handelswerkkapitaal begrepen post handelscrediteuren bedroeg € 36,8 miljoen (2014: € 37,1 miljoen).

Mutaties eigen vermogen
Het eigen vermogen ultimo het verslagjaar bedroeg € 94,8 miljoen (2014: € 88,1 miljoen). Het
nettoresultaat bedroeg € 11,2 miljoen. De netto-opbrengst van de onderhandse plaatsing
bedroeg € 9,4 miljoen en kwam ten gunste van de algemene middelen. De inkoop van de
260.000 cumulatief preferente aandelen A leidde tot een daling van het eigen vermogen met
€ 1,1 miljoen. Het dividend in contanten over 2014 dat ten laste van het eigen vermogen werd
uitgekeerd bedroeg € 3,7 miljoen. De goodwill van de overnames bedroeg per saldo
€ 4,8 miljoen. Hiervan had € 3,9 miljoen betrekking op de overnames in het boekjaar terwijl
aan earn-out van eerder afgeronde overnames € 0,9 miljoen ten laste van het vermogen werd
geboekt. De herwaardering van de bedrijfsgebouwen en -terreinen die aan de eigen bedrijfsuitoefening dienstbaar zijn, leidde tot een daling van de herwaarderingsreserve met € 0,4 miljoen.
De overige mutaties van het eigen vermogen waren per saldo € 3,7 miljoen negatief. De verandering van het monetaire stelsel in Kazachstan leidde tot een forse afwaardering van de
lokale valuta en had met € 3,4 miljoen een negatieve impact op de omrekenverschillen met
betrekking tot de netto-investering in de deelneming in Kazachstan. Daarnaast daalde door
de waarderingsverschillen van de op vervangingswaarde gewaardeerde walserijproducten de
reserve prijsverschillen met € 0,3 miljoen.

Balansverhoudingen en ratio’s
Het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal was 32,8% (2014: 32,1%). Inclusief de
achtergestelde converteerbare leningen was het garantievermogen 39,0% (2014: 40,1%). De
achterstelling geldt ten opzichte van de banken. De Net Senior Debt/EBITDA ratio komt uit op
2,4. Met het syndicaat van banken is een maximale Net Senior Debt/EBITDA ratio van 3,0 overeengekomen. Ook de gerealiseerde Debt Service Coverage ratio voldeed ruimschoots aan de
gestelde eisen.

Financiering
Ultimo boekjaar bedroeg het totaal van rentedragende leningen € 97,6 miljoen (2014:
€ 95,3 miljoen). In 2015 werd vanuit de algemene middelen de achtergestelde lening
ad € 4,8 miljoen van Pon Holdings B.V. afgelost. De stand van de liquide middelen per
31 december 2015 was € 2,1 miljoen.
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Overige zaken

Herfinanciering
In mei 2015 werd de herfinanciering met ABN AMRO Bank, Rabobank, Commerzbank en de
nieuwe toetreder BNP Paribas afgerond. De nieuwe faciliteit van € 140 miljoen kent een
looptijd van vijf jaar en verving de 3-jaars financiering die zou eindigen in oktober 2015.
De faciliteit bestaat uit een langlopende lening van € 35 miljoen en een rekening-courant
faciliteit voor de financiering van onder andere het werkkapitaal van € 105 miljoen. In de
faciliteit is rekening gehouden met de groeistrategie van Royal Reesink, zowel autonoom
alsook door acquisities. De rente is afhankelijk van de faciliteit gebaseerd op 1 of 3-maands
EURIBOR vermeerderd met een gemiddelde renteopslag van 180 basispunten. Voor de convenanten wordt verwezen naar pagina 130 van de jaarrekening. Als zekerheden zijn gesteld een
hypothecaire inschrijving op bedrijfsgebouwen en -terreinen voor eigen gebruik, alsmede
pandrecht op aandelen van enkele Nederlandse vennootschappen en voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen en banktegoeden van de Nederlandse, Belgische en Duitse vennootschappen.

Emissie
In september is met succes kapitaal opgehaald op de kapitaalmarkt via een onderhandse plaatsing van 9,99% (125.627 aandelen) van de uitstaande gewone aandelen. De uitgifteprijs bedroeg
€ 76,05 per certificaat van één gewoon aandeel. De netto-opbrengst van circa € 9,4 miljoen
kwam ten gunste van de algemene middelen. Uit deze middelen werd onder andere de acquisitie van Agrometius gefinancierd en de achtergestelde lening van Pon Holdings B.V. afgelost.

Inkoop en intrekking cumulatief preferente aandelen A
In het verslagjaar werden de 260.000 cumulatief preferente aandelen A gehouden door
Recopart B.V. ingekocht en vervolgens ingetrokken. Door de inkoop werd het eigen vermogen
€ 1,1 miljoen verlaagd.

Medewerkers
Het gemiddeld aantal medewerkers (FTE) steeg in 2015 naar 1.199 tegen 1.121 in 2014. Deze
stijging is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van de activiteiten met Agrometius, IMAVHydraulik en Kuhn Center Turkey.

MVO-initiatieven
Algemeen
Als algemeen MVO-uitgangspunt streeft Royal Reesink naar een financieel gezond bedrijf dat
voldoende marge maakt om te kunnen blijven investeren in duurzame innovaties om zowel
haar toeleveranciers als afnemers te ondersteunen bij het verduurzamen en het veiliger maken
van de gehele waardeketen. Voor haar afnemers wil Royal Reesink de meest efficiënte en
duurzame oplossing leveren, gericht op gebruikersgemak, total cost of ownership en lange
termijn relaties.
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Royal Reesink doet dit vanuit de volgende kerneigenschappen:

•
•
•

oplossingsgericht
kennis van producten en markten
groot innovatief vermogen

Bij het formuleren van het MVO-profiel is gekozen voor de ISO 26000 standaard, omdat deze
in hoge mate ervan uitgaat dat elke onderneming haar eigen prioriteiten heeft, aan de hand
waarvan een specifiek MVO-profiel opgesteld kan worden. Ook biedt ISO 26000 praktische
handvatten om maatschappelijk verantwoord gedrag te integreren in bestaande strategieën,
systemen, werkwijzen en processen van de onderneming. ISO 26000 is onderverdeeld in zeven
kernonderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•

behoorlijk bestuur
mensenrechten
arbeidsomstandigheden
milieu
eerlijk zakendoen
maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling
eindgebruiker-/dealeraangelegenheden (volgens ISO 26000: consumentenaangelegenheden)

Van alle kernonderwerpen en voor Royal Reesink bijbehorende relevante issues zijn het huidige beleid, de reeds bestaande activiteiten en ambities in beeld gebracht. Ook heeft er een
nulmeting plaatsgevonden. De kernonderwerpen behoorlijk bestuur, mensenrechten, eerlijk
zakendoen, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling behoren al sinds het ontstaan
van Royal Reesink tot onze normen en waarden en zijn bevestigd in een Code of Conduct die
door alle medewerkers dient te worden gerespecteerd. Vanuit de holding worden deze onderwerpen bewaakt en verder uitgebouwd. Op basis van de diverse uitkomsten is een beleidsplan
opgesteld, inclusief KPI’s, doelstellingen, acties en een tijdsplan.

MVO-beleidsplan
Bij het formuleren van het MVO-beleidsplan is ervoor gekozen te focussen op drie kernonderwerpen: milieu, arbeidsomstandigheden en eindgebruiker-/dealeraangelegenheden. Voor alle
drie de onderwerpen zijn binnen Royal Reesink projectgroepen samengesteld die door het jaar
heen nieuwe initiatieven opzetten en de voortgang van al eerder ingezette initiatieven en
projecten waarborgen.

Als schakel tussen haar afnemers en principalen kan Royal Reesink met betrekking tot deze
thema’s invloed uitoefenen door met innovatieve oplossingen te komen. Deze oplossingen
kunnen gezocht worden in CO2-uitstoot, veiligheid en het recyclebaar zijn van de machines
en/of onderdelen. In toenemende mate wordt door afnemers (milieu) eisen gesteld aan machines. Bewustwording met betrekking tot duurzaamheid neemt in de gehele hele keten toe.

Milieu

Arbeidsomstandigheden

Eindgebruiker-/
dealeraangelegenheden
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Milieu
De projectgroep Milieu heeft vier onderwerpen gedefinieerd waar prioriteit aan is gegeven:
energie, CO2-emissie, afvalscheiding en verpakkingen. Voor energie en CO2-emissie is in 2014
een nulmeting verricht en zijn gedurende het afgelopen jaar de mogelijkheden onderzocht om
te besparen op het energieverbruik. Vanuit de stuurgroep wagenparkbeheer is een beleidsplan
geschreven, waarin smartdoelstellingen voor blijvende CO2-reductie zijn opgenomen. Met
behulp van een softwaretool wordt de stand van zaken vanaf de nulmeting continu gemonitord.
Dat betekent dat elke dochtervennootschap inzicht heeft in het verbruik en actie kan ondernemen waar nodig aan de hand van de geformuleerde doelstellingen. In 2015 heeft dit reeds
geresulteerd in reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot bij enkele dochtervennootschappen door de plannen die al eerder ingezet waren (LED-verlichting, simulatoren, energielabel
lease auto’s). De resultaten van de projecten die gedurende 2015 zijn opgestart, zullen in 2016
zichtbaar zijn. Binnen Royal Reesink is Hans van Driel de eerste onderneming die deelneemt
aan de CO2-prestatieladder, waarin ‘niveau 3’ in 2014 behaald.

Een van de doelstellingen van Royal Reesink is om de energie die wordt ingekocht verder te
verduurzamen door inkoop van elektriciteit die is opgewekt door middel van waterkrachtcentrales of windturbines. Over 2015 bedraagt het aandeel duurzaam ingekochte energie 29,4%.

Vanuit Europese regelgeving op gebied van Energie Management zijn ‘grote bedrijven’ vanaf
1 januari 2015 verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Royal Reesink heeft er voor
gekozen dit binnen de ISO 50001 norm op te zetten. Deze certificering zal medio 2016 afgerond
worden. Dit is voor zowel Royal Reesink als voor alle dochtervennootschappen het hulpmiddel
om de doelstellingen die gesteld zijn op gebied van energiebesparingen continue te monitoren
en daar waar nodig bij te sturen.

Arbeidsomstandigheden
Binnen het kernonderwerp Arbeidsomstandigheden is door de projectgroep aan de volgende
onderwerpen prioriteit gegeven: sociale dialoog, gezondheid en veiligheid op het werk.
Hieronder wordt per onderwerp kort besproken welke initiatieven in 2015 zijn ingezet en
uitgevoerd.

Sociale dialoog
Door de groei van Royal Reesink heeft een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden,
de medezeggenschapstructuur dient hier op aangepast te worden. De nieuwe medezeggenschapsstructuur zal worden ingericht op divisie niveau. Uitgangspunten hierin zijn dat
(i) binnen de organisatie iedere medewerker door medezeggenschap vertegenwoordigd moet
worden, (ii) medezeggenschap de belangen behartigt van de medewerkers, met inachtneming
van het bedrijfsbelang, (iii) de medezeggenschapsstructuur moet passen bij de waarden,
normen en cultuur van Royal Reesink en (iv) de medezeggenschapsstructuur goed gestructureerd moet zijn. In 2016 zal deze opzet verder worden uitgewerkt.

Gezondheid
Op het gebied van ‘gezondheid op het werk’ is voor de Royal Reesink bedrijven in Nederland
een samenwerking aangegaan met een arbo-dienstverlener. Door een professionele, externe
partij in te schakelen kunnen zaken zoals verzuim en re-integratie de volle aandacht krijgen.
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Vanaf het moment van ziekmelding is de arbodienst erbij betrokken en is er
vanuit de arbodienst begeleiding beschikbaar tot het moment van werkhervatting,
toetreding tot de WIA of tot de WGA, inclusief de administratieve afhandeling.
Naast de samenwerking met de arbo-dienstverlener, is er voor gekozen in 2016
een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Veiligheid op het werk
Royal Reesink is zich zeer bewust van de noodzaak van veiligheid op het werk.
Aan de hand van een externe en een interne analyse is een veiligheidsbeleid
ontwikkeld dat aansluit bij de door Royal Reesink geformuleerde veiligheidsmissie:
‘Veilig werken bij Royal Reesink is geen must maar een vanzelfsprekendheid’.

Externe analyse
Op het gebied van arbeidsveiligheid gebeurt er wereldwijd veel. Wat vooral opvalt is dat steeds
vaker opdrachtgevers én klanten naar de ‘veiligheidsprestatie’ van een bedrijf vragen en dit
ook steeds vaker gaan toetsen. Bedrijven zullen aantoonbaar moeten maken dat er veilig wordt
gewerkt. Binnen de keten beginnen bedrijven elkaar steeds meer aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak. Een veilige werkomgeving is niet alleen goed
voor werknemers, de naamsbekendheid en het imago van het bedrijf, maar het kan ook kostenbesparingen opleveren. Uit Europees onderzoek blijkt dat een investering op het gebied van
veiligheid en gezondheid leidt tot lagere verzuimcijfers, beter gemotiveerd personeel, verbeterde productiviteit en een goed imago van het bedrijf.

Interne analyse
Bij 80% van de bedrijven binnen Royal Reesink is aan de hand van relevante vragen een eerste interne analyse gedaan. Dit verschaft inzicht in de volgende vragen: wat is de situatie nu,
welke systemen zijn actief, waar zit welke kennis, en wordt aan de lokale wetgeving voldaan?
De gebruikte methode ‘Reesink Safety Level’ werkt met vijf niveaus en laat snel en eenvoudig
zien op welk niveau een bedrijf staat, variërend van ‘slecht’ tot ‘excellent’. Gebleken is dat er
bij de Royal Reesink bedrijven verschillen bestaan over veiligheidsbewustzijn en veilig werken.
De Reesink Safety Level-scan wijst uit dat de meeste bedrijven tussen ‘voldoende’ en ‘goed’
scoren, met als positieve uitzonderingen een tweetal bedrijven waar veiligheid een vast
onderdeel is van het gevoerde beleid. Binnen alle bedrijven bestaat een grote bereidwilligheid
om arbeidsveiligheid naar een hoger niveau te brengen, ondersteuning vanuit een centraal
georganiseerd orgaan is daarbij wenselijk. De algemeen heersende gedachte is dat succesvol
ondernemen en winst maken hand in hand gaan met veilig en gezond werken.

Op basis van bovenstaande analyses is een veiligheidsbeleid ontwikkeld dat verder gaat dan
het nakomen van wettelijke verplichtingen. Er wordt gestreefd naar een cultuur waarin het
vanzelfsprekend is gezond en veilig te willen werken. Om dit te bewerkstelligen zijn er verschillende acties ondernomen binnen een traject bestaande uit twee fases. De eerste fase
richtte zich met name op het nakomen van wettelijke voorschriften en verplichtingen, zoals
de verplichting per bedrijf een preventiemedewerker aan te stellen. De tweede fase was en
is gericht op het verder versterken van systemen en methoden om veilig werken binnen Royal
Reesink naar een hoger niveau te brengen. Hierin draait het om het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. In aanvulling op en in navolging van het ontwikkelde veiligheidsbeleid is in
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2015 het Reesink Safety Centre opgezet. Het Reesink Safety Centre begeleidt en adviseert de
Royal Reesink bedrijven bij het opstellen van het veiligheidsbeleid per bedrijf, het inrichten
van veiligheidssystemen, -producten en -trainingen, begeleiding bij certificeringen en het
bewaken van of aan alle wettelijk verplichtingen wordt voldaan.

Eindgebruiker-/dealeraangelegenheden
Binnen het kernonderwerp eindgebruiker-/dealeraangelegenheden is in 2015 veel aandacht
geweest voor innovaties en cross-divisie samenwerking in combinatie met de trends in
de markt. De overname van Agrometius, de specialist op het gebied van GPS-techniek en
precisielandbouw past geheel binnen het streven van Royal Reesink om te investeren in
duurzame innovaties. Ook de start van het Used Equipment Center past in deze gedachte;
gebruikte heftrucks krijgen een tweede levenscyclus.
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Verslag van de
Prestaties
Directie per
| Reesink
segment
Construction
| Reesink Equipment

Reesink Equipment
Omzet 2015
Verdeling naar activiteit
Verkoop € 293 miljoen (67%)
Service/Onderdelen € 115 miljoen (27%)
Verhuur € 28 miljoen (6%)

Omzet 2015
Geografische verdeling
Nederland € 218 miljoen (50%)
België € 87 miljoen (20%)
Duitsland € 76 miljoen (18%)
Kazachstan € 48 miljoen (11%)
Turkije € 1 miljoen (0%)
Overig € 6 miljoen (1%)

Omzet 2015 totaal

€ 436 miljoen
(2014: € 422 miljoen)

In Reesink Equipment zijn al onze bedrijven actief als distributeur
van diverse A-merken en/of voeren sterke concepten voor de landen tuinbouw, landschappelijk onderhoud, material handling, grond-,
weg- en waterbouw. De producten worden of via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeentes, overheden, waterschappen, bosbouwers en klanten in de logistieke branche die actief zijn in de
sectoren food, non-food, industrie, overslag (havens), agri en GWW.
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Strategie Reesink Equipment
Als distributeur is het noodzakelijk dat Royal Reesink door alle partijen in de
markt wordt gezien als de onmisbare schakel in de keten. Om deze positie te
behouden en te versterken ligt de focus op:

•

Partnering door mee te denken met het business model/verdienmodel van
de afnemer en door te sturen op total cost of ownership. Denk aan verhuurconcepten of capaciteitscontracten. Door echt een partner te zijn van de afnemer ontstaat er grotere flexibiliteit om nieuwe business modellen/verdienmodellen te implementeren.

•

Het zijn van een kennisorganisatie met sterke merken en concepten en goede relaties met
de principalen. Hiermee verstevigen wij niet alleen onze positie, maar verhogen wij ook
de kans op internationale uitrol.

•

State of the art machines en diensten die voldoen aan strenge eisen op het gebied van
duurzaamheid. Denk wat diensten betreft aan optimale logistiek met gebruik van vooraanstaande technologie.

•

Optimalisering van de ICT-infrastructuur. De distributeur die in staat is gegevens snel te
verwerken en de benodigde informatie beschikbaar te stellen aan afnemers en fabrikanten, biedt meerwaarde.

•

Verder optimaliseren van cross-selling. Hierdoor wordt extra omzet gegenereerd en ontstaan er meer raakvlakken binnen de onderneming. Daarnaast biedt het meer kansen om
internationaal uit te rollen, zowel in gevestigde markten als in opkomende markten.

•

Uitrollen van portfolio naar aangrenzende regio’s of landen, of uitbreiden van de portfolio
in opkomende markten.

•

Aanbieden van opleidingen en opleidingsfaciliteiten en vergaande ondersteuning aan dealers, serviceorganisaties en eindgebruikers.

•

Veiligheid speelt hierin in toenemende mate een rol. Royal Reesink ontwikkelt een volledig
pakket van veiligheidsopleidingen, veiligheidsscans en veiligheidspakketten.

Prestaties per segment | Reesink Equipment

Innovatie

Duurzaamheid
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VerslagPrestaties
van de Directie
per segment
| Reesink
| Reesink
Construction
Green Equipment

Reesink Green Equipment
Green Equipment, Smart Farming en Kamps de Wild Holding
Omzet 2015
Verdeling naar activiteit
Verkoop € 140 miljoen (77%)
Service/Onderdelen € 40 miljoen (22%)
Verhuur € 1 miljoen (1%)

Omzet 2015
Geografische verdeling
Nederland € 103 miljoen (57%)
België € 20 miljoen (11%)
Duitsland € 8 miljoen (4%)
Kazachstan € 48 miljoen (27%)
Overig € 2 miljoen (1%)

Omzet 2015 totaal

€ 181 miljoen
(2014: € 169 miljoen)

Binnen Reesink Green Equipment zijn de bedrijven actief als
distributeur van vooraanstaande merken ten behoeve van de landen tuinbouw en landschappelijk onderhoud. De producten worden of
via dealers of rechtstreeks geleverd aan agrariërs, loonwerkers,
groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeenten, overheden,
waterschappen en bosbouwers.

Reesink Green Equipment is vanwege concurrerende merken door
middel van ‘Chinese muren’ onderverdeeld in drie divisies: Green
Equipment, Smart Farming en Kamps de Wild Holding.

Kernpunten
•

Start Agrometius en Kuhn Center Turkey binnen
Reesink Green Equipment

•

Hogere omzet landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park

•

Investeringsbereidheid agrarische afnemers geremd

•

Goede bijdrage CT Agro
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Binnen Green Equipment treden de bedrijven op als distributeur van
vooraanstaande merken zoals Kuhn, Rauch, Toro, LM-trac, TYM, Club
Car en Ditch Witch ten behoeve van de land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud en ondergrondse infrastructuur. Producten worden
veelal via dealers, maar ook rechtstreeks geleverd aan agrariërs,
loonwerkers, groenvoorzieningsbedrijven, golfbanen, gemeenten,
overheden, waterschappen en bosbouwers.

Prestaties per segment | Green Equipment

Green Equipment
Green Equipment 2015
De divisie Green Equipment heeft het in 2015 naar omstandigheden goed
gedaan. Het in elkaar zakken van de melkprijs heeft een grotere impact
gehad dan in het begin van het jaar 2015 werd verwacht. Hierdoor zagen
de bedrijven Reesink Technische Handel en Packo zich genoodzaakt
de verwachtingen in de loop van het jaar bij te stellen. Daarnaast kostte
de integratie van O. de Leeuw Groentechniek in de Stierman De Leeuw
organisatie, na de overname in 2014, meer energie dan aanvankelijk werd
verwacht. Dit betekent dat de geanticipeerde synergievoordelen nog
gerealiseerd moeten worden. De laatste maanden van 2015 lieten een
verbetering zien en deze stijgende lijn zal naar verwachting voortgezet
worden in 2016. Jean Heybroek heeft het in 2015, mede dankzij een grote
order in de golfmarkt, boven verwachting goed gedaan. Daarnaast zijn
de ‘openbaar groen’ machines beter verkocht dan in 2014. Dit betreft een
innovatieve machine met het zogenaamde ‘smart power systeem’. Deze
machine levert dezelfde productiviteit als het oude type, maar dan wel
met een significante besparing van brandstof.

Innovaties en vooruitzichten
In lijn met nieuwe wetgeving die per 1 april jl. van kracht is geworden
waarin is vastgelegd dat er vanaf dat moment niet meer met glyfosaat
bestrijdingsmiddel op verhardingen gewerkt mag worden, is in het afgelopen jaar binnen Green Equipment gewerkt aan het op de markt brengen
van een ‘niet-chemische’ onkruidmachine. De verwachting is dat de
investeringen die gedaan zijn om deze machine op de markt te introduceren zich gedurende 2016 zullen uitbetalen. Daarnaast wordt gewerkt
aan een zogenaamd ‘druppel irrigatie’ systeem (Toro aqua traxx drip
tape). Dit is een toepassing voor de landbouw waarin minder water en
energie gebruikt hoeft te worden, omdat gewassen gerichter gevoed
kunnen worden. In 2015 zijn met deze tape succesvolle testen gedaan bij
aardappeltelers waaruit blijkt dat ze tot 30-40% hogere opbrengst per
hectare hebben. Dit ‘druppel irrigatie’ systeem zal in 2016 verder worden
uitgerold. Ook de in 2015 gestarte distributie van EGO power tuinonderhoudsmachines met 56V Li-on batterijtechnologie zal in 2016 naar verwachting positief bijdragen aan het resultaat.

In aanvulling op deze innovaties zijn vorig jaar verdere stappen gezet met
het direct bewerken van golfbanen, dit zal, door een verhoging van het
marktaandeel naar verwachting ook in 2016 effect sorteren. De agrarische
sector blijft last houden van de lage melkprijs. Wel bevinden de prijzen
voor de gewassen zich op een stabiel niveau maar is het de vraag in hoeverre dit het verlies van afzet naar de melkveehouderij kan compenseren.
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Smart Farming is gespecialiseerd in GPS-techniek
en precisielandbouw

Prestaties per segment | Smart Farming

Smart Farming
Met de overname van Agrometius in september 2015 heeft Royal Reesink
een belangrijke stap gezet in ‘smart farming’. Agrometius is gespecialiseerd in GPS-techniek en precisielandbouw en onder meer importeur van
Trimble navigatieapparatuur. Als specialist in het verbinden van tractoren
met werktuigen van veel verschillende merken is Agrometius merkonafhankelijk binnen de groep ingezet.

Smart Farming 2015
Van oudsher stellen Europese boeren hun eigen machinepark samen,
maar is de connectiviteit tussen die machines nog niet optimaal.
Agrometius biedt een zogenaamd ‘brand diagnostic platform’ waar de
output van verschillende machines aan gekoppeld kan worden, zodat
data ingelezen en inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In 2015 zijn verdere stappen gezet om deze data om te zetten in een teeltadvies zodat
het hoogste rendement kan worden behaald.

Innovaties en vooruitzichten
Nederland loopt voorop in precisielandbouw. Ondanks de vele voordelen
van het heel precies kunnen bewerken van gewassen, blijft het een uitdaging gegenereerde data om te kunnen zetten in bruikbare informatie.
Langzaamaan wordt een omslag gemaakt van ‘precision-farming’ naar
‘prescription-farming’. Hier zal ook in 2016 de nodige aandacht, tijd en
energie in gestoken gaan worden. Zo is Agrometius deelnemer in
Akkerweb, het Nederlandse cloud portal voor precisielandbouw, waarin
verschillende partijen gegevens uitwisselen en verwerken tot bruikbare
informatie voor de boer. Voor 2016 verwachten we met Agrometius een
verdere groei te kunnen realiseren op het gebied van GPS-techniek en
precisielandbouw.
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Kamps de Wild Holding bedient met diverse merken de agrarische
ondernemingen in Nederland en Kazachstan. CLAAS is één van de
toonaangevende producenten van zelfrijdende oogstmachines en
wordt zowel in Nederland als in Kazachstan verkocht. Daarnaast
bestaat het programma uit (systeem) tractoren, hooibouwmachines,
opraapwagens, persen, pers-/wikkelcombinaties en telescoopladers.
AMAZONE levert voor Nederland producten bedoeld voor grondbewerking tot het oogst klaar maken, zoals grondbewerkingsmachines, kunstmeststrooiers, spuiten en zaaimachines. KAWECO
levert een breed pakket aan bemesters voor gras- en bouwland,
transporttanks en silagetransporttechniek (RADIUM). In Kazachstan
wordt het productengamma compleet gemaakt door de landbouwmachines van Horsch, MacDon, Morris en Summers.

Prestaties per segment | Kamps de Wild Holding

Kamps de Wild Holding
Kamps de Wild Holding 2015
Net als bij de divisie Green Equipment heeft het instorten van de melkprijs in de zomer van 2015 effect gehad op de activiteiten van Kamps
de Wild. Het investeringsniveau in de melkveehouderij kwam na de
zomer onder druk te staan wat doorwerkte in de investeringsbereidheid
voor het aanschaffen van nieuwe machines. In de akkerbouw gebeurde
het omgekeerde, waar productprijzen voor aardappelen, wortelen, uien
en graan begin 2015 laag waren, werden deze door het jaar heen aanmerkelijk beter. Hier speelden de crisis in de Oekraïne en bijbehorende
boycot in Rusland doorheen, niet zozeer qua volume, maar het had wel
een dempend effect op de prijzen. Dit effect werd enigszins gecompenseerd door de lage rentestand en dalende olieprijzen. Al met al, leidde
dit alles ertoe dat de omzet bij Kamps de Wild gelijk is gebleven ten
opzichte van het jaar ervoor. Door de aangepaste productmix is de marge
iets achteruit gegaan, maar de kosten konden goed in de hand worden
gehouden. Halverwege het verkoopseizoen van de maaidorsers in
Kazachstan, liet de Kazachstaanse regering het monetaire systeem los,
zodat de koers van de tenge daalde. Dit zorgde voor een dempend effect
op de laatste handel. Desalniettemin was het een goed jaar voor
CT Agro.

Innovaties en vooruitzichten
CLAAS heeft voor haar hakselaars een nieuwe manier van oogsten van
maïs ontwikkeld. Hierdoor wordt de verteerbaarheid van het maïs door
het vee verhoogd. Dit resulteert in een hogere productie van melk en
minder mest. Met deze techniek onderscheidt CLAAS zich in de markt.
Bij AMAZONE ligt de nadruk op het automatisch uitschakelen van
spuitdoppen door middel van GPS en de introductie van een complete
lijn ploegen. Bij KAWECO wordt nieuwe infrarood sensortechniek geïntroduceerd voor het real time meten van de samenstelling van de mest.
Hierdoor kan de dosering automatisch aangepast worden, hetgeen goed
is voor het gewas en het milieu.

Analoog aan de verwachtingen van Green Equipment blijft ook Kamps
de Wild Holding last houden van de lage melkprijs en is er minder pessimisme bij de akkerbouw. Ook voor Kazachstan zijn we voor 2016
voorzichtig. Het is maar de vraag of de Kazachstaanse agrariër zich al
heeft hersteld van het loslaten van het monetair stelsel. Daarnaast heeft
de dalende olieprijs een dempend effect op de Kazachstaanse economie
en daarmee op de landbouw.
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Prestaties per segment | Reesink Construction Equipment

Reesink Construction Equipment
Omzet 2015
Verdeling naar activiteit
Verkoop € 29 miljoen (66%)
Service/Onderdelen €10 miljoen (23%)
Verhuur € 5 miljoen (11%)

Omzet 2015
Geografische verdeling
Nederland € 33 miljoen (75%)
België € 9 miljoen (21%)
Overig € 2 miljoen (4%)

Omzet 2015 totaal

€ 44 miljoen
(2014: € 46 miljoen)

Reesink Construction Equipment biedt een compleet programma
grondverzetmateriaal en verwante producten aan ten behoeve van de
grond-, weg- en waterbouw met vestigingen in De Meern, Tiel, Hamme
(B), Ommen en Bergschenhoek. A-merken zoals Kobelco, Atlas, Terex,
IHI, KATO, Canycom en Bergmann maken onderdeel uit van het leveringsprogramma. Daarnaast beschikt Reesink Construction Equipment
over het Huur&Stuur concept, een Nederlandse verhuurder van grondverzetmaterieel zonder machinist en specialist in uitrustingsstukken.
Door het verhuren van machines kan naar klanten toe meer flexibiliteit
worden geboden. Dit speelt in op de ontwikkeling dat klanten meer en
meer afhankelijk zijn van het type werk dat ze aannemen. Afnemers
van Reesink Construction Equipment zijn voornamelijk geconcentreerd
rond wegen en het spoor.

Kernpunten
•

Ook in 2015 weer goede afzet van Kobelco machines

•

Markt machines voor grondverzet in Nederland goed,
in België slechter

•

Verdere groei Huur&Stuur activiteiten
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Reesink Construction Equipment 2015
De marktpositie van Reesink Construction Equipment is goed en 2015 was een
stabiel jaar. De markt in België was slechter, maar dat kon worden gecompenseerd
met positieve ontwikkelingen op de Nederlandse markt, met name op het gebied
van het spoor. Dit heeft onder andere te maken met nieuwe wet- en regelgeving
die in 2016 van kracht zal worden en betrekking heeft op de veiligheid van
machines. Daarnaast hebben de Kobelco machines het erg goed gedaan in het
afgelopen jaar. Deze machines zijn in 2014 op de markt gekomen en hebben een
zeer gunstige CO2-reductie ten opzichte van bestaande machines met eenzelfde
productiecapaciteit. Met de ervaring van de allround-medewerkers en de aanwas
van nieuwe en jonge mensen binnen Reesink Construction Equipment maakt dat er flexibel
ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Innovaties en vooruitzichten
Als gevolg van nieuwe regelgeving zien klanten zich genoodzaakt meer te investeren in de
veiligheid van hun machines. Hier heeft Reesink Construction Equipment in 2015 van kunnen
profiteren en dat zal ook voor het jaar 2016 gelden. Daarnaast is duidelijk een trend te ontdekken in het tijdelijk inzetten van machines, dit zal in positieve zin ook in het komende jaar
gevolgen hebben voor het Huur&Stuur concept. Dit geldt ook voor verkoop van machines, door
het huur concept wordt afnemers de mogelijkheid geboden de machines te ervaren en als
gevolg daarvan kunnen en zullen afnemers overgaan tot koop. In aanvulling hierop wordt
doorlopend gekeken naar innovatieve oplossingen, zoals hybride en elektrisch aangedreven
machines.
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Meedenken

Cross-selling
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Prestaties per segment | Material Handlling Equipment

Reesink Material Handling Equipment
Omzet 2015
Verdeling naar activiteit
Verkoop € 124 miljoen (59%)
Service/Onderdelen € 65 miljoen (31%)
Verhuur € 22 miljoen (10%)

Omzet 2015
Geografische verdeling
Nederland € 82 miljoen (39%)
België € 58 miljoen (28%)
Duitsland € 68 miljoen (32%)
Overig € 3 miljoen (1%)

Omzet 2015 totaal

€ 211 miljoen
(2014: € 207 miljoen)

Reesink Material Handling Equipment is toonaangevend als
totaalaanbieder van interne logistieke en reinigingsoplossingen,
variërend van het leveren van hardware zoals heftrucks en magazijntrucks tot het servicepakket daar omheen. Met vestigingen in Almere,
Zwijndrecht, Antwerpen (B), Flémalle (B), Kerpen (D) en Keulen (D)
worden haar afnemers, welke met name uit eindklanten bestaan,
uitstekend bediend. In Nederland is Motrac Intern Transport en in
Duitsland is Pelzer Fördertechnik distributeur van het A-merk Linde
Material Handling. Motrac Handling & Cleaning in België is naast
distributeur van Linde Material Handling ook distributeur van
Tennant reinigingsmachines.

Kernpunten
•

Margedruk

•

Sterke toename van opbrengsten uit verhuur

•

Opening Used Equipment Center in Apeldoorn

•

Focus op het vergroten van de service capaciteit
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Reesink Material Handling Equipment 2015
Duitsland kende afgelopen jaar een behoorlijke stijging van de markt van material
handling. In België en Nederland stegen de markten licht tot duidelijk. Door de
harde concurrentie op prijs stonden de marges nog altijd onder druk. Richting het
einde van het jaar stegen de markten verder. Dit bleek ook uit de toename in de
orderportefeuilles. De margedruk dwingt Reesink Material Handling Equipment
om creatiever te worden en scherper op de kostenkant te gaan letten, onder
andere door efficiënter te werken.

In Nederland stegen de opbrengsten uit verhuur. De vraag was zo groot dat extra
investeringen in de verhuurvloot noodzakelijk waren. Het was zelfs noodzakelijk om tijdelijk
een deel van de capaciteit van gebruikte machines in te zetten. Daarnaast is door de divisie
in het afgelopen jaar een duidelijke focus gelegd op het vergroten van de service capaciteit.
Zo is in Nederland de service capaciteit in het afgelopen jaar met 10% vergroot en in Duitsland
met ongeveer 5-6%. Hierdoor blijft de divisie Reesink Material Handling Equipment in staat
klanten adequaat te bedienen. In België heeft het management door een andere focus in het
bedrijf aan te brengen een betere performance gerealiseerd.

In september van het afgelopen jaar is het Used Equipment Center voor Linde heftrucks
geopend in Apeldoorn. Met de ingebruikname van dit nieuwe Used Equipment Center hebben
we verder invulling gegeven aan ons totaalconcept. Een deel van de gebruikte heftrucks wordt
daar ‘refurbished’ en verkocht aan afnemers die de stap naar een nieuwe truck nog te groot
vinden.

Innovaties en vooruitzichten
Door de internationalisering, maar ook de juridisering is de duur van het afwikkeltraject van
een order sterk toegenomen. Dit vergt een goede planning en een bepaalde mate van flexibiliteit waar naar de toekomst toe slagen in gemaakt kunnen worden. Ditzelfde geldt voor
klantentrends zoals vlootbeheer, dit houdt in dat een klant online een machinepark wil kunnen
beheren en te allen tijde over informatie wil kunnen beschikken zoals hoeveel machines staan
er, waar staan de machines, hoeveel schade hebben ze veroorzaakt, de kosten van de machines etc.

Prestaties per segment | Material Handlling Equipment

Oplossingsgericht

Veiligheid
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Prestaties per segment | Reesink Industries

Reesink Industries

Omzet 2015
Geografische verdeling
Nederland € 40 miljoen (77%)
België € 2 miljoen (4%)
Duitsland € 9 miljoen (17%)
Overig € 1 miljoen (2%)

Omzet 2015 totaal

€ 52 miljoen
(2014: € 51 miljoen)

In Reesink Industries zijn onze bedrijven actief als distributeur
van (bewerkt) staal, persoonlijke beschermingsmiddelen en hydraulische componenten en systemen. In dit segment vindt levering met
name plaats aan staalbouwers, constructiewerkplaatsen, installatiebouwers, technische groothandels, offshore en scheepvaartindustrie,
machinefabrikanten en de agro-industrie.

Kernpunten
•

Aanhoudende margedruk binnen de staalactiviteiten

•

Met IMAV-Hydraulik heeft Motrac Hydraulics een betere footprint
in de Duitse markt gekregen

•

Minder afname hydraulische componenten en systemen agrarische
machinefabrikanten, betere afzet naar ‘marine’
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Reesink Industries 2015
Met de overname van IMAV-Hydraulik (D) heeft de hydrauliek business in het
afgelopen jaar een impuls gekregen. Met deze overname is Royal Reesink een
bekende partij voor hydraulieksystemen en ventielblokken in Duitsland geworden
waardoor het contact met potentiele klanten makkelijker is gelegd. In Nederland
was er in 2015 minder vraag naar hydraulische componenten en systemen door
de fabrikanten van agrarische machines. Dit werd gecompenseerd door een betere
afzet naar de ‘marine’ (scheepvaart). De markt voor staal was in 2015, net als de
jaren ervoor, moeilijk. Er is meer aanbod dan vraag naar staal, hetgeen de marges
onder druk zet. Eind 2015 namen de volumes wel weer iets toe doordat de bouwsector aantrok. De staalactiviteiten binnen Reesink Industries hebben het aanhoudend zwaar.
Hetzelfde geldt voor de activiteiten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Strategie, innovaties en vooruitzichten
Doorlopend wordt gekeken naar de toegevoegde waarde die geleverd kan worden zowel op
het gebied van hydraulische systemen als binnen de bouwsector. Waar de bouw steeds meer
industrialiseert en bouwdelen worden voorgefabriceerd, geeft dit mogelijkheden voor het
uitbouwen van 0nze rol als partner en system integrator binnen staal, zoals het bieden van
extra bewerkingen en diensten om onze partners te ontzorgen. Dit geldt al langer voor onze
activiteit op het gebied van hydraulische systemen, ook daar verwachten afnemers steeds
meer toegevoegde waarde en zijn er mogelijkheden om op te treden als partner bij het oplossen van complexe vraagstukken. Afnemers stellen steeds meer functionele vragen in plaats
van vragen over een bepaalde techniek.

Reesink Industries zal zich hier dan ook verder moeten doorontwikkelen en zich steeds meer
als een sytem integrator voor mechatronische oplossingen positioneren (dit is een technische
discipline die bestaat uit de combinatie van hydrauliek, elektrotechniek, mechanica en meet& regeltechniek).

Prestaties per segment | Reesink Industries

Pro-actief beleid

Systemintegrator

69

Logistiek enabler

Wie de beste logistieke oplossingen
weet te vinden tegen de beste prijs-/
kwaliteitsverhouding maakt het verschil
bij afnemers. Als professionele logistieke
enabler denken wij mee, worden logistieke
problemen geanalyseerd, opgelost en worden
verbeteringen doorgevoerd.
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Management agenda en vooruitzichten
Management agenda
In 2016 zal Royal Reesink doorgaan met de invulling en uitrol van het business model door de
groep heen en de implementatie van de strategie. In dit kader zijn de volgende management
prioriteiten benoemd:

•

intensivering van partnerships en samenwerking met zowel producenten als afnemers
voor realisatie van meer duurzame en efficiënte oplossingen;

•

met dealerorganisaties binnen Reesink Green Equipment duidelijke keuzes maken tussen
een ‘full-line’ aanbod en een specialistisch aanbod om beter aan te sluiten bij de marktvraag en gewenste expertise, service en ondersteuning;

•

uitrol van de precisielandbouw oplossingen van Agrometius binnen Reesink Green Equipment en mogelijkheden onderzoeken voor uitrol breder binnen de groep;

•
•

uitbouw van het Used Equipment Center bij Reesink Material Handling Equipment;
verbetering van de prestaties bij Reesink Industries en verdere integratie van de activiteiten op het gebied van hydraulische systemen in Duitsland;

•

de overname van de ‘turfcare’–activiteiten van Lely Holding S.à.r.l. in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Royal Reesink verwacht deze transactie in het begin van het
tweede kwartaal 2016 af te ronden. Deze activiteiten betreffen in hoofdzaak de distributie
van Toro-machines voor onderhoud van golfbanen en openbaar groen en TYM compact
tractors.

Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V. gezamenlijk aangekondigd
dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod van
€ 101 (cum dividend) in contanten per aandeel van Royal Reesink, onder voorbehoud van de
gebruikelijke voorwaarden (onder meer dat het adviestraject met de Centrale Ondernemingsraad
van Royal Reesink zal moeten zijn afgerond en dat goedkeuring moet zijn gegeven door de
bevoegde mededingingsautoriteiten. We beschouwen deze voorgenomen transactie als een
aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink.

Vooruitzichten
In 2016 zullen de eindmarkten waarin Royal Reesink opereert onverminderd dynamisch en
uitdagend blijven. Bij Reesink Green Equipment blijft naar verwachting in de agrarische sector
sprake van een beperkte financiële liquiditeit die belemmerend werkt voor de investeringsbereidheid van agrariërs en loonwerkers. Voor de melkveehouders kende de melkprijzen in
de laatste maanden van 2015 een kleine opleving maar is begin 2016 de prijs verder gedaald.
Bij Reesink Green Equipment zal de nadruk verder sterk liggen op reductie van het werkkapitaal en het in de hand houden van de kosten. Daarnaast zal er het komende jaar in
Kazachstan een uitdaging liggen gezien de impact van de lage olieprijzen op het overheidsbudget en de fluctuaties in de Tenge. Bij de divisies Reesink Construction Equipment en Reesink
Material Handling Equipment zal naar verwachting de vraag naar flexibiliteit blijven toenemen,
hierop zal met de verhuuractiviteiten ingespeeld moeten worden. Binnen Reesink Industries
zal met de afronding van de integratie van IMAV-Hydraulik in Motrac Hydraulik GmbH
de focus verlegd worden naar het verder uitbouwen van de activiteiten. De volatiliteit van
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de staalprijzen maakt het lastig een voorspelling van de ontwikkeling van het resultaat
van de staal gerelateerde activiteiten te geven. Verwacht wordt dat de hydrauliek sector stabiel
blijft. De vraag van afnemers naar het leveren van slimmere en meer specialistische oplossingen met hogere toegevoegde waarde voor alle markten waarin Royal Reesink actief is, zal
onverminderd blijven bestaan. Technologische progressie is en blijft hiervoor de belangrijkste
drijvende factor.

Dit betekent vooral uitgaan van eigen kracht. De verdere invulling en uitrol van het business
model en de bredere spreiding van activiteiten over de marktsectoren heen vormen een goede
basis voor de realisatie van verdere autonome omzetgroei in 2016. Eventuele gerichte acquisities kunnen de omzet en resultaten in 2016 een extra positieve impuls geven.

SWOT
Sterke punten

Kansen

•
•
•
•
•

•
•

Sterke merken en concepten
Kwalitatief hoogwaardige producten/systemen
Kennis van markten en producten
Sterke sturing op total cost of ownership

•
•
•
•
•

Flexibiliteit

•

Internationaal uitrollen van activiteiten (in
opkomende landen)

•
•

Service gedreven
Sterk gericht op partnering

Verdere professionalisering investeringsbeleid
afnemers

Goede en langdurige relaties met afnemers
en leveranciers

Ketenintegratie/partnerovereenkomsten

Technologische ontwikkelingen
Verhoogde duurzaamheidseisen en
veiligheidseisen

•

Nieuwe business modellen/verdienmodellen

Kennis van de supply chain
Volledig pakket aan veiligheidsactiviteiten

Zwakke punten

Bedreigingen

•

•
•
•
•
•
•

Onvoldoende op de hoogte van elkaars best
practices

•
•
•
•

Cross-selling nog niet optimaal
Voornamelijk actief in gevestigde markten
ICT-infrastructuur kan worden verbeterd
Enkele distributiemodellen en voorraadbeheer
nog niet optimaal

Vervallen rol van distributeur
Opkomst nieuwe technologieën
Verhoogde duurzaamheidseisen
Stabilisatie/stagneren marktgroei
Liquiditeitstekort in de keten
Aantrekken van gekwalificeerde medewerkers
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In dialoog met stakeholders
Dealers & eindklanten
Royal Reesink werkt zowel via een dekkend netwerk van grotere en kleinere dealers als door
middel van rechtstreekse verkoop aan eindklanten. De business modellen van de afzonderlijke
segmenten van Royal Reesink, de divisies en de bedrijven binnen deze divisies lopen sterk
uiteen. Waar bij Kamps de Wild Holding in Nederland vrijwel 100% van de producten via
dealers wordt verkocht, wordt in Kazachstan 100% van de producten aan de eindklant geleverd.
Binnen Green Equipment werken Reesink Technische Handel en Packo nagenoeg geheel via
een dealernetwerk. Jean Heybroek kent een gemengd model waarbij de machines voor de
golfbanen rechtstreeks worden geleverd en de machines voor het openbaar groen via een
dealernetwerk. De divisie Reesink Construction Equipment levert bijna uitsluitend direct aan
eindklanten. Ook binnen Reesink Material Handling Equipment kennen we een gemengd model
waarbij in België met één hele grote dealer intensief wordt samengewerkt en in Nederland
met drie dealers. Bij alle divisies spelen leasemaatschappijen bij de verkoop van de machines
aan de eindklanten een steeds grotere rol. Naast levering aan dealers neemt Royal Reesink
soms financiële belangen in grote dealers om de toegang tot eindklanten te versterken.

Over het algemeen geldt dat de relaties met dealers, hechte en lange termijn relaties zijn die
soms tot wel 60 jaar terug gaan. Afnemers van Royal Reesink variëren van industriële bouwbedrijven tot bedrijven actief in de offshoring, maar ook landbouwmechanisatiebedrijven,
bedrijven in het onderhoud van openbaar groen en (lokale) overheden. Naast eenmalige
leveringen en korte termijn projecten wordt regelmatig met afnemers samengewerkt aan
langdurige trajecten. Zo wordt bij Motrac Hydrauliek gedurende een tijdsbestek van drie tot
vier jaar regelmatig samen met afnemers gewerkt aan het produceren van een serie producten,
wat inhoudt dat een machine eenmalig wordt ontworpen en vervolgens meerdere malen wordt
geproduceerd.

Royal Reesink onderhoudt nauw contact met haar afnemers, rechtstreeks en via het netwerk
van dealers. Het contact loopt veelal via accountmanagers en/of andere vertegenwoordigers
van de merken die Royal Reesink voert. Daarnaast faciliteert Royal Reesink het contact tussen
eindklanten en dealers door dealers te gaan voorzien van digitale platformen die afnemers
voorzien van de juiste informatie en wordt er binnen de verschillende divisies gebruik gemaakt
van relatiebeheer software. Met deze CRM-systemen wordt het beheer, het bewaken van de
voortgang en de planning van projecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt. Met
name op het gebied van precisielandbouw zijn er apps beschikbaar die de eindgebruiker in
staat stelt gewas- en bodemgegevens te verzamelen. Daarnaast worden de dealers ook voorzien van brochures, informatiefolders over (nieuwe) producten en koop-, huur-, service- en
trainingsmogelijkheden.

Producenten
Net als de relaties met afnemers zijn de relaties met producenten hecht, vaak langjarig en
gebaseerd op vertrouwen. De wederzijdse afhankelijkheid tussen producenten en Royal
Reesink is groot. Royal Reesink verzorgt in veel gevallen bijna het hele distributieapparaat
voor de producent in een bepaald land of een bepaalde sector, met als doel het marktaandeel
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van een merk in een land of sector te vergroten. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is een
goede samenwerking van essentieel belang. Met regelmaat wordt door producenten en Royal
Reesink samen opgetrokken naar (potentiële) afnemers en naar (potentiële) acquisitiekandidaten.

De intensieve samenwerking tussen producenten en Royal Reesink resulteert in co-engineering,
co-makingship en in het vertalen van signalen uit de markt naar OEM-ers. Snelle technologische
ontwikkelingen en toegenomen complexiteit van machines spelen hierin een belangrijke rol.
Vanuit eindklanten wordt de vraag naar ondersteuning en service steeds groter. Doordat Royal
Reesink, in aanvulling op de kennis en kunde van producenten deze expertise in huis heeft,
wordt zij steeds vaker eerste aanspreekpunt voor afnemers en schuift zij op in de waardeketen.

Medewerkers
De medewerkers zijn een hele belangrijke schakel binnen alle activiteiten van Royal Reesink.
Expertise, professionaliteit, toewijding, betrokkenheid en het enthousiasme waarmee op de
werkvloer wordt gewerkt, is wat Royal Reesink onderscheidt van haar concurrenten. In de
afgelopen jaren zijn binnen de segmenten en divisies van Royal Reesink verschillende bedrijven samengevoegd en geïntegreerd, wat vanzelfsprekend druk legt op de flexibiliteit van
medewerkers om - in sommige gevallen - culturen gedeeltelijk los te laten. Medewerkers zijn
in staat gebleken deze transformaties op een goede manier op te pakken en uit te bouwen, en
daardoor snel onderdeel te worden van het grotere geheel.

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen, en daarmee de complexiteit van (de toepassing van de) machines die Royal Reesink verkoopt en verhuurt, wordt steeds meer expertise
en professionaliteit van medewerkers verwacht. Afnemers stellen tegenwoordig steeds meer
functionele vragen in plaats van technische vragen, wat tot gevolg heeft dat de aangeboden
kennis steeds breder zal moeten zijn. In veel gevallen is deze kennis in huis en daar waar
noodzakelijk wordt deze kennis (tijdelijk) van buitenaf in huis gehaald, ofwel door op interim
basis experts in te huren of door onze medewerkers een specifieke cursus of training aan te
bieden, waardoor de kennis op een duurzame manier beschikbaar zal blijven.

Naast specifieke trainingen wordt aan medewerkers (bredere) opleidingsmogelijkheden, een
meeloopstage op andere afdelingen of bij andere divisies en gerichte (deel)opleidingen geboden. Daarnaast wordt er actief aandacht besteed aan kennisdeling en kennisoverdracht, dit
wordt onder andere gedaan in de vorm van teamoverleg en interne presentaties. In aanvulling
hierop is een Management Development programma ontworpen zodat de groei van de managers wordt gemonitord en waar nodig wordt bijgestuurd. Mede door deze continue aandacht
voor kennisontwikkeling en zelfontplooiing, is Royal Reesink voor (potentiele) werknemers
een goede en interessante werkgever.

Royal Reesink werkt momenteel aan het opzetten van een intranet voor medewerkers, het is
de verwachting dat dit systeem in de loop van 2016 in gebruik zal worden genomen.

75

76

Royal Reesink N.V.

Jaarverslag 2015

Aandeelhouders en andere (financiële)
stakeholders
Royal Reesink hecht belang aan een goed en open contact met aandeelhouders.
Financiële doelgroepen worden door Royal Reesink geïnformeerd via persberichten, presentaties, jaar- en halfjaarverslagen en middels informatie die beschikbaar
wordt gesteld op de corporate website. Daarnaast is de directie in het verslagjaar
regelmatig ingegaan op mediaverzoeken waarbij de belangrijke ontwikkelingen,
zoals de visie en strategie, de resultaatverbetering en overnames zijn uitgelicht.

De Aandeelhoudersvergadering zoals die in mei 2015 heeft plaatsgevonden, bood daarnaast
alle aandeelhouders de ruimte om zowel in formele als informele zin van gedachten te wisselen met leden van de directie en Raad van Commissarissen van Royal Reesink.

SNS Securities is de listing sponsor en liquidity provider van Royal Reesink. Daarnaast is SNS
Securities de enige broker die in 2015 op regelmatige basis analistenrapporten publiceerde
over de operationele en financiële gang van zaken bij Royal Reesink en onafhankelijk advies
verstrekte aan financiële partijen ten aanzien van de handel in de certificaten. In dit kader
hebben door het jaar heen één-op-één gesprekken plaatsgevonden met analisten en met
potentiële aandeelhouders die qua beleggingsprofiel en visie goed bij Royal Reesink zouden
passen. Daarnaast is er deelgenomen aan diverse door externe partijen georganiseerde
IR-bijeenkomsten. Uiteraard wordt zowel bij eigen als externe IR-bijeenkomsten de relevante
wet- en regelgeving gevolgd.

Naast bovengenoemde stakeholders heeft Royal Reesink ook zeer regelmatig contact met
banken, leasemaatschappijen en verzekeraars, maar ook brancheorganisaties zoals Fedecom,
Staalfederatie, BMWT, WTG en (lokale) overheden. Dit contact wordt gekenmerkt als open en
constructief.
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Toezicht en risicobeheersing
Raad van Commissarissen

De heer C.P. Veerman (1949), NL

Mevrouw R.M. Bergkamp (1959), NL

Benoemd op/tot 08/05/2008

Benoemd op/tot 20/05/2015

Periodiek aftredend AvA 2016

Periodiek aftredend AvA 2019

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie

Hoogleraar Universiteit van Tilburg en Wageningen

Directeur Vewin (Vereniging van waterbedrijven

Universiteit, Oud-CEO Bracamonte B.V., Oud-minister

in Nederland), Oud voorzitter Akkerbouwproduct-

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

schappen, Oud Directeur-generaal van Ondernemen en
Innovatie op het ministerie van Economische Zaken,

Belangrijke (neven)functies*

Landbouw en Innovatie, Oud Directeur-generaal op het

Voorzitter Projectcommissariaat Noord/Zuidlijn,

ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorzitter bestuur Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland), Lid algemeen bestuur NWO,

Belangrijke (neven)functies*

Voorzitter Raad van Toezicht Fagoed B.V.

Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van
Aandelen Reesink, Lid van de Adviesraad Animal

Andere commissariaten

Sciences Group, Lid van het Audit Committee van het

Voorzitter RvC USG People N.V., Voorzitter RvC Holding

Ministerie van Financiën, Lid van het Landelijk Bestuur

Nationale Goede Doelen Loterij N.V., Stichting KDS,

van Veilig Verkeer Nederland, Lid (niet wetenschappe-

Voorzitter RvC Stichting Protestants Christelijk

lijk) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der

Ziekenhuis Ikazia Rotterdam

Wetenschappen, Lid Raad van Toezicht Wellant College,
Lid Raad van Toezicht van Het Voedingscentrum

Andere commissariaten
Lid van de Raad van Commissarissen Parnassia Groep
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De heer F.L.H. van Delft (1946), NL

De heer L.H. Lievens (1957), BE

Benoemd op/tot 11/05/2004

Benoemd op/tot 24/05/2012

Definitief aftredend AvA 2016

Periodiek aftredend AvA 2016

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie

(Voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie

Oud-CFO/aandeelhouder Commit Beheer B.V.,

Voorzitter-vennoot Lievens & Co. (accountant/belasting-

Directeur/aandeelhouder Bibiana Beheer B.V.,

consulent) – fiscaal & juridisch advieskantoor, Corporate

Directeur/aandeelhouder Delon AIR B.V.

Finance

Belangrijke (neven)functies*

Belangrijke (neven)functies*

Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen

Regiovoorzitter Kamer van Koophandel (Voka Regio

Recopart

Brugge), Voorzitter familieraad De Speyebeek NV, Docent
Brugge Business School (K.U.L.), Docent Foundation of

Andere commissariaten

Financial & Estate Planning

–
Andere commissariaten
Voka (Vlaams Netwerk van ondernemingen),
International Club of Flanders, Lievens Invest Group,
APZI (Association Port of Zeebrugge Interrests)

*

Aan de commissarissen zijn geen optierechten verstrekt. Commissaris Van Delft bezit (indirect) 87.878 (certificaten van) aandelen Royal Reesink N.V.
De overige commissarissen bezitten geen (certificaten van) aandelen in onze vennootschap. Het (voormalig) beroep c.q. hoofdfunctie alsook de relevante
(neven)functies zijn vermeld voor zover van belang voor de vervulling van de taak als commissaris bij Royal Reesink N.V.
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Verslag van de Raad van Commissarissen
Taken Raad van Commissarissen
In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen zijn taken vervuld overeenkomstig het
reglement voor de Raad van Commissarissen. Dit reglement is te vinden op de website van
Royal Reesink in de Corporate Governance sectie www.royalreesink.com. De Raad van
Commissarissen heeft vanwege haar beperkte omvang geen separate commissies ingesteld.
De Raad van Commissarissen is als geheel verantwoordelijk voor de wijze waarop zij haar
taken uitoefent.

Toezicht door de Raad van Commissarissen
In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen vijf keer vergaderd met de directie en
eenmaal in besloten kring waarbij onder andere het functioneren van de Raad is besproken.
Eenmaal heeft een lid van de Raad een overleg van de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond.
Naast de fysieke bijeenkomsten is door het jaar heen op zeer regelmatige basis (telefonisch)
overleg gevoerd tussen de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen en de directie.

In 2015 heeft de Raad van Commissarissen toezicht gehouden op het door de directie gevoerde
beleid en op de algemene operationele en financiële gang van zaken binnen Royal Reesink.
Hieronder wordt ook de geformuleerde doelstellingen, financiële rapportages, budgetten en
ontwikkelingen binnen beide segmenten, en de economische ontwikkelingen en de impact
daarvan op de organisatie, verstaan. Door het jaar heen heeft de Raad van Commissarissen
vanuit haar rol advies gegeven aan de directie. Daarnaast is de Raad belast met hetgeen bij
wet en overeenkomstig de statuten van Royal Reesink is bepaald en vanuit die hoedanigheid
zijn aan de Raad van Commissarissen belangrijke besluiten van de directie ter goedkeuring
voorgelegd.

Royal Reesink heeft in 2015 twee partijen overgenomen die complementaire producten leveren aan het bestaande productassortiment, IMAV-Hydraulik en Agrometius. IMAV-Hydraulik
handelt in en vervaardigt hydraulieksystemen en ventielblokken. Agrometius is de specialist
in GPS-techniek en precisielandbouw in de agrarische sector in de Benelux. Daarnaast zijn
Royal Reesink en APH Group (Heerenveen, Nederland) in 2015 een joint venture aangegaan op
het gebied van de distributie van grondbewerkings-, voederwinnings- en voederverwerkingsmachines in Turkije. Om het potentieel van deze overnames en samenwerkingsverbanden uit
2015 en voorgaande jaren te benutten blijft de focus onverminderd liggen op de integratie van
onze activiteiten.

Daarnaast is tijdens het afgelopen jaar stilgestaan bij fraudebestrijding binnen de ondernemingen. De normen en waarden van Royal Reesink op dit vlak zijn opgenomen in de Code of
Conduct welke begin 2015 is ingevoerd.

De succesvolle herfinanciering die medio 2015 heeft plaatsgevonden is eveneens uitvoerig
voorbereid en besproken met de directie. Daarnaast is gedurende het jaar en tijdens een
aantal vergaderingen de beursnotering op Alternext Amsterdam en overstap naar Euronext
Amsterdam uitgebreid besproken. Royal Reesink heeft op 1 maart 2016 een prospectus voor
een notering op Euronext Amsterdam gepubliceerd. De notering was op 9 maart 2016 een feit.
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Openbaar bod
Tijdens het boekjaar 2015 heeft de Raad van Commissarissen met de directie uitgebreid
gesproken over de overgang van Alternext Amsterdam naar Euronext Amsterdam en zijn
mogelijke alternatieven, zoals een public-to-private traject zorgvuldig en uitgebreid geëvalueerd. Hierbij zijn nadrukkelijk de belangen van alle stakeholders van de onderneming in
overweging genomen.

Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V., een onderneming waarover
een beleggingsconsortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners zeggenschap heeft en
waarvan ook de bestaande houders van aandelen Todlin N.V. en Navitas B.V. deel uitmaken,
gezamenlijk aangekondigd dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod op alle beursgenoteerde geplaatste certificaten van gewone aandelen in
het kapitaal van Royal Reesink (de “Certificaten van Aandelen”) en alle niet-genoteerde geplaatste
gewone aandelen in het kapitaal van Royal Reesink die niet zijn geregistreerd op naam van
Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink (de “Geregistreerde Aandelen” en tezamen
met de Certificaten van Aandelen, de “Aandelen”) van € 101 (cum dividend) in contanten per
Aandeel onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden (onder meer dat het adviestraject
met de Centrale Ondernemingsraad van Royal Reesink zal moeten zijn afgerond en dat goedkeuring moet zijn gegeven door de bevoegde mededingingsautoriteiten). We beschouwen deze
voorgenomen transactie als een aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal Reesink.

De Raad van Commissarissen en de directie zijn ervan overtuigd dat opereren als private
onderneming, gesteund door een betrokken, solide en stabiele aandeelhouder zoals het
Consortium, significante voordelen zal opleveren en de bedrijfsstrategie versneld uitgevoerd
kan worden. Hiermee wordt de (financiële) ruimte gecreëerd om verbeteringen door te voeren
en te investeren in bestaande divisies en, als onderdeel van een effectieve buy & build strategie, de divisies verder te versterken door middel van acquisities.

Aan het begin van het proces is een stuurgroep gevormd bestaande uit leden van de Raad van
Commissarissen en senior management evenals financiële en juridische adviseurs van Royal
Reesink, de zogenaamde ‘Stuurgroep’. Gedurende het proces zijn de directie en de Raad van
Commissarissen frequent bij elkaar gekomen om de voortgang van de gesprekken met de leden
van het Consortium te bespreken, evenals de overige ontwikkelingen in het proces en de
belangrijkste beslissingen in verband met het voorgenomen bod.

Om de indruk van een belangenverstrengeling te vermijden is de heer Van Delft, lid van de
Raad van Commissarissen, op eigen verzoek op geen enkele manier betrokken geweest bij het
overleg en de besluitvorming met betrekking tot het voorgenomen bod aangezien hij via
Bibiana Beheer B.V. een belang van ongeveer 6% houdt in Royal Reesink. De heer Van der
Scheer (CEO) en de heer Linnenbank (CFO) hebben, om de indruk van belangenverstrengeling
te vermijden, niet deelgenomen aan de finale besprekingen van de Stuurgroep met het
Consortium over de hoogte van de prijs aangezien het Consortium in die fase gesprekken had
geïnitieerd over een managementparticipatie na de afwikkeling van het bod.

Na uitvoerige en zorgvuldige afweging van strategische, financiële, operationele en maatschappelijke aspecten van de voorgenomen transactie, en na uitgebreid financieel en juridisch advies
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te hebben ingewonnen, zijn de directie en de Raad van Commissarissen ervan
overtuigd dat het bod in het beste belang is van Royal Reesink en haar stakeholders, inclusief de houders van de aandelen. Leonardo & Co B.V. heeft een fairness
opinie verstrekt aan de directie en de Raad van Commissarissen en verklaart
daarin van mening te zijn dat het voorgenomen bod, vanuit een financieel oogpunt, fair is voor de aandeelhouders van Royal Reesink.

Al deze overwegingen in ogenschouw nemende, hebben de directie en de Raad van
Commissarissen van Royal Reesink hun volledige steun toegezegd aan het bod en
hebben zij unaniem aan aandeelhouders aanbevolen het bod te aanvaarden. Om
aandeelhouders de gelegenheid te blijven geven hun aandelen te verkopen of aan te kopen
heeft de Raad van Commissarissen besloten om de reeds lopende overgang naar een beursnotering op Euronext Amsterdam voort te zetten.

Interne risicobeheersings- en controlesysteem en KPI’s
Ernst & Young Accountants LLP (Ernst & Young) heeft als externe accountant, voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole, de juiste werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem getoetst en hierover een management letter uitgebracht met bevindingen en
een aantal aanbevelingen. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbevelingen ter verbetering van het interne risicobeheersings- en controlesysteem ter harte genomen en zal er op
toezien dat ze, waar mogelijk, worden doorgevoerd. De Raad beoordeelt het systeem derhalve
als adequaat en ziet geen aanleiding tot het instellen van een interne auditfunctie. Naast een
beoordeling van de beheersings- en controlesystemen, ontvangt de Raad op maandelijkse
basis de belangrijkste key performance indicatoren, inclusief een toelichting van de directie.

Algemene Vergadering
Op verzoek van de Raad van Commissarissen is in het voorjaar van 2015 een procedure gestart
om een nieuwe externe accountant aan te stellen. Tijdens de Algemene Vergadering in mei
2015 is op voordracht van de Raad van Commissarissen besloten om de jaarrekening over 2015
door Ernst & Young te laten controleren.

De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2015 doorgenomen en
besproken met de directie en de externe accountant Ernst & Young. Deze zijn goedgekeurd
tijdens de vergadering op 4 april 2016. Door de accountant is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Deze verklaring is te vinden op pagina 152 van dit jaarverslag. De Raad van
Commissarissen heeft de jaarrekening 2015 voorzien van een positief advies ten behoeve van
aandeelhouders. De Raad stelt voor dat aan de directie decharge wordt verleend voor het
gevoerde beleid en dat aan de Raad van Commissarissen decharge wordt verleend voor het
gehouden toezicht en dat de jaarrekening 2015 wordt vastgesteld.

Aangezien het openbare bod, zoals hierboven beschreven, is aangekondigd tegen een biedprijs
welke cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen dividend voorstel worden
gedaan tijdens De Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen die plaatsvond in de afwezigheid
van de directie heeft de Raad zich beraden op de samenstelling en het functioneren van de
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Raad van Commissarissen in zijn geheel en de individuele commissarissen daarbinnen. Deze
evaluatie heeft geresulteerd in de conclusie dat de huidige Raad van Commissarissen geschikt
is kritisch met de onderneming mee te denken en te adviseren en in die hoedanigheid haar
toezichthoudende functie op een consistente en zorgvuldige wijze uit te voeren.

Met uitzondering van de heer Van Delft, die via Bibiana Beheer B.V. een belang van ongeveer
6% houdt in Royal Reesink, zijn de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk, zoals
gedefinieerd in de Corporate Governance Code.

De Raad van Commissarissen bestaat eind 2015 uit drie mannen en één vrouw. Hiermee voldoet
Royal Reesink op dit moment niet aan de in 2015 nog geldende richtlijn voortvloeiend uit de
Wet Bestuur en Toezicht dat de Raad van Commissarissen en de directie voor tenminste
30 procent bezet dient te worden door een vrouw. Royal Reesink erkent het belang van een
gebalanceerde man/vrouw verdeling in zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen en
zal de richtlijn bij het aanstellen van nieuwe leden waar mogelijk in acht nemen. De heer B. Vos
is tijdens de Algemene Vergadering van 20 mei 2015 afgetreden. Wij zijn de heer Vos
zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet en inbreng in de 11 jaren dat hij lid was van de
Raad van Commissarissen. Tijdens deze Algemene Vergadering van mei 2015 is mevrouw
mr. R.M. Bergkamp benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Remuneratie
De bezoldiging van de directie is weergegeven onder ‘Bezoldiging van bestuurders en commissarissen’ (toelichting 23 pagina 139). De directie is gerechtigd tot een jaarlijkse bonus welke
ter discretie van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld. De bonus is onder andere
gebaseerd op het behalen van de jaarlijkse budgetdoelstellingen zoals goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen en prestaties van de directie. De bonus bedraagt op jaarbasis maximaal 30% van het geldende basissalaris. De Raad van Commissarissen kan gebruikmaken van
zijn discretionaire bevoegdheid bij uitzonderlijke prestaties af te wijken van dit percentage.

Corporate Governance
Op pagina 84 van dit verslag zijn de inzichten van de directie met betrekking tot de Code
uitgewerkt. Indien er wijzigingen in inzichten zijn dan zullen deze op de agenda van de
Aandeelhoudersvergadering worden geplaatst. De Raad en de directie hebben hun opvattingen
ten aanzien van de Code in het afgelopen jaar niet gewijzigd.

Royal Reesink heeft in 2015 vooruitgang laten zien op een groot aantal fronten. Zonder de
inzet, kennis en toewijding van de medewerkers en de directie was dit nooit gelukt. Onze dank
gaat daarom uit naar iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. We kijken met vertrouwen uit naar het jaar dat voor ons ligt.

Apeldoorn, 4 april 2016

De Raad van Commissarissen
De heer C.P. Veerman (voorzitter)
Mevrouw R.M. Bergkamp
De heer F.L.H. van Delft
De heer L.H. Lievens

83

84

Royal Reesink N.V.

Jaarverslag 2015

Corporate Governance & compliance
Algemeen
Royal Reesink N.V. is een naamloze vennootschap waarop het volledig structuurregime van
toepassing is. De governance structuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
de Corporate Governance Code (‘Code’), de statuten van de vennootschap en diverse interne
reglementen.

Dit jaarverslag (in onder meer hoofdstuk 1.5 (Aandeel), hoofdstuk 7.3 (Corporate Governance &
compliance), 7.5 (Risicobeheersing- en controlesystemen) en de vennootschappelijke jaarrekening) omvat tevens de informatie die moet worden verstrekt op grond van het Vaststellingsbesluit
nadere voorschriften inhoud jaarverslag en het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn.

Directie
De directie van Royal Reesink wordt gevormd door de CEO (statutair bestuurder) en de CFO
(titulair). De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de onderneming en adviseert de directie en beiden zijn verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De directie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De
Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt van een voorgenomen benoeming in kennis
gesteld en over een voorgenomen ontslag gehoord.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie van Royal
Reesink en de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de
directie met raad terzijde. De Commissarissen worden met in achtneming van het bepaalde in
de artikelen 2:158-161a BW benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Op dit moment kent de Raad van Commissarissen geen commissies en
is de Raad van Commissarissen als geheel verantwoordelijk voor deze onderwerpen. Mocht
de Raad van Commissarissen in de toekomst worden uitgebreid, dan zal een audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie worden ingesteld.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden minimaal één maal per jaar gehouden.
De agenda, de toelichting en de aanmeldingsprocedure worden vermeld bij de oproeping van
de vergadering en zijn beschikbaar via de website van Royal Reesink. Besluiten worden aangenomen wanneer er sprake is van een absolute meerderheid van stemmen, tenzij de wet of
statuten van de vennootschap anders voorschrijven.

Belangrijke onderwerpen waarover de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onder meer
zeggenschap heeft, zijn:

•
•
•
•
•
•
•

Vaststelling van de jaarrekening;
Vaststelling van de winstbestemming;
Reserverings- en dividendbeleid;
Verlening van decharge directie en Raad van Commissarissen;
Goedkeuring statutenwijziging;
Benoeming externe accountant;
Machtiging om aandelen in het kapitaal van Royal Reesink uit te geven of te verkrijgen;
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Corporate Governance Code
Royal Reesink onderschrijft in algemene zin de principes die zijn neergelegd in de Code en past
waar mogelijk de principes en best practice bepalingen toe van de Code. Royal Reesink heeft
deze bepalingen geïmplementeerd in haar statuten en de diverse interne reglementen. Bij de
vervanging van de notering van de certificaten van gewone aandelen aan Euronext Amsterdam
door de notering aan Alternext is met de aandeelhouders afgesproken dat Royal Reesink de
Code zal blijven naleven op de wijze zoals die gold op 10 mei 2006. Met het oog op het openbaar bod en met inachtneming van de ophanden zijnde wijziging van de Code, zoals voorgesteld
door de Monitoring Commissie onder voorzitterschap van Professor Van Manen, is deze paragraaf niet aangepast naar de Code van 2008. Royal Reesink houdt de ontwikkelingen op dit
terrein aandachtig in de gaten.

Een uitgebreide toelichting op onderstaande punten, inclusief een ’pas toe of leg uit’ overzicht,
is gepubliceerd op de website www.royalreesink.nl onder ‘Corporate Governance’. Daar staan
ook de interne reglementen die binnen Royal Reesink van toepassing zijn, zoals het reglement
inzake voorwetenschap en bezit van en transacties in effecten, de klokkenluidersregeling en
het reglement en profiel van de Raad van Commissarissen. Daarnaast kunnen de statuten en
het remuneratiebeleid van Royal Reesink geraadpleegd worden via de website.

I. Naleving en handhaving van de Code
Wij zullen jaarlijks de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van Royal Reesink
in het jaarverslag opnemen. Substantiële wijzigingen in de corporate governance structuur
zullen onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders worden voorgelegd.

II.1 Het bestuur

II.1.1 tot en met II.1.11: Taak en werkwijze
Met de statutair directeur is in mei 2009 een contract voor onbepaalde tijd aangegaan. Een
benoeming voor een periode van maximaal vier jaar is dus niet aan de orde. Tussen de directeur en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat de afspraak dat de directeur
zal terugtreden in geval de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op grond van zijn
functioneren daarom verzoekt, in een situatie dat er niet sprake is van een dominante aandeelhouder, maar van een breed gedragen wens. Een dergelijk terugtreden, geldt daarbij als
een zijdens de vennootschap gegeven ontslag.

Het is bij Royal Reesink reeds jarenlang gebruikelijk dat de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap in gezamenlijk overleg tussen de Raad van Commissarissen
en de directie worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de daarbij te volgen strategie en de te
hanteren randvoorwaarden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de voor Royal Reesink
relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. In ons jaarverslag zullen wij de hoofdzaken hiervan blijven vermelden.

In de vennootschap is een op Royal Reesink toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem aanwezig. In het jaarverslag wordt gemotiveerd aangegeven dat en waarom het
interne risicobeheersing- en controlesysteem adequaat en effectief zijn en wordt eveneens
over de werking van dit systeem in het afgelopen boekjaar gerapporteerd. Het beleid inzake
risicobeheersing is verankerd in de periodieke plannings- en controlecyclus.
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Royal Reesink heeft een klokkenluidersregeling. Deze regeling houdt in dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen
de vennootschap en haar dochtermaatschappijen. Dit dient, behoudens voor zover
de rapportage zich richt op een handelen of nalaten door leden van de statutaire
directie van Reesink, te gebeuren aan de voorzitter van de directie van Royal
Reesink. Betreft de rapportage echter een handelen of nalaten door een lid van
de statutaire directie van Royal Reesink, dan dient men zich te verstaan met de
voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voordat een werknemer zich er op
kan beroepen dat zijn rechtspositie in gevaar is gebracht als gevolg van een
rapportage zoals hierboven bedoeld, dient een schriftelijke beoordeling te worden verstrekt
door de voorzitter van de directie (waar het eerder betrof een rapportage die zich niet richtte
tegen een lid van de statutaire directie van Royal Reesink) of van de voorzitter van de Raad
van Commissarissen (waar het eerder betrof een rapportage die zich richtte tegen een lid van
bedoelde statutaire directie). De schriftelijke beoordeling dient binnen zes weken na het desbetreffende verzoek te worden gegeven.

De statutair directeur van Royal Reesink houdt geen commissariaten bij beursgenoteerde
vennootschappen. In het contract met de statutair directeur is opgenomen dat toestemming
van de Raad van Commissarissen nodig is voor het aanvaarden van nevenfuncties in het
bedrijfsleven.

II.2.1 tot en met II.2.15: Bezoldiging
Opties, al of niet voorwaardelijk, of aandelen zijn bij Royal Reesink geen beloningscomponenten. De Raad van Commissarissen heeft een bezoldigingsbeleid opgesteld in overeenstemming
met de relevante best practice bepalingen. De vaststelling van de bezoldiging van de directeur
is met inachtneming van dit beleid en de genoemde best practice bepalingen tot stand gekomen. In het met de directeur overeengekomen contract is een regeling opgenomen betreffende
zijn vergoeding bij ontslag. Deze vergoeding zal worden vastgesteld op basis van alle dan
relevante omstandigheden doch tenminste gelijk zijn aan tweemaal respectievelijk driemaal
de jaarlijkse honorering. Met deze afspraken wijkt de onderneming af van best practice bepaling II.2.7. De reden voor de afwijking is gelegen in het feit dat een maximering zoals voorzien
in best practice bepaling II.2.7 tot onredelijke uitkomsten kan leiden. De opzegtermijn bedraagt
volgens het contract voor de vennootschap ten minste zes maanden. De Raad van Commissarissen
is voornemens aangaande de remuneratie in de opvolgende jaarverslagen te blijven rapporteren.
De bezoldiging van de directeur wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld.
De beloning van de directeur over het verslagjaar bedroeg: vaste beloning € 454.500, variabele
beloning € 100,000 en bijdrage terzake van een pensioenregeling, € 103.658. Bovendien rapporteert de Raad van Commissarissen over de remuneratie van de directeur in het jaarrapport
opgenomen jaarlijks bericht, dat tevens op de website wordt geplaatst.

II.3.1 tot en met II.3.4: Tegenstrijdige belangen
Alle bepalingen van de Code betreffende het tijdens zijn dienstverband niet in concurrentie
met de vennootschap treden, het niet aannemen of vorderen van schenkingen voor de directeur of zijn naaste familieleden, het niet verschaffen van ongerechtvaardigde voordelen ten
laste van de vennootschap, het niet benutten van aan de vennootschap toekomende zakelijke
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kansen voor de directeur of zijn naaste familieleden, het melden van een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, in geval van tegenstrijdig
belang zal een bestuurder zich onthouden van deelname van de beraadgeving en besluitvorming. Anders dan vermeld in het verslag hebben zich in het verslagjaar geen tegenstrijdige
belangen voorgedaan.

III. Raad van Commissarissen
III.1.1 tot en met III.1.9: Taak en werkwijze
De Raad van Commissarissen heeft een reglement, dat ten kantore van Royal Reesink voor
aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ligt en op de website te vinden is. In het in de
jaarstukken van Royal Reesink op te nemen verslag van de Raad van Commissarissen worden
de specifieke opgaven en vermeldingen over de commissarissen opgenomen die de Code
verlangt. De overige hier aan de orde zijnde bepalingen van de Code worden ook gevolgd.
De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van
de directeur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele commissarissen als dat
van de directeur.

III.2.1 tot en met III.2.3: Onafhankelijkheid
Eén van de vier commissarissen van Royal Reesink voldoet niet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Code.

III.3.1 tot en met III.3.6: Deskundigheid en samenstelling
De bestaande profielschets is op de website van Royal Reesink geplaatst, samen met het
reglement voor de Raad van Commissarissen. Nieuw benoemde commissarissen zullen een
introductieprogramma volgen. In de statuten van Royal Reesink is opgenomen dat een commissaris uiterlijk aftreedt op de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij twaalf jaren als zodanig in functie is geweest, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Ook de overige hier aan de orde
zijnde bepalingen van de Code worden gevolgd. Zo wordt op de website in de rubriek ‘Raad
van Commissarissen’ onder ‘Corporate Governance’ per commissaris het moment van aftreden
vermeld.

III.4.1 tot en met III.4.4: Rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en
de secretaris van de vennootschap
Ook deze bepalingen van de Code worden gevolgd. Royal Reesink heeft een secretaris
aangesteld.

III.5.1 tot en met III.5.14: Samenstelling en rol van drie kerncommissies van de
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden. Mocht de Raad van Commissarissen in de
toekomst worden uitgebreid, dan zullen de hier bedoelde commissies (audit-, remuneratie- en
selectie- en benoemingscommissie) worden ingesteld. De hier aan de orde zijnde bepalingen
van de Code zullen dan worden nageleefd. Zolang dit niet het geval is gelden de best practice
bepalingen ten aanzien van de gehele Raad van Commissarissen.
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III.6.1 tot en met III.6.7: Tegenstrijdige belangen
De in 6.1, 6.2 en 6.3 vermelde best practice bepalingen van de Code worden bij Royal Reesink
reeds sinds jaar en dag gevolgd. Indien aan de orde zal ook de in 6.4 vermelde bepaling
betreffende transacties tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen, die tien
procent of meer van de aandelen in Royal Reesink houden, in acht worden genomen. Aan het
reglement van de Raad van Commissarissen zijn regels ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij bestuurders, commissarissen en de externe accountant toegevoegd. Anders dan vermeld in het verslag hebbben zich in het verslagjaar geen tegenstrijdige
belangen voorgedaan. Royal Reesink deelt de mening van de Commissie ten aanzien van de
taak en bevoegdheid van een gedelegeerd commissaris.

III.7.1 tot en met III.7.4: Bezoldiging
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders vastgesteld (zie ook artikel 11 lid 3 van de statuten van Royal Reesink). Door
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2015 is de beloning van de voorzitter vastgesteld op € 47.500 en van de overige leden € 32.500. Ook voor de bezoldiging van
commissarissen geldt dat beloning in aandelen en/of rechten op aandelen niet aan de orde is.
De bedoelde codebepalingen zijn verwerkt in het op de website van de vennootschap gepubliceerde reglement van de Raad van Commissarissen.

IV. De (Algemene Vergadering van) Aandeelhouders
IV.1.1 tot en met IV.1.8: Bevoegdheden
De in best practice bepaling IV.1.1 opgenomen bepaling geldt voor een niet-structuurvennootschap en is dus voor Royal Reesink niet van toepassing.

Indien een serieus onderhands bod op een bedrijfsonderdeel wordt gedaan doet het bestuur
hiervan openbaar en gemotiveerd mededeling.

Het reservering- en dividendbeleid alsmede het voorstel tot uitkering van dividend en de
decharge van bestuurders en commissarissen zijn als aparte agendapunten opgenomen.
Het bepalen van een registratiedatum voor de uitoefening van stem- en vergaderrechten,
worden gevolgd en zijn waar nodig in de statuten van de vennootschap opgenomen.

IV.2.1 tot en met IV.2.8: Certificering van aandelen (tevens: uitlatingen t.a.v.
beschermingsmaatregelen)
Royal Reesink is een vennootschap met een relatief geringe beurswaarde. Om deze betrekkelijk
kleine vennootschap en haar belanghebbenden te beschermen tegen een ongevraagde poging
tot overname blijven beschermingsconstructies noodzakelijk.

Certificaten van aandelen kunnen als beschermingsmaatregel gelden. De Commissie stelt zich
in haar Verantwoording sub 58 uit de Code eveneens op het standpunt dat beschermingsconstructies nuttig kunnen zijn, wanneer deze in het belang van de vennootschap worden opgeworpen.

Royal Reesink handhaaft zowel de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink
(het AK) als de Stichting Continuïteit Reesink. Aan laatstbedoelde stichting is, zoals reeds sedert
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jaren bekend, het recht verleend tot het nemen van alle in het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap begrepen cumulatief preferente aandelen B in de vennootschap, waarbij is
overeengekomen dat op de cumulatief preferente aandelen B niet meer stemmen zullen worden uitgebracht dan overeenkomt met het totaal aantal op dat moment anderszins uitstaande
aandelen.
Anders dan in hierna te noemen specifieke situaties komt het stemrecht aan certificaathouders
toe. Het AK dient aan certificaathouders op hun verzoek volmacht te verlenen om stem uit te
brengen op de aandelen waarvan de certificaathouder de certificaten heeft. Deze volmacht is
onbeperkt en wordt niet begrensd door een eventuele beperking van de royeerbaarheid.

Het AK behoeft de gevraagde volmacht echter niet te verlenen en kan een gegeven volmacht
beperken of intrekken indien (in overeenstemming met artikel 2:118a BW):
a. Een vijandig openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht of de verwachting bestaat dat
een vijandig bod zal worden uitgebracht.
b. Eén of meer personen ten minste 25% van de certificaten en/of aandelen bezit(ten).
c. Naar het oordeel van het AK uitoefening van het stemrecht door een certificaathouder
wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.
Als het AK van één van deze mogelijkheden gebruik maakt, brengt het AK dit gemotiveerd ter
kennis van de certificaathouders en de aandeelhouders.

Het bestuur van het AK berichtte in het eigen verslag over 2006 omtrent de wenselijkheid van
het naar analogie naleven van de meldingsplicht in geval van overschrijding van drempelwaarden in het kapitaal van de vennootschap, zoals die ook voor Euronext-genoteerden geldt.
Het bestuur is van oordeel dat het naleven van deze regel transparantie bevordert en van
grote waarde is, niet in de laatste plaats voor beleggers, die kleinere belangen in de vennootschap houden. Het niet naar analogie naleven van de meldingsplicht zoals hierboven bedoeld
zal het AK dan ook doen besluiten om geen volmacht te verlenen c.q. een eerder gegeven
volmacht te beperken of in te trekken. Daar waar een certificaathouder in geval van niet of
niet tijdig melden zich getornd ziet aan de mogelijkheid om met een volmacht zelf stem uit te
brengen, dient voor een aandeelhouder eveneens de verplichting te gelden om, teneinde
stemrecht te kunnen uitoefenen, tijdig het eigen aandelenbezit te melden.

Een andere beschermingsmaatregel van Royal Reesink is dat een natuurlijke of rechtspersoon
niet meer dan één procent (1%) van de geplaatste gewone aandelen op zijn naam mag hebben
of gesteld krijgen. Indien dit toch gebeurt moet deze aandeelhouder overgaan tot vervreemding
van zijn teveel aan aandelen, hetzij door verkoop, hetzij door verwisseling in certificaten
(vergelijk artikel 6 leden 1 en 2 van de statuten van Royal Reesink). Gezien het feit dat certificaathouders op hun verzoek (behoudens de hierboven aangeduide uitzonderingen) onbeperkt
volmacht kunnen krijgen om te stemmen op alle aandelen waarvan zij de certificaten hebben,
is er geen aanleiding om deze 1%-regeling niet te handhaven.

Een andere afwijking van de Code is dat het bestuur van het AK het op prijs stelt indien een
bestuurslid met een achtergrond als genoemd in de laatste zin van best practice bepaling IV.2.2.
van de Code niet per definitie uitgesloten wordt. De betreffende bepaling betreft (voormalige)
bestuurders, (voormalige) commissarissen, werknemers of vaste adviseurs van de vennootschap.
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Indien de expertise van betrokkene daartoe uitnodigt en uit de hoek van certificaathouders niet van bezwaren blijkt, zou dan ten hoogste één dergelijke persoon
als lid in het bestuur opgenomen mogen worden.

Blijkens best practice bepaling IV.2.5 van de Code stelt de Commissie zich op het
standpunt dat het AK zich primair richt naar het belang van de certificaathouders
en rekening houdt met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). Het bestuur van het AK acht het echter evenwichtiger om
de huidige doelomschrijving van de statuten van het AK te handhaven. Deze
doelomschrijving bepaalt dat het stemrecht op de aandelen op een zodanige wijze
moet worden uitgeoefend ‘dat de belangen van de vennootschap alsmede van de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap verbonden vennootschappen
in stand worden gehouden, worden behartigd teneinde de zelfstandigheid en/of de eigen
identiteit van de vennootschap en voornoemde ondernemingen, voor zover niet overwegend
in strijd met de belangen van alle andere daarbij betrokkenen, naar maximaal vermogen
gecontinueerd te zien’.

IV.3.1 tot en met IV.3.13: Informatieverschaffing/logistiek Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
De hier bedoelde best practice bepalingen zijn in overeenstemming met de door Royal Reesink
gevolgde praktijk om alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk
en gelijktijdig te informeren over aangelegenheden die op de koers van het aandeel van invloed
kunnen zijn. Analistenbijeenkomsten en presentaties aan analisten of (institutionele) beleggers
worden vooraf via de website in de rubriek ‘Investor Relations’ aangekondigd. Royal Reesink
zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle relevante informatie, die zij voor
de uitoefening van haar bevoegdheden behoeft, blijven verschaffen. In overeenstemming met
de hier bedoelde bepalingen van de Code zal Royal Reesink presentaties voor analisten na
afloop op de website plaatsen. Zo nodig zal de vennootschap verzoeken om tijdens een dergelijke presentatie de beurshandel in certificaten Royal Reesink stil te leggen. Hetzelfde geldt
voor de informatie die Royal Reesink krachtens vennootschapsrecht en effectenrecht moet
publiceren of deponeren.

Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vermeld welke punten
ter bespreking en welke ter stemming zijn. Agendapunten worden waar nodig schriftelijk
toegelicht. De vennootschap zal het verslag van een Algemene Vergadering van Aandeelhouders
uiterlijk drie maanden na afloop van die vergadering op haar website plaatsen, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het
verslag te reageren. Daarna zal het verslag in overeenstemming met artikel 19 lid 2 van de
statuten van Royal Reesink door de voorzitter der vergadering en de notulist worden gearresteerd. In het jaarverslag zal door de directie een overzicht van alle uitstaande of potentieel
inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap worden verstrekt.
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V. De audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne audit
functie en van de externe accountant
V.1.1 tot en met V.1.3: Financiële verslaggeving
De bij Royal Reesink gevolgde praktijk is in overeenstemming met deze bepalingen van
de Code.

V.2.1 tot en met V.2.3: Rol, benoeming, beloning en beoordeling van het functioneren
van de externe accountant
Deze bepalingen van de Code worden gevolgd. De externe accountant woont de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders bij om over de getrouwheid van de jaarrekening bevraagd
te kunnen worden. De directie van Royal Reesink rapporteert aan de Raad van Commissarissen
over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant en in overeenstemming met
de statuten van Royal Reesink (artikel 16 lid 1 sub c) wordt de externe accountant door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd, tenzij de algemene vergadering deze
benoeming delegeert.

V.3.1 tot en met V.3.3: Interne audit functie
Royal Reesink heeft geen interne accountant.

V. 4.1 tot V. 4.3: Relatie en communicatie van de externe accountant met de organen
van de vennootschap
De externe accountant is aanwezig bij de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin
het verslag van de externe accountant en de jaarrekening worden besproken.
Voorts ontvangt de externe accountant alle financiële informatie die hij voor de uitoefening
van zijn taak behoeft. De externe accountant stuurt jaarlijks aan de directie en de Raad van
Commissarissen een accountantsverslag, dat in het gezamenlijk overleg van de directie en de
Raad van Commissarissen wordt besproken.
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Risicobeheersing- en controlesystemen
Het risicobeheersing- en controlesysteem is opgezet en geïmplementeerd met als doel inzicht
te krijgen in de mate waarin en te borgen dat de strategische en operationele doelstellingen
van Royal Reesink worden gerealiseerd, de financiële rapportages betrouwbaar zijn en relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd. Royal Reesink’s beleid is erop gericht risico’s zoveel
mogelijk te mitigeren, en de kans op en impact van risico’s te verkleinen.

Risicobeheersing- en controlesysteem
De divisies van het segment Reesink Equipment en het segment Reesink Industries worden
geleid door een (divisie)directeur die hierbij ondersteund wordt door een controller. De CEO
en CFO van Royal Reesink hebben op maandelijkse basis overleg met de (divisie)directeuren
en controllers over de realisatie van de strategie en doelstellingen en over de werking van het
interne risicobeheersing- en controlesysteem van de divisie of het segment waar ze leiding
aan geven. Vanaf 1 januari 2015 is het dagelijks bestuur van Royal Reesink in handen van een
Executive Committee, onder voorzitterschap van de CEO. Het Executive Committee bestaat
daarnaast uit de CFO, de (divisie)directeuren en degenen die verantwoordelijk zijn voor human
resource management (HRM) en legal. Dit bevordert het ten uitvoer brengen van de strategie
en het realiseren van synergiën.

Het controlesysteem voor de beheersing van de risico’s kan als volgt op hoofdlijnen worden
beschreven: in 2015 is voor de planning & control cyclus, risicomanagement, boekhouding,
rapportage en accountantscontrole de Reesink Group Accounting Manual geïmplementeerd.
Dit in aanvulling op de reeds aanwezige Code of Conduct, klokkenluidersregeling, richtlijnen
voor financieringen, richtlijnen voor verzekeringen en het reglement voor de insider. Periodiek
rapporteren onze bedrijven via een Corporate Performance Managementsysteem de performance indicatoren van de (handels-)activiteiten. Daarnaast worden met behulp van een
treasury- en een business intelligence tool de ontwikkeling van de liquiditeiten en handelsactiviteiten zeer frequent gemonitord. Maandelijks worden de behaalde resultaten, in vergelijking tot het budget, gerapporteerd en geanalyseerd en ieder kwartaal wordt, indien nodig,
de prognose voor het hele jaar bijgesteld. In het periodieke directieoverleg op niveau van
segment, divisie en/of handelsmaatschappij worden uitvoerig de marktomstandigheden, de
resultaten, de prognoses, het geïnvesteerd vermogen, de cash flow, de investeringen, de
organisatie en de risico’s besproken. In 2015 zijn ook belangrijke stappen gezet in het harmoniseren van het IT-landschap en het definiëren van de IT Strategie en IT Governance. Dit
proces zal in 2016 zijn vervolg krijgen.

De directie van Royal Reesink rapporteert de belangrijkste performance indicatoren maandelijks aan de Raad van Commissarissen. Per kwartaal brengt de directie aan de Raad van
Commissarissen verslag uit over de financiële prestaties gericht op gerealiseerde resultaten,
cashflow en balansposities afgezet tegen de prognose voor het betreffende jaar, vergelijkbare
periode voorgaand jaar en het opgestelde en goedgekeurde budget. Tevens wordt per kwartaal
de verwachting voor het gehele jaar in de vorm van prognoses uiteengezet en toegelicht. De
directie en de Raad van Commissarissen bespreken minimaal één keer per jaar de strategie,
het budget voor de korte termijn en het business plan voor de lange termijn. Het verloop en
de uitkomsten van deze vergaderingen worden formeel vastgelegd.
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De Raad van Commissarissen komt in ieder geval vijf keer per jaar bijeen om onder andere
de kwartaalcijfers en het budget te bespreken. Indien dit nodig wordt geacht, komt de Raad
van Commissarissen vaker bijeen.

Ernst & Young Accountants LLP (Ernst & Young)) heeft als externe accountant, voor zover
relevant voor de jaarrekeningcontrole, de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem getoetst en hierover een management letter uitgebracht met bevindingen en een
aantal aanbevelingen. De Raad van Commissarissen heeft deze aanbevelingen ter verbetering
van het interne risicobeheersings- en controlesysteem ter harte genomen en zal er op toezien
dat ze, waar mogelijk, worden doorgevoerd. De strategische, financiële verslaggeving, operationele en compliance risico’s gericht op de ondernemingsdoelstellingen worden doorlopend
geïdentificeerd en geanalyseerd en indien nodig worden er beheersingsmaatregelen geïmplementeerd om de risico’s te beperken. Voor het realiseren van de doelstellingen op zowel
strategisch als operationeel niveau is het belangrijk dat de organisaties op het gebied van HR,
ICT en F&A in staat zijn en blijven om de primaire activiteiten te ondersteunen en de hieraan
verbonden risico’s te mitigeren. Zeker voor de kleinere entiteiten achten wij concentratie van
deze activiteiten ondersteunend aan een adequate risicobeheersing.

Royal Reesink heeft, zowel nationaal als internationaal, de fiscale dienstverlening zoveel
mogelijk ondergebracht bij één internationaal gerenommeerde partij met centrale coördinatie
in Nederland. Dit geldt ook voor de (internationale) verzekeringen.

Strategische risico’s
Afhankelijkheid van leveranciers
Royal Reesink heeft de laatste jaren haar portofolio van leveranciers verder uitgebreid.
Ongeveer 75% van de omzet van Royal Reesink is afhankelijk van de A-merken Amazone, Atlas,
Claas, Horsch, Kobelco, Kuhn, Linde, MacDon, Terex en Toro waarbij het aandeel in de omzet
(en daarmee ook een indicatie op de mogelijke impact op Royal Reesink) van de individuele
leverancier zich beweegt binnen een range van 1 tot 40 procent. Een leverancier kan de distributieovereenkomst met Royal Reesink beëindigen, niet verlengen of de voorwaarden wijzigen. Enkele distributieovereenkomsten bevatten een zogenoemde ‘change of control’ clausule.
De afhankelijkheid van de leveranciers brengt ook met zich mee dat (i) bij het wegvallen
leveranciers dit van directe invloed is op de verkoopkanalen (omzet) van Royal Reesink; en
(ii) dat zij met hun productportfolio en innovatiekracht invloed hebben op ons succes en
reputatie in de markt.

Maatregelen:

•

Creëren wederzijdse afhankelijkheid door goede performance en strategische
positionering

•
•

Strategische relaties op bestuursniveau
Diversificatie portfolio leveranciers

Afhankelijkheid van prijzen voor grondstoffen en landbouwproducten (al dan niet
beïnvloed door weersomstandigheden, veterinaire- en gewasziekten)
De inkomsten van de eindafnemers van onze producten worden direct en indirect beïnvloed
door de prijzen van de grondstoffen en landbouwproducten (onder andere graan, melk en mais).
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Ook weersomstandigheden (bijvoorbeeld droogte, sneeuw en overstromingen) en
veterinaire- en gewasziekten hebben invloed op de inkomsten van een deel van
onze eindafnemers. De prijzen voor grondstoffen en landbouwproducten hebben
directe invloed op de mogelijkheid van de eindafnemers om (nieuwe) machines
van Royal Reesink te kopen en haar betalingsverplichtingen aan Royal Reesink te
kunnen voldoen.

Maatregelen:

•
•

Diversificatie van activiteiten over meerdere product-/marktcombinaties
Geografische spreiding van activiteiten

Ontwikkelingen op het gebied van technologie
Technologie speelt een centrale rol bij onze machines en in de markten waarin wij acteren. De
stijgende vraag naar duurzamere oplossingen, compactere opslagfaciliteiten, verdere efficiency
en lager energieverbruik vraagt om een hogere technologiegraad. Daarnaast neemt de intelligentiegraad van machines toe. Het meedenkend en zelfsturend vermogen van machines en
systemen zal processen verder automatiseren en optimaliseren. Automatische machinebesturing (o.a. robotica), smart farming, datamanagement zijn voorbeelden van belangrijke technologische ontwikkelingen. Het risico is dat onze productengamma niet in voldoende mate de
technologische ontwikkelingen volgt en dan verminderd aansluit bij de afnemersbehoefte als
gevolg waarvan onze afzetmogelijkheden kunnen worden verminderd. De ontwikkelingen op
het gebied van technologie dwingt ons ook tot continue monitoring en bijsturing van de toegepaste distributiemodellen.

Maatregelen:

•
•
•

Werken met A-merken met voldoende innovatie- en ontwikkelingskracht
Diversificatie van activiteiten over meerdere product-/marktcombinaties
Continue monitoren van de technologische ontwikkelingen en afstemming met onze leveranciers hierover

•

Aanpassen distributiemodellen

Algemene economische omstandigheden en geopolitieke ontwikkelingen
De algemene economische omstandigheden kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van
Royal Reesink. De slechte economische omstandigheden in grote delen van Europa waren en/
of zijn een bedreiging voor de investeringsbereidheid van onze afnemers en/of overheidsinvesteringen in (infrastructurele) projecten. Voor de uitvoering van deze projecten worden
veelal machines en/of producten gebruikt die Royal Reesink ook levert. Het achterblijven van
de investeringsbereidheid bij bedrijven en overheden is van directe invloed op de verkopen
van onze machines. Ten aanzien merken wij specifiek op dat het nationaal inkomen van
Kazachstan grotendeels afhankelijk is van de exploitatie van oliereserves. De huidige lage
olieprijs heeft direct invloed op de algemene economische omstandigheden in Kazachstan en
kan daarmee ook onze verkopen in Kazachstan beïnvloeden. Verder kunnen de ontwikkelingen
op het gebied van geopolitiek en de internationale betrekkingen leiden tot maatregelen die
de activiteiten van Royal Reesink mogelijk beïnvloeden. Een recent voorbeeld hiervan is de
Russische boycot van agrarische producten uit Europa.
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Maatregelen:

•
•

Geografische spreiding van activiteiten
Diversificatie van activiteiten over meerdere product-/marktcombinaties

Wijzigingen in overheidsbeleid (subsidies/overheidsbudgetten)
Wijzigingen in het overheidsbeleid (internationaal, nationaal en lokaal) kan de verkoop van
machines door Royal Reesink beïnvloeden. In enkele markten waarin wij actief zijn, spelen
subsidies en/of overheidsbudgetten een belangrijke rol. Met name voor de agrarische sector
zijn er in de Europese Unie, Kazachstan en Turkije subsidieprogramma’s die invloed hebben
op de investeringsbereidheid van onze afnemers. Wanneer vanuit overheden minder budget
beschikbaar wordt gesteld voor het verstrekken van subsidies of fiscale faciliteiten kan dit
van directe invloed zijn op de investeringsmogelijkheden van onze afnemers. Verdere invloed
die overheden kunnen hebben op onze afzetmogelijkheden betreffen (i) de initiatie van investeringen in nieuwe infrastructurele projecten waarbij onze machines een rol kunnen spelen;
of (ii) investeringen in onderhoud van openbaar groen; of (iii) het aanbrengen van wijzigingen
in de regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Denk hierbij aan de continue
wijzigende emissie-eisen voor verbrandingsmotoren of de invloed die duurzaamheid heeft op
de verschuiving van verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijvingen (material handling).

Maatregelen:

•
•

Geografische spreiding van activiteiten
Diversificatie van activiteiten over meerdere product-/marktcombinaties

Operationele risico’s
Flexibilisering
Afnemers worden steeds professioneler in hun investeringsbeleid en beoordelen de aanschaf
van een machine in toenemende mate op basis van total cost of ownership. Voor de distributeur betekent dit dat het optimaal in kunnen zetten van machines tegen een zo goed mogelijk
rendement een steeds sterker verkoopargument wordt. Voorwaarden zijn dan ook flexibiliteit
in keuze tussen koop, lease of huur van machines of een combinatie hiervan. Wanneer Royal
Reesink onvoldoende in staat is om haar productportfolio op een meer gediversifieerde manier
ter beschikking te stellen aan afnemers zal dit van directe invloed zijn op de omzetontwikkeling van Royal Reesink.

Maatregelen:

•

Bij de relevante divisies staan de strategische keuzes als antwoord op de toenemende
vraag naar flexibilisering hoog op de agenda van het management

•

Met enkele leasemaatschappijen zijn strategische partnerships ingericht waarmee onze
bedrijven invulling kunnen geven aan de gewenste leaseprogramma’s en –acties. Periodiek
worden de strategische partnerships in relatie tot de klantbehoefte en wet- en regelgeving
gemonitord en waar nodig aangepast

•

Afhankelijk van de product-/marktcombinatie het aanbieden van verhuur van machines

Voorraad
Enkele van onze belangrijkste leveranciers produceren de machines op basis van onze verkoopplanning. Deze planning wordt veelal al in het derde kwartaal nader met de leverancier
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afgestemd. Een onjuiste inschatting van de verkoopplanning kan met zich meebrengen dat
gedurende het verkoopseizoen (bepaalde) machines door een te lage bestelhoeveelheid door
ons niet verkocht kunnen worden of dat aan het einde van het seizoen een te groot aantal van
(bepaalde) machines op voorraad blijven staan. Wanneer wij machines niet kunnen leveren
heeft dit direct gevolg voor de omzetrealisatie, maar anderzijds wanneer wij te hoge voorraden (moeten) aanhouden zal leiden tot een hoger financieringsbehoefte van het werkkapitaal.

Maatregelen:

•

Op basis van uitgebreide analyses van de historische verkopen, marktontwikkelingen en
verwachtingen van de verkooporganisatie wordt het verkoopplan afgestemd door onze
bedrijven met de divisiedirectie en –controlling en/of met de directie van Royal Reesink

•

Het aanbieden van voorkoopprogramma’s op basis waarvan dealers ook in staat zijn vroeg
bij ons te bestellen en af te nemen

•

Monitoring beschikbare voorraad (ook met zusterbedrijven die dezelfde machines verkopen) en ouderdom

•

Het initiëren van verkoopprogramma’s voor verouderde machines die bij ons op vooraad
staan

Productkwaliteit
Onze bedrijven leveren machines, onderdelen, toebehoren, oplossingen voor GPS-techniek en
precisielandbouw en hydraulische componenten en systemen. Voor de kwaliteit van deze
producten zijn wij voor een belangrijk deel afhankelijk van de prestaties van onze leveranciers.
Bij het engineeren, assembleren van hydraulische systemen en het opbouwen van GPS-techniek
en het verzorgen van connectiviteit tussen de tractor en het werktuig is het invullen van de
kwaliteitsbehoefte van de eindklant (volledig) onze verantwoordelijkheid. Gebreken aan de
door ons geleverde producten binnen de garantieperiode leiden tot claims onder de garantie.
Indien een bepaald type product veel gebreken vertoont, kan dit de verkopen negatief beïnvloeden en zelfs tot reputatieschade leiden.

Maatregelen:

•
•
•

Werken met A-merken
Investeren in goed gekwalificeerde medewerkers
Inrichten adequate projectmanagement voor het engineeren en verzorgen van connectiviteit

•

Inspectieprocedures voor levering en kwaliteitsprocedures al of niet met certificeringen
zoals ISO of CE-markering

•

Adequaat garantieprocedure waarbij het risico over de garantieperiode is afgedekt door
fabrieksgarantie eventueel aangevuld met een garantieverzekering. Bij een enkele leverancier is geopteerd voor het verkrijgen van een vaste vergoeding in plaats van claimen
onder de fabrieksgarantie

Gefragmenteerde ICT-omgeving
De acquisities leidden tot een gefragmenteerde IT-omgeving. Dit beïnvloedt de strategische
en operationele doelstellingen van Royal Reesink als groep en de inrichting van de beheeromgeving.

Toezicht en risicobeheersing | Risicobeheersing- en controlesystemen

Maatregelen:

•

Voor de beheersing van de risico’s is een uitgebreid systeem ontwikkeld die mede is ingericht op beheersing van decentraal opererende organisaties (zie ‘Risicobeheersing- en
controlesysteem’)

•

Afronding van de ICT-strategie voor de komende drie jaar en afronding van de inrichting

•

In het ICT-plan is harmonisatie van de (ERP-)omgevingen het uitgangspunt. Vooral bij de

van de ICT Governance

equipment-bedrijven (serienummer staat overal centraal) wordt dit nagestreefd

•

Verdere afstemming van de ICT-organisatie ter invulling van de ICT-strategie en ICT Governance

De risicobereidheid van Royal Reesink met betrekking tot de operationele risico’s is te kwalificeren als laag. Het niet voldoende mitigeren van de operationele risico’s heeft direct gevolgen op de operational excellence in haar breedste betekenis en beïnvloed de winstgevendheid
van Royal Reesink. Om de operationele risico’s te mitigeren investeert Royal Reesink continue
in de kwaliteit van de organisatie (medewerkers, ICT en processen). Daarnaast wordt geïnvesteerd in de inrichting van de organisatie c.q. samenwerkingsverbanden gericht op een zo laag
mogelijke total cost of ownership voor onze afnemers.

Financiële risico’s
Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor Royal Reesink indien een afnemer van
goederen of diensten de aangegane contractuele financiële verplichtingen niet nakomt.
De blootstelling aan kredietrisico van Royal Reesink wordt hoofdzakelijk bepaald door de
individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Het intensieve contact met onze afnemers al of niet als onderdeel van de dealerorganisatie, is belangrijk voor het beperken van
het kredietrisico. Afnemers waarvoor geen kredietlimiet is afgegeven (intern of door de verzekeraar) kunnen alleen zaken doen met Royal Reesink op basis van gegarandeerde betaling.
Bij Reesink Green Equipment is in enkele gevallen sprake van concentratie van kredietrisico’s
bij debiteuren die deels worden gemitigeerd door de kredietverzekering.

Maatregelen:

•
•

Intensief contact met onze afnemers
Vaststellen interne kredietlimieten door eigen onderzoek naar de kredietwaardigheid van
(nieuwe) afnemers op basis van onder andere externe rapporten, jaarverslagen en betaalhistorie. De interne kredietlimieten worden minstens één keer per jaar herzien

•
•
•
•

Kamps de Wild en Reesink Staal hebben een kredietverzekering
Leveren onder eigendomsvoorbehoud (waar mogelijk)
Stringent debiteurenbeheer
Rapportages via het business intelligence-tool (op dagbasis) en Corporate Performance
Managementsysteem (maandelijks) over ontwikkelingen betaalgedrag en debiteurenportefeuille. Deze ontwikkelingen zijn vast onderdeel van het directieoverleg op het niveau
van segment, divisie en/of handelsmaatschappij

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat Royal Reesink niet (tijdig) aan haar financiële verplichtingen
kan voldoen. Voor het plegen van investeringen, dagelijks beheer van werkkapitaal en obligo’s
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(letter of credit) wordt beschikt over een financieringsfaciliteit van € 140 miljoen. De financieringsovereenkomst met ABN AMRO Bank, Rabobank, Commerzbank en BNP Paribas werd
op 12 mei 2015 geëffectueerd en kent een duur van vijf jaar. Daarnaast zijn er enkele kleinere
kredietfaciliteiten. De omvang van de financiering biedt Royal Reesink de ruimte om invulling
te geven aan haar groeistrategie, zowel autonoom alsook door acquisities. Royal Reesink
beperkt dit risico door uit te gaan van een garantievermogen van 40% zodat het mogelijk is,
indien nodig, extra (tijdelijk) additioneel vermogen aan te trekken.

Maatregelen:

•
•
•
•

Monitoring resultaatsontwikkeling en werkkapitaal
Monitoring cashposities
Monitoring van reguliere investeringen in activa
Actualiseren financiële modellen met (mogelijke) acquisities

Renterisico
De rentedragende schulden bestaan uit langlopende schulden en schulden aan kredietinstellingen. Deze schulden kennen een variabele rente bestaande uit (overwegend) 1- of 3-maands
EURIBOR verhoogd met een vaste renteopslag.

Het risico van een rentestijging is in samenspraak met de Raad van Commissarissen niet afgedekt. Dit risico was voor 2015 als volgt te kwantificeren: een stijging van de variabele rente
met 100 basispunten zou leiden tot een € 954.000 hogere financieringslast, een daling van de
variabele rente met 100 basispunten tot een daling van de financieringslast met € 13.000
(Euribor-tarief is al nagenoeg 0%).

Valutarisico
Valutarisico’s is het risico dat Royal Reesink loopt bij waardeveranderingen in financiële
instrumenten of een transactierisico als gevolg van in- en verkopen in vreemde valuta.
Gedurende het jaar worden goederen in buitenlandse valuta’s zoals Amerikaanse dollars,
Canadese dollars, Turkse Lira en Kazachstaanse Tenge ingekocht.

Daarnaast is sprake van translatierisico’s als gevolg van omrekenverschillen op netto-investeringen in geconsolideerde buitenlandse entiteiten. Deze omrekenverschillen worden rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen in de wettelijk reserve omrekenverschillen. Royal
Reesink dekt dit translatierisico niet af.

In opkomende landen is het valutarisico hoger en is op de valutamarkt ook niet tegen redelijke
condities te mitigeren. In augustus 2015 heeft Kazachstan haar monetair stelsel losgelaten met
als gevolg een forse devaluatie van de lokale valuta.

Maatregelen:

•

In Kazachstan wordt gestreefd naar een ‘natuurlijke’ hedge. De machines die in dollars
(USD en CAD) worden gekocht, worden verkochte en de afnemers betalen voor deze machines in USD Turkije worden de machines verkocht met als basis een prijslijst in euro’s

•
•

In Turkije worden de machines verkocht met als basis een prijslijst in euro’s
In overige gevallen is het beleid het valutarisico volledig op elk afzonderlijk bestelmoment
af te dekken
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Kapitaal
De activiteiten van Royal Reesink zijn kapitaalsintensief. Om het vertrouwen van investeerders,
leveranciers (crediteuren) en de markt te behouden is het beleid gericht op het handhaven
van een sterke kapitaalpositie. Zodoende blijft er ook ruimte voor het verwezenlijken van de
groeidoelstellingen door autonome groei en door acquisities.

Maatregelen:

•
•

Streven naar een garantievermogen (zie pagina 106) van 40%
Rekening houdend met de groeidoelstellingen zal in beginsel tussen 40%-55% van het aan
de aandeelhouders ter beschikking staande resultaat worden uitgekeerd

•

Uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal ter gedeeltelijke financiering van acquisities

•

Bevorderen verhandelbaarheid van het aandeel door onder andere uitbreiding investor
relationsbeleid en de aanstelling van SNS Securities als liquidity provider

De vennootschap en haar dochterondernemingen zijn niet onderworpen aan van buitenaf
opgelegde kapitaalvereisten anders dan in deze jaarrekening vermeld.

De risicobereidheid van Royal Reesink met betrekking tot de financiële risico’s is te kwalificeren als gemiddeld hetgeen voornamelijk wordt gedreven door het niet (kunnen) afdekken van
het translatierisico op onze netto-investering in buitenlandse entiteiten en het afdekken van
het renterisico.

Compliance risico’s
Fraude en corruptie
Royal Reesink is actief in meerdere landen. Voor een aantal landen geldt een verhoogd risico
op fraude en corruptie als gevolg van culturele en lokale aspecten. Eerlijk zaken doen en
Integriteit staat bij Royal Reesink hoog in het vaandel. Interne richtlijnen en interne controle
maatregelen moeten bijdragen aan het mitigeren van dit risico. Alle medewerkers zijn door
middel van de Code of Conduct op de hoogte van deze richtlijnen en het is tevens de taak van
het lokale management om op de naleving van de Code of Conduct toe te zien. De Code of
Conduct is mede gebaseerd op onze normen en waarden waarin behoorlijk bestuur, mensenrechten, eerlijk zakendoen en maatschappelijke betrokkenheid zijn verankerd.

Maatregelen:

•

Voorbeeldgedrag, bespreekbaarheid, uitvoerbaarheid van doelen en het centraal stellen
van het klantbelang

•

Interne richtlijnen en interne controle maatregelen, waaronder een Code of Conduct en
klokkenluidersregeling en een periodieke toets door management en (groeps-)controlling
van de interne processen aangevuld met een frauderisico assessment op basis van de
fraudedriehoek (kans, druk en rationale)

De risicobereidheid van Royal Reesink met betrekking tot de compliance risico’s is te kwalificeren als laag. Eerlijk zaken doen en integriteit staat bij Royal Reesink hoog in het vaandel.
Een cultuur gebaseerd op onze normen en waarden aangevuld met interne richtlijnen en
interne controle maatregelen dragen bij aan het mitigeren van compliance risico’s.

De directie is van mening dat het interne risicobeheersing- en controlesysteem van Royal Reesink
als groep adequaat en effectief is en dat de financiële verslaggeving vrij is van materiële onjuist-
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heden. Ondanks onze dagelijkse bezigheden met de beheersing van de risico’s, bestaat er geen
absolute zekerheid dat onjuistheden van materieel belang, fouten, fraude, verliezen of onrechtmatige handelingen voorkomen kunnen worden. In het navolgende figuur zijn de impact en
trends van de hierboven omschreven risico’s gegroepeerd per kwadrant weergegeven. De trend
wordt nader verklaard door het weergeven van een stijging, daling of het gelijk blijven van het
betreffende risico ten opzichte van voorafgaand verslagjaar gemeten als resultante van enerzijds
impact en anderzijds waarschijnlijkheid van het risico. Het risicomodel is dynamisch en wijzigt
door externe omstandigheden. Dit wordt frequent gemonitord en de bestaande maatregelen
worden op effectiviteit getoetst. Indien nodig worden aanpassingen in het interne risicobeheersing- en controlesysteem doorgevoerd. Ook in 2015 is er veel aandacht geweest voor het monitoren van de externe omstandigheden en heeft dit in 2015 ook geleid tot het aanpassen c.q.
aanscherpen van het interne risicobeheersing- en controlesysteem.

Risico, impact en trends
Impact

Strategisch

Operationeel

Gefragmenteerde

ICT-omgeving
Productkwaliteit
Ontwikkelingen
op het gebied

Economische

Flexibilisering

van technologie

en geopolitieke

Waarschijnlijkheid

Afhankelijkheid
van prijzen

Waarschijnlijkheid

Voorraden

ontwikkelingen

Afhankelijkheid
van leveranciers

Valutarisico
Kredietrisico

Liquiditeitsrisico

Fraude en
corruptie
Renterisico

Kapitaal

Compliance

Financieel

Hoge impact en waarschijnlijkheid

Gestegen*

Medium impact en waarschijnlijkheid

Gelijk*

Lage impact en waarschijnlijkheid

Impact

Gedaald*
*T.o.v. het verslagjaar 2014
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Directieverklaringen
De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en de effectiviteit van de interne systemen
voor risicobeheersing en –controle.

Deze systemen hebben tot doel de significante risico’s waaraan Royal Reesink blootstaat te
onderkennen en effectief te beheersen. Zij vormen echter nooit een absolute waarborg voor
het behalen van de doelstellingen van de groep en kunnen belangrijke fouten of verliezen,
gevallen van fraude of handelingen in strijd met wet- en regelgeving nooit geheel voorkomen.

De directie beoordeelt en analyseert met regelmaat:

•
•

De strategische, operationele, financiële en compliance risico’s.
De opzet en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, zoals
beschreven in de paragraaf risicobeheersing- en controlesystemen.

Dergelijke analyses hebben onder meer plaatsgevonden met dochtervennootschappen. De
uitkomsten van deze analyses zijn gedeeld met de Raad van Commissarissen. Rekening houdend met de hiervoor beschreven risico’s en daarop gerichte beheersingsmaatregelen, en in
overeenstemming met de best practice-bepaling II.1.5. van de Corporate Governance Code,
verklaart de directie naar beste weten dat:

•

De risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de
financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

•

Dat risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

Verwijzend naar artikel 5.25c lid 2c van de Wet op het financieel toezicht verklaart de directie
naar beste weten dat:

•

De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, passiva, financiële positie en de
winst van Royal Reesink en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

•

Het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de situatie op 31 december 2015, de gang
van zaken gedurende 2015 bij Royal Reesink en haar dochtervennootschappen waarvan
de gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen, en dat in het jaarverslag de wezenlijke
risico’s waarmee de onderneming wordt geconfronteerd, zijn beschreven.

Apeldoorn, 4 april 2016

G. van der Scheer, CEO
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Schonere, slimmere en
efficiëntere machines
De vraag naar schonere, slimmere en
efficiëntere machines zal zowel in de
landbouw als de logistiek en de grond-,
weg- en waterbouw alleen maar toenemen.
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Geconsolideerde balans
(vóór resultaatbestemming)
(in duizenden euro’s)

Toelichting

31 december 2015

31 december 2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

4.308

5.300

Materiële vaste activa

2

69.062

66.267

Vastgoedbeleggingen

3

18.795

20.940

Financiële vaste activa

4

2.570

2.490
94.735

94.997

Vlottende activa
Voorraden

5

116.732

107.471

Vorderingen

6

75.883

68.812

Liquide middelen

7

2.127

2.666

Totaal activa

Groepsvermogen
Eigen vermogen
Minderheidsbelang derden

Voorzieningen

178.949

289.477

273.946

8
29

94.833

88.066

8

143

–83

9

94.976 *

87.983 *

13.300

13.734

Achtergestelde (converteerbare) leningen

10

17.825 *

22.671 *

Langlopende schulden

11

28.909

27.129

Kortlopende schulden

12

134.467

122.429

289.477

273.946

Totaal passiva

*

194.742

Garantievermogen. Het groepsvermogen en de ten opzichte van de bankfinanciering achtergestelde (converteerbare) leningen vormen samen het garantievermogen en dit bedraagt ultimo december 2015 € 112.801 (2014: € 110.654).
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)

Toelichting

13

489.486

473.211

14, 15

–412.796

–400.899

76.690

72.312

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

2014

2015

Bruto-omzetresultaat

Verkoopkosten

14, 15

26.760

26.959

Algemene beheerskosten

14, 15

32.003

29.326

Som der kosten

58.763

56.285

Netto-omzetresultaat

17.927

16.027

1.514

1.500

19.441

17.527

Overige bedrijfsopbrengsten

16

Bedrijfsresultaat

Opbrengsten van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Financieringsbaten en soortgelijke opbrengsten

–

658

234

307

–690

–2.439

–3.708

–3.357

(Niet-)gerealiseerde waardeveranderingen
van beleggingen

17

Financieringslasten en soortgelijke kosten

–4.164

–4.831

15.277

12.696

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

18

–4.189

–3.856

19

54

8

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen

–4.135

–3.848

11.142

8.848

45

57

11.187

8.905

20

8,64

7,10

20

7,85

6,57

Resultaat na belastingen

Aandeel derden in resultaat

Nettoresultaat

Toe te rekenen aan aandeelhouders
– Nettoresultaat per gewoon aandeel (in €)
– Verwaterd nettoresultaat per gewoon
aandeel (in €)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in duizenden euro’s)

Toelichting

Bedrijfsresultaat

2015

2014

19.441

17.527

11.329

10.473

–18

260

Aanpassingen voor:
– Afschrijvingen en amortisatie
– Mutatie voorzieningen
– Veranderingen in werkkapitaal
Mutatie voorraden

–5.714

–5.164

Mutatie vorderingen

–5.462

–2.202

3.452

5.038

Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

– Ontvangen financieringsbaten

–7.724

–2.328

23.028

25.932

234

307

– Betaalde financieringslasten

–3.809

–2.509

– Betaalde winstbelasting

–3.180

–1.410

Kasstroom uit operationele activiteiten

–6.755

–3.612

16.273

22.320

Verwerving/verkoop
groepsmaatschappijen

25

–9.642

–13.433

Investeringen in:
– Immateriële vaste activa
– Materiële vaste activa
– Financiële vaste activa

–543

–1.104

–15.004

–11.428

–191

–171

Desinvesteringen:
– Immateriële vaste activa
– Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
– Financiële vaste activa

–

4

2.842

1.896

34

1.317

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

–22.504

–22.919

Mutatie schulden aan kredietinstellingen

5.725

4.041

Ontvangsten uit langlopende schulden

4.999

39

Aflossingen van langlopende schulden

–8.567

–4.035

9.400

–

Inkoop (intrekking) eigen aandelen

–1.049

–

Betaald dividend

–3.660

–3.196

Ontvangen uit uitgifte (certificaten van)
aandelen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

6.848

–3.151

617

–3.750

Jaarrekening | Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro’s)

Liquide middelen per begin boekjaar
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen
Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per einde boekjaar

2015

2014

2.666

6.479

–1.156

–63

617

–3.750

2.127

2.666
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Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
(in duizenden euro’s)

2015

2014

11.187

8.905

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen
toekomend aan de rechtspersoon

Betaalde goodwill bij acquisities
Herwaardering materiële vaste activa
Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen
Mutatie reserve prijsverschillen

–4.824

–2.751

–399

–215

–3.407

160

–289

–132

Vennootschapsbelasting verwerkt
in het eigen vermogen
Overige

–61

–

–131

186

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen
vermogen van de onderneming als onderdeel van
het groepsvermogen

Totaalresultaat van de rechtspersoon

–9.111

–2.752

2.076

6.153

Jaarrekening | Geconsolideerd overzicht totaalresultaat – Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening

Toelichting behorende tot
de geconsolideerde jaarrekening
(in duizenden euro’s)

Algemeen

Algemene gegevens over Royal Reesink
Royal Reesink is met zijn activiteiten gestart in 1786 en daarmee één van de oudste handelshuizen van
Nederland. Gedurende de periode 2006 tot begin 2016 werden de certificaten van gewone aandelen Royal
Reesink verhandeld op de Alternext te Amsterdam. Vanaf 9 maart 2016 worden de certificaten van gewone
aandelen Royal Reesink verhandeld op Euronext te Amsterdam. Een beursnotering is er vanaf 1959. Royal
Reesink is statutair gevestigd in Apeldoorn (Nederland), en heeft zijn hoofdkantoor in dezelfde plaats.
De geconsolideerde jaarrekening van Royal Reesink voor het jaar eindigend op 31 december 2015 omvat de
jaarrekening van Royal Reesink en zijn dochterondernemingen en het belang van Royal Reesink in overige
deelnemingen (niet-geconsolideerd). De jaarrekening is door de directie opgesteld. Op 4 april 2016 is de jaarrekening goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016 ter vaststelling worden voorgelegd.

Groepsverhoudingen
Royal Reesink staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens, vereist op
grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is onderstaand opgenomen. Royal Reesink heeft de volgende
(indirecte) kapitaalbelangen:

Naam

Vestigingsplaats

Aandeel in geplaatst
kapitaal
%

Aansprakelijkheidsverklaring ex artikel
2:403 BW

100

Ja

Geconsolideerde deelnemingen
Reesink Equipment B.V.

Apeldoorn

Agrometius B.V.

Alphen aan den Rijn

95

–

Agrometius BVBA

Landen (België)

95

–

Kamps de Wild Holding B.V.

Apeldoorn

100

Ja

Kamps de Wild B.V.

Zevenaar

100

Ja

Kamps de Wild Participaties B.V.

Zevenaar

100

Nee

Landtech Zuid B.V.

Veghel

100

Nee

Bruggeman Mechanisatie B.V.

Broekland

75

–

CT Agro GmbH

Herzfeld-Lippetal
100

–

(Kazachstan)

100

–

Green Equipment B.V.

Apeldoorn

100

Ja

Reesink Technische Handel B.V.

Apeldoorn

100

Ja

Stierman De Leeuw B.V.

Apeldoorn

100

Ja

Packo N.V.

Zedelgem (België)

100

–

Jean Heybroek B.V.

Houten

100

Ja

Reesink Turkey B.V.

Apeldoorn

75

–

Kuhn Center Turkey Tarim Makinalari AS,

Nevsehir (Turkije)

75

–

Reesink Construction Equipment B.V.

Apeldoorn

100

Ja

(Duitsland)
CT Agro TOO

Kokshetau

111

112

Royal Reesink N.V.

Jaarverslag 2015

Naam

Vestigingsplaats

Aandeel in geplaatst
kapitaal
%

Aansprakelijkheidsverklaring ex artikel
2:403 BW

Ben Kemp Holding B.V.

De Meern

100

Ja

Barend Kemp B.V.

De Meern

100

Ja

Huur & Stuur B.V.

De Meern

100

Ja

Kemp BVBA

Hamme (België)

100

–

Hans van Driel B.V.

Tiel

100

Ja

Reesink Material Handling Equipment B.V.

Almere

100

Ja

Motrac Intern Transport B.V.

Almere

100

Ja

Pelzer Fördertechnik GmbH

Kerpen-Sindorf
75,04

–

(Duitsland)
Motrac Handling & Cleaning N.V.

Antwerpen (België)

100

–

Q-Lion B.V.

Almere

100

Ja

Reesink Industries B.V.

Apeldoorn

100

Ja

Reesink Staal B.V.

Zutphen

100

Ja

Motrac Hydrauliek B.V.

Baak

100

Ja

Motrac Hydraulik GmbH

Willich
(Duitsland)

100

–

Safety Centre International B.V.

Rosmalen

100

Ja

Reesink Safety Centre B.V.

Apeldoorn

100

Nee

Nederlandse Staal Unie B.V.

Stampersgat

100

Nee

Reesink Support B.V.

Apeldoorn

100

Ja

Reesink Duitsland B.V.

Apeldoorn

100

Nee

Reesink Germany GmbH

Herzfeld-Lippetal
100

–

(Duitsland)

100

–

Apeldoorn

100

Ja

THR B.V.

Apeldoorn

36

–

De Kruyf Holding B.V.

Nijkerk (Gld)

25

–

Mechanisatie Beheer B.V.

Beilen

25

–

Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V.

Valkenswaard

100

Nee

(Duitsland)
Reesink GmbH & Co. KG

Bureau voor Dienstverlening The Pentagon B.V.

Herzfeld-Lippetal

Deelnemingen met invloed van betekenis

Acquisities en verkoop van deelnemingen
De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum.
Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde
resterende goodwill wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen.

Op 30 april 2015 heeft Royal Reesink via haar dochteronderneming Motrac Hydraulik GmbH de beschikkingsmacht gekregen over de activiteiten van IMAV-Hydraulik GmbH te Willich (Duitsland). De koopprijs van de
activa bedroeg € 1,5 miljoen. De bij de acquisitie betaalde goodwill was van te verwaarlozen betekenis.
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Op 25 juni 2015 heeft Royal Reesink via haar in 2015 opgerichte dochterondernemingen Reesink Turkey en
Kuhn Center Turkey Tarim Makinalari AS, de beschikkingsmacht gekregen over de activiteiten van Kuhn Center
Turkey Tarim Makinalari LS,. te Nevsehir (Turkije). Reesink Turkey is voor 75% eigendom van Reesink Equipment
BV en voor 25% eigendom van Agricultural Production & Handling BV. De koopprijs bedroeg € 2,5 miljoen.
De bij de acquisitie betaalde goodwill bedroeg € 0,3 miljoen.

De overdracht van 95% van het geplaatst aandelenkapitaal van Agrometius B.V. inclusief haar dochteronderneming Agrometius BVBA vond op 7 september 2015 plaats. De koopsom inclusief nabetaling bedroeg € 5,3 miljoen.
De bij de overname gerealiseerde goodwill van € 3,5 miljoen is verwerkt in het eigen vermogen. De (onderhandse) uitgifte van certificaten van gewone aandelen in september 2015 is deels aangewend ter financiering
van de acquisitie. Het restant van € 0,9 miljoen werd gefinancierd uit de bij de banken beschikbare faciliteiten.

In oktober 2015 is een acquisitie afgerond met een beperkte omvang waarbij een koopprijs is betaald van
€ 0,4 miljoen en waarbij € 0,1 miljoen goodwill is betaald.

Grondslagen voor de consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Royal Reesink en zijn groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een
meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten
die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die
worden aangehouden om ze te vervreemden, alsmede deelnemingen van te verwaarlozen betekenis, worden
niet geconsolideerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor
de waardering en de resultaatbepaling van Royal Reesink.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden
gewaardeerd tegen de reële waarden. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het
tijdstip van beëindiging van deze invloed.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd,
evenals de binnen de Royal Reesink gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd,
waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Toepassing van artikel 2:402 BW
De financiële gegevens van Royal Reesink zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt
de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Royal Reesink, conform artikel 2:402 BW, slechts het resultaat
uit deelnemingen na belastingen en het overig resultaat na belastingen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van Titel 9 boek 2 BW en de van
toepassing zijnde Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Royal Reesink maakt gebruik van de mogelijkheden
die artikel 2:384 lid 1 BW biedt om de onder materiële vaste activa gerubriceerde bedrijfsgebouwen en
-terreinen alsmede vastgoedbeleggingen te waarderen op actuele waarde.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten tenzij anders vermeld.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief
of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in
de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten
van handelsgoederen worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. De opbrengsten van diensten worden verantwoord op basis van
de werkelijk verleende diensten.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële
informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders aangegeven.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
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.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de functionele valuta van de onderneming omgerekend tegen
de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per de transactiedatum. De bij
omrekening optredende valutakoersverschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.
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De omrekening van de activa en passiva van buitenlandse dochterondernemingen geschiedt tegen de per
balansdatum geldende valutakoersen. De winst- en verliesrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen
worden omgerekend tegen de over het verslagjaar geldende gemiddelde periodieke maandkoersen. De bij de
omrekening van de netto investering in buitenlandse dochterondernemingen ontstane verschillen worden ten
gunste of ten laste van de reserve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen gebracht. Deze omrekeningsverschillen worden bij afstoting verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen,
(converteerbare) leningen, overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Immateriële vaste activa
De door de groep verworven immateriële vaste activa omvat servicecontracten en software. De reële waarde
van servicecontracten is initieel bepaald aan de hand van de ‘multi-period excess earnings’-methode, waarbij
het onderliggend actief wordt gewaardeerd na het in mindering brengen van een redelijk rendement op de
overige activa die bijdragen tot de bijbehorende kasstroom. De aldus ontstane historische kostprijs servicecontracten worden over een periode van zeven jaar geamortiseerd en indien van toepassing verminderd met
een bijzondere waardevermindering.

De software wordt gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve
amortisatie en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse amortisaties
bedragen een vast percentage (20%) van de bestede kosten.

De economische levensduur en de amortisatiemethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw
beoordeeld.

Materiële vaste activa

Algemeen
In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-object
geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het lease-object en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het
lease-object op het moment van het aangaan van de leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de
contante waarde van de minimale leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen
in de eerste verwerking van het actief. Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste
termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de
lessee aan het einde van de leaseperiode eigenaar wordt.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden conform het Besluit actuele waarde gewaardeerd op vervangingswaarde dan wel lagere bedrijfswaarde of (bij besluit tot verkoop) opbrengstwaarde. De vervangingswaarde
is vastgesteld door middel van jaarlijkse taxaties door externe onafhankelijke taxateurs. De vervangingswaarde
is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt
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gebruikt of voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een
in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. Bij de bepaling van de vervangingswaarde wordt gebruik
gemaakt van een markttoets. De afschrijvingen worden bepaald met inachtneming van een restwaarde.
Wijzigingen in de waardering worden direct in het eigen vermogen gemuteerd rekening houdend met een
belastinglatentie, totdat voor betreffend actief de reserve herwaardering volledig is aangewend.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze
zich voordoen.

Bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen
De bedrijfsuitrusting en vervoermiddelen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 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 restwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming.

De bedrijfsuitrusting omvat de kantoor- en magazijninventaris, machines en installaties en niet-gemotoriseerde
transportmiddelen. Onder vervoermiddelen zijn opgenomen (vracht-)auto´s en gemotoriseerde transportmiddelen voor intern transport.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

• Kantoor- en magazijninventaris:
• Machines en installaties:
• Niet-gemotoriseerde transportmiddelen:
• Vervoermiddelen:

20-33
7-20
20
20-33

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

Verhuurmachines
De verhuurmachines worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur en worden overwegend berekend op basis van een vast percentage
(13,3% - 20%) van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming.

Vastgoedbeleggingen
Gebouwen en terreinen die niet dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening en worden aangehouden voor het
genereren van huuropbrengsten en/of waardestijgingen kwalificeren als vastgoedbeleggingen. De waardering
geschiedt tegen marktwaarde, conform het Besluit actuele waarde. De marktwaarde is het bedrag waarvoor
een actief kan worden verhandeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid
en onafhankelijk van elkaar zijn. De marktwaarde wordt bepaald aan de hand van een markthuur kapitalisatiemethode waarbij de bruto markthuur van de verhuurbare oppervlakten van het object als uitgangspunt dient.
De markthuur wordt bepaald door vergelijking van aanbod en/of gerealiseerde transacties met soortgelijke
objecten op basis van beoordeling van de markt, de locatie en het object zelf en is gebaseerd onder meer op
marktomstandigheden, economische omstandigheden, locatie en kwaliteit van het object.
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De marktwaarde per onroerende zaak is door middel van jaarlijkse taxaties door externe onafhankelijke
taxateurs vastgesteld. Wijzigingen in de waardering worden direct in de winst- en verliesrekening (Niet-)
gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen) verwerkt.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de
bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige
onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel
voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen en overige vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingvordering te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve
latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend karakter.

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de reële waarde, zijnde beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord.

Voorraden
De handelsvoorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (fifo) of lagere opbrengstwaarde met uitzondering van de walserijproducten, waarvan de waarde sterk onderhevig is aan de prijsschommelingen van
de basismaterialen. Laatstbedoelde producten zijn gewaardeerd tegen vervangingswaarde, zijnde de laatst
bekende inkoopprijs. Wijzigingen in de vervangingswaarde worden ten gunste respectievelijk ten laste van
de reserve voor prijsverschillen op voorraden gebracht met inachtneming van de daarbij noodzakelijke toevoeging respectievelijk onttrekking aan de voorziening latente belastingverplichtingen.

Op de voorraadwaarde is, om te komen tot de lagere opbrengstwaarde, waar nodig een voorziening voor
incourantheid in mindering gebracht, die naar omvang is gerelateerd aan het niveau en de samenstelling van
de voorraad.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de
winst- en verliesrekening.
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserve herwaardering
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de
herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan
het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele
waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking
tot dat actief vrij ten gunste van de overige reserves. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is een
bedrag voor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.

Reserve omrekeningsverschillen
De omrekening van de activa en passiva van buitenlandse dochterondernemingen geschiedt tegen de per
balansdatum geldende valutakoersen. De winst- en verliesrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen worden omgerekend tegen de over het verslagjaar geldende gemiddelde periodieke maandkoersen. De
bij de omrekening van de netto investering in buitenlandse dochterondernemingen ontstane verschillen
worden ten gunste of ten laste van de reserve omrekeningsverschillen in het eigen vermogen gebracht. Deze
omrekeningsverschillen worden bij afstoting verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Reserve eigen aandelen
Bij inkoop van aandelenkapitaal wordt het bedrag van de betaalde vergoeding, met inbegrip van de rechtstreeks toerekenbare kosten, als mutatie van het eigen vermogen verwerkt. Ingekochte aandelen worden
geclassificeerd onder de reserve eigen aandelen en gepresenteerd als vermindering van het totale vermogen.

Minderheidsbelang derden
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde
en is bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van Royal Reesink. Het aandeel van derden in het
resultaat van de geconsolideerde maatschappijen wordt in de winst- en verliesrekening in mindering gebracht
op het resultaat na belastingen.

Achtergestelde (converteerbare) leningen
De reële waarde van het als verplichting aangemerkte deel van de achtergestelde converteerbare lening is
vastgesteld met behulp van de marktrente van een vergelijkbare, niet-converteerbare achtergestelde lening.
De geamortiseerde kostprijs wordt opgenomen als verplichting tot de conversiedatum. Het overige deel van
de opbrengst wordt aan de conversieoptie toegerekend, dat opgenomen wordt in het eigen vermogen, onder
verrekening van belastingen.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, het waarschijnlijk is dat
voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is en het bedrag betrouwbaar is te
schatten.

Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor latente belastingverplichtingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de
boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boek-
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waarde van die posten. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige
belastingverplichtingen.

Voorzieningen voor pensioenen
Bepaalde medewerkers komen in aanmerking voor aanspraken over perioden in het verleden waarin minder
pensioenaanspraken zijn opgebouwd dan toegestaan. Voor het niet gefinancierde deel is een voorziening
opgenomen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitgaven,
rekening houdend met blijf- en sterftekansen.

Voorziening garantieverplichtingen
Voor de kosten verbonden aan aanspraken op verstrekte garantieafspraken is een voorziening gevormd. Deze
voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige verplichting.

Voorziening jubilea
De opgenomen verplichting voor beloningen wegens jubilea is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitgaven, rekening houdend met de opbouw van rechten
op basis van onder andere lengte dienstverband en blijfkansen.

Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde verminderd met toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden rentedragende leningen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de kostprijs en de aflossingsprijs lineair wordt verwerkt in de
winst- en verliesrekening over de looptijd van de faciliteit onder toepassing van de effectieve rentemethode.
Leningen worden verantwoord als kortlopende verplichtingen, tenzij de groep de intentie en een onvoorwaardelijk recht heeft om afwikkeling van de verplichting tot minstens twaalf maanden na de balansdatum uit te
stellen.

Personeelsbeloningen
Royal Reesink heeft diverse pensioenregelingen. De Nederlandse regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten verzekeringsmaatschappijen en bedrijfstakpensioenfondsen. De
buitenlandse pensioenregelingen zijn vergelijkbaar met de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is
ingericht en functioneert. De pensioenverplichtingen uit zowel de Nederlandse als de buitenlandse regelingen
worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. De
waardering van de verplichting (indien aanwezig) is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om deze per balansdatum af te wikkelen.

119

120

Royal Reesink N.V.

Jaarverslag 2015

Opbrengstverantwoording
Royal Reesink genereert opbrengsten uit de verkoop van goederen (voornamelijk machines en onderdelen)
en diensten (voornamelijk service, onderhoud, lease en verhuur). Opbrengsten uit de verkoop van goederen
en diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen
vergoeding, na aftrek van opbrengsten en tegemoetkomingen, handels- en volumekortingen. Opbrengsten uit
de verkoop van goederen en diensten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke
risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen en de inning van de verschuldigde
vergoeding waarschijnlijk is.

Activa die het onderwerp zijn van een verhuurovereenkomst die classificeert als operationele lease worden
in de balans opgenomen en gewaardeerd volgens de aard van het actief. De leasebaten worden op tijdsevenredige basis over de leaseperiode ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten
worden toegerekend over de leaseperiode tegenover de leasebaten.

Kostprijs omzet
De kostprijs van de omzet betreft de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde c.q. de vervangingswaarde franco
magazijn op het moment van verkoop, alsmede de kosten van opslag, bewerking en distributie, inclusief de
hieraan verbonden directe loonkosten, gecorrigeerd met de van leveranciers genoten korting voor contante
betaling.

Overige bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten
Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden lineair in de winst- en verliesrekening opgenomen op basis
van de duur van de huurovereenkomst.

Operationele leasebetalingen
Lease-overeenkomsten, waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom geheel of nagenoeg geheel
bij de lessor liggen, worden als operationele lease aangemerkt. Operationele leasebetalingen worden lineair
over de leaseperiode in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Financiële leasebetalingen
Lease-overeenkomsten, waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom geheel of nagenoeg geheel
bij de lessee liggen, worden als financiële lease aangemerkt. De minimale leasebetalingen worden deels als
financieringskosten opgenomen en deels als aflossing van de uitstaande verplichting. De financieringskosten
worden zodanig toegerekend aan iedere periode van de totale leasetermijn, dat dit resulteert in een constante
rentevoet over het resterende saldo van de verplichting.

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Royal
Reesink in de resultaten van deze deelnemingen alsmede eventuele waardeverminderingen van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Royal Reesink geldende grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen Royal Reesink
en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Jaarrekening | Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het
verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van Royal Reesink.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente
belastingen. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze
betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de
belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting
over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de
over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Nettoresultaat per gewoon aandeel
Het nettoresultaat per gewoon aandeel wordt berekend als het aan de houders van gewone aandelen toekomend nettoresultaat gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen over de betreffende
periode. Het verwaterde resultaat van een gewoon aandeel wordt berekend als het aan de houders van gewone
aandelen toekomend nettoresultaat gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen, inclusief
potentiële gewone aandelen, als dit tot verwatering zou leiden.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De wijzigingen in de post effecten zijn opgenomen in de mutatie
vorderingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van financieringsbaten en -lasten, ontvangen dividenden
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. In de kasstroom uit
financieringsactiviteiten zijn de door Royal Reesink betaalde dividenden alsmede de mutatie van schulden
aan kredietinstellingen begrepen. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder
financial lease, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde
van het financiële leasecontract wordt 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.

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen
aanwezig in deze groepsmaatschappijen op de aankoopprijs in mindering gebracht.
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Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

Servicecontracten

Software

Totaal

3.998

10.584

14.582

–690

–8.592

–9.282

3.308

1.992

5.300

– Investeringen

–

571

571

– Nieuwe consolidaties

–

14

14

–572

–1.005

–1.577

–572

–420

–992

3.998

11.052

15.050

–1.262

–9.480

–10.742

2.736

1.572

4.308

Stand per 1 januari 2015
– Aanschafwaarde
– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

Boekwaarde

Mutaties in het boekjaar 2015

– Amortisatie

Stand per 31 december 2015
– Aanschafwaarde
– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

Boekwaarde

De servicecontracten zijn verworven bij de overname van Reesink Material Handling Equipment in
2013 en worden over een periode van zeven jaar (gemiddelde contractduur servicecontracten) geamortiseerd en indien van toepassing verminderd met een bijzondere waardevermindering.
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Materiële vaste activa

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

Bedrijfsgebouwen en
-terreinen

Bedrijfsuitrusting

Verhuurmachines

Vervoersmiddelen

Totaal

33.190

28.066

54.859

7.646

123.761

12.311

–

–

–

12.311

–8.864

–22.628

–33.108

–5.205

–69.805

36.637

5.438

21.751

2.441

66.267

–1.072

–

–

–

–1.072

500

1.593

12.769

570

15.432

–

696

64

100

860

850

–

–962

–

–112

–

–211

–1.405

–84

–1.700

Stand per 1 januari 2015
– Aanschafwaarde
– Cumulatieve veranderingen
in de actuele waarde
– Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

Boekwaarde

Mutaties in het
boekjaar 2015
– Veranderingen in
de actuele waarde
– Investeringen
– Nieuwe consolidaties
– Herrubricering
– Desinvesteringen
– Afschrijvingen
– Omrekenverschillen

–

–1.981

–7.058

–713

–9.752

–384

–229

–

–248

–861

–106

–132

3.408

–375

2.795

32.357

26.155

59.301

6.227

124.040

11.239

–

–

–

11.239

–7.065

–20.849

–34.142

–4.161

–66.217

36.531

5.306

25.159

2.066

69.062

Stand per 31 december 2015
– Aanschafwaarde
– Cumulatieve veranderingen
in de actuele waarde
– Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

Boekwaarde

De veranderingen in de actuele waarde ad € 1,1 miljoen (2014: € 0,7 miljoen) wordt veroorzaakt door herziening van de herbouwwaarden en functionele en technische verouderingen. De correctie voor technische
veroudering ligt tussen de 10,0% en 64,0%. De gehanteerde correctie voor functionele veroudering, zijnde een
correctie op de vervangingswaarde na technische correctie, ligt tussen de 10,0% en 36,2%.

De herrubricering ad € 0,1 miljoen negatief heeft voor € 0,9 miljoen positief betrekking op van de locatie
Ecofactorij te Apeldoorn afgesplitste grond welke als bedrijfsgebouwen en –terreinen onder de materiële vaste
activa is geclassificeerd en voorheen onderdeel uitmaakte van de vastgoedbeleggingen (zie ook noot 3).
Het restant van de herrubricering ad € 1,0 miljoen negatief, betreft (per saldo) het totaal aan verhuurmachines
die via de voorraad zijn verkocht aan derden.
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Van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen en –terreinen ad € 36,5 miljoen heeft € 1,9 miljoen (2014: € 2,8
miljoen) betrekking op activa die niet meer dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening. De onroerende zaken
die dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening hebben per 31 december 2015 een aanschaffingsprijs van € 29,8
miljoen (2014: € 31,0 miljoen), waarop bij waardering tegen aanschaffingsprijs € 9,3 miljoen (2014: € 9,2 miljoen)
cumulatief zou zijn afgeschreven. De van deze categorie in eigendom gehouden terreinen hebben een omvang
van 27,6 hectaren waarvan 8,5 hectaren zijn bebouwd. Het totaal aan bedrijfsgebouwen en –terreinen met
een beperking op eigendom door recht van erfpacht en concessies bedraagt ultimo 2015 € 1,7 miljoen.

De opgenomen verhuurmachines hebben met name betrekking op Huur & Stuur, Motrac Intern Transport en
Motrac Handling & Cleaning. In mindere mate verhuren ook andere vennootschappen binnen de groep machines.

Onder verhuurmachines en vervoermiddelen zijn activa begrepen met een boekwaarde van respectievelijk
€ 0,6 miljoen en € 0,2 miljoen (2014: € 0,3 miljoen), die worden gefinancierd door middel van financiële lease.
De groep heeft niet de juridische eigendom van deze activa.

3

Vastgoedbeleggingen

Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 2015
– Aanschafwaarde
– Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde

Boekwaarde

21.423
–483

20.940

Mutaties in het boekjaar 2015
– Veranderingen in de actuele waarde

–255

– Herrubriceringen

–850

– Desinvesteringen

–1.040

–2.145

Stand per 31 december 2015
– Aanschafwaarde
– Cumulatieve veranderingen in de actuele waarde

Boekwaarde

19.583
–788

18.795

De verandering in de actuele waarde heeft overwegend betrekking op het vastgoed aan de Ecofactorij in
Apeldoorn. Bij het bepalen van de marktwaarde van het vastgoed Ecofactorij in Apeldoorn is de markthuur,
welke gelijk is aan de daadwerkelijke huuropbrengst, als uitgangpunt gehanteerd tezamen met een nettoaanvangsrendement van 7,8% (2014: 7,8%).

De als vastgoedbelegging in eigendom gehouden terreinen hebben een omvang van 7,4 hectaren waarvan
3,3 hectaren zijn bebouwd.
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Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Deelnemingen

Vorderingen
op deelnemingen

Overige
vorderingen

Actieve
belastinglatentie

Totaal

546

1.654

200

90

2.490

– Investeringen, verstrekte leningen

–

192

–

–

192

– Desinvesteringen, aflossing leningen

–

–34

–

–

–34

Boekwaarde per 1 januari 2015

Mutaties in het boekjaar 2015

–

–125

–

–

–125

– Aandeel in resultaat deelnemingen

– Waardeverminderingen

54

–

–

–

54

– Realisatie actieve belastinglatentie

–

–

–

–7

–7

54

33

–

–7

80

600

1.687

200

83

2.570

1.698

3.039

251

–

4.988

Stand per 31 december 2015

– Cumulatieve waardeverminderingen
per 31 december 2015

De post deelnemingen met invloed van betekenis betreft de volgende kapitaalbelangen:

Naam

Vestigingsplaats

Aandeel in geplaatst kapitaal

THR B.V.

Apeldoorn

36,0

De Kruyf Holding B.V.

Nijkerk (Gld)

25,0

Mechanisatie Beheer B.V.

Beilen

Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V.

Valkenswaard

25,0
100,0

De post vorderingen op deelnemingen betreft de (achtergestelde) leningen verstrekt aan de deelnemingen
THR B.V., De Kruyf Holding B.V., Mechanisatie Beheer B.V. en Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V. met een totale
hoofdsom van € 2,8 miljoen. In 2013 zijn in het kader van het realiseren van een structurele oplossing voor
THR B.V. voor € 1,3 miljoen aan niet rentedragende leningen verstrekt die in de toekomst door THR B.V. afgelost kunnen worden. De looptijd van de achtergestelde lening verstrekt aan De Kruyf Holding B.V. is 20 jaar
en de rente bedraagt 5,5% per jaar. Op deze lening wordt niet afgelost. De looptijd van de achtergestelde lening
verstrekt aan Mechanisatie Beheer B.V. is 10 jaar en de rente bedraagt 4,3% per jaar. Aflossing vindt plaats
per kwartaal in gelijke termijnen. De vordering op Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V. is volledig voorzien.

De post overige vorderingen betreft onder meer de achtergestelde lening verstrekt aan DGN retail B.V. die de
exploitatie van Fixet Retailgroep heeft verworven en vorderingen op Fixet franchisenemers die niet door DGN
retail B.V. zijn overgenomen. De vordering is begin 2015 afgewikkeld.
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Voorraden

Handelsgoederen
Onderhanden werk
Voorziening voor incourantheid

Vooruitbetaald op voorraden

2015

2014

123.604

113.337

777

504

–15.523

–14.927

108.858

98.914

7.874

8.557

116.732

107.471

Ultimo 2015 werden de handelsgoederen voor € 117,5 miljoen (2014: € 108,8 miljoen) gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde en voor € 6,1 miljoen (2014: € 4,5 miljoen) tegen vervangingswaarde.

6

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren

2015

2014

67.664

60.575

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.317

390

Overige vorderingen en overlopende activa

6.902

7.847

75.883

68.812

Vorderingen op handelsdebiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren bedroeg ultimo 2015 € 3,3 miljoen (2014: € 3,8 miljoen). Onder de handelsdebiteuren zijn opgenomen € 3,6 miljoen vorderingen op deelnemingen (2014: € 3,5 miljoen). De vorderingen
op handelsdebiteuren hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen zijn geen vorderingen op deelnemingen opgenomen (2014: nihil). In de overige
vorderingen zijn geen posten begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

7

Liquide middelen

De ultimo 2015 aanwezige liquide middelen staan, behoudens € 1,2 miljoen in verband met gestelde bankgaranties, ter vrije beschikking.

8

Groepsvermogen

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen
Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar toelichting 29 op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.
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Minderheidsbelang derden
Onder dit balanshoofd is opgenomen het minderheidsbelang van derden, dat het aandeel van derden in het
eigen vermogen van de groepsmaatschappij Bruggeman Mechanisatie, Agrometius en Reesink Turkey vertegenwoordigt. Het verloop is als volgt:

2015

2014

–83

–26

279

–

–8

–

– Resultaat na winstbelasting

–45

–57

Stand per 31 december

143

–83

2015

2014

10.163

10.590

Stand per 1 januari
Mutaties:
– Verwerving van minderheidsbelang
– Omrekenverschillen

9

Voorzieningen

Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening voor pensioenen
Voorziening garantieverplichtingen
Voorziening jubilea

410

407

1.803

1.923

924

814

13.300

13.734

Voorziening latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de tijdelijke verschillen
tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De voorziening voor latente belastingverplichtingen is als volgt
samengesteld:

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Latente
belastingvordering
2015

Latente
belastingverplichting
2015

Latente
belastingvordering
2014

Latente
belastingverplichting
2014

466

800

501

1.158

13

4.441

445

5.545

Vastgoedbeleggingen

–

4.072

–

3.939

Financiële vaste activa

–

67

–

67

303

1.005

610

1.147

Voorraden
Voorzieningen

381

85

198

68

Schulden

262

1.118

–

420

1.425

11.588

1.754

12.344

–1.425

–1.425

–1.754

–1.754

–

10.163

–

10.590

Totaal
Saldering

Netto latente belastingverplichting
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De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 0,9 miljoen (2014: € 0,7 miljoen).

De mutatie van de voorziening voor latente belastingverplichtingen is als volgt:

Stand per 1 januari

2015

2014

10.590

12.255

Mutaties:
– Dotatie ten laste van het resultaat

1.178

467

7

–552

– Correctie oude jaren

–313

138

– Mutatie in verband met aanpassing actuele waarde

–233

–278

–1.130

–1.452

64

12

10.163

10.590

– Nieuwe consolidaties

– Naar acute belastingschuld
– Omrekenverschillen

Stand per 31 december

Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 1 januari 2015

Voorziening
voor
pensioenen

Voorziening
garantieverplichtingen

Voorziening
jubilea

407

1.923

814

169

1.459

170

–

–

11

–166

–1.392

–71

–

–187

–

410

1.803

924

Mutaties:
– Toevoegingen ten laste van het resultaat
– Nieuwe consolidaties
– Onttrekkingen
– Vrijval ten gunste van het resultaat

Stand per 31 december 2015

Voorziening pensioenen
Voor medewerkers van Motrac Intern Transport gelden overgangsregelingen waardoor zij eerder kunnen
uittreden. Deze overgangsregelingen hebben betrekking op deelnemers geboren in 1950, 1951 of 1952 (SUMregeling) en deelnemers die geboren zijn in de periode 1 januari 1953 tot 1 januari 1973 (SUMO-regeling). Zij
kunnen, onder diverse voorwaarden, in aanmerking komen voor aanspraken over perioden in het verleden
waarin minder pensioenaanspraken zijn opgebouwd dan toegestaan. Voor het niet gefinancierde deel is voor
24 medewerkers (2014: 26) van Motrac Intern Transport een voorziening opgenomen. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitgaven waarbij een rekenrente is gehanteerd
van 4% (2014: 4%), rekening houdend met blijf- en sterftekansen. Deze voorziening heeft een langlopend
karakter.

Voorziening garantieverplichtingen
De voorziening voor garantieverplichtingen is bestemd voor verplichtingen die ontstaan doordat geleverde
producten niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteit op basis van overeengekomen contractuele bepalingen. De voorziening wordt gevormd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
voor de afwikkeling, meestal gebaseerd op ervaringscijfers. Deze voorziening heeft een kortlopend karakter.
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Voorziening jubilea
De voorziening is contant gemaakt, gebruikmakend van een rekenrente van 4% (2014: 4%) en een verwachte
toekomstige salarisstijging van 2% (2014: 2%). Deze voorziening heeft een langlopend karakter.
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Achtergestelde (converteerbare) leningen

Op 16 oktober 2013 is een achtergestelde converteerbare lening overeengekomen tussen Royal Reesink,
Pon Holdings B.V en Pon Onroerend Goed Leusden B.V. ter grootte van maximaal € 17,8 miljoen om een deel
van de koopprijs van RMHE te financieren. Hiervan is € 10,3 miljoen direct verstrekt. De achtergestelde converteerbare lening kent een rente van 5,25% per jaar een heeft een looptijd van vijf jaar. Royal Reesink heeft
een optie om de lening met één jaar te verlengen. Pon Onroerend Goed Leusden B.V. heeft het recht om na
drie jaar het gehele of gedeeltelijke uitstaande bedrag te converteren in (certificaten van) gewone aandelen
tegen een oorspronkelijke conversieprijs van € 81,41. Bepaalde omstandigheden zoals mogelijke toekomstige
uitgifte van (certificaten van) gewone aandelen of uitkering van buitengewoon dividend kunnen mogelijk
leiden tot een aanpassing van de conversieprijs. Als gevolg van de (onderhandse) uitgifte van certificaten van
gewone aandelen in september 2015 is de conversieprijs aangepast naar € 80,99.
Het restant van de lening (€ 7,5 miljoen) is op 7 april 2014 opgenomen als onderdeel van de financiering van
de overeengekomen earn-out in verband met de RMHE acquisitie en vormt hiermee automatisch onderdeel
van de achtergestelde converteerbare lening waarmee alle bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn
geworden inclusief die omtrent conversie.
De converteerbare achtergestelde lening zal worden terugbetaald indien het openbaar bod leidt tot een
wijziging in de eigendomsstructuur van Royal Reesink. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de
Gebeurtenissen na balansdatum op pagina 158.

Op 7 april 2014 is als onderdeel van de financiering van de overeengekomen earn-out in verband met de
RMHE acquisitie een bedrag van € 4,8 miljoen verstrekt door PVL B.V. (een dochteronderneming van
Pon Holdings B.V.). Deze achtergestelde lening met een initiële looptijd van vijf jaar en initiële rente van 5,25%
is in september 2015 terugbetaald uit de opbrengsten van de (onderhandse) uitgifte van certificaten van
gewone aandelen in 2015.

De hiervoor beschreven leningen zijn alleen achtergesteld ten opzichte van de bankfinancieringen.
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Langlopende schulden

2015

2014

Waarde van de langlopende schulden

32.368

30.932

Kortlopende deel langlopende schulden (zie noot 12)

–3.459

–3.803

28.909

27.129
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Het aflossingsschema van de langlopende schulden is als volgt:

< 1 jaar

2-5 jaar

> 5 jaar

Totaal

Achtergestelde lening

–

–

176

176

Bancaire financiering

3.423

13.727

14.992

32.142

36

14

–

50

3.459

13.741

15.168

32.368

Financial lease verplichting

Achtergestelde lening
Een achtergestelde lening ter grootte van € 0,2 miljoen is in 2011 verstrekt door de minderheidsaandeelhouder
van Bruggeman Mechanisatie. De rente op deze lening is gebaseerd op de rente op de kortlopende kredietfaciliteit verhoogd met een opslag van 150 basispunten. De lening zal per kwartaal worden afgelost indien en
voor zover de solvabiliteit van Bruggeman Mechanisatie minstens 30% bedraagt. Deze lening is achtergesteld
ten opzichte van de bancaire financiering bij Bruggeman Mechanisatie.

Bancaire financiering
Op 12 mei 2015 is een nieuwe financieringsovereenkomst geëffectueerd met de ABN AMRO Bank, Rabobank,
Commerzbank en BNP Paribas voor de duur van vijf jaar. Deze nieuwe financieringsovereenkomst vervangt
de 3-jarige faciliteit van ABN AMRO Bank, Rabobank en Commerzbank die op 16 oktober 2013 is aangepast
in verband met de RMHE acquisitie en die zou eindigen in oktober 2015. De financieringsfaciliteit heeft een
totale omvang van € 140 miljoen en bestaat uit een langlopende lening van € 35 miljoen (aflossing 2,5% per
kwartaal) en een revolving financieringsfaciliteit voor algemene- en werkkapitaaldoelstellingen ter grootte
van € 105 miljoen. De omvang van de financiering biedt Royal Reesink de ruimte om invulling te geven aan
haar groeistrategie, zowel autonoom alsook door acquisitie. De financieringsovereenkomst biedt ook ruimte
om aan het einde van de looptijd van de achtergestelde converteerbare lening deze terug te betalen.

De rente op de langlopende lening is gebaseerd op de 3-maands EURIBOR (0% indien de EURIBOR negatief is),
vermeerderd met een marge tussen de 170 en 230 basispunten. De rente op revolving financieringsfaciliteit
is gebaseerd op de 1-maand EURIBOR (0% indien de EURIBOR negatief is), vermeerderd met een marge tussen
de 150 en 210 basispunten. De van toepassing zijnde marge is afhankelijk van de Total Net Senior Debt/EBITDA
Ratio (leverage). De effectieve rente op de langlopende lening bedraagt ultimo 2015 2,06%.

De vennootschappen binnen de groep, die partij zijn bij de financieringsovereenkomst, hebben een eerste
recht van hypotheek op het onroerend goed verleend, met uitzondering van het vastgoed. Daarnaast is een
eerste pandrecht verstrekt op bankrekeningen, aandelen van bepaalde Nederlandse groepsmaatschappijen,
roerende goederen en op vorderingen (met inbegrip van intragroepsvorderingen en vorderingen uit hoofde
van verzekeringsuitkeringen).

Aan genoemde financieringsfaciliteit zijn enkele voorwaarden verbonden, waarvan de belangrijkste zijn:

• Interest Coverage Ratio van minimaal 4,0 gedurende de looptijd van de financiering
• Total Net Senior Debt/EBITDA Ratio van maximaal 3,0 gedurende de looptijd van de

financiering met de

mogelijkheid om hier onder voorwaarden (bijvoorbeeld in het geval van een acquisitie) gedurende de looptijd van de financiering 3 keer (niet consecutief) van af te wijken tot maximaal 3,25
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Aan de hiervoor opgenomen voorwaarden wordt per 31 december 2015 voldaan:

• Interest coverage Ratio: 9,5 (2014: niet van toepassing)
• Total Net Senior Debt/EBITDA Ratio: 2,4 (2014: 2,6)
De bancaire financiering bestaat verder uit een hypothecaire financiering welke betrekking heeft op het onroerend goed van Kemp in Hamme (België). Deze lening bestaat uit twee delen, beide met een looptijd van 15 jaar,
die zijn aangegaan in respectievelijk 2003 en 2007 ter financiering van de terreinen en gebouwen van Kemp
in Hamme (België). De rente op deze leningen bedraagt respectievelijk 4,92% en 5,2% en de resterende looptijd
bedraagt respectievelijk 2,6 en 7,3 jaar. Een bedrag van € 0,1 miljoen wordt jaarlijks op de leningen afgelost.

Financial lease verplichtingen
De financial lease verplichtingen hebben betrekking op de financiering van vervoermiddelen bij Packo in
België. De rentevergoeding op deze financieringen bedraagt gemiddeld 2,0%. De gemiddelde resterende looptijd bedraagt 1 jaar.
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Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopend deel langlopende schulden

2015

2014

47.435

41.711

3.459

3.803

Handelscrediteuren

36.772

37.142

Belastingen en premies sociale verzekeringen

17.936

15.305

1.109

555

27.756

23.913

134.467

122.429

Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden en overlopende passiva

Schulden aan kredietinstellingen
De schulden aan kredietinstellingen omvat voornamelijk de onder de financieringsovereenkomst (zie noot 11)
opgenomen kasgeldlening en gebruik van de onder de financieringsovereenkomst gealloceerde kredietfaciliteit
(ancillary) ter grootte van maximaal € 25,0 miljoen.

Om de activiteiten van Kuhn Center Turkey in Turkije te financieren is een bedrag van € 3,0 miljoen vanuit
de financieringsfaciliteit gealloceerd door ditzelfde bedrag in onderpand te geven ten gunste van een
garantie tussen Rabobank Nederland en Rabobank Turkije. De rente is gebaseerd op de 3 maands EURIBOR
vermeerderd met een marge van 225 basispunten.

Bruggeman Mechanisatie wordt afzonderlijk gefinancierd. De omvang van deze kredietfaciliteit bedraagt
€ 1,25 miljoen waarbij met name zekerheden zijn afgegeven in de vorm van (het recht op) verpanding van
voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen. De rente is gebaseerd op 1-maands EURIBOR vermeerderd met
een rente-opslag van 170 basispunten.

Handelscrediteuren
Onder de handelscrediteuren is een schuld aan deelnemingen opgenomen ad € 0,1 miljoen (2014: € 0,1 miljoen).
De handelscrediteuren hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.
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Overige schulden en overlopende passiva
Onder de overige schulden en overlopende passiva is een schuld aan deelnemingen opgenomen ad € 0,1
miljoen (2014: € 0,1 miljoen). In de overige schulden en overlopende passiva zijn geen posten begrepen met
een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
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Netto-omzet

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar segment:

Equipment
Industries
Overig

Netto-omzet

2015

2014

436.344

421.738

52.504

50.737

638

736

489.486

473.211

De netto-omzet naar activiteiten is als volgt:

2015

2014

Verkoop

344.265

339.488

Service/onderdelen

117.433

108.781

27.150

24.206

638

736

489.486

473.211

2015

2014

Verhuur
Overig

Netto-omzet

De netto-omzet naar geografisch gebied is als volgt:

Nederland

258.534

248.673

België

89.015

98.482

Duitsland

85.037

80.110

Overig EU

5.586

4.687

48.430

40.070

Turkije

Kazachstan

1.006

–

Overige

1.878

1.189

489.486

473.211

Netto-omzet

Jaarrekening | Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening

14

Lonen en salarissen

2015

2014

Brutolonen en salarissen

56.157

51.083

Sociale lasten

10.258

9.690

Pensioenlasten

3.519

3.513

Overige personeelskosten

5.416

4.754

75.350

69.040

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de Royal Reesink, omgerekend
naar volledige mensjaren 1.199 (2014: 1.121). Hiervan waren 580 (2014: 532) personen werkzaam buiten
Nederland.

Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen omgerekend naar volledige mensjaren) is als volgt
onder te verdelen naar verschillende personeelscategorieën:

2015

2014

Directie en management

24

22

Inkoop

34

35

Productie en assemblage

45

36

Verkoop

250

236

Service en garantie

590

562

89

80

167

150

1.199

1.121

Magazijn en logistiek
Back-office

Pensioenen
Royal Reesink heeft voor haar medewerkers in Nederland diverse aanvullende pensioenregelingen. De bijdrage
van Royal Reesink in de pensioenregelingen is gemaximeerd tot haar deel van de premie. Deze regelingen
zijn allen gebaseerd op middelloon en kennen een voorwaardelijke indexatie. Enkele bedrijven (zie volgende
pagina) hebben de pensioenregeling, al of niet vrijwillig, bij een (bedrijfstak) pensioenfonds ondergebracht.
Voor enkele andere bedrijven in Nederland is de pensioenregeling ondergebracht bij de pensioenverzekeraar
De Eendragt Pensioen N.V. (vanaf 1 januari 2016 De Amersfoortse) en Brand New Day. De bij deze verzekeraars
aangehouden depotbuffer is ontoereikend voor een volledige pensioeninkoop per 2015. Royal Reesink heeft
geen bijstortingsplicht.
Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor Royal Reesink geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast
de betaling van de aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premies.
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De dekkingsgraden (in %) bij de (bedrijfstak-)pensioenfondsen bedragen per 31 december 2015 respectievelijk
2014:

(in %)

2015

2014

Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

97,3

102,8

100,3

105,3

101,4

104,2

96,1

108,6

2015

2014

572

571

– Kamps de Wild
– Landtech Zuid
– Bruggeman Mechanisatie
– Hans van Driel
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw (BPL)
– Barend Kemp
Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB)
– Motrac Intern Transport
– Motrac Hydrauliek
Stichting Pensioenfonds Nederlandse Groothandels (SPNG)
– eigen beheer (2015: voorlopig)
– Stierman De Leeuw
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Afschrijvingen en amortisatie op vaste activa

Servicecontracten
Software

1.005

610

Bedrijfsuitrusting

1.981

2.005

Verhuurmachines

7.058

6.576

Vervoermiddelen

713

711

11.329

10.473

De amortisatie van servicecontracten is volledig verantwoord in de kostprijs van de omzet. De amortisatie
van de software is voor € 0,3 miljoen verantwoord in kostprijs van de omzet, € 0,1 miljoen als verkoopkosten
en € 0,6 miljoen als algemene beheerskosten.
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Overige bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten

2015

2014

1.514

1.500

Huuropbrengsten
De directe exploitatiekosten gerelateerd aan de vastgoedbeleggingen bedroegen € 0,1 miljoen (2014:
€ 0,1 miljoen).
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(Niet-)gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen bedraagt € 0,8 miljoen negatief (2014: € 2,4 miljoen
negatief). In 2015 is € 0,1 miljoen boekwinst gerealiseerd op de verkoop van onroerend goed (gronden De Kar).
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Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Alle in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen behoudens Bruggeman Mechanisatie en Reesink Turkey
vormen met Royal Reesink een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In Duitsland bestaat een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen alle in Duitsland gevestigde groepsmaatschappijen
behoudens Pelzer Fördertechnik (voeging in 2016). De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende onderneming als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de onderneming geldende fiscale faciliteiten. De overige vennootschappen zijn zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Het nominaal toepasselijke belastingtarief in Nederland bedraagt 25,0% (2014: 25,0%). De belastinglast in de
winst- en verliesrekening over 2015 bedraagt € 4,2 miljoen, ofwel 27,4% van het resultaat vóór belastingen
(2014: 30,4%). De aansluiting tussen de nominale en effectieve belastingdruk is als volgt:

(in %)

2015

2014

Nominale belastingen

25,0

25,0

Effect belastingtarief buitenlandse jurisdicties

2,3

5,2

Belastingvrije winst/niet aftrekbare kosten

0,1

0,2

27,4

30,4

Effectieve belastingen

19

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Dit betreft het aandeel van Royal Reesink in de resultaten van haar deelnemingen THR B.V., De Kruyf Holding
B.V., Mechanisatie Beheer B.V. en Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V.
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Nettoresultaat per gewoon aandeel

2015

2014

1.247.559

1.247.559

9.351

–

125.627

–

1.382.537

1.247.559

220.089

218.953

Aantal gewone aandelen verwaterd

1.602.626

1.466.512

Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen

1.294.076

1.247.559

Aantal gemiddeld uitstaande gewone aandelen verwaterd

1.514.164

1.443.150

11.187

8.905

–

–47

11.187

8.858

Nettoresultaat per gewoon aandeel (in €)

8,64

7,10

Verwaterd nettoresultaat per gewoon aandeel (in €)

7,85

6,57

Uitgegeven gewone aandelen per 1 januari
Mutaties in het boekjaar
– Stockdividend gewone aandelen
– Onderhandse uitgifte van gewone aandelen
Uitgegeven gewone aandelen per 31 december

Maximaal uit te geven potentiële gewone aandelen

Nettoresultaat (in € 000)
Cumulatief preferent dividend (in € 000)

Nettoresultaat toekomend aan gewone aandeelhouders (in € 000)
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Financiële instrumenten

Algemeen
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten
die de onderneming blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Het betreft louter financiële instrumenten
die in de balans zijn opgenomen.

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat Royal Reesink niet (tijdig) aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Voor het plegen van investeringen, dagelijks beheer van werkkapitaal en obligo’s (letter of credit) wordt
beschikt over een financieringsfaciliteit van € 140 miljoen. De financieringsovereenkomst met ABN AMRO
Bank, Rabobank, Commerzbank en BNP Paribas werd op 12 mei 2015 geëffectueerd en kent een duur van vijf
jaar. Daarnaast zijn er enkele kleinere kredietfaciliteiten. De omvang van de financiering biedt Royal Reesink
de ruimte om invulling te geven aan haar groeistrategie, zowel autonoom alsook door acquisities. Royal Reesink
beperkt dit risico door uit te gaan van een garantievermogen van 40% zodat het mogelijk is, indien nodig,
extra (tijdelijk) additioneel vermogen aan te trekken.

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat inkomsten van Royal Reesink of de waarde van de door Royal Reesink gehouden
financiële instrumenten nadelig worden beïnvloed door veranderingen in marktprijzen zoals rentetarieven en
valutakoersen. De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor Royal Reesink indien een afnemer de aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt. De blootstelling aan kredietrisico van Royal Reesink wordt hoofdzakelijk
bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Het intensieve contact met onze
klanten al of niet als onderdeel van de dealerorganisatie, is belangrijk voor het beperken van het kredietrisico.
Kredietrisico wordt verder beperkt door eigen onderzoek naar de kredietwaardigheid van (nieuwe) klanten
op basis van onder andere externe rapporten, jaarverslagen en betaalhistorie of door kredietrisico te verzekeren. De interne kredietlimieten, die op basis van eigen onderzoek worden vastgesteld, worden minstens
een keer per jaar herzien. Klanten waarvoor geen kredietlimiet is afgegeven (intern of door de verzekeraar)
kunnen alleen zaken doen met de Royal Reesink op basis van gegarandeerde betaling. Kamps de Wild en
Reesink Staal hebben een kredietverzekering.

Goederen worden voornamelijk onder eigendomsvoorbehoud geleverd, waardoor Royal Reesink bij uitblijven
van betaling in de meeste gevallen over een preferente vordering beschikt, voor zover de goederen nog
aanwezig zijn.

In het equipment segment is in enkele gevallen sprake van concentratie van kredietrisico’s bij debiteuren die
deels worden gemitigeerd door de kredietverzekering.

Renterisico en kasstroomrisico
De rentedragende schulden bestaan voornamelijk uit langlopende schulden en schulden aan kredietinstellingen. Deze schulden kennen een variabele rente bestaande uit (overwegend) 1- of 3-maands EURIBOR verhoogd
met een vaste renteopslag. Het risico van een rentestijging is in samenspraak met de Raad van Commissarissen
niet afgedekt.

Het overige renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van uitgegeven leningen.
Bij deze leningen is (overwegend) sprake van een variabele rente verhoogd met een vaste renteopslag.
De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft derhalve als beleid
om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Het renterisicoprofiel van de langlopende schulden met een variabele rente en schulden kredietinstellingen
is als volgt:

2015

2014

Langlopende schulden inclusief kortlopend deel

32.552

30.352

Schulden kredietinstellingen

47.435

41.711

79.987

72.063

–954

–923

13

160

Effect op winst- en verliesrekening van variabele rente
langlopende schulden en schulden kredietinstellingen bij:
Stijging van de rente met 100 basispunten
Daling van de rente met 100 basispunten
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat Royal Reesink loopt bij waardeveranderingen in financiële instrumenten of een
transactierisico als gevolg van in- en verkopen in vreemde valuta. Gedurende het jaar worden goederen in
buitenlandse valuta’s zoals Amerikaanse dollars, Canadese dollars, Turkse lira en Kazachstaanse Tenge ingekocht. Het is beleid om, bij het ontbreken van een natuurlijke hedge, het valutarisico op elk afzonderlijk
bestelmoment af te dekken. De resterende valutarisico’s zijn hierdoor beperkt.

Daarnaast is sprake van translatierisico’s als gevolg van omrekeningsverschillen op netto-investeringen in
geconsolideerde buitenlandse entiteiten. Deze omrekeningsverschillen worden rechtstreeks verantwoord in het
eigen vermogen in de wettelijke reserve omrekeningsverschillen. Royal Reesink dekt dit translatierisico niet af.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Fiscale eenheid
Alle in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen behoudens Bruggeman Mechanisatie en Reesink Turkey
vormen met Royal Reesink een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast bestaat een fiscale
eenheid voor de omzetbelasting met het merendeel van de Nederlandse groepsmaatschappijen. De in de
fiscale eenheden betrokken vennootschappen zijn uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Aansprakelijkheid en garanties
Voor een overzicht van de vennootschappen waarvoor Royal Reesink een verklaring ex artikel 2:403 BW heeft
gedeponeerd ten kantore van het handelsregister wordt verwezen naar ‘groepsverhoudingen’ op pagina 111.
Uit dien hoofde is Royal Reesink hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen van de aldaar
genoemde vennootschappen voorvloeiende schulden.

Royal Reesink heeft zich garant gesteld ten behoeve van Claas KGaA mbH voor de verplichtingen voortvloeiende uit de leveranties aan CT Agro TOO.

Royal Reesink heeft ten gunste van de bank en in relatie tot tijdelijke verruiming van de kredietfaciliteit van
THR B.V. een borgstelling verstrekt van maximaal € 1,9 miljoen.

Voorwaardelijke verplichtingen
Ten behoeve van financiers van afnemers zijn per 31 december 2015 terugkoopgaranties ter zake van geleverde
handelsgoederen afgegeven tot een bedrag van € 0,1 miljoen (2014: € 0,1 miljoen). Ultimo 2015 zijn de investeringsverplichtingen nihil (2014: € 0,5 miljoen).

Claims
Royal Reesink en haar geconsolideerde deelnemingen zijn bij enkele rechtsgedingen betrokken. De afloop van
deze rechtsgedingen zal naar verwachting niet leiden tot negatieve invloeden van materiële betekenis op de
in deze jaarrekening gepresenteerde financiële positie van de vennootschap.

Meerjarige financiële verplichtingen
De verplichtingen uit hoofde van huur- en operationele lease-overeenkomsten bedragen € 82,6 miljoen (2014:
€ 76,2 miljoen) waarvan kortlopend € 23,6 miljoen (2014: € 22,9 miljoen) en langer dan vijf jaar € 6,4 miljoen
(2014: € 7,7 miljoen).
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In 2015 is € 22,9 miljoen aan operationele leasebetalingen in het resultaat verwerkt (2014: € 24,4 miljoen).

Meerjarige financiële rechten
Met THR B.V. is met betrekking tot het pand aan de Ecofactorij te Apeldoorn een 10-jarige huurovereenkomst
aangegaan welke eindigt op 31 december 2024. De jaarlijkse huursom bedraagt € 1,5 miljoen (2014: € 1,5 miljoen) en wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De zekere kasstroom uit hoofde van verhuur equipment en afgesloten servicecontracten bedraagt gezamenlijk € 116,1 miljoen (2014: € 109,9 miljoen), waarvan € 37,1 miljoen betrekking heeft op komend boekjaar (2014:
€ 35,0 miljoen) en langer dan vijf jaar € 4,2 miljoen (2014: € 4,5 miljoen).

Bankgaranties
Met betrekking tot de vooruitbetalingen zijn door de leveranciers bankgaranties verstrekt ter hoogte van € 6,9
miljoen (2014: € 6,9 miljoen).

In 2015 is ten behoeve van een afnemer in verband met een ontvangen vooruitbetaling een bankgarantie
verstrekt ter hoogte van € 1,1 miljoen. Daarnaast zijn uit hoofde van huurovereenkomsten bankgaranties
verstrekt van in totaal € 0,1 miljoen.
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Transacties met verbonden partijen

Identificatie van verbonden partijen
De aan Royal Reesink verbonden partijen betreffen haar directie, commissarissen, dochtervennootschappen
en deelnemingen.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurder, de heer Van der Scheer, weergegeven:

Bruto
salaris

Pensioen

Pensioencompensatie

Tantième

Totaal

2015

454.500

103.658

–

100.000

658.158

2014

450.000

108.500

145.790

100.000

804.290

(in euro’s)

De bestuurder bezit 779 (certificaten van) gewone aandelen Royal Reesink.

De beloning van de commissarissen is niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap en bedroeg
€ 145.179 (2014: € 107.000). De heer Veerman ontving in het verslagjaar € 47.500, de heren Van Delft en Lievens
€ 32.500, mevrouw Bergkamp € 20.000 (vanaf 20 mei 2015) en de heer Vos € 12.679 (tot 20 mei 2015). Aan de
commissarissen zijn geen optierechten verstrekt. Commissaris Van Delft bezit (indirect) 87.878 (certificaten
van) gewone aandelen Royal Reesink. De overige commissarissen bezitten geen (certificaten van) aandelen in
de vennootschap.
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Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van Ernst & Young Accountants LLP (2014: Deloitte Accountants B.V.) zijn ten laste
gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert,
een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

2015

2014

500

385

75

–

Adviesdiensten op fiscaal terrein

–

–

Andere niet-controlediensten

–

–

575

385

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
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Toelichting op kasstromen

In 2014 is de met Pon vastgestelde earn-out in relatie tot de in 2013 van hen geacquireerde activiteiten afgerekend. In verband hiermee is de converteerbare achtergestelde lening verhoogd en is een achtergestelde
lening verstrekt van in totaal € 12,2 miljoen. In het kasstroomoverzicht is dit niet opgenomen. Uitsluitend de
betaling door middel van kasmiddelen is weergegeven. De bij de acquisitie van Agrometius (Nederland en
België) aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
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Enkelvoudige balans (vóór resultaatbestemming)
(in duizenden euro’s)

Toelichting

31 december 2015

31 december 2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa

26

134

170

Materiële vaste activa

27

163

203

Financiële vaste activa

28

165.628

157.742
165.925

158.115

Vlottende activa
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Liquide middelen

27.483

10.631

2.675

2.308

1

1

Totaal activa

Eigen vermogen

30.159

12.940

196.084

171.055

29

Geplaatst kapitaal

55

60

Agioreserve

48.804

41.227

Reserve herwaardering

11.143

12.680

Reserve omrekeningsverschillen

–3.247

160

–188

–152

Overige reserves

27.079

25.186

Onverdeeld resultaat

11.187

8.905

Reserve eigen aandelen

Voorzieningen

94.833

88.066

30

171

15

9

17.825

22.671

28.348

14.400

Achtergestelde
(converteerbare) leningen
Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

49.802

41.068

Kortlopend deel langlopende schulden

3.343

2.741

Overige schulden

1.762

Totaal passiva

31

2.094
54.907

45.903

196.084

171.055
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening
Toelichting

2015

2014

32

14.000

11.300

Overig resultaat na belastingen

–2.813

–2.395

Nettoresultaat

11.187

8.905

(in duizenden euro’s)

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
wordt deelgenomen na belastingen

Jaarrekening | Enkelvoudige winst- en verliesrekening) – Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting behorende
tot de enkelvoudige jaarrekening
(in duizenden euro’s)

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige winsten verliesrekening van de onderneming is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn
toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor
de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van het volgende:

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de
bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige
onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel
voor de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van deze deelneming.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen en overige vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en
passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

Software

Stand per 1 januari 2015
– Aanschafwaarde

231

– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

–61

Boekwaarde

170

Mutaties in het boekjaar 2015
– Investeringen
– Amortisatie

6
–42
–36

Stand per 31 december 2015
– Aanschafwaarde

204

– Cumulatieve amortisatie en waardeverminderingen

–70

Boekwaarde

134
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Materiële vaste activa

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

Bedrijfsuitrusting

Stand per 1 januari 2015
– Aanschafwaarde

346

– Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

–143

Boekwaarde

203

Mutaties in het boekjaar 2015
– Investeringen

10

– Afschrijvingen

–50
–40

Stand per 31 december 2015
– Aanschafwaarde

333

– Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

–170

Boekwaarde

28

163

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op deelnemingen
Vorderingen op andere deelnemingen
Overige vorderingen

2015

2014

132.568

124.682

31.600

31.600

1.260

1.460

200

–

165.628

157.742
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Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

Vorderingen
op groepsmaatschappijen

Andere
deelnemingen

Vorderingen
op andere
deelnemingen

Overige
vorderingen

Totaal

124.682

31.600

1.680

3.865

66

161.893

–

–

–1.680

–2.405

–66

–4.151

124.682

31.600

–

1.460

–

157.742

–

–

–

125

–

125

Stand per 1 januari 2015
– Aanschafprijs
– Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

Boekwaarde

Mutaties in het boekjaar 2015
– Investeringen,
verstrekte leningen
– Waardeveranderingen
- Herrubricering

–

–

–

–125

–

–125

1.877

–

–

–200

200

1.877

14.000

–

–

–

–

14.000

– Aandeel in resultaat
deelnemingen
– Overige mutaties

–4.584

–

–

–

–

–4.584

– Omrekenverschillen

–3.407

–

–

–

–

–3.407

7.886

–

–

–200

200

7.886

132.568

31.600

–

1.260

200

165.628

–

–

1.680

2.530

66

4.276

Stand per 31 december 2015

Cumulatieve waardeverminderingen per
31 december 2015
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Eigen vermogen

Stand per 1 januari 2014

Geplaatst
kapitaal

Agioreserve

Reserve
herwaardering

Reserve
omrekeningsverschillen

Reserve
eigen
aandelen

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
eigen
vermogen

6.030

35.257

14.013

–

–153

25.453

4.509

85.109

Mutaties 2014
– Resultaatbestemming

–

–

–

–

–

1.298

–1.298

–

– Uitgekeerd dividend

–

–

–

–

–

13

–3.211

–3.198

– Netto resultaat boekjaar

–

–

–

–

–

–

8.905

8.905

–5.970

5.970

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

2

–

–

–

–

–

–2.751

–

–2.751

–

–

–1.333

–

–

1.118

–

–215

–

–

–

160

–

54

–

214

60

41.227

12.680

160

–152

25.186

8.905

88.066

–

–

–

–

–

4.644

–4.644

–

– Uitgekeerd dividend

–

–789

–

–

–27

816

–3.661

–3.661

– Netto resultaat boekjaar

–

–

–

–

–

–

11.187

11.187

–10

–1.030

–

–

–9

–

–1.049

5

9.396

–

–

–

–

–

9.401

–

–

–

–

–

–4.824

–

–4.824

–

–

–1.537

–

–

1.738

–600

–399

–

–

–

–3.407

–

–

–

–3.407

–

–

–

–

–

–481

–

–481

55

48.804

11.143

–3.247

–188

27.079

11.187

94.833

– Kapitaalvermindering
– Uitgifte (certificaten van)
gewone aandelen
– Betaalde goodwill
bij acquisitie
– Herwaardering materiële
vaste activa
– Overige

Stand per
31 december 2014
Mutaties 2015
– Resultaatbestemming

– Inkoop aandelen
– Uitgifte (certificaten van)
gewone aandelen
– Betaalde goodwill
bij acquisitie
– Herwaardering materiële
vaste activa
– Wijziging
omrekenverschillen
– Overige

Stand per
31 december 2015

In de overige mutaties zijn aanpassingen begrepen, die corresponderen met waarderingsverschillen op het
tegen vervangingswaarde gewaardeerde deel van de voorraden van Reesink Staal, nadat hierop de dienaangaande te verwachten belastingverplichting in mindering is gebracht. De omvang van de reserve voor prijsverschillen op voorraden bedroeg ultimo 2015 € 2,3 miljoen (2014: € 2,6 miljoen). Deze reserve voor prijsverschillen betreft geen wettelijke reserve in de zin van artikel 2:373 lid 4 BW.

147

148

Royal Reesink N.V.

Jaarverslag 2015

Vanuit de winstbestemming 2015 zal in 2016 €37.500 worden toegevoegd aan de reserve herwaardering.
Tevens zal in 2016 vanuit de reserve herwaardering €191.250 worden gevoegd aan de overige reserves.

Geplaatst kapitaal

Gewone
aandelen

Cumulatief
preferente
aandelen A

Cumulatief
preferente
aandelen B

Totaal

Maatschappelijk aandelenkapitaal

102

18

120

240

Af: Aandelen in portefeuille

–47

–18

–120

–185

55

–

–

55

Geplaatst aandelenkapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 2.540.000 (2014: 2.540.000) gewone aandelen, 460.000 (2014:
460.000) cumulatief preferente aandelen A en 3.000.000 (2014: 3.000.000) cumulatief preferente aandelen B.
De cumulatief preferente aandelen A zijn in 2015 ingekocht en ingetrokken.

Ultimo 2015 bedroeg het aantal uitstaande gewone aandelen 1.382.537 (2014: 1.247.559), waarvan 1.323.588
gecertificeerd (2014: 1.189.686) en 58.949 op naam (2014: 57.873).

Navolgende belangen groter dan 3% van het geplaatste kapitaal (per 31 december 2015: 1.382.537 aandelen)
zijn ons per datum van dit verslag bekend:

Datum eerste
melding

Datum laatste
melding

Op basis van laatste melding

Geplaatst
kapitaal
%

Certificaten
van aandelen
%

Bibiana Beheer B.V.1

30-04-2003

09-03-2016

–

6,36

Decico B.V.

05-04-2013

09-03-2016

–

6,66

Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink

01-01-1992

09-03-2016

95,71

–

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V.

23-05-2006

09-03-2016

–

12,37

Todlin N.V.

21-01-2011

09-03-2016

–

11,33

Pon Holdings B.V.

16-10-2013

09-03-2016

–

10,90

Project Holland Deelnemingen B.V.

18-01-2013

09-03-2016

–

16,67

Navitas B.V.

10-09-2015

09-03-2016

–

6,15

–

2

–

Stichting Continuïteit Reesink
1

01-02-1992

De heer F.L.H. van Delft houdt via genoemde vennootschap het gemelde pakket. Met de heer Van Delft is ten tijde van zijn aantreden als commissaris de
afspraak gemaakt dat hij, evenals de overige commissarissen en de directie, zich tot 12 maanden na zijn definitief aftreden als commissaris onthoudt van
het verkopen van het door zijn vennootschap Bibiana Beheer B.V. gehouden pakket, welk pakket hij bovendien (weliswaar indirect) voor zijn rekening en
risico zal blijven aanhouden tot het verlopen van genoemde termijn van 12 maanden.

2

Potentieel belang, zie hierna.

Aan de Stichting Continuïteit Reesink is het recht verleend tot het nemen van alle in ons maatschappelijk
kapitaal begrepen cumulatief preferente aandelen B. Met de stichting is overeengekomen dat op de cumulatief
preferente aandelen B niet meer stemmen zullen worden uitgebracht dan overeenkomt met het aantal op dat
moment uitstaande gewone aandelen. en cumulatief preferente aandelen A tezamen.
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Het bestuur van deze Stichting Continuïteit Reesink bestond ultimo 2015 uit vier personen die onafhankelijk
van Royal Reesink zijn, te weten de heren J.W.S. Eyssen, C.R. Huiskes, H.A.A. Kienhuis en J. Reesink.
Uitoefening van de optie en gebruikmaking van het stemrecht door de Stichting Continuïteit Reesink zoals
hierboven bedoeld geldt als een zogenaamde beschermingsmaatregel. Deze zal naar verwachting worden
ingezet, indien zulks naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Continuïteit Reesink onder inachtneming
van het bepaalde in de wet en in de statuten van de stichting wenselijk wordt geacht.
De vennootschap heeft zich ten gunste van de Stichting Continuïteit Reesink verplicht alle in redelijkheid te
maken kosten te zullen vergoeden.

Voorts geldt de certificering van gewone aandelen met (tot 1%) beperkte royeerbaarheid als een beschermingsmaatregel. Daarbij is aangesloten bij de per 1 oktober 2004 van kracht geworden wetgeving. Verwezen wordt
voorts naar hetgeen hierover werd overwogen en nader gesteld in de uitlating omtrent Corporate Governance,
zoals door Royal Reesink via de eigen website reeds is gepubliceerd.
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink was ultimo 2015 samengesteld uit
drie leden, die onafhankelijk van Royal Reesink zijn, te weten de heren W.G. van Hassel, H.A.D. van den
Boogaard en de heer A.D. Plaggemars. Uit de kring van de vennootschap heeft mevrouw R.M. Bergkamp in
het bestuur zitting.

De directie van Royal Reesink verklaart hierbij dat is voldaan aan de criteria van onafhankelijkheid, waarbij
voor de invulling van dat begrip wordt aangesloten bij art. 2:118a lid 3 BW.

Agioreserve
Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale
bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari) verminderd met de kosten verbonden aan de uitgifte van
aandelen rekening houdend met de latente belastingverplichting.

Herwaarderingsreserve
De gebouwen en terreinen (materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen) die worden gehouden door de
dochterondernemingen van de vennootschap worden gewaardeerd op actuele waarde. Voor de wijzigingen
in de waarderingen bij aanvang van toepassing Besluit actuele waarde per 1 januari 2006 en de mutaties
ultimo boekjaren die verwerkt worden in het eigen vermogen (zie toelichtingen 2 en 29), wordt een reserve
herwaardering, rekening houdend met de latente belastingverplichtingen, gevormd. Daarnaast wordt de
reserve herwaardering gemuteerd voor de waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen die in het vorig
boekjaar via de resultatenrekening zijn verwerkt (zie toelichtingen 3 en 29). De reserve herwaardering
kwalificeert als wettelijke reserve en staat dan ook niet ter beschikking van de aandeelhouders.

Reserve eigen aandelen
De verkrijgingsprijs ad € 188.156 van de per 31 december 2015 door de groep gehouden 6.237 (certificaten
van) eigen aandelen is in mindering gebracht op het eigen vermogen. De ingekochte (certificaten van) gewone
aandelen hebben een nominale waarde van € 0,04. Op grond van wettelijke bepalingen is de waarde van dit
bezit niet in de balans geactiveerd. Het ingekochte aantal (certificaten van) gewone aandelen vertegenwoordigt thans 0,45% (2014: 0,39%) van het geplaatste aandelenkapitaal.
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Het verloop van de reserve eigen aandelen is als volgt:

Aantal
(certificaten
van) aandelen

Stand per 1 januari 2015

Nominale
waarde (in €)

Prijs (in €)

5.810

Verkrijgingsprijs (in €)

152.489

Mutaties in het boekjaar 2015:
Stockdividend inclusief fracties

314

0,04

84,31

Overige inkoop registeraandelen

113

0,04

81,35

Stand per 31 december 2015

26.475
9.192

427

35.667

6.237

188.156

Overige reserves
Op de overige reserves is € 4,8 miljoen in mindering gebracht in verband met goodwill ontstaan bij acquisities.
Hierin is € 0,9 miljoen aan nabetalingen op de koopsom begrepen gerelateerd aan de acquisities Jean Heybroek,
de Kemp groep, O. de Leeuw Groentechniek en Agrometius.

Onverdeeld resultaat
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2015 toe
te voegen aan de overige reserves.

30

Voorzieningen

De voorzieningen betreft een voorziening voor latente belastingverplichtingen in verband met de fiscaal
andere waardering van activa en heeft voornamelijk een langlopend karakter.

31

Schulden aan kredietinstellingen

Voor de samenstelling en voorwaarden met betrekking tot de financieringsfaciliteit wordt verwezen naar
toelichting 11 bij de geconsolideerde balans.

32

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Dit betreft het aandeel van de onderneming in de resultaten van haar deelnemingen alsmede de eventuele
waardeverminderingen van de deelnemingen, waarvan een bedrag van € 14,0 miljoen (2014: € 11,3 miljoen)
groepsmaatschappijen betreft.

33

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Fiscale eenheid
Alle in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen behoudens Bruggeman Mechanisatie en Reesink Turkey
vormen met Royal Reesink een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast bestaat een fiscale
eenheid voor de omzetbelasting met het merendeel van de Nederlandse groepsmaatschappijen. De in de
fiscale eenheden betrokken vennootschappen zijn uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
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Aansprakelijkheid en garanties
Voor een overzicht van de vennootschappen waarvoor Royal Reesink een verklaring ex artikel 2:403 BW heeft
gedeponeerd ten kantore van het handelsregister wordt verwezen naar ‘groepsverhoudingen’ op pagina 111.
Uit dien hoofde is Royal Reesink hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen van de aldaar
genoemde vennootschappen voorvloeiende schulden.

Royal Reesink heeft zich garant gesteld ten behoeve van Claas KGaA mbH voor de verplichtingen voortvloeiende uit de leveranties aan CT Agro TOO.

Royal Reesink heeft ten gunste van de bank en in relatie tot tijdelijke verruiming van de kredietfaciliteit van
THR B.V. een borgstelling verstrekt van maximaal € 1,9 miljoen.

Claims
Royal Reesink en haar geconsolideerde deelnemingen zijn bij enkele rechtsgedingen betrokken. De afloop van
deze rechtsgedingen zal naar verwachting niet leiden tot negatieve invloeden van materiële betekenis op de
in deze jaarrekening gepresenteerde financiële positie van de vennootschap.

Apeldoorn, 4 april 2016

De Directie

De Raad van Commissarissen

G. van der Scheer

C.P. Veerman, voorzitter
R.M. Bergkamp
F.L.H. van Delft
L.H. Lievens
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Royal Reesink N.V.

Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Royal Reesink N.V. te Apeldoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Royal Reesink N.V. op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015;
• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2015;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

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

Wij zijn onafhankelijk van Royal Reesink N.V. zoals vereist in 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.

Materialiteit
Materialiteit

€ 2,5 miljoen

Toegepaste benchmark

0,5% van de netto-omzet

Nadere toelichting

Wij achten de netto-omzet de meest passende
benchmark voor Royal Reesink N.V. gelet op het
belang dat stakeholders hechten aan de groei van
zowel omzet als marktaandeel.

Wij zijn met de raad van commissarissen
overeengekomen, dat wij aan de raad de tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven € 125.000
rapporteren, evenals kleinere afwijkingen die naar
onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
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Reikwijdte van de groepscontrole
Royal Reesink N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep
is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Royal Reesink N.V.

Onze groepscontrole heeft zich met name gericht op de werkmaatschappijen die qua omvang en financieel
belang significant zijn of waar significante risico’s of complexere activiteiten van toepassing zijn. De controles van de Nederlandse werkmaatschappijen in scope van de groepscontrole zijn door onszelf uitgevoerd. In
België en Duitsland zijn lokale EY teams ingeschakeld. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van niet-EY
accountants bij de controle van één buitenlandse werkmaatschappij in België en één in Kazachstan. De buitenlandse accountants hebben instructies van ons ontvangen.
Verder hebben wij regelmatig overleg gehad met alle teams gedurende 2015 en tijdens de eindejaarcontrole
in 2016 en hebben wij enkele dossierreviews uitgevoerd in België en Duitsland en belangrijke besprekingen
bijgewoond. Op deze wijze hebben wij de groepscontrole aangestuurd en konden wij significante observaties
adresseren in onze groepscontrole.

De werkzaamheden met betrekking tot de consolidatie van de groep en de toelichtingen in de jaarrekening
zijn door het groepsteam uitgevoerd. In totaal vertegenwoordigen bovengenoemde werkzaamheden 87% van
de totale activa, 84% van de omzet en 88% van de EBITDA van de groep.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden
op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële
informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met
de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat met de
raad van commissarissen is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de
jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat
kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
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Risico

Onze controle-aanpak

Opbrengstverantwoording
De juistheid en volledigheid van de opbrengst-

Wij hebben inzicht verkregen in het proces

verantwoording is een kernpunt geweest in

van opbrengstverantwoording en de interne

onze controle. Wij noemen een drietal specifieke

beheersingsmaatregelen beoordeeld.

aandachtspunten:

Onze gegevensgerichte controlewerkzaamheden

• Levering van handelsgoederen aan derde

omvatten onder meer een beoordeling van de

partijen, maar waarbij de financiering door

leveringsvoorwaarden in combinatie met een

leasemaatschappijen plaatsvindt. Hierbij is het de

deelwaarneming op de door ons geselecteerde

vraag of de transactie classificeert als een verkoop

verkooptransacties.

van de machine ofwel dat de machine onder een
operationele lease constructie wordt aangeboden.

• Directe leveringen van de leverancier aan de

Hierbij zijn wij nagegaan of:

• van leveringen waarbij de financiering door de

eindgebruiker waarbij het de vraag is of Royal

afnemers is gearrangeerd via leasemaatschappijen,

Reesink N.V. fungeert als agent of principaal.

de belangrijkste economische risico’s zijn

• Verkooptransacties rondom balansdatum waarbij
het de vraag is of de verkooptransactie in de juiste
periode is verantwoord.

overgedragen aan de kopende partij;

• voor directe leveringen een belangrijk deel van
de risico’s bij Royal Reesink N.V. achterblijft;

• voor verkooptransacties rondom balansdatum
Wij verwijzen naar de verslaggevingsgrondslagen

de opbrengsten worden verantwoord in

voor de opbrengstverantwoording, en de toelichting

overeenstemming met de afgesproken

op de netto-omzet (noot 13) zoals deze zijn

leveringsvoorwaarden.

opgenomen in de jaarrekening.
Verder hebben wij na jaareinde verstrekte creditnota’s
beoordeeld en cijferanalyses uitgevoerd op omzet en
brutomarge.
Management override of controls
Wij veronderstellen dat het risico op het doorbreken

Wij hebben gegevensgerichte werkzaamheden

van interne beheersingsmaatregelen door het

uitgevoerd op jaarrekeningposten waarbij de

management een belangrijk (fraude)risico inhoudt.

aannames van het management van invloed zijn

Daarnaast heeft het management een belangrijk

op het resultaat van de onderneming.

aandeel in de bepaling van posten waar een

Meer specifiek bestonden onze werkzaamheden uit:

belangrijk schattingselement aan de orde is.

• de controle van memoriaalboekingen;
• de controle van schattingsposten in de jaarrekening

Wij verwijzen naar de toelichting op de acquisities

zoals de voorziening voor handelsdebiteuren,

van deelnemingen, en de toelichting op de post

de voorziening voor incourante voorraden en de

voorraden (noot 5) en vorderingen (noot 6) zoals
deze zijn opgenomen in de jaarrekening.

verwerking van overnames;

• de beoordeling van het proces rondom de afsluiting
van het boekjaar, het opstellen van de jaarrekening
en de totstandkoming van overige schattingsposten.
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Risico

Onze controle-aanpak

Waardering onroerend goed
Royal Reesink N.V. heeft bedrijfsgebouwen en

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

terreinen die worden aangemerkt als vastgoed-

• beoordeling van de overeenkomst tussen de externe

beleggingen of activa voor eigen gebruik. Royal

taxateur en Royal Reesink N.V., voornamelijk

Reesink N.V. waardeert conform Besluit Actuele

gericht op de juiste toepassingen van de begrippen

Waarde haar vastgoedbeleggingen tegen marktwaarde

marktwaarde en vervangingswaarde dan wel lagere

en haar bedrijfsgebouwen en –terreinen voor

bedrijfswaarde;

eigen gebruik tegen vervangingswaarde dan wel
lagere bedrijfswaarde. Bij de waardering worden
belangrijke aannames gedaan die ten grondslag

• beoordeling van het proces van totstandkoming van
de belangrijkste aannames en veronderstellingen;

• daarnaast hebben wij samen met onze vastgoed-

liggen aan de waardebepaling van het onroerend

specialisten de taxatierapporten, met daarin

goed. De waarde van het onroerend goed is

opgenomen uitgangspunten, aannames en

materieel voor de jaarrekening. Daarom hebben wij

veronderstellingen beoordeeld.

de waardering van onroerend goed als kernpunt
in onze controle aangemerkt. Wij verwijzen naar
de toelichting op de materiële vaste activa (noot
2) en vastgoedbeleggingen (noot 3) zoals deze zijn
opgenomen in de jaarrekening.
Eerstejaarscontrole van de jaarrekening van Royal Reesink N.V.
Initiële accountantscontroles bevatten werkzaamheden

De aanvullende werkzaamheden in de

die in reguliere terugkerende accountantscontroles niet

eerstejaarscontrole zijn:

worden uitgevoerd. Deze aanvullende werkzaamheden

• Samenwerking met de voorgaande accountant,

omvatten met name planningsactiviteiten die

inclusief dossierbeoordeling en gesprekken,

het mogelijk dienen te maken om een gepaste

zoals voorgeschreven door onze professionele

controlestrategie te bepalen voor de jaarrekening.

standaarden.

Hierbij valt specifiek te denken aan:

• Beoordeling van de controledossiers van de

• Actieve communicatie met Royal Reesink N.V. en
haar werkmaatschappijen, om kennisoverdracht te

voorgaande accountant om voldoende en geschikte

bevorderen en de uitkomsten van de werkzaam-

controle-informatie te verkrijgen betreffende de

heden te bespreken.

openingsbalans.

• Beoordelen van consistente toepassing van de
grondslagen van verslaggeving;

• Inzicht krijgen in de onderneming en
operationele activiteiten, inclusief haar interne

• Evaluatie van de belangrijkste verslaggevingsvraagstukken en controlebevindingen van de
externe accountant over het boekjaar 2014;

• Beoordeling van het interne beheersingssysteem en
de IT-systemen van de groep.

beheersingsomgeving, om zodoende een geschikte
controlestrategie op te stellen.

• Uitvoeren van analyses om de veronderstellingen
en assumpties van de directie in het voorgaande

Waar nodig hebben wij onze controleaanpak
aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van
onze werkzaamheden.

boekjaar te beoordelen.
Aangezien de controle van de openingsbalans en het
verkrijgen van voldoende inzicht in Royal Reesink N.V.
een belangrijk element was in onze eerstejaarscontrole
hebben wij dit als kernpunt aangemerkt.

Wij hebben de resultaten van onze controle besproken met de raad van commissarissen.
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Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het
opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie 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 de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om
de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 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 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 entiteit;

• het

evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de directie 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
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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;

• 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.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om
onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening vanuit alle zaken die wij met de raad van
commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is
verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden
in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het directieverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het directieverslag en de overige gegevens):

• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9
Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;

• dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Benoeming
Wij zijn door de algemene aandeelhoudersvergadering op 20 mei 2015 benoemd als accountant van Royal
Reesink N.V. vanaf de controle van het boekjaar 2015 en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant.

Zwolle, 4 april 2016

Ernst & Young Accountants LLP
drs. D.L. Groot Zwaaftink RA
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Gebeurtenissen na balansdatum
Openbaar bod
Op 8 februari 2016 hebben Royal Reesink en River Acquisition B.V. gezamenlijk aangekondigd dat er voorwaardelijke overeenstemming is bereikt over een aanbevolen openbaar bod van € 101 (cum dividend) in
contanten per aandeel in het kapitaal van Royal Reesink, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden.
We beschouwen deze voorgenomen transactie als een aantrekkelijk bod voor alle stakeholders van Royal
Reesink (zie pagina 81).

Euronext notering
In verband met de beëindiging van het Alternext Amsterdam heeft Royal Reesink in 2015 de alternatieven
zorgvuldig gewogen. In dat kader is ook gekeken naar een mogelijke overgang naar een nieuw initiatief van
Euronext, een Benelux platform voor middelgrote bedrijven gericht op aandelen en obligaties. Royal Reesink
zag echter meer toegevoegde waarde in een notering aan Euronext Amsterdam.

Medio 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de overstap naar en aanvraag van de nieuwe notering.
De aanvraag is per 1 maart 2016 ingediend met de publicatie van een prospectus dat beschikbaar is via de
corporate website. De nieuwe beursnotering was op 9 maart 2016 een feit: ROYRE / ISIN: NL0000379303.

Turfcare
Op 1 februari 2016 heeft de onderneming een principe overeenstemming bereikt met Lely Holding S.à.r.l.
over de overname van haar turfcare activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze
activiteiten bestaan voornamelijk uit de distributie van Toro machines voor het onderhoud van golfbanen en
openbaar groen en TYM compact tractoren. De turfcare activiteiten van Lely Holding S.à.r.l. realiseerde in 2015
in de drie landen een totale omzet van ongeveer € 60 miljoen met ongeveer 125 medewerkers. De transactie
zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 worden afgerond. De onderneming is voornemens om
de aankoopprijs van de aandelen te financieren door een opname onder de huidige financieringsfaciliteit.

Overige gegevens | Gebeurtenissen na balansdatum – Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
– Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

Bestemming van het resultaat over het boekjaar
2014
De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 mei 2015.
De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane
voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat
over het boekjaar 2015
Ingevolge artikel 13 van de statuten luidt de winstverdeling als volgt:

(in duizenden euro’s)

Netto resultaat
Toe te voegen aan de overige reserves
Winst volgens artikel 13 lid 2 van de statuten

11.187
–11.187
–

Ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
volgens artikel 13 lid 6 van de statuten

–
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Statutaire bepalingen inzake de winstverdeling
Inzake de winstverdeling is in de statuten het volgende bepaald:

Winst en verlies
Artikel 13
1.

Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, kan de directie onder goedkeuring van de
raad van commissarissen zoveel reserveren als zij nodig oordeelt.

2.

Van het na toepassing van het vorige lid resterende wordt, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het op die aandelen gestorte bedrag.

Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de uitkering op de cumulatief preferente aandelen B
volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves.

Indien en voor zover de uitkering op de cumulatief preferente aandelen B ook niet ten laste van de reserves kan worden gedaan en daarnaast de winst niet toereikend is om gemeld percentage uit te keren op
de cumulatief preferente aandelen A, vindt het in de eerste zin van dit artikellid bepaalde en het hierna
in dit artikel bepaalde eerst toepassing, nadat het tekort is ingehaald.

Voor wat betreft de uitkering op de cumulatief preferente aandelen A, is het hiervoor bedoelde percentage
vier en een half procent (4,5%).

Voor wat betreft de uitkering op de cumulatief preferente aandelen B, is het hiervoor bedoelde percentage
gelijk aan het gemiddelde van de depositorente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een op- of
afslag, gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt. Het dividend wordt berekend
over het gestorte deel van het nominaal bedrag. De op- en afslag zal maximaal vier procent bedragen en
wordt vastgesteld door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen ten tijde van de
eerste uitgifte van een cumulatief preferent aandeel.

3.

Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering op cumulatief preferente aandelen plaatsvindt, het op die cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag ingevolge gedeeltelijke kapitaalvermindering is verlaagd of, wat de cumulatief preferente aandelen B betreft ingevolge een besluit tot
verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd respectievelijk, zo mogelijk, worden
verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging
respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk vanaf het tijdstip
waarop de storting, die verplicht is geworden, plaatsvindt.

4.

Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente
aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken of op cumulatief preferente aandelen volledig is terugbetaald,
hebben degenen die blijkens het in artikel 3 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking casu quo
terugbetaling houder van cumulatief preferente aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering
van winst als hierna omschreven.
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De winst, die aan een bedoelde persoon zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de
uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in lid 1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de
winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde cumulatief preferente aandelen,
naar tijdsgelang berekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van cumulatief preferente
aandelen was.

Met betrekking tot een wijziging van het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt als bedoeld
in artikel 122 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5.

Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van cumulatief preferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal
voor dat boekjaar het dividend op de cumulatief preferente aandelen naar rato, tot de dag waarop de
storting op die aandelen is geschied, worden verminderd.

6.

De na toepassing van het vorige lid overblijvende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan de houders van gewone aandelen,
in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen, hetzij ter reservering, met dien verstande, dat van die
overblijvende winst in ieder geval aan de houders van gewone aandelen, zo mogelijk, een bedrag wordt
uitgekeerd, gelijk aan vijf procent (5%) van het nominale bedrag hunner aandelen.

7.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst
slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden.
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Overzichten Royal Reesink
10 jaar Royal Reesink

(in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld)

Netto-omzet
Bruto-omzetresultaat
In % van de netto-omzet
Personeelskosten 3
In % van de netto-omzet
Bedrijfsresultaat zonder afschrijvingen (EBITDA)
In % van de netto-omzet
Bedrijfsresultaat (EBIT)

D-GAAP
2015

D-GAAP
2014

D-GAAP
2013

489.486

473.211

236.558

76.690

72.312

33.516

15,7%

15,3%

14,2%

75.340

69.040

29.308

15,4%

14,6%

12,4%

30.770

28.000

14.902

6,3%

5,9%

6,3%

19.441

17.527

10.421

In % van de netto-omzet

4,0%

3,7%

4,4%

Resultaat na belastingen

11.187

8.905

4.509

In % van de netto-omzet

2,3%

1,9%

1,9%

12,2%

10,3%

5,7%

11.329

10.473

4.481
22.289

In % van het gemiddeld eigen vermogen 3
Afschrijvingen
Kasstroom uit operationele activiteiten

16.273

22.289

(Des-)investeringen in vaste activa

–12.862

–9.455

–9.455

Verwerving groepsmaatschappijen

–9.642

–13.433

–13.433

147.624

147.624

130.904
1.296

Handelswerkkapitaal, ultimo jaar
Ingehouden nettowinst

11.187

4.491

4,5% Dividend cum. pref. aandelen A

–

47

94

Dividend gewone aandelen 4

–

4.366

3.119

0,0%

49,3%

70,6%

1.199

1.121

467

Vaste activa

94.735

94.997

98.317

Groepsvermogen

94.976

87.983

85.083

Eigen vermogen

94.833

88.066

85.109

112.801

110.654

95.383

1.294.076

1.247.559

909.756

289.477

273.946

252.062

Pay-out percentage
Gemiddeld aantal medewerkers

Garantievermogen
Gemiddeld aantal gewone aandelen van € 0,04 nominaal
Totaal vermogen
Per gewoon aandeel van € 0,04 nominaal
Resultaat na belastingen
Dividend 4
Eigen vermogen 5
Beurskoers ultimo
1
2
3

Na stelselwijziging per 1-1-2009. Boekjaren 2006 tot en met 2008 aangepast.
Na stelselwijziging per 1-1-2006. Voorgaande jaren zijn niet aangepast.
Zie voorts note 29 bij de jaarrekening.

8,64

7,10

4,85

–

3,50

2,50

73,54

69,81

92,55

–

74,50

70,60
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4

D-GAAP
2012

D-GAAP
2011

D-GAAP
2010

185.222

173.364

189.658

22.627

20.686

12,2%

11,9%

18.155
9,8%

D-GAAP
2009 1

D-GAAP
2008

D-GAAP
2007

D-GAAP
20062

163.033

198.643

184.415

169.128

24.429

20.893

24.915

23.777

22.836

12,9%

12,8%

12,5%

12,9%

13,5%

14.719

18.835

16.284

18.046

17.892

17.940

8,5%

9,9%

10,0%

9,1%

9,7%

10,6%

8.980

10.932

8.810

9.440

11.966

9.842

8.870

4,8%

6,3%

4,6%

5,8%

6,0%

5,3%

5,2%

6.704

9.538

6.996

7.688

10.464

8.214

7.406

3,6%

5,5%

3,7%

4,7%

5,3%

4,5%

4,4%

–4.331

5.563

5.856

1.991

7.377

6.524

5.588

–2,3%

3,2%

3,1%

1,2%

3,7%

3,5%

3,3%

–5,7%

7,3%

7,9%

2,5%

8,9%

8,3%

9,5%

2.276

1.394

1.814

1.752

1.502

1.628

1.464

8.554

2.758

–4.025

7.297

5.942

5.302

2.508

–3.189

–2.164

–1.510

10.835

–3.478

–2.553

–1.081

–14.864

–2.288

–5.748

–130

–585

90

–1.263

68.687

66.219

68.939

55.048

55.138

50.985

46.434

–

1.286

1.113

–

2.634

2.452

2.187

–

47

47

47

47

47

47

–

4.230

4.697

2.684

4.696

4.026

3.355

0,0%

76,7%

80,8%

138,0%

64,1%

62,2%

60,5%

293

236

364

336

357

361

359

67.737

67.125

59.434

59.033

84.718

79.717

77.793

74.055

78.851

72.770

73.522

83.070

77.982

73.839

74.105

78.915

72.770

73.522

83.068

77.982

73.839

74.055

78.851

72.770

73.522

83.070

77.982

73.839

704.022

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

670.948

163.096

149.997

142.251

124.976

158.697

144.638

135.433

–6,22

8,22

8,66

2,90

10,93

9,65

8,26

–

6,00

7,00

4,00

7,00

6,00

5,00

103,93

116,20

108,91

110,03

125,59

118,01

112,09

76,00

76,50

71,99

72,60

68,00

105,00

98,95

Aangezien het openbaar bod, zoals in dit jaarverslag beschreven op pagina 81, cum dividend is, zal er lopende de openbare bieding geen
dividend voorstel worden gedaan tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2016.

5

Berekend over het eigen vermogen, vermeerderd met de (op grond van wettelijke bepalingen niet in de balans begrepen) verkrijgingsprijs
van de ingekochte certificaten van eigen aandelen. Het eigen vermogen per gewoon aandeel komt voor 2015 door deze vermeerdering
€ 0,15 hoger uit (2014: € 0,12).
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Overzicht Bestuur Royal Reesink en haar bedrijven
Royal Reesink N.V.

Raad van Commissarissen

C.P. Veerman, Voorzitter
R.M. Bergkamp
F.L.H. van Delft
L. Lievens

Directie

G. van der Scheer, CEO
G.T.M. Linnenbank, CFO

Executive Committee

G. van der Scheer, CEO en Divisiedirecteur Reesink Material Handling Equipment B.V.
G.T.M. Linnenbank, CFO
B.A. Kemp, Divisiedirecteur Reesink Construction Equipment B.V.
H.M. Hylkema, Divisiedirecteur Green Equipment B.V.
E.J. Ros, Divisiedirecteur Kamps de Wild Holding B.V. / Smart Farming
C.A. Huisman, Divisiedirecteur Reesink Industries B.V.
M.S. Janssen, General Counsel
M.L.C.H. Mans, Group HR Director

Reesink Equipment B.V.

Directie:

Royal Reesink N.V.

Reesink Support B.V.

Directie:

Royal Reesink N.V.

Reesink GmbH & Co. KG

Directie:

Reesink Germany GmbH

Reesink Duitsland B.V.

Directie:

G.T.M. Linnenbank / Royal Reesink N.V.

Reesink Germany GmbH

Directie:

G. van der Scheer / G.T.M. Linnenbank

Bureau voor dienstverlening

Directie:

Royal Reesink N.V.

Outlet-DHZ-Valkenswaard B.V.

Directie:

Royal Reesink N.V.

Q-Lion B.V.

Directie:

Reesink Material Handling Equipment B.V.

Green Equipment

Directie:

H.M. Hylkema Beheer B.V. / Royal Reesink N.V.

Reesink Technische Handel B.V.

Directie:

A.J. Mulder (titulair) / Royal Reesink N.V.

www.rth.nl

Stierman De Leeuw B.V.

Directie:

E. Kleinloog / Royal Reesink N.V.

www.stiermandeleeuw.nl

Packo N.V.

Directie:

H.M. Hylkema / Royal Reesink N.V.

www.packo.be

Reesink Turkey B.V.

Directie:

Royal Reesink N.V. / G.T.M. Linnenbank

Kuhn Center Tarim Makinalari A.S,.

Directie:

A. Demiritan (titulair) / Reesink Turkey B.V.

www.kuhncenter.com.tr

Jean Heybroek B.V

Directie:

H.M. Hylkema Beheer B.V. / Royal Reesink N.V.

www.jeanheybroek.com

Agrometius B.V.

Directie:

D.G. Nijland / Royal Reesink N.V.

www.agrometius.nl

Agrometius BVBA

Directie:

D.G. Nijland / Agrometius B.V.

www.agrometius.be

Kamps de Wild Holding

Directie:

E.J. Ros / Royal Reesink N.V.

Kamps de Wild B.V.

Directie:

D.K. Melessen / Royal Reesink N.V.

www.kampsdewild.nl

Kamps de Wild Participaties B.V.

Directie:

Kamps de Wild Holding B.V. / Royal Reesink N.V.

www.kampsdewild.nl

Landtech Zuid B.V.

Directie:

Kamps de Wild Participaties B.V. / Royal Reesink N.V.

www.landtechzuid.nl

Bruggeman Mechanisatie B.V.

Directie:

Bruggeman Onroerend Goed en Exploitatiemaatschappij

www.bmb-bruggeman.nl

www.royalreesink.com

The Pentagon B.V.
www.outletdhz.nl

Smart Farming

Broekland B.V. / Kamps de Wild Participaties B.V.
CT Agro GmbH

Directie:

J. Voschepoth

www.ctagro.com

CT Agro TOO

Directie:

M. Otarbayev

www.ctagro.com
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Reesink Construction Equipment

Directie:

B.A. Kemp / Royal Reesink N.V.

Ben Kemp Holding B.V.

Directie:

B.A. Kemp / Royal Reesink N.V.

www.kemp-groep.nl

Huur&Stuur B.V.

Directie:

B.A. Kemp / Royal Reesink N.V.

www.huurstuur.nl

Barend Kemp B.V.

Directie:

B.A. Kemp / Royal Reesink N.V.

www.barendkemp.nl

Kemp BVBA

Directie:

B.A. Kemp / Royal Reesink N.V.

www.kempbvba.be

Hans van Driel B.V.

Directie:

B.A. Kemp / Royal Reesink N.V.

www.hansvandriel.nl

Reesink Material

Directie:

Royal Reesink N.V.

Directie:

H.W.J. van Leeuwenstijn / Royal Reesink N.V.

www.motraclinde.nl

Findux BVBA / G. van der Scheer

www.motrac.be
www.pelzer-stapler.de

165

Handling Equipment
Motract Intern Transport B.V.

Motrac Handling & Cleaning NV/SA Directie:
Pelzer Fördertechnik GmbH

Directie:

H.W.J. van Leeuwenstijn

Reesink Industries

Directie:

C.A. Huisman / Royal Reesink N.V.

Reesink Staal B.V.

Directie:

C.A. Huisman / Royal Reesink N.V.

www.reesinkstaal.nl

Motrac Hydrauliek B.V.

Directie:

C.A. Huisman / Royal Reesink N.V.

www.motrac-hydraulics.com

Motrac Hydraulik GmbH

Directie:

C.A. Huisman / Royal Reesink N.V.

www.motrac-hydraulics.com

Nederlandse Staal Unie B.V.

Directie:

Royal Reesink N.V.

www.reesinkstaal.nl

Safety Centre International B.V.

Directie:

J. Liem / Royal Reesink N.V.

www.safety-centre.com

Reesink Safety Centre B.V.

Directie:

Royal Reesink N.V.

www.reesinksafety.com

THR B.V.

Directie:

J. van Rossum

www.thr.nl

De Kruyf Holding B.V.

Directie:

De Kruyf Beheer B.V. / Kamps de Wild Participaties B.V.

www.dekruyf.nl

Mechanisatie Beheer B.V.

Directie:

Vrieja Holding B.V. / L.A. de Vries Holding B.V.

www.devriesmechanisatie.nl

Deelnemingen
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Verslag van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11, lid 2 van de Administratievoorwaarden brengen wij onderstaand
verslag uit aan de houders van certificaten van gewone aandelen Royal Reesink N.V. (de “Vennootschap”).

Gedurende het verslagjaar 2015 heeft Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink (“het
Administratiekantoor”) de werkzaamheden verricht die verband hielden met het op haar naam doen houden,
doen stellen en in administratie nemen van gewone aandelen in de Vennootschap, elk nominaal groot € 0,04
en het daartegen uitgeven van royeerbare certificaten aan toonder. Hollandsch Administratiekantoor B.V. heeft
gedurende het verslagjaar de administratieve werkzaamheden, verbonden aan de certificering van gewone
aandelen, uitgevoerd. Op grond van het door Hollandsch Administratiekantoor B.V. uitgebrachte verslag delen
wij u mede dat het door de Vennootschap over het boekjaar 2014 gedeclareerde dividend van € 3,50 per
gewoon aandeel per 3 juni 2015 op de certificaten door het Administratiekantoor betaalbaar is gesteld. Naar
keuze van de aandeelhouder werd het dividend in contanten of in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen uitgekeerd. Per 31 december 2015 hield het Administratiekantoor 1.323.558 aandelen in de Vennootschap
op naam, waartegenover zij een gelijk aantal royeerbare certificaten aan toonder had uitgegeven. Het aantal
door het Administratiekantoor gehouden aandelen nam in 2015 toe met 133.872 aandelen. Deze stijging is het
gevolg van de op 3 september 2015 gedane emissie van 125.627 aandelen, uitgekeerd stockdividend (7.873
aandelen) en een aantal certificeringen (372).

Gedurende het verslagjaar 2015 kwam het bestuur tweemaal bijeen. De vergadering van 7 april 2015 was
gewijd aan de algemene gang van zaken, het vaststellen van de eigen jaarrekening en de voorbereiding van
de jaarlijkse vergadering van de Vennootschap. Tijdens deze jaarlijkse vergadering op 20 mei 2015 waren drie
van de vier bestuursleden aanwezig. Van de geboden mogelijkheid voor de daarbij aanwezige certificaathouders om zelf, naar eigen inzicht, als gevolmachtigde van het Administratiekantoor het stemrecht uit te
oefenen maakten 84 certificaathouders vertegenwoordigende 787.735 certificaten gebruik. Daarnaast vertegenwoordigde het Administratiekantoor in deze vergadering 32,17% van de uitgebrachte stemmen. Het
Administratiekantoor heeft ten gunste van alle in deze vergadering aan de orde gestelde onderwerpen stem
uitgebracht.

Conform statuten was het bestuur gedurende 2015 samengesteld uit drie zogenoemde outsiders (bestuursleden B) en één door de Vennootschap aangewezen lid (bestuurder A). De heer Vos is per 30 juni 2015 als
bestuurslid A bij het Administratiekantoor afgetreden en per 1 juli 2015 door mevrouw Bergkamp opgevolgd.
Het bestuur van het Administratiekantoor bestaat thans uit:

1. De heer W.G. van Hassel, bestuurslid B, Voorzitter;
2. De heer H.A.D. van den Boogaard, bestuurslid B;
3. De heer A.D. Plaggemars, bestuurslid B;
4. Mevrouw R.M. Bergkamp, bestuurslid A.
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Over het verslagjaar 2015 bedroeg de bezoldiging voor de bestuurders € 6.000 en bedroegen de totale kosten
van het Administratiekantoor € 28.496.

Het adres van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink is:
Ecofactorij 20, 7325 WC Apeldoorn.

Apeldoorn, 4 april 2016

Het Bestuur
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