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Bestuursverslag 2017 - Lithos Bouw VOF 

Beleid en algemene gang van zaken in 2017 

Lithos Bouw VOF opereert landelijk in de markten van woningbouw en utiliteitsbouw en is hierbij met name actief 
in de midden en hogere marktsegmenten en de afgelopen jaren sterk verankerd in de bouw en ontwikkeling van 
maatschappelijk vastgoed, bekend onder de merknaam Zenzo MV. Lithos is betrokken in het gehele bouwproces, 
van grondexploitatie en ontwikkeling tot en met bouw. De koers is in 2017 ongewijzigd voortgezet. 

2017 is een zeer goed jaar geweest voor Lithos. Door de sterk aantrekkende markt zijn veel projecten ineens in 
een stroomversnelling geraakt. Lithos heeft zelfs strategische keuzes moeten maken in wat wel en wat niet te 
doen om capaciteitsproblemen te voorkomen. ln 2018 zien we dat de trend zich doorzet. De orderportefeuille is 
goed gevuld voor 2018 en 2019. Zowel de huurmarkt als de koopmarkt is sterk positief. Ook merken wij een 
sterke omslag bij financiers van deze markten. Deuren die lange tijd gesloten bleven zijn weer open. 

Bedreigend is de enorme krapte aan de inkoopkant die in korte tijd is ontstaan. Dit leidt tot zeer sterke 
prijsstijgingen. Lithos zal daarom op dit gebeid de komende tijd verscherpte dijkbewaking toepassen. 
De overall strategie behoeft geen wijziging het komende jaar. De kern elementen, waaronder hoogwaardig eigen 
personeel, een lage vaste kosten structuur, flexibiliteit en ondernemerschap hebben hun nut ook een mindere 
tijden voldoende bewezen om opnieuw een eventuele verslechtering van de markt op te kunnen vangen. 

De aantrekkende markt heeft ervoor gezorgd dat de organisatie qua personele bezetting sterk is gegroeid. Veel 
nieuwe mensen in korte tijd kan een risico vormen voor de cultuur van een bedrijf waarop de succesformule is 
gebaseerd. De nieuwe mensen blijken echter uitstekend te passen binnen onze organisatie en het ook naar hun 
zin te hebben. 

Lithos wil ook voor de periode 2018 en verder, het beleid van een zeer stringente kostenbeheersing alsmede nog 
steeds buiten het traditionele prijsgerichte aanbestedingstraject blijven, continueren en juist proactief in het 
voortraject aanwezig zijn door: 
• Te bouwen voor de zuster bedrijven van Lithos Bouw &Ontwikkeling PO BV, MIMP BV en Lithos PO VOF dat 

enkel binnen een kader van duidelijk begrensde risico's (met in acht name van voornoemde strengere 
criteria) grondposities in neemt. 

• Kennis te hebben van de bedrijfsprocessen van de klant. 
• Kennis te hebben op juridisch, planologisch, fiscaal en bouwkundig gebied. 
• Het onderhouden van goede relaties met overheden. 

Goede resultaten kunnen alleen gehaald worden als er voldoende aandacht kan worden besteed aan dingen. Wij 
merken dat deze tegeltjes wijsheid nog steeds opgaat. ln 2017 heb we qua omzet de grens van wat de 
organisatie in de huidige vorm aankan wel aangetikt. ln 2018 zal eerder de handrem moeten worden gebruikt dan 
het gaspedaal om de beheersing op de werken te kunnen blijven waarborgen. Als dingen een lange tijd goed 
gaan, wordt men ongevoelig voor de kleine signalen dat dingen niet goed gaan. Het is de taak van het 
management om hierop te sturen en ook mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen als het moet. 

Een krappe inkoopmarkt leidt niet alleen tot prijsstijgingen maar brengen ook verstoringen voor het uitvoerende 
proces met zich mee. Dit heeft direct invloed op het rendement. Men kan Lean-plannen zoveel als men wil maar 
als levertijden oplopen heeft dat direct gevolg voor het te behalen rendement op de projecten. Aangezien Lithos 
ook in crisistijd een goede partner is gebleken voor veel partijen met een goed betaalmoraal kunnen we nog 
steeds dingen voor elkaar krijgen die tegen de grenzen van het mogelijke aan zitten. 
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Omzet en resultaten 

De door Lithos in 2017 gerealiseerde bouwomzet, inclusief de omzet binnen deelnemingen, bedraagt€ 38.5 
miljoen (2016: € 41.5 miljoen). De door Lithos gerealiseerde bouwomzet, exclusief de omzet binnen 
deelnemingen, bedraagt€ 18.7 miljoen. Binnen Lithos Bouw VOF is in 2017 ook omzet gemaakt in 
projectontwikkeling. Deze bedraagt€ 7.5 miljoen. 
De winst is uitgekomen op€ 6.7 miljoen (inclusief resultaat deelneming). De gemiddelde winstmarge uitgedrukt in 
een percentage van de bouwkundige omzet is voor de bouwkundige projecten uitgekomen op 7.6%. ln 2016 was 
dit 7.4%. 
De algemene kosten over 2017 bedragen € 1.3 miljoen. Dit is € 0.2 miljoen lager dan het jaarplan. Dit is voordeel 
is voornamelijk toe te schrijven aan lagere huisvestings- en automatiseringskosten. 

Omzet- en resultatenoverzicht tot en met 2017 

De hieronder afgebeelde grafiek toont een overzicht van de ontwikkeling van het resultaat vanaf 2001. 

Resultaat voor belasting (x 1.000) 
8000 

7000 ;------------------------------,-~-,----1 

6000 ;-------------,------=------,-----,.------,-------,---1~:H 

5000 

4000 

3000 -t---------- 

2000 

1000 

0 
200120022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

De volgende grafiek toont de omzet inclusief de omzet binnen deelnemingen en de omzet uit projectontwikkeling. - -· - - - --- - -- - - 

Omzet incl. omzet binnen deelnemingen (x 1.000) 
50000 

' 
45000 " .. ;. ~ - . - ,_ 

40000 
., - lé. "' ., s r- .-,- 

35000 
,, ,,. 

r-- - - - ~ - 130000 ,_ •s - - f- r- - - 
r- :. 25000 ~ - - - 1-- f- 

r- ~ ~ 
r- ,__ r- ~ 20000 - - r-- - - - - - - - ~ 1-- I- 

r- 
15000 I- r-- - - - - r-- ,__ r-- - r-- ~ ,~ - - - 1-- I- 

10000 I- r-- - - - r-- r-- ,-- r-- r-- r.-- - ,,_... - r-- r-- 1-- - 
5000 I- - - - r- t-- - - r-- ~ - - - ,-- r-- ,-- - - ;, 

0 ' ' 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 

Paraaf voor waarrnerkingsdoeleinden behorende\\\\· / 
bij controleverklaring d.d. 22 februari 2018: \ W 



Dividend 

Conform het gevoerde dividendbeleid bij ASVB waarin is vastgelegd dat een eigen vermogen van 
25% van de balans totaal moet worden aangehouden met een minimum van 2.0 M Euro om de kernactiviteiten uit 
te oefenen. 
Op balansdatum is er sprake van een balanstotaal van€ 13.0 miljoen. De solvabiliteit, gedefinieerd als de 
verhouding tussen eigen vermogen inclusief de voorziening voor belastingen en garantieverplichting ten opzichte 
van het balanstotaal, is eind 2017 58.8%. ln 2016 was dat 60.8%. 

Personeel 

De dagelijkse leiding bestond uit ir. H.G.J.M. Poldermans MRE (algemeen directeur), 
Ir. G. van Uffelen RC (commercieel directeur), Ir. A. Kooistra RC (financieel manager) en 
ing. P. Dijkman (bedrijfsleider). Het managementteam is ongewijzigd gebleven. 
ln 2017 is op basis van de aantrekkende orderportefeuille het personeelsbestand uitgebreid met 3 uitvoerders, 3 
werkvoorbereiders, 1 technisch projectleider en 1 commercieel medewerker. ln 2017 hebben 3 personen de 
onderneming verlaten. ln 2018 zal nog actief worden gezocht naar een uitvoerder. 

Bedrijfsvoering 

Na de gehele ICT hardware omgeving in een nieuw jasje te hebben gestoken in 2016 hebben we in 2017 niet stil 
gezeten op dit gebied. ln 2017 zijn we aan de slag gegaan met het professionaliseren van onze communicatie 
richting kopers van onze woningen. Hiervoor hebben wij de kopersbegeleidingsmodule van HOOMctrl 
geïmplementeerd. Momenteel evalueren wij de eerste bevindingen van dit pakket. Hoewel we wel nog een 
enorme innovatie zien op dit gebied met o.a. virtual reality zijn we vooralsnog niet erg enthousiast over de 
werkelijk toegevoegde waarde van deze software. We gaan in 2018 nog een tweede proef doorlopen op een 
project alvorens conclusies te trekken. Aangezien ons telefonie contract afliep in 2017 hebben we een 
aanzienlijke kostenbesparing weten te realiseren voor de komende 3 jaar. 

Verwachtingen voor 2018 

Omzet en resultaat voor 2018 zal van hetzelfde niveau zijn als die van 2017. Wij verwachten dat de bouwsector 
vergelijkbaar zal zijn met het niveau van 2017. 
De aan Lithos Bouw gelieerde projectontwikkeling zal in 2018 nieuwe projecten aan de portefeuille gaan 
toevoegen voor de wat langere termijn. Binnen de financieringsstructuur worden geen aanpassingen verwacht. 

Amersfoort, 22 februari 2018 

Directie Lithos Bouw VOF 
Ir. H.G.J.M. Poldermans MRE 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

ln houdsopgave 

Pagina 

Bestuursverslag 

Jaarrekening 
Jaarrekening 
Balans per 31 december 2017 
Winst-en-verliesrekening over 2017 
Kasstroomoverzicht over 2017 
Grondslagen van de jaarrekening 
Toelichting op de balans 
Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

4 
5 
7 
8 
9 
16 
21 

Overige gegevens 22 

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 23 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende 
bij controleverklaring d.d. 22 februari 2018: ~\J 



Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

JAARREKENING 
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Lithos Bouw V. O. F te Amersfoort 

Balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming) 

Ref 31 december 2017 31 december 2016 
€ € € € 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 
Materiële vaste activa 166.807 143.617 
Financiële vaste activa 2 0 18.087 
Som der vaste activa 166.807 161.704 

VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 3 
Verwervingskosten 11.699 0 
Onderhanden werk 735.608 1.628.958 

747.307 1.628.958 

Onderhanden projecten 4 4.081 .184 

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 5 3.178.109 2.369.899 
Gelieerde maatschappijen 6 1.415.673 0 
Overige vorderingen 7 963.449 1.559.203 

5.557.231 3.929.102 

Liquide middelen 

Som der vlottende activa 

8 2.477.099 2.721.979 

12.862.821 8.280.039 

13.029.628 8.441.743 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Ref 31 december 2017 31 december 2016 
€ € € € 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Kapitaal 9 700.000 700.000 
Resultaat boekjaar 10 6.684.856 4.104.419 

7.384.856 4.804.419 

Voorzieningen 
Voorziening garantieverplichting 
Overige voorzieningen 

11 
267.973 
10.076 

234.190 
94.306 

278.049 328.496 

Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Onderhanden projecten 
Participanten en maatschappijen waarin 
wordt deelgenomen 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Overige schulden 

12 

13 

14 
15 

2.273.368 
0 

952.138 

1.291.826 
849.391 

1.711.421 
117.353 

446.726 

427.433 
605.895 

5.366.723 3.308.828 

13.029.628 8.441.743 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Winst- en verliesrekening over 2017 

Ref 2017 
---€=--------c€:--- 2016 

€ € 

Netto omzet 16 26.182.715 29.376.220 
Kostprijs van de omzet 22.299.399 26.224.848 
Bruto-omzetresultaat 3.883.316 3.151.372 

Verkoopkosten 64.342 49.122 
Algemene beheerskosten -1.015.552 -621.844 
Som der kosten 17 -951.210 -572.722 

Bedrijfsresultaat 4.834.526 3.724.094 

Financiële baten 2.415 0 
Financiële lasten 0 0 
Financiële baten en lasten 2.415 0 

RESULTAAT VOOR BELASTING 4.836.941 3.724.094 

Belastingen 0 0 

RESULTAAT NA BELASTING 4.836.941 3.724.094 

Resultaat deelnemingen 1.847.915 380.325 

RESULTAAT NA BELASTINGEN 6.684.856 4.104.419 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Kasstroomoverzicht over 2017 

2017 2016 
€ € € € 

Bedrijfsresultaat 4.834.526 3.724.094 

Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 48.017 54.707 
Resultaat deelneming 0 380.325 
Mutatie in voorzieningen 33.783 41.181 

81.800 476.213 

Veranderingen in werkkapitaal: 
Voorraden 881.651 -1.434.740 
Onderhanden projecten -4.081.184 2.505.192 
Vorderingen -1.628.129 1.119.974 
Kortlopende schulden ( exclusief 3.902.754 -1.556.247 
kredietinstellingen) 

-924.908 634.179 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.991.418 4.834.486 

Betaalde interest 0 0 
Ontvangen interest 2.415 0 
Betaalde winstbelasting 0 0 

2.415 0 

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.993.833 4.834.486 

Investeringen in activa-passiva 0 -3.431.532 
Investeringen materiële vaste activa -71.207 -84.460 
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0 
Investeringen financiële vaste activa -84.300 0 
Desinvesteringen financiële vaste activa 21.213 392.750 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -134.294 -3.123.242 

Betaalde winstuitkeringen -4.104.419 0 
Rechtstreekse vermogensm uaties 700.000 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.104.419 700.000 

Mutatie geldmiddelen -244.880 2.411.244 

Het verloop is als volgt te specificeren: 

Stand liquide middelen per 1 januari 2.721.979 0 
Ingebrachte liquide middelen Lithos Bouw B.V. 0 310.735 

2.721.979 310.735 

Mutatie boekjaar -244.880 2.411.244 
-244.880 2.411.244 

Stand per 31 december liquide middelen 2.477.099 2.721.979 
Stand per 31 december kredietinstellingen 0 0 

2.477.099 2.721.979 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Grondslagen van de jaarrekening 

ALGEMENE TOELICHT/NG 

ACTIVITEITEN 

De activiteiten van Lithos Bouw V.O.F. bestaan uit het uitoefenen van een bouwbedrijf in de meest ruime zin, 
waaronder in het bijzonder het uitvoeren van bouwwerken op industriële wijze. 

VESTIGINGSADRES 

De vennootschap is statutair gevestigd te Amersfoort. Het vestigingsadres van de vennootschap is Spaceshuttle 38, 
3824 ML Amersfoort 

GROEPSVERHOUDINGEN 

Lithos Bouw V.O.F. behoort tot de ASVB-groep. Aan het hoofd van deze groep staat Aan de Slegge Verenigde 
Bedrijven B.V. te Deventer. De jaarrekening van Lithos Bouw V.O.F. is opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening van Aan de Slegge Verenigde Bedrijven B.V. te Deventer. 

Lithos Bouw V.O.F. heeft een: 
- 50% belang in de Bouwcombinatie Newport Nesselande V.O.F. te Amersfoort 
- 25% belang in Kemhem Ede Ontwikkeling B.V. te Zwolle. De vennootschap is 30-09-2017 ontbonden. 
- 90% belang in Zenzo MV V.O.F. te Amersfoort 

Op grond van artikel 2:408 BW is consolidatie achterwege gebleven voor Zenzo MV V.O.F. 
Indien er sprake is van een Joint Venture dan wordt in overeenstemming met de accounting manual van Aan de 
Stegge Verenigde bedrijven geen proportionele consolidatie toegepast. Derhalve is de Bouwcombinatie Newport 
Nesselande niet opgenomen in de consolidatiekring. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Nederlandse 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen 

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

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 betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief 
of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of 
de verplichting. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 
verplichting aan een derde zijn overgedragen. 
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-------------------------------------------------------------·-·-- 

Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

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. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden 
verantwoord indien alle belangrijke risico's zijn overgedragen aan de koper. 

ln de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroom overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 
wordt verwezen naar de toelichting. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de 
onderneming. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtsbijzijnde duizendtal. 

SCHATTINGEN 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van lithos Bouw 
V.O.F. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van de schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schattingen worden herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 

VERBONDEN PARTIJEN 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van Lithos Bouw V.O.F. of de moedermaatschappij van lithos Bouw V.O.F. 
en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

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

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en inventaris, andere vaste bedrijfsmiddelen en niet aan het 
productieproces dienstbare materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardevermindering 
die op balansdatum wcrdt verwacht. 
De kostprijs van de activa die door de onderneming in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de directe kosten van 
vervaardiging, de toeslagen voor indirecte productiekosten en de aan derden betaalde rente gedurende de periode 
van bouw en vervaardiging. 
De afschrijvingen werden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 
van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering wcrdt niet 
afgeschreven. 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Deelnemingen met invloed van betekenis 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van nettovermogenswaarde. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens 
de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar 
zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 
deelneming. 

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die 
feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de netto-investering. Indien en voor zover Lithos Bouw B.V. in deze 
situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de 
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen ter grootte van 
de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de deelneming. 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en 
passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor 
deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 

Als resultaat wcrdt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 

Deelnemingen zonder invloed van betekenis 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
lagere realiseerbare waarde. 

Samenwerkingsverbanden 

Deelnemingen waarin de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers wordt uitgeoefend (joint ventures), 
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde 

Vorderingen op gelieerde maatschappijen en participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele 
waardeverminderingen. 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel 
gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN VASTE ACTIVA 

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 
van het actief geschat. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te schatten, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging 
van de boekwaarde van het betreffende actief. 

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is 
wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt 
als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/ de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze 
kasstromen contant gemaakt met behulp van een disconteringsvoet. 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van 
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is 
bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, 
dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve 
gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te 
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van 
een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

VOORRADEN EN ONDERHANDEN WERK 

Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat 
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde 
is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

ONDERHANDEN PROJECTEN 

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten 
vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien 
het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst 
toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die 
toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die 
contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

ln de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten indien en voor 
zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is 
afgesloten. 

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de 
prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de 
geschatte totale projectkosten. 

Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder 
de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een creditstand vertoont, wordt het totaalsaldo 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

ln het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening verwerkt in 
de post netto-omzet. De projectkosten zijn verwerkt in de kostprijs van de omzet. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

VORDERINGEN 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst 
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve 
rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

LIQUIDE MIDDELEN 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening 
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

VOORZIENINGEN 

Algemeen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 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; en 
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 

Overige voorzieningen 
Voorziening garantieverplichtingen 
De voorziening voor garantieverplichtingen houdt verband met de geschatte kosten van de per balansdatum lopende 
garantieverplichtingen van opgeleverde projecten. Deze geschatte kosten zijn gebaseerd op een vast promillage van 
de omzet, de voorziening wordt vervolgens op individuele basis beoordeeld. De minimale stand van de voorziening 
bedraagt de dotatie van de afgelopen drie boekjaren. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij anders vermeld in de toelichting. 

13 
Paraaf voor waarrnerkingsdoeleinden behorende .\\ t 

1 bij controleverklaring d.d. 22 februan 2018: ~ \,\A_/ 



Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESUL TAA TSBEPALING 

ALGEMEEN 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd. 

NETTO-OMZET 

Onder de netto omzet wordt verstaan de contractueel overeengekomen projectopbrengsten en opbrengsten uit 
hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden 
gerealiseerd en ze betrouwbaar bepaald kunnen worden. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato 
van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening 
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kosptrijs van 
deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend. 

KOSTPRIJS VAN DE OMZET 

Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan 
projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project en andere kosten die 
contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

PERSON EELS BELONINGEN 

Nederlandse pensioenregelingen 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 
worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 
betaald door Lithos Bouw V.O.F. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen. 
Lithos Bouw V.O.F. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
De pensioenen van Lithos Bouw V.O.F. zijn overwegend ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds voor de 
Bouw. De dekkingsgraad van het bedrijfstak pensioenfonds voor de Bouw bedraagt per 31 december 2017 circa 
117,9% (2016: 110,3%). 

AFSCHRIJVINGEN 

Afschrijvingskosten vormen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Deze kosten zijn opgenomen in andere 
onderdelen van de winst-en-verliesrekening, te weten algemene beheerskosten. Voor een nadere specificatie worden 
verwezen naar de betreffende toelichting. 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

LEASING 

Operationele leasing 

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele 
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen 
van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

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

RESULTAAT DEELNEMINGEN 

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Lithos Bouw 
V.O.F. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva 
tussen Lithos Bouw V.O.F. 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. 

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van 
kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING 

Algemeen 
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
onderneming blootstelt aan markt-, rente-, kasstroom-. krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen 
heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van 
onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de 
onderneming te beperken. 

Kredietrisico 
Het kredietrisico voor de onderneming bestaat uit het risico op een verlies wanneer een klant of andere tegenpartij 
zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. De onderneming loopt met name kredietrisico over handelsvorderingen. 
Het kredietrisico op leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa is beperkt. 

Als onderdeel van het door de directie geformuleerde kredietbeleid worden nieuwe en bestaande klanten afzonderlijk 
op kredietwaardigheid beoordeeld. ln die beoordeling worden, indien voorhanden, externe kredietbeoordelingen, 
jaarrekeningen en betalingshistorie meegenomen. Deze limieten worden minimaal één keer per jaar opnieuw 
beoordeeld. 
De boekwaarde van de financiële vaste activa geeft het maximale kredietrisico van de financiële vaste activa weer. 

Liquiditeitsrisico 
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management 
ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te 
kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om 
steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven. 

Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide 
middelen en kortlopende schulden, is nagenoeg gelijk aan de boekwaarde ervan. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Toelichting op de balans 

V ASTE ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

Andere vaste 
bedrijfs 
middelen 

€ 

Stand per 1 januari 2017 
Overgenomen materieel vast actief -aanschafwaarden 
Overgenomen materieel vast actief- cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarden 

0 
747.153 
-603.536 
143.617 

Mutaties 
Investeringen 
Desinvesteringen 
Afschrijvingen boekjaar 
Overige mutaties 
Saldo 

Stand per 31 december 2017 
Aanschafwaarden 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarden 

71.207 
0 

-48.017 

23.190 

818.360 
-651.553 
166.807 

Afschrijvingspercentages 5-20 

2. Financiële vaste activa 

Ede 
Zenzo MV Kemhem V.O.F. 

Deelnemingen V.O.F. Ontwik. B.V. Nesselande Totaal 
€ € € € 

Boekwaarde 1 januari 2017 0 18.087 0 18.087 
Resultaat deelnemingen 1.844.859 3.126 -70 1.847.915 
Verrekening in rekening courant -1.844.859 0 0 -1.844.859 
Voorziening voor negatieve deelneming 0 0 -84.230 -84.230 
Investeringen 0 0 84.300 84.300 
Desinvesteringen 0 -21.213 0 -21.213 
Boekwaarde 31 december 2017 0 0 0 0 

Deelnemingen 
De negatieve stand van de deelneming is, indien mogelijk, in mindering gebracht op de vordering op deze 
vennootschap. 
De totale voorziening voor negatieve deelnemingen bedraagt€ 10.076 en is verantwoord onder de overige 
voorzieningen. 

Lithos Bouw V.O.F. neemt deel in de onderstaande vennootschappen. De deelnemingspercentages zijn 
toegelicht. Indien deze niet zijn toegelicht, betreffen dit 100% belangen. 
Lithos Bouw V.O.F heeft slechts het ecomisch eigendom van de deelnemingen. 

- Zenzo MV V.O.F. (90%), gevestigd te Amersfoort 

- Kernhem Ede Ontwikkeling B.V. (25%), gevestigd te Zwolle. De vennootschap is 30 september 2017 
ontbonden. 

- Bouwcombinatie Newport Nesselande V.O.F. (50%), gevestigd te Zwolle 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

VLOTTENDE ACTIVA 

3. Voorraden 31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

Geactiveerde verwervingskosten 
Onderhanden werk 

11.699 
735.608 

0 
1.628.958 

747.307 1.628.958 

4. Onderhanden projecten 31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

Kosten verminderd met voorzieningen voor verliezen en risico's en 
vermeerderd met naar rato van de voortgang genomen winsten. 
Gefactureerde termijnen 

Projecten met een debetstand 
Projecten met een creditstand 

16.110.163 12.794.090 
-12.028.979 -12.911.443 
4.081.184 -117.353 

4.300.014 0 
-218.830 -117.353 

4.081.184 -117.353 

ln de post Onderhanden projecten bevinden zich projecten in ontwikkeling met een debetstand van 
€ 3.562.702 (31-12-2016: € 0). 

Hierin is begrepen een bedrag aan grondposities ter hoogte van€ 2,5 miljoen (31-12-2016: € 0 miljoen). 
De grondposities worden op korte termijn ten uitvoering gebracht. 

Voor vergelijksdoeleinden is het creditsaldo van de Onderhanden projecten, ultimo 2016, overgebracht naar 
de debetzijde van de balans in de toelichting. 

5. Handelsdebiteuren 31-12-2017 31-12-2016 

Handelsdebiteuren 
Voorziening voor oninbaarheid 

€ 

3.254.116 
-76.007 

€ 

2.462.835 
-92.936 

3.178.109 2.369.899 

ln het debiteurensaldo is een bedrag ad. € 886.083 (2016: € 1.562.492) aan verbonden maatschappijen 
begrepen. 

6. Gelieerde maatschappijen 31-12-2017 31-12-2016 

Lithos Bouw B.V. 

€ 

1.415.673 

€ 

0 

1.415.673 0 

Onder de vordering op gelieerde maatschappijen is geen rente berekend (2016: idem). 

7. Overige vorderingen 

Waarborgsommen 
Verstrekte leningen 
Rente 
Depotbedragen 
Vooruitbetaalde overige bedragen 
Nog te factureren bedragen 
Overige 

3.000 
205.518 

1.791 
3.319 

106.754 
641.238 

1.829 

3.000 
0 
0 

1.317.540 
59.151 

178.722 
790 

963.449 1.559.203 

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van korter dan één jaar. 
Een bedrag ad€ 106.754 heeft betrekking op overlopende activa. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

8. liquide middelen 

Voor een bedrag van€ 70,78 (2016: € 19.548,27) bestaan beperkingen inzake de beschikbaarheid van de 
liquide middelen. Deze bedragen hebben betrekking op G-rekeningen. 

9. Kapitaal 

Stand per 1 januari 2017 
Toevoegingen 
Onttrekkingen 
Stand per 31 december 2017 

Lithos 
Participaties Mirtsjn Bouw Tridama 
Bouw BV BV Bouw BV Totaal 

€ € € € 

591.570 81.340 27.090 700.000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

591.570 81.340 27.090 700.000 

10. Overige reserves 

31-12-2017 31-12-2016 

Stand per 1 januari 
Resultaat boekjaar 

Winstuitkering 
Mutaties 
Stand per 31 december 

€ 

0 
6.684.856 

€ 

4.104.419 
0 

6.684.856 
0 
0 

4.104.419 
-4.104.419 

0 
6.684.856 0 

11. Voorzieningen 

Voorziening 
garantie ver- Overige voor- 
plichtingen zieningen Totaal 

€ € € 

Stand per 1 januari 2017 234.190 94.306 328.496 
Toevoegingen 65.481 0 65.481 
Onttrekkingen -31.698 -84.230 -115.928 
Overige mutaties 0 0 0 
Stand per 31 december 2016 267.973 10.076 278.049 

De overige voorzieningen bestaan uit voorziening voor negatieve deelneming. 

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter (langer dan 1 jaar). 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar. De kortlopende schulden kunnen als 
volgt worden gespecificeerd: 

12. Crediteuren 

ln het crediteurensaldo is een bedrag ad € 41.145 (2016: € 41.193 ) aan verbonden maatschappijen. 

13. Participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen en gelieerde maatschappijen 

31-12-2017 31-12-2016 

Schutpolder Holding B.V. 
Zenzo MV V.O.F. 

€ 

400.000 
552.138 

€ 

0 
446.726 

952.138 446.726 

Onder de schulden op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen en gelieerde 
maatschappijen wordt geen rente berekend (2016: idem). 

14. Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

Omzetbelasting 946.127 203.231 
Pensioenen 40.362 36.697 
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 305.337 187.505 

1.291.826 427.433 

15. Overige schulden 31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

Nog te verwachten kosten opgeleverde projecten 343.391 227.759 
Vakantieverplichtingen 236.612 233.795 
Nog te betalen bedragen personeel 249.415 85.151 
Vooruitontvangen bedragen 0 7.512 
Overige 19.973 51.677 

849.391 605.894 

Alle overige schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. 
Een bedrag ad € 0 van de overige schulden heeft betrekking op overlopende passiva. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en operational leasing. 
De operational leasing wordt lineair over de leaseperiode in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De 
resterende looptijd van huur en operational leasing kan als volgt worden gespecificeerd: 

Niet langer dan 1 jaar 
Tussen 1 en 5 jaar 
Langer dan 5 jaar 

€ 
442.944 
946.165 
247.789 

1.636.898 

Garanties 
De verstrekte bankgaranties en borgstellingen bedragen per 31 december 2017 € 10.739.240 (2016: € 
6.170.164). 
Door borginstellingen is voor een bedrag van € 9.203.347 aan garanties verstrekt ( 2016: € 5.229.138). 

Hoofdelijke aansprakelijkheid V.o.f."s 
De vennootschap is firmant van enkele vennootschappen onder firma en uit dien hoofde hoofdelijk 
aansprakelijkheid, indien en voorzover daartoe aanleiding bestaat op grond van de financiële positie van de 
combinatie en/of van een of meer van de partners daarin. 

Overige financiële verplichtingen 
Lithos Bouw V.O.F. heeft uit hoofde van een koopcontract een voorwaardelijke aankoopverplichting van ca. 
€12.8 miljoen voor een grondpositie. De voorwaarden zijn door Lithos Bouw V.O.F. grotendeels 
beinvloedbaar. 

Voorstel resultaatbestemming 
Op basis van het door de directie gedane voorstel van resultaatbestemming wordt het resultaat van 2017, in 
overeenstemming met artikel 10 van de statuten, uitgekeerd aan de vennoten. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Toelichting op de winst-en-verliesrekening 

16. Netto-omzet 

Omzet per activiteit 
Bouw 
Projectontwikkeling 

2017 2016 
€ € 

18.713.914 25.120.020 
7.468.801 4.256.200 

26.182.715 29.376.220 

Gelieerde maatschappijen 
De transacties met gelieerde maatschappijen houden verband met het verrichten van bouwwerkzaamheden 
en bedragen€ 12,2 miljoen (2016: € 14,2 miljoen). 

17. Algemene beheerskosten 

Onder de kostprijs verkopen en de algemene beheerskosten zijn lonen, salarissen en sociale lasten 
begrepen welke als volgt kunnen worden gespecificeerd: 

2017 2016 
€ € 

Lonen en salarissen 3.169.715 2.898.321 
Sociale lasten 495.740 473.313 
Pensioenkosten 275.422 262.995 

3.940.877 3.634.629 

Onder de personeelskosten is een bedrag ad € 419. 705 opgenomen aan bezoldiging bestuurders. 

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 44,5 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband. 

2017 2016 

Direct 
Indirect 

8,5 
36,0 

9,0 
32,0 

44 5 41 0 

Afschrijvingen 
Onder de algemene beheerskosten is aan afschrijvingen een bedrag opgenomen van€ 48.017. 
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Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort 

Overige gegevens 

STATUTAIRE REGELING INZAKE DE WINSTBESTEMMING 

ln artikel 10 van de statuten is het volgende opgenomen inzake de winstbestemming; 
De jaarlijkse winst komt ten goede aan de vennoten. Indien en voor zover de winst niet krachtens besluit van alle 
vennoten wordt gereserveerd, wordt deze bijgeschreven op de priverekeningen van de vennoten in de verhouding 
waarin zij tot de winst gerechtigd zijn. 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 23. 

Amersfoort, 22 februari 2018 

Directie Lithos Bouw V.O.F. 

Lithos Participaties 
Bouw B.V. 
J. Furst 

Mirtsjn B.V. 

H.G.M. Poldermans 

Tridama B.V. 

G. van Uffelen 
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Accountants -'"BAKER TILLY 
BERK 

Aan de vennoten van 
Lithos Bouw V.O.F. 

Baker Tilly Berk N.V. 
Burgemeester Roelenweg 14-18 
Postbus 508 
8000 AM Zwolle 
T: +31 (0)38 425 86 00 
F: +31 (0)38 425 86 99 
E: zwolle@bakertillyberk.nl 
KvK: 24425560 
www.bakertillyberk.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Lithos Bouw V.O.F. te Amersfoort gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Lithos Bouw V.O.F. 
per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2017; 
2. De winst- en verliesrekening over 2017; 
3. Het kasstroom overzicht over 2017; en 
4. 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 Lithos Bouw V.O.F. 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. 

An independent member of Baker Tilly International 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. 24425560. 
In deze voorwaarden is een beperking van 
aansprakelijkheid opgenomen. 
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

- Het bestuursverslag; 
- De overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie: 

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 
aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de 
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van 
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel. 

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle 
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing; 
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
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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. 

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

Zwolle, 22 februari 2018 

Baker Tilly Berk N.V. 

Was getekend 
drs. G. Frühling RA 
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