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Unica is met 14 vestigingen, 8 gespecialiseerde bedrijven en 1540 medewerkers de grootste zelfstandige technisch  

dienstverlener van Nederland. Unica ontzorgt haar opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen,  

optimale communicatietoepassingen en een comfortabel en vooral ook veilig werk- en woonklimaat. En dat al  

meer dan 80 jaar. Met duurzaamheid als speerpunt van onze strategie waarborgen we de toekomst van ons  

bedrijf, onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst.

Op de cover staat het duurzame hoofdkantoor van Unica in Hoevelaken. In september 2014 is het pand gecertificeerd  

met een 3 sterren BREEAM-NL In-Use certificaat. De beelden op de schutbladen in dit verslag zijn diverse projecten waar 

Unica bij betrokken is. Fotografie: Ben Vulkers (pag. 15), Egon Notermans (pag. 7), Erik Poffers (pag. 61), Arnold Jansen (pag. 

11), Stichting TROM (pag. 23, 31), Speer (pag. 16, 33), Unica (pag. 1, 19), Hans van Voorst (pag. 13, 29 57)
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Voor Unica was 2014 het jaar van voorzichtig herstel.  

Na een aantal moeilijke jaren wist Unica in 2014 de 

financiële trend in positieve zin om te buigen.  

Unica streeft ernaar om een aantrekkelijke werkgever  

te zijn voor haar medewerkers. Hun veiligheid, 

gezondheid, welzijn en werkplezier staan voorop.  

We bieden een inspirerende werk omgeving waarin 

mensen zich kunnen ontplooien. Ondernemerschap 

binnen de organisatie wordt sterk gestimuleerd.  

We streven naar herkenbaar gedrag van onze mede-

werkers en hechten daarbij sterk aan klantgerichtheid, 

resultaatgerichtheid en samenwerking.

Duurzaamheid is voor Unica één van de belangrijkste 

speerpunten. We zetten ons in om de samenleving en  

in het bijzonder de gebouwgebonden omgeving te 

verduurzamen. Dit doen we met duurzame projecten, 

zoals bijvoorbeeld De Hallen in Amsterdam en met de 

bouw van WKO’s (warmte- en koudeopslag). Ook voor 

de eigen gebouwen geldt het streven deze zo duurzaam 

mogelijk te maken. We zijn er trots op dat vrijwel alle 

Unica-gebouwen een groen energielabel hebben en dat 

het hoofdkantoor van Unica in 2014 het BREEAM In 

Use-certificaat (drie sterren) heeft behaald.

Unica wil koploper zijn in maatschappelijke ontwikkelin-

gen die leiden tot een duurzamere samenleving. 

Daarom ondertekende Unica in 2014 de ‘Green Deal’, 

een initiatief om te komen tot een circulaire economie. 

Verder werd Unica als eerste in Nederland erkend voor 

het ontwerp, de realisatie en het beheer van Bodem-

energie-systemen volgens BRL 6000-21. 

Ook onder tekende Unica als eerste Nederlandse partij 

de Europese gedragscode voor ESCo’s (Energy Service 

Company).

Dankzij een wijd vertakt netwerk van vestigingen door 

het hele land heeft Unica een grote betrokkenheid bij 

de lokale en regionale gemeenschap. Unica sponsort 

een veelheid van sportclubs, culturele - en onderwijsin-

stellingen en plaatselijke evenementen.

Vanuit haar bredere maatschappelijke verantwoordelijk-

heid steunt Unica met de Unica Foundation lokale 

initiatieven in ontwikkelingslanden. Zij doet dat met 

technische opleidingen, schoon drinkwater en 

zonne- en bio-energie.

Wij ontzorgen onze klanten met duurzame oplossingen 

op het gebied van comfort, veiligheid en communicatie. 

Deze oplossingen vergen steeds meer informatie-

technologie. De verwevenheid van ICT met werktuig-

 bouwkunde en elektrotechniek wordt steeds hechter. 

De aanwezigheid van een ICT-bedrijf binnen de Unica 

gelederen is om die reden van grote strategische 

waarde.

De markt herkent Unica steeds beter als een  

duurzame partner, die klanten ontzorgt met integrale 

dienst verlening, lokale aanwezigheid en duurzame 

oplossingen. Nu en in de toekomst.

Hoevelaken, 22 april 2015

Dit jaarverslag 2014 betreft een geïntegreerde maatschappelijke en financiële 

verslaglegging. Voor de maatschappelijke verslaglegging wordt gerapporteerd 

conform de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative). Naast de verslaggeving 

over onze financiële prestaties willen we ook transparant rapporteren over onze 

inspanningen voor de samenleving en onze ecologische prestaties.

Woord van de directie

Profiel en kerncijfers
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Innovatoren, Venlo

Profiel en kerncijfers



Profiel

Unica Groep is houdstermaatschappij van de aandelen in 

de onderstaande actieve werkmaatschappijen:

• Unica Installatietechniek B.V.

• Unica Regeltechniek B.V.

• Unica Ecopower B.V.

• Unica Fastcom B.V. 

• Unica Automatic Sprinkler B.V.

• Unica Networks & Services B.V.

• Unica Marine B.V.

• Regel Partners B.V.

Alle werkmaatschappijen zijn actief op het gebied  

van ontwerp, realisatie en beheer van technologische 

oplossingen voor de woon-, werk- en leefomgeving. 

Belangrijkste marktsectoren zijn zorg, onderwijs, overheid, 

retail, zakelijke dienstverlening, logistiek, industrie en 

ICT-dienstverlening.

 

De operationele structuur bestaat uit drie project-

bedrijven en veertien technisch beheer-bedrijven, 

georganiseerd naar geografisch werkgebied. Daarnaast 

kent Unica tien landelijk werkende, gespecialiseerde 

technische bedrijven en is zij aandeelhoudster in diverse 

deelnemingen en samenwerkingsverbanden. Het geheel 

werkt als één netwerk samen. Het werkgebied beslaat 

voornamelijk Nederland.

De directie van de organisatie wordt gevormd door  

twee statutaire bestuurders en twee titulaire directeuren. 

Alle werkmaatschappijen rapporteren rechtstreeks aan 

een lid van de directie. De medezeggenschap van 

medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad.  

Het aandelenkapitaal is volledig vertegenwoordigd in  

de Raad van Commissarissen.

Tijdens de verslagperiode deden zich geen belangrijke 

wijzigingen voor in de aandelenstructuur.

Op Unica.nl vindt u uitgebreide informatie over onze 

gespecialiseerde bedrijven, onze marktsegmenten, 

producten en diensten.

Unica Groep is een Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle. 

De aandelen in Unica Groep B.V. zijn voor 100 procent in handen van Unihold B.V., 

eveneens statutair gevestigd te Zwolle.
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Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Geconsolideerde gegevens

Netto-omzet 262.108 235.433

Bedrijfsopbrengsten 264.039 231.807

EBITDA 5.086 796

EBIT 2.573 -2.062

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.385 -1.915

Belastingen -1.029 639

Belastingdruk 30,4% 33,4%

Winst na belastingen 2.356 -1.276

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.598 1.943

Afschrijvingen immateriële vaste activa 915 915

Cashflow 4.869 1.582

Netto investeringen in materiële vaste activa 1.144 517

Netto investeringen in financiële vaste activa 96 285

Aandelenkapitaal 10.000 10.000

Eigen vermogen 26.434 26.078

Werkzaam vermogen 29.229 29.499

Verhoudingsgetallen

Current ratio 1,37 1,38

Quick ratio 1,33 1,34

Totaal lang vermogen/vaste activa 2,7 2,3

Solvabiliteit 33,3% 36,0%

Rendement

Rendement voor belasting 1,30% -0,81%

EBITDA-marge 1,95% 0,34%

Rendement eigen vermogen 8,9% -4,9%

Maatschappelijk

Gemiddeld aantal medewerkers 1.540 1.545

 Ziekteverzuim 3,8% 3.6%

   Ongevallen frequentie-index* 3,8 6,7

Netto CO2-uitstoot 5.637 5.974

* zie pag. 67 LA7

Kerncijfers
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Bericht van  
de Raad van   

Commissarissen

 Markthal, Rotterdam



Bericht van de Raad van Commissarissen

Op 12 oktober 2014 is ir. C. Pannevis na langdurige ziekte 

overleden. Hij was lid van onze raad sinds 1996 en trad 

tevens op als vertrouwensman voor het personeel. De heer 

Pannevis was zeer betrokken bij de onderneming en heeft 

belangrijke bijdragen geleverd, met name op het gebied 

van strategie en sociaal beleid. Daarbij stond de mens altijd 

centraal.

Per 1 juni 2014 is drs. J. Quist MM benoemd tot CEO van de 

vennootschap. Wij heten hem van harte welkom en wensen 

hem veel succes met zijn opdracht om Unica verder te 

versterken en uit te bouwen. Daartoe zal in 2015 gewerkt 

worden aan een herijking van het strategisch plan van de 

onderneming. Met het aantreden van de heer Quist keert ir. 

D. van Vliet, die gedurende een jaar de onderneming ad 

interim heeft geleid, terug als lid van onze raad. Wij danken 

hem voor zijn bereidheid om de onderneming door een 

bestuurlijk en conjunctureel lastige periode heen te 

loodsen en daarbij de focus van het bedrijf vanuit een 

herwonnen zelfvertrouwen weer naar de toekomst te 

verleggen. Drs. M.E. Groothuis MBA is op 16 april 2014 

afgetreden als commissaris. Haar vakkundige inbreng in 

onze raad heeft vooral bijgedragen tot versterking van de 

financiële analyse en cost control binnen de onderneming. 

Wij danken haar voor haar inzet en inzichten.

De raad heeft vijfmaal regulier vergaderd in aanwezigheid 

van de directie. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor: 

de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, de 

aanstelling van een nieuwe CEO, monitoring van de 

ingezette aanpassing van de organisatie en kostenreductie, 

versterking van de commercie met een focus op langdurige 

relaties, management development en risicomanagement. 

Eenmaal werd de Ondernemingsraad uitgenodigd voor de 

jaarlijkse gedachtewisseling. Daarnaast bezocht de raad een 

belangrijk project in uitvoering, te weten de nieuwe 

Markthal in Rotterdam.

2014 was in zekere zin het jaar van de waarheid. Hebben alle 

ingrepen in structuur, capaciteit en management inderdaad 

een resultaatomslag teweeggebracht? Het antwoord is een 

voorzichtig ja. Het verlies van 2013 is omgebogen naar winst 

in 2014. Per saldo is, ondanks een aanhoudend uitdagende 

markt, het resultaat op budget uitgekomen. We hebben 

daardoor onze financiële positie verder versterkt, waardoor 

we kunnen blijven innoveren en een betrouwbare partner 

zijn voor onze opdrachtgevers. De ingezette richting is juist 

gebleken en aan verdere organisatieverbeteringen wordt 

gewerkt. Het elan in de organisatie is terug en de markt 

toont tekenen van herstel. Dat geeft ons vertrouwen in de 

toekomst. Naast het blijvende belang van kostencontrole en 

het doorlopend verbeteren van bedrijfsprocessen zal het 

verschil nu gemaakt moeten worden in de wijze waarop wij 

klanten kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde 

die Unica hen op veel terreinen kan bieden. 

Unica heeft in 2014 diverse smaakmakende projecten 

mogen realiseren, waarin haar capaciteiten op het gebied 

van duurzame technische oplossingen, projectmanage-

ment en flexibiliteit tot uiting kwamen. Ook in het sterk 

groeiende segment technisch beheer zijn goede prestaties 

geleverd. 

We danken onze klanten voor hun vertrouwen in Unica, de 

Ondernemingsraad voor haar kritische en constructieve rol 

in het belang van het bedrijf en het personeel, en de 

directie, het management en alle medewerkers voor hun 

inzet en flexibiliteit in 2014, waardoor Unica tijdens de 

“verbouwing” haar klanten kon blijven bedienen en de weg 

naar groei en rendement heeft hervonden.

Hoevelaken, 22 april 2015

ir. A.C. van Rhee, voorzitter

drs. H. ten Hove

ir. D. van Vliet

De jaarrekening 2014 is door de directie opgemaakt en door Deloitte Accountants 

gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De raad heeft de 

bevindingen in aanwezigheid van de directie met de accountant besproken en 

de jaarrekening op 22 april 2015 ondertekend. Wij stellen de aandeelhouders voor 

om de jaarrekening aldus vast te stellen en het voorstel voor resultaatbestemming 

van de directie te aanvaarden. Tevens bevelen wij aan decharge te verlenen aan de 

directie voor het gevoerde beheer en aan onze raad voor het gehouden toezicht.
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Corporate 
Governance

Isala Klinieken, Zwolle



Corporate Governance

Directie
De samenstelling van de directie, die wordt gevormd 

door twee statutaire directeuren en twee titulaire 

directeuren, werd in 2014 gewijzigd. Op 1 juni trad  

de heer ir. D. van Vliet af als waarnemend algemeen 

directeur. Op dezelfde datum werd de heer drs. J. Quist 

MM aangesteld als algemeen directeur.

Raad van Commissarissen
Door het aftreden van mevrouw drs. M.E. Groothuis en 

het overlijden van de heer ir. C. Pannevis bestond de Raad 

van Commissarissen eind 2014 uit drie personen. 

De raad vergaderde vijf maal in een constructieve sfeer.  

In deze vergaderingen werd telkens een specifiek thema 

besproken, zoals commercie, productie, personeel en 

strategie. Ook werd gezamenlijk een werkbezoek 

gebracht aan een project. Eenmaal werd vergaderd  

met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. 

Voor 2015 wordt een vergelijkbaar programma  

gehanteerd.

Ondernemingsraden
De Ondernemingsraad kwam zes keer samen voor 

overleg. Onderwerpen die in 2014 aan de orde kwamen, 

waren de wisseling in de leiding van het bedrijf en de 

wijzigingen in de organisatie. De gewijzigde organisatie-

structuur vraagt ook om aanpassing van de structuur van 

de Ondernemingsraad. Dit zal zijn beslag krijgen in 2015. 

Naast de Ondernemingsraad kent Unica nog een 

medezeggenschapsorgaan in de vorm van een 

personeelsvertegenwoordiging binnen Regel Partners B.V.

Verslag van 
de Directie
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Verslag van 
de Directie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Faculteit Educatie, Nijmegen



Maatschappelijke Waarde (profit)
Marktontwikkelingen
In 2014 is de utiliteitsmarkt opnieuw fors gekrompen.  

De productiekrimp van deze voor Unica zo belangrijke 

markt bedroeg circa 8 procent. De aanhoudende daling 

werd veroorzaakt door de huidige moeilijke economische 

marktomstandigheden, de flexibilisering van werk-

omgevingen en de eerdere overproductie van kantoren. 

De leegstand van kantoren nam in 2014 toe en de 

huurprijzen stonden onverminderd onder druk.  

Dit gecombineerd met het geringe vertrouwen in de 

economie maakte dat er nog nauwelijks werd geïnves-

teerd in het upgraden, verduurzamen of transformeren 

van leegstaande gebouwen.

Het aantal faillissementen in de bouw- en installatiesector 

is in 2014 gedaald van circa honderd per maand begin 

2014, naar zo’n zestig tegen het eind van het jaar. Het lijkt 

er op dat 2013 daarmee het slechtste jaar is geweest qua 

bedrijfsfaillissementen. Een niveau van zestig faillissemen-

ten per maand betekent natuurlijk nog steeds dat het 

slecht gaat en dat er nog erg veel bedrijven in de 

gevarenzone zitten. Ook de grote installatiebedrijven 

kregen in 2014 zware klappen. Door aanhoudende 

publiciteit over vaak risicovolle, grote projecten 

versterkten zij bovendien het beeld dat het slecht  

gaat met de bouw- en installatiesector. 

In 2014 waren er ook voorzichtig positieve ontwikkelin-

gen. De economische groei begon zich, weliswaar broos, 

af te tekenen. Het vertrouwen van consumenten en 

ondernemers groeide en de woningbouw trok wat aan. 

Dit zijn tekenen op grond waarvan voorzichtig geconclu-

deerd mag worden dat in 2014 de grenzen van de krimp 

zijn bereikt.

In de installatiemarkt dient zich een nieuwe realiteit aan. 

Een realiteit waarin:

•   De installatiequota steeds groter worden;

 •  Hoge kwaliteit voor een lage prijs geboden moet 

worden;

De nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente 

(MST) in Enschede wordt medio 2015 afgerond. Samen 

met installatiepartner TBI Techniek is Unica verant-

woordelijk voor het ontwerp en de realisatie van alle 

installaties in het ziekenhuis. Een goede samenwer-

king tussen alle bouwpartners en de opdrachtgever is 

bij dit grote en complexe project letterlijk van 

levensbelang. Voor het MST staat ‘noaberschap’ – vrij 

vertaald met ‘samenwerking’ – voorop. Het samenspel 

tussen alle partners van de nieuwbouw verloopt zo 

goed, dat Unica samen met de andere bouwpartners 

is gevraagd om toe te treden tot het  bouwteam dat 

de aansluitende renovatie van het huidige ziekenhuis 

gaat uitvoeren. 

MST tevreden over samenwerking met partners

Verslag van de Directie
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 •  De combinatie van elektrotechniek, werktuigkunde  

én ICT steeds belangrijker wordt;

 •  De focus en overheidseisen op het gebied  

van energieprestaties toenemen;

 •  Er een tekort dreigt aan voldoende gekwalificeerd 

personeel;

 •  Ketensamenwerking steeds belangrijker wordt;

 •  Wendbaarheid en aanpassingsvermogen steeds belang-

rijker worden.

Onze klanten en potentiële klanten hebben veel 

investeringen uitgesteld onder druk van budgettaire 

problemen. Renovatie van bestaande installaties en 

gebouwen, verduurzaming van verlichting en energie-

beheer, brandbeveiliging en toegangsbeveiliging zijn 

slechts enkele voorbeelden van vraaggebieden waar een 

opleving wordt verwacht, als de omstandigheden beter 

worden en het ondernemersvertrouwen groeit.

De competenties van Unica sluiten goed aan bij deze 

realiteit. Voor de meer dan 40 miljoen vierkante meter 

bedrijfsoppervlak dat in gebruik is, blijft voortdurend 

vraag bestaan naar meer duurzaamheid, comfort, 

veiligheid en communicatiesystemen. Unica speelt hier 

actief op in met de focus op technisch beheer en wist  

op dit vlak in 2014 een sterke groei te realiseren. 

Door de aandacht voor projecten verbeterden de 

financiële resultaten van het projectenbedrijf bij een 

onverminderd laag marktprijsniveau. De aanwezige 

kennis bij de gespecialiseerde bedrijven sluit naadloos 

aan op de hogere eisen die door de markt worden 

gesteld. Ook deze tak groeide sterk in 2014.

Unica profileert zich in de markt door een concurrerende 

mix van:

•  Lokale aanwezigheid; 

Met veertien vestigingen is Unica altijd dicht bij de klant.

•  Landelijke aansturing: ‘one firm’; 

Door focus op uniforme aansturing en uitstraling ervaren 

steeds meer klanten Unica als één bedrijf. Dit is vooral 

belangrijk in multi-site omgevingen.

•  Zelfstandige, gespecialiseerde bedrijven. 

Door kennisbundeling in onze gespecialiseerde 

bedrijven behoort Unica tot de koplopers in de markt  

op het gebied van fire safety, security, datacenters, 

WKO-installaties en regeltechnische installaties in 

verschillende segmenten, zoals zorg, onderwijs en 

datacenters.

Aanpassing van de organisatie
In 2014 is de nieuwe organisatievorm, die een jaar  

eerder tijdens een ingrijpende reorganisatie was 

doorgevoerd, geoptimaliseerd. Om de samenwerking 

tussen en de uniformiteit van de vestigingen te vergroten 

is er een masterclass ingericht voor de vestigings-

directeuren. De stuurgroep Technisch Beheer gaf  

richting aan de verbeteringen in het Technisch Beheer-

bedrijf.

Met deze verdere optimalisatie van de organisatie  

heeft Unica de volgende pijlers:

1. Technisch Beheer;

2. Projectenbedrijf;

3. Gespecialiseerde bedrijven.

Technisch Beheer en de Projectenbedrijven zijn 

georganiseerd langs de geografische as van  

drie regio’s, waarbij de regiodirecteuren de  

gecombineerde verantwoordelijkheid hebben  

voor Technisch Beheer (in de vestigingen) en het 

regionale Projectenbedrijf. 

Economische waarde
De gefactureerde omzet over 2014 bedroeg 262 miljoen 

euro (2013: 235 miljoen euro), een stijging van bijna  

12 procent. Het jaarplan 2014 ging uit van een nagenoeg 

gelijkblijvende omzet. De uiteindelijk gefactureerde omzet 

overtrof de verwachtingen ruimschoots. De omzet van de 

Technisch Beheer-organisatie groeide met meer dan 20 

procent tot een niveau van 112 miljoen euro. Ook de 

omzet van de gespecialiseerde bedrijven steeg fors met 

ruim 30 procent tot 76 miljoen euro, waarbij met name de 

omzetstijging van Fastcom opviel. Het projectenbedrijf liet 

een kleine omzetdaling zien tot 76 miljoen euro. 

De omzetontwikkeling in de verschillende onderdelen 

van Unica stemmen overeen met de door Unica 

nagestreefde optimale omzetverdeling:

 •  40% Technisch Beheer;

 •  30% Projectenbedrijf;

 •  30% gespecialiseerde bedrijven.
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Prestaties van Technisch Beheer
De veertien vestigingen, gericht op Technisch Beheer, 

hebben een sterke omzetgroei laten zien in 2014.  

Dankzij gerichte commerciële activiteiten zijn zowel  

het klantenbestand als het aantal meerjarige contracten 

toegenomen. Dit heeft geleid tot een groter aandeel 

recurring revenue in de totale omzet van Unica. Ook is  

er veel aandacht geweest voor uitbreiding van het  

aantal landelijke contracten. Unica ziet groeikansen bij 

bestaande klanten die willen samenwerken met meerdere 

locaties van een landelijke speler op het gebied van 

technische dienstverlening. Dit alles heeft in 2014 geleid 

tot een marginale winst. In 2015 zal de operational 

excellence van Technisch Beheer extra aandacht krijgen 

om efficiency en de klanttevredenheid verder te 

verbeteren.

Prestaties van het projectenbedrijf
In 2014 behaalde het projectenbedrijf een iets lagere 

omzet dan het jaar daarvoor. Er werd gewerkt aan een 

paar zeer grote projecten en een flink aantal kleinere 

projecten. Het projectenbedrijf opereert in een markt 

waar de prijsniveaus zeer, soms onverantwoord, laag 

liggen. Vooral in de aanbestedingsmarkt zijn de risico’s 

groot. Unica is om die reden zorgvuldig bij het aannemen 

van projecten. Deze beleidsmatige zorgvuldigheid komt 

op verschillende manieren tot uiting. Door te focussen  

op specifieke branches heeft Unica een brede en diepe 

kennis over deze kerngebieden. Een gestructureerd  

bid/no-bid proces zorgt ervoor dat er niet onnodig 

gecalculeerd wordt op kansarme projecten. Door een 

strakke systematiek van procuratie, kostprijssystematiek 

en tenderboards komt Unica tot weloverwogen 

beslissingen. Dat dit alles heeft geleid tot een iets lager 

omzetniveau is een logisch en ingecalculeerd gevolg. 

Prestaties van onze gespecialiseerde  
bedrijven
In de groep van gespecialiseerde bedrijven lieten Regel 

Partners, Automatic Sprinkler en Fastcom in 2014 erg 

goede resultaten zien. Regeltechniek, Industrial Projects 

en Networks & Services hadden een stabiele omzet. 

Automatic Sprinkler en Regel Partners lieten een goede 

en structurele groei zien. Fastcom en Ecopower kenden 

een sterke groei, die overigens deels incidenteel van aard 

was vanwege een tweetal grote projecten.

Unica verzorgt sinds 2013 het Technisch Beheer en 

onderhoud van Zorg Combinatie Noorderboog  

(ZCN) in Meppel. ZCN is een combinatie van een 

ziekenhuis met een aantal aangesloten zorg-/

verpleeghuizen in de regio Meppel. Onderdeel van 

de samenwerking is de overname van vijf technici 

van ZCN door Unica om de dienstverlening en  

de technische ondersteuning in de toekomt te 

garanderen. De technici hebben in goed overleg  

de overstap gemaakt naar de Unica -organisatie  

en maken nu volwaardig deel uit van het team  

Unica Zwolle. 

Unica neemt personeel Zorg Combinatie Noorderboog over

Vier van de vijf technici. V.l.n.r. Stoffer Otten, Hilbert Pit, Berry Verheij en Gienus Gol
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De gespecialiseerde bedrijven bedienen externe  

klanten en interne opdrachtgevers (vestigingen en 

projecten bedrijven). Zij leveren een belangrijke  

bijdrage aan het imago van Unica als geïntegreerde 

dienstverlener. Dat maakt deze bedrijven een onmisbare 

schakel in onze missie om een topspeler te zijn op  

het gebied van veiligheid, comfort, communicatie, 

duurzaamheid, energiebeheer en integrale dienst-

verlening.

De gespecialiseerde bedrijven ontplooiden veel 

succesvolle activiteiten in 2014. Zo realiseerde Fastcom 

installaties voor het datacenter AM3 van Equinix. 

Automatic Sprinkler breidde haar portfolio uit met 

lagedruk watermistinstallaties. Als gecertificeerd 

leverancier van deze installaties springt Unica actief in  

op de toenemende behoefte aan innovatieve brand-

beveiligingssystemen in onder meer het onderwijs,  

de zorgsector en de zakelijke dienstverlening.

Prestaties van onze deelnemingen
Unica Schutte ICT (50 procent deelneming) groeide  

zowel in omzet als ook in resultaat. De omzet bedroeg  

21 miljoen euro met een netto resultaat van 0,9 miljoen 

euro en de vooruitzichten zijn onverminderd goed.  

De trend dat automatisering meer en meer naar  

de cloud wordt gebracht, zet door. Het aanbieden van 

ICT-toepassingen vanuit een professioneel datacenter is 

voor veel organisaties de beste manier om met een 

acceptabel kostenniveau een hoog beschikbare 

ICT-omgeving te realiseren. Honderden organisaties 

werken inmiddels vanuit het datacenter van Unica 

Schutte ICT, waarbij medewerkers vanaf elke plek en vanaf 

elk apparaat met een internetverbinding hun virtuele 

werkplek kunnen bereiken. 

Resultaat
Het resultaat (EBITDA) steeg van 0,8 miljoen euro in 2013 

naar 5,1 miljoen euro in 2014. Dit is bijna 2 procent van de 

Om de brandveiligheid te verbeteren is op de 

patiëntenafdeling van het Wilhelmina Kinderzieken-

huis  in Utrecht een nieuwe watermistinstallatie 

geïnstalleerd. Het ziekenhuis vroeg Unica Automatic 

Sprinkler mee te denken over een manier van 

installeren die het primaire proces zo min mogelijk 

zou verstoren. Unica bedacht een kast met daarin 

een rolsteiger, voorzien van een uitschuifbaar 

stofscherm aan de bovenzijde en decoratieve stickers 

aan de buitenkant. De vrolijk uitziende werkkast 

werd door de patiëntjes al snel omgedoopt tot de 

Toverdoos.

Wilhelmina Kinderziekenhuis brandveilig dankzij de Toverdoos
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gefactureerde omzet, een percentage dat hoger ligt dan 

in de voorgaande drie jaren. Unica heeft hiermee een 

stijgende lijn ingezet, die naar verwachting in 2015 verder 

zal doorzetten.

De liquiditeitspositie verbeterde in 2014 van 8,7 miljoen 

euro eind 2013 naar 13,9 miljoen euro ultimo 2014.  

De liquiditeitspositie is met name verbeterd door een 

positief resultaat en een lager beslag van werkkapitaal op 

projecten.

De cashflow bedroeg 4,9 miljoen euro, bestaande uit 2,3 

miljoen euro nettoresultaat en 2,6 miljoen euro 

afschrijvingskosten.

De current ratio was 1,37, de quick ratio 1,33. De 

solvabiliteit daalde licht van 36 procent ultimo 2013 naar 

33,3 procent eind 2014. Deze daling werd in belangrijke 

mate veroorzaakt door een dividenduitkering in 2014 en 

valt binnen de bandbreedte die past bij het risicoprofiel 

van de onderneming. 

Risicomanagement
In 2014 is een geavanceerd managementinformatiesys-

teem geïmplementeerd. Hiermee is een integraal 

dashboard verkregen voor alle bedrijfsonderdelen, wat de 

financiële transparantie van de bedrijfsvoering heeft 

vergroot.

Verder werd in 2014 het Business Control Framework (BCF) 

ontwikkeld. Dit is een beschrijving van de beheersmaatre-

gelen die moeten waarborgen dat Unica haar 

organisatiedoelstellingen en strategie realiseert. De 

structuur van het BCF bestaat uit strategic control 

(bepalen van de organisatiedoelstellingen), managerial 

control (realiseren van de strategische uitgangspunten) en 

operational control (beheersen van de processen).

Het strak doorvoeren van de drie pijlers Technisch Beheer, 

Projectenbedrijf en gespecialiseerde bedrijven leidde 

onder meer tot een betere financiële sturing op de 

performance van de vestigingen. Afwijkingen worden 

snel en accuraat opgemerkt, normen kunnen nauwkeuri-

ger worden vastgesteld en de agenda van continuous 

improvement kan beter worden gevuld.

Door het toezicht op de risicodossiers centraal bij de CFO 

te beleggen, hebben we bovendien continu zicht op de 

omvang en de aanpak van de risico’s. Unica maakt geen 

gebruik van financiële instrumenten; de financiering is 

overzichtelijk en relatief beperkt. 

Commercie
In 2014 lag de focus op het verbeteren van de gecoördi-

neerde, commerciële slagkracht. Op gestructureerde 

wijze wordt de commerciële functie van Unica verder 

geprofessionaliseerd. Een van de resultaten is dat de 

samenwerking binnen en tussen de verschillende 

commerciële eenheden (centraal, vestigingen, gespeciali-

seerde bedrijven en projectenbedrijven) verder is 

verbeterd.

Binnen de vestigingen zijn nieuwe salesmanagers 

benoemd, die zich met name richten op het vinden van 

nieuwe klanten en het ontwikkelen van nieuwe omzet bij 

bestaande klanten.

Voor een effectievere inzet van social media is beleid 

opgesteld. Ook is de organisatie getraind in het optimaal 

gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en 

LinkedIn.

Met informatietools is geanalyseerd hoe de verbeterde 

website wordt gebruikt, hoeveel bezoekers er komen en 

hoeveel herhaalbezoeken er zijn. De uitkomsten van deze 

analyse voeden het commerciële beleid.

Het relatiemagazine CommUNICAtie is in 2014 tweemaal 

verschenen en zowel intern als extern verspreid.

In 2014 is een aantal seminars en bijeenkomsten 

georganiseerd. Op het gebied van duurzaamheid en 

duurzame ontwikkelingen speelde Ecopower hierin een 

belangrijke rol. Unica nam deel aan de Dutch Green 
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Building Week en rolde het programma ‘Green results by 

Unica’ landelijk uit door in samenwerking met klanten tien 

duurzame gebouwen open te stellen voor het publiek. 

Klanttevredenheid
Bij het opleveren van elk project wordt naar de tevreden-

heid van de klant gevraagd, hetgeen als referentie wordt 

gebruikt voor andere projecten. Bij bestaande technisch 

beheer-contracten toetst de contractbeheerder de 

tevredenheid van de klant.

Unica werkt met een ‘Klantarena’. Klanten en medewerkers 

worden uitgenodigd in een ‘arena’ met als doelstellingen 

het intensiveren van de samenwerking en het formuleren 

en aanpakken van concrete verbeterpunten. Er wordt 

zoveel mogelijk informatie gedeeld over de beleving, de 

beoordeling en de ervaringen van de klant. Vanwege de 

gekozen dialoogvorm, leidt dit tot heel concrete en 

waardevolle discussies.

Processen
De Technisch Beheer-organisatie van Unica is sterk gericht 

op het optimaliseren van processen. De nieuwe inrichting 

van de organisatie biedt de mogelijkheid om procesver-

beteringen beter te adresseren en gemakkelijker in te 

voeren. De stuurgroep Technisch Beheer wordt gevoed 

door de masterclass technisch beheer (voor alle vestigings-

directeuren) en externe expertise. Eerste resultaten zijn  

al geboekt . Het programma zal in 2015 verder zijn beslag 

krijgen.

Unica werkte in 2014 vaker met het Bouw Informatie  

Model (BIM). Unica participeert actief in landelijke 

platforms, zoals de ‘Koplopersgroep BIM’ van branche-

vereniging Uneto-VNI.

Maatschappelijke betrokkenheid
De Unica Foundation heeft opnieuw diverse projecten in 

Nepal gerealiseerd op het gebied van educatie, drinkwater, 

Peter Greven produceert hulpstoffen voor de food, 

feed en pharma-industrie. Unica Industrial Projects 

engineerde en realiseerde de automatisering van  

de nieuwe productielijn in Venlo. Ook tekende  

Unica voor de volledige mechanische opbouw.  

Deze bestaat onder meer uit voorraadtanks en -silo’s, 

doseerstations, mengers, filters en proceskoeling en 

-verwarming. Dankzij de multidisciplinaire kennis en 

ervaring van Unica op het gebied van industriële 

automatisering, werktuigbouwkunde en proces-

techniek kon deze systeemintegratie succesvol 

worden uitgevoerd.

Nieuwe productielijn voor Peter Greven Nederland 
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sanitair en duurzame energie. In september werd de 

‘Welloop’ gehouden, een sponsorloop om geld in te 

zamelen voor een water- en sanitair-project in Baraldanda 

(Nepal). De sponsorloop was een groot succes en zal 

zeker een vervolg krijgen.

Met een nominatie voor de ‘Wezo Waardevol Award’ werd 

Unica gewaardeerd om de wijze waarop zij mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geeft in haar 

primaire proces (social return). Positieve ervaringen bij 

Unica Triple P, de werkplaats waar geprefabriceerde 

installatieonderdelen worden gemaakt, hebben ertoe 

geleid dat steeds vaker wordt gekeken of mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden  

ingepast in onze verschillende processen. Naast de 

sociale component is er ook een commerciële afweging. 

In aanbestedingen van overheden, woningcorporaties en 

andere partijen worden in toenemende mate voorwaar-

den opgenomen die het creëren van extra 

werk(ervarings)plaatsen als doel hebben. 

In 2014 zijn we gestart met het verstevigen van onze 

sociale activiteiten ten behoeve van aanbestedingen. 

Hierbij kijken we met name naar de mogelijkheden om 

onze directe sociale bijdrage (inzet per project) en 

indirecte sociale bijdrage (inzet in de keten) te verbeteren.

Doeltreffend duurzaam (planet)

Duurzame ontwikkelingen
Unica heeft in 2014 op het gebied van duurzaamheid een 

aantal belangrijke stappen gezet. Allereerst heeft Unica 

samen met zestig partijen (overheid en bedrijfsleven) de 

‘Green Deal voor Circulaire Gebouwen’ ondertekend. 

Hiermee spreekt Unica hardop de wens uit om gezamen-

lijk de levensduur van gebouwen verder te verlengen en 

het verwachte tekort aan grondstoffen op te vangen.

Binnen de vastgoedsector is BREEAM, de internationale 

meetmethode voor duurzaamheid, opnieuw belangrijker 

geworden. Steeds meer beleggers willen uitsluitend 

duurzaam vastgoed financieren. Intussen is meer dan 80 

procent van de te ontwikkelen kantoren in Nederland 

aangemeld voor een BREEAM-certificaat. Unica is al vanaf 

2010 zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van het 

BREEAM-NL label en levert kennis voor de verdere 

ontwikkeling hiervan. Verschillende onderdelen van Unica 

hebben in 2014 een belangrijke bedrage geleverd aan 

BREEAM-certificaten, zoals Unica Fastcom voor een 

datacenter van Ziggo, Unica Installatietechniek voor het 

laboratorium van FOM Differ in Eindhoven en Unica 

Technisch Beheer voor verschillende BREEAM-In Use 

certificaten.

In september is het BREEAM In Use-certificaat voor het 

hoofdkantoor van Unica in Hoevelaken uitgereikt door 

Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green 

Building Council. De inzet van veel betrokken Unica-

afdelingen heeft geleid tot een 3-sterren score en heeft 

tot nieuwe inzichten geleid om het kantoor de komende 

jaren verder te verduurzamen.

Vanaf begin 2014 is Unica als landelijke kennispartner 

betrokken bij de verdere groei van de Green Business 

Club Nederland (GBC Nederland). Samen met haar 

partners initieert en implementeert deze organisatie 

lokale, duurzame initiatieven door de oprichting van 

lokale GBC’s te ondersteunen en te begeleiden. GBC 

Nederland richt zich op projecten die daadwerkelijk 

waarde toevoegen aan de verduurzaming van een 

gebied en de bedrijven die daar gevestigd zijn.  

Dankzij de input van Unica heeft GBC Nederland een 

stevige basis gekregen en is zij eind 2014 geïntegreerd 

binnen de organisatie van de Dutch Green Building 

Council.

Tijdens de verkiezing Top 150 Vastgoedbeslissers 2014 is 

Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower, 
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geëindigd op nummer 57. In de categorie duurzaam - 

heid staat hij op nummer vier. Unica stond als enige 

technisch dienstverlener op in deze lijst.

In november 2014 is Klaasjan van der Maas, manager 

exploitatie bij Unica Ecopower, gekozen tot een van de 

Duurzame Jonge 100 van Nederland. Hij is één van de zes 

personen die op dit moment het verschil maken in het 

vakgebied energie.

Unica Ecopower
In 2014 zijn meerdere WKO-exploitaties opgestart.  

Een van deze projecten is de renovatie van de monumen-

tale tramremise De Hallen in Amsterdam. Samen met de 

vestiging Unica Amsterdam is de WKO ontworpen en 

gerealiseerd. Het Amsterdams Klimaat en Energie Fonds 

(AKEF) van de Gemeente Amsterdam heeft de WKO 100 

procent gefinancierd. De samenwerking met AKEF is een 

opstap om verdere duurzame energie-installaties in en 

Tramremise De Hallen is een monumentaal en 

multifunctioneel complex in Amsterdam, waar sinds 

2014 onder meer een hotel, bioscoop, bibliotheek en 

meerdere restaurants zijn gevestigd. Unica is vanaf 

de start betrokken geweest bij dit duurzame 

herontwikkelingsproject. Met lage servicekosten als 

uitgangspunt heeft Unica een duurzaam energiecon-

cept ontworpen en gerealiseerd, bestaande uit een 

warmte-koude opslag, warmtepompen en een 

binnen-installatie. Het concept beoogde een flinke 

reductie van de CO2-uitstoot, waardoor de installatie 

gefinancierd kon worden door het Amsterdams 

Klimaat & Energie Fonds. De komende jaren blijft 

Unica als exploitant en energiepartner betrokken  

bij De Hallen om het energieverbruik en de 

servicekosten verder terug te dringen.

Tramremise De Hallen kiest voor duurzaam energieconcept
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rondom Amsterdam te ontwikkelen. Eind 2014 is de 

exploitatie van drie WKO’s in het nieuwe stadshart van 

Waddinxveen gestart. Hier levert Unica warmte, koude en 

warm tapwater aan zestig winkels en 320 appartementen. 

Unica is voor de komende dertig jaar de vaste energie-

partner van dit nieuwe woon- en winkelcentrum, dat is 

ontwikkeld door ASR Vastgoed Ontwikkeling.

Op basis van de AMvB Bodemenergie (2013) dient elke 

partij die met WKO’s actief is, gecertificeerd te zijn volgens 

BRL 6000-21 en officieel erkend te zijn door Bodem+, 

onderdeel van Rijkswaterstaat. Unica Ecopower is in 

september 2014 als eerste partij in Nederland erkend voor 

het ontwerp, de realisatie en het beheer van WKO’s. 

Hiermee heeft Unica haar koploperspositie op dit 

vakgebied verder weten te verstevigen.

In december 2014 heeft Unica als eerste Nederlandse 

partij de Europese gedragscode voor ESCo’s (Energy 

Service Company) ondertekend. Deze gedragscode biedt 

zowel de ESCo als de opdrachtgever meer inzicht in de 

verwachtingen en afspraken om gezamenlijk energiere-

ductie te realiseren.

Op de grootste Nederlandse vastgoedbeurs Provada is de 

Climate Control Box van Unica Ecopower door de jury 

verkozen tot een van de beste innovaties in de verkiezing 

‘Duurzame Innovation Pitch’. Bij deze verkiezing van de 

Dutch Green Building Council (DGBC) gaat het om innova-

ties die bijdragen aan een duurzaam gebouwde 

omgeving en die daar naar verwachting een blijvend 

effect op hebben. De Climate Control Box is een slim plug 

& play-kastje dat blijvend energie- en kostenbesparing 

oplevert en tegelijkertijd zorgt voor een constante en 

aangename temperatuur in winkels.

Bekwaam en betrokken (people)

2014 was het jaar van consolidatie op personeelsaantallen. 

Het aantal medewerkers daalde heel licht van 1545 fte 

ultimo 2013 naar 1540 fte eind 2014. Het ziekteverzuim 

steeg licht van 3,6 procent in 2013 naar 3,8 procent in 

2014, hetgeen relatief laag is voor de branche.

De Raad van Commissarissen en de directie bestaat  

thans voor 100% uit mannen.  De samenstelling van  

de Raad van Commissarissen is in 2014 gewijzigd,  

door het aftreden van mevrouw drs. M.E. Groothuis  

en het overlijden van de heer ir. C. Pannevis. Er is voor 

gekozen om voorlopig geen nieuwe commissarissen te 

gaan werven. Mocht in de toekomst blijken dat er 

behoefte is aan aanvullende expertise in de Raad van 

Commissarissen, dan streven wij naar een goede 

combinatie van kennis en ervaring betreffende de 

activiteiten van de onderneming. Wij maken hierbij geen 

onderscheid in geslacht en zullen dat in de toekomst ook 

niet doen. 

In 2014 is het totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden tegen 

het licht gehouden. In de loop der jaren was er een 

complex stelsel van arbeidsvoorwaarden ontstaan. De 

directie is samen met de OR een traject gestart om te 

komen tot een nieuwe set arbeidsvoorwaarden met de 

volgende doelstellingen:

 •  Helder en eenvoudig;

 •  Aantrekkelijk voor de werknemer;

 •  Aantrekkelijk voor de werkgever.

Door dit traject sámen met de OR op te pakken, lag er 

eind 2014 een pakket arbeidsvoorwaarden onder de naam 

‘Arbeidsvoorwaarden 3.0’ dat voldoet aan de genoemde 

doelstellingen. In 2015 zal dit pakket worden ingevoerd
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Het aannamebeleid is erop gericht om op strategisch 

cruciale functies mensen te werven met het juiste werk- en 

denkniveau en relevante ervaring. Deze ervaring kan ook 

zijn opgedaan in andere branches dan de installatiebranche 

om zodoende ook vernieuwing in denken te stimuleren.

Veiligheid en gezondheid
Op 16 januari 2014 hebben Unica en veertien andere grote 

opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de bouw, infra- en 

installatietechniek in bijzijn van Stef Blok (minister voor 

Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (voorzitter van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid) de governance code 

‘Veiligheid in de bouw’ getekend. In deze governance code 

zijn gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden 

vastgelegd op het gebied van veiligheid. Naast de 

kernwaarden verantwoordelijkheid, leiderschap en 

samenwerking geeft Unica op verschillende manieren 

inhoud aan de benoemde hoofdthema’s ketenbenadering, 

standaardisatie en uniformering, scholing en leren van 

elkaar.

Als VCA-gecertificeerd bedrijf is Unica al jaren bezig met 

het verzorgen van interne en externe voorlichtingen, het 

houden van inspecties en het intern delen van best 

practices. Dit zal Unica ook de komende jaren actief blijven 

doen. 

De veiligheidsrisico’s zijn het grootst op werkplekken waar 

verschillende partijen samenwerken. Een contractuele en 

procedurele basis ten aanzien van veiligheid is hier een 

vereiste, maar veelal niet voldoende. Verschillen in 

veiligheidscultuur en -gedrag vormen de belangrijkste 

risico’s. Deze verschillen uiten zich op de werkplek en 

dienen daar gesignaleerd en opgelost te worden. Om de 

veiligheidsrisico’s te verkleinen zal Unica in 2015 meer 

nadruk leggen op het signaleren van deze verschillen en 

het bespreekbaar maken van veilig gedrag op de werkplek. 

Veiligheid begint bij jezelf, maar is een zaak van ons 

allemaal. 

Unica heeft de ambitie om binnen onze sector een 

voortrekkersrol te nemen op het gebied van veiligheid. 

Met een IF (Injury Frequency) van 3,8 over 2014 doen we 

het goed, maar veiligheid blijft de volle aandacht houden 

van Unica.

Integriteit
In het kader van integer handelen van onze medewerkers 

en onze deelname aan SBIB (Stichting Beoordeling 

Integriteit Bouwnijverheid) zijn over 2014 geen bijzonder-

heden te melden.

Unica hanteert een zero tolerance-beleid ten aanzien van 

integriteitsproblemen. Een gedragscode maakt integraal 

onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van alle 

medewerkers. Medewerkers op managementposities 

dienen de gedragscode separaat te ondertekenen. 

Tweemaal per jaar worden managementreviews 

georganiseerd met integriteit als vast onderdeel daarvan.

Opleiding en ontwikkeling
De Unica Academy verzorgde in 2014 ruim 1100 opleidin-

gen voor medewerkers. De kosten hiervan bedroegen 

798.000 euro. 

In 2014 is een Management Development-traject 

ontwikkeld voor de Technisch Beheer-organisatie en meer 

specifiek voor de vestigingsdirecteuren van Unica. Hierin 

komen onderwerpen aan de orde als de ontwikkeling van 

de individuele vestigingsdirecteuren, de samenwerking 

tussen de vestigingen onderling, efficiency en de 

groeimogelijkheden van het Technisch Beheer-bedrijf.

Ontwikkelingstrajecten voor de vestigingen waren 

gebaseerd op thema’s als klantgerichtheid, resultaatge-

richtheid en samenwerking.

In de projectenbedrijven is een basiscursus sprinkler 

uitgerold. Dit om de specialistische kennis op het gebied 

van sprinkler verder te versterken.

Binnen Unica wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van 

2D/3D Autocad tekenen naar BIM modelleren. Hiervoor zijn 

in 2014 trainingen ontwikkeld en gegeven.
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Op bedrijventerrein De Wel in Hoevelaken werd  

op donderdag 11 september 2014 de eerste editie 

van de WELLoop gehouden. Deze sponsorloop  

voor medewerkers, buurtbedrijven en relaties  

was door de Unica Foundation georganiseerd  

om geld op te halen voor de aanleg van water-  

en sanitaire voorzieningen in Baraldanda (Nepal). 

Ruim zeventig deelnemers liepen een uur lang 

rondjes over het industrieterrein en haalden 

gezamenlijk ruim voldoende geld op om dit project 

te realiseren. Het evenement werd afgesloten met 

een gezellige barbecue. De uitvoering van het 

project in Nepal is inmiddels in volle gang. Vanwege 

het grote enthousiasme van de deelnemers zal in 

september 2015 de tweede editie van de WELLoop 

plaatsvinden.

Succesvolle sponsorloop voor Unica Foundation

Medewerkerbetrokkenheid
De kracht van Unica is dat het een sterk familiebedrijf is. 

Een familiebedrijf waar de betrokkenheid van de 

medewerkers groot is. Vanwege de reorganisatie in 2013 

en de wisselingen in de directie in 2014 staat het 

onderzoek naar de medewerkerstevredenheid gepland 

voor 2015.

Organisatie
De transformatie naar een efficiënte technische 

dienstverlener met drie regionale projectenbedrijven en 

veertien lokale vestigingen is in 2014 definitief afgerond. 

Ook de gespecialiseerde bedrijven en deelnemingen zijn 

organisatorisch en qua management in voldoende mate 

op orde.

Van belang is dat de focus op de projectenbedrijven en 

de Technisch Beheer-vestigingen nog sterker wordt. 

Daarbij is de samenwerking tussen de drie 

organisatorische pijlers van Unica, te weten het projecten-

bedrijf, Technisch Beheer en de gespecialiseerde 

bedrijven, van groot belang. De synergie, gebruikmaken 

van elkaars kennis, gezamenlijk de markt bewerken en 

nieuwe concepten ontwikkelen maken Unica tot wat het 

is: een sterk familiebedrijf.

Vooruitblik 2015 en verder
De marktvooruitzichten voor 2015 en daarna zijn 

wisselend. De woningbouw begint aan te trekken. Utiliteit 

daarentegen blijft voorlopig onverminderd slecht. De 

totale installatiemarkt heeft niet meer zozeer te maken 

met een crisis, maar met een nieuwe realiteit. Een realiteit 

waarin zich kansen voordoen en waar bedrijven zowel 

commercieel als operationeel zeer slagvaardig moeten 

zijn om die kansen ook ten volle te kunnen benutten.

De economische groei is waarneembaar, maar nog steeds 

broos. Toch neemt het vertrouwen in de economie 

duidelijk toe, zowel bij consumenten als bij ondernemers. 
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Het consumentenvertrouwen en de consumentenbeste-

dingen groeien licht. Het ondernemersvertrouwen begint 

weer toe te nemen en is voor ondernemers in de bouw 

begin 2015 voor het eerst sinds 2008 positief. Dit zijn 

allemaal signalen dat het langzaam maar zeker beter gaat 

met de economie.

Deze positieve signalen gaan wellicht ook zorgen voor de 

verdere verduurzaming van gebouwen. Toekomstvaste 

en structurele verduurzaming van gebouwen is iets waar 

Unica een belangrijke rol in kan en wil spelen. Deze focus 

op duurzame ontwikkelingen blijft voor Unica onderdeel 

van haar onderscheidende vermogen in de markt.

Onze verwachting is dat de invloed van ICT, en meer in 

het bijzonder de informatiecomponent, een steeds 

belangrijkere rol gaat spelen in de installatiemarkt. Het 

gebruiken, combineren en verrijken van informatie wordt 

naast de traditionele kennis op het gebied van elektro-

techniek en werktuigbouw, steeds belangrijker. Unica 

heeft deze kennis verankerd in verschillende onderdelen 

van de organisatie, zoals Unica Schutte ICT, Regel Partners 

en Networks & Services.

De organisatie van Unica en haar activiteitenportfolio 

steunt op de drie belangrijke pijlers: Technisch Beheer, 

Projectenbedrijf en gespecialiseerde bedrijven. De focus 

op en de samenwerking tussen deze pijlers zal in 2015 

verder worden geoptimaliseerd. 

De combinatie van marktomstandigheden, de positione-

ring van Unica en de focus binnen Unica zorgen ervoor 

dat we met vertrouwen naar de toekomst kijken. De 

omzet zal een verdere groei laten zien en voor 2015 wordt 

verwacht dat de verbetering in het rendement de groei in 

omzet zal overstijgen. 

Het personeelsbestand zal naar verwachting in 2015 licht 

stijgen. Dit is het gevolg van de verwachte groei in 

werkpakket gecombineerd met een verdere verbetering 

in efficiency. De investeringen in materiële vaste activa 

zullen beperkt blijven tot de noodzakelijke investeringen.

De directie van Unica dankt alle relaties voor het in Unica 

gestelde vertrouwen, alle medewerkers voor hun inzet en 

de Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen voor 

hun constructieve bijdrage bij het tot stand komen en 

uitvoeren van het beleid.

Hoevelaken, 22 april 2015

Drs. John Quist MM, CEO

Bert Moser MBA, CFO
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Verslag van de 
Ondernemingsraad

ABN AMRO, Zwolle



Organisatie 
De Ondernemingsraad (OR) bestond in 2014 uit dertien 

afgevaardigden van het installatiebedrijf en de gespeciali-

seerde bedrijven. Uit de afgevaardigden is een dagelijks 

bestuur gekozen, bestaande uit een voorzitter, een 

secretaris en een vicevoorzitter. De CEO van Unica Groep 

B.V. is bestuurder in de zin van de wet op de onderne-

mingsraden. 

Bijeenkomsten
In 2014 zijn zes reguliere en drie ingelaste OR-vergaderin-

gen gehouden. Tevens hebben er zes overleg -

vergaderingen in aanwezigheid van de bestuurder 

plaatsgevonden. De vergaderingen kenmerkten zich door 

een goede sfeer en een open en constructief karakter.

De OR is over tal van zaken geïnformeerd. De informatie 

was duidelijk en actueel. In een aantal gevallen bleef tijdige 

informatie achterwege. Na constatering werd deze alsnog 

verstrekt. In het voorjaar van 2014 heeft een afvaardiging 

van de OR overleg gevoerd met de Raad van Commissaris-

sen (RvC). Er is onder meer gesproken over de gevolgen 

van de reorganisatie voor Unica, de benoeming van een 

nieuwe CEO en het in de markt zetten van het merk Unica. 

De bespreking met de RvC kenmerkte zich door een open 

karakter en wederzijds respect, waarbij de inbreng van de 

OR als constructief werd ervaren. De verslagen van de 

bijeenkomsten en een uitgebreid jaarverslag worden 

digitaal via Unicanet beschikbaar gesteld.

Behandelde onderwerpen
De belangrijkste onderwerpen in 2014 voor de OR waren 

de benoeming van de nieuwe CEO, de structuurwijziging 

van de OR als gevolg van de reorganisatie in 2013 en de 

invoering van de werkkostenregeling. Ook werd de dialoog 

gevoerd met de directie over het veranderen van de 

arbeidsvoorwaarden. Dit onderwerp zal ook in 2015 de 

aandacht hebben.

Commissies
In 2014 waren de volgende commissies actief: 

•  VGWM commissie (Veiligheid, Gezondheid,  

Welzijn en Milieu)  

Een adviesorgaan van de OR dat zich bezighoudt met 

diverse vraagstukken over de genoemde onderwerpen.

•  Commissie arbeidsvoorwaarden 

Samen met de directie en de afdeling HRM neemt deze 

commissie de arbeidsvoorwaarden door. In overleg 

worden deze aangepast c.q. geïndexeerd.

•   Commissie autokosten 

Samen met de afdeling facility management neemt deze 

commissie de leasebudgetten en autoleaseregeling door. 

Deze worden in overleg aangepast c.q. geïndexeerd.

•  Commissie OR structuur 

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 is de  

noodzaak ontstaan om de medezeggenschap  

anders te structureren.

•  Commissie financiën 

Deze commissie voert overleg met de CFO over de 

financiële rapportages.

Ten slotte
De OR vindt het van grote betekenis om een juist 

evenwicht te houden tussen het belang van de onder-

nemer en het belang van de medewerkers, met als doel: 

het goed functioneren van de onderneming in al haar 

doelstellingen. Een goede overlegsituatie met de 

bestuurder acht de OR hierbij van wezenlijk belang.

In een steeds veranderende maatschappij, is het ook voor 

de OR- leden een noodzaak om ‘bij te blijven’. De OR zal 

daarom in de toekomst gebruik blijven maken van de 

opleidingsmogelijkheden. Binnen de OR zullen specifieke 

aandachtsgebieden worden ondergebracht bij personen 

die zich daar verder in willen verdiepen.

Enkele speerpunten voor 2015: 

•  De nieuwe structuur van de OR uitbouwen en inhoud 

geven.

•  Overleg over en het implementeren van de nieuwe 

arbeidsvoorwaarden.

Ook in 2015 zullen we trachten de OR meer en beter  

onder de aandacht te brengen van de medewerkers.  

Een persoonlijk contact met de achterban blijft natuurlijk 

het voornaamste. Alleen op die manier kan de OR goed 

verwoorden wat er leeft op de werkvloer. De OR neemt 

haar taak serieus en de leden besteden daar veel werk- en 

vrijetijd aan. Ondersteuning van alle medewerkers op elk 

niveau blijft een noodzaak! 

Hoevelaken, 22 april 2015

Geert van Leth, voorzitter

Rene van der Hout, secretaris 

Verslag van de Ondernemingsraad
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Dialoog met 
belanghebbenden

De Hallen, Amsterdam



Unica staat middenin de maatschappij. We vinden het  

van belang daarin een rol te spelen op voor ons en onze 

stakeholders relevante thema’s. Stakeholders van Unica zijn 

onder andere medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers 

en onderaannemers, overheid en politiek, media, financiers, 

aandeelhouders, ngo’s, omwonenden, kennisinstellingen 

en brancheverenigingen. De interactie met onze 

stake holders kent verschillende niveaus en vindt op  

diverse manieren plaats; van social media tot en met 

symposia, seminars en workshops. 

Medewerkers 
Onze medewerkers vormen het kapitaal van onze 

onderneming. We vinden het daarom belangrijk om 

frequent en helder met hen te communiceren over actuele 

ontwikkelingen en de gekozen strategische richting.  

Het vertalen van het DNA van Unica naar huidig en 

toekomstig personeel is in 2014 geïnitieerd. Dit zal de 

komende jaren bijdragen aan het verder onderscheidend 

maken van Unica. 

In september organiseerde Unica haar jaarlijkse Stafdag 

voor lokale managementteams en managers van Shared 

Services, globaal de top honderd van het bedrijf.  

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de 

Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen lichtten 

tal van interne sprekers op interactieve en inspirerende 

wijze de nieuwe structuur en marktbenadering van Unica 

toe. Het overkoepelende thema ‘Samen maken we de 

toekomst’ doelt op de ambitie om als één Unica te  

gaan opereren. 

Opdrachtgevers
De dialoog met klanten vindt al jaren gestructureerd  

plaats via projectevaluaties, klantpanels en periodieke 

klant tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast signaleren  

wij dat klanten contact via social media steeds meer 

waarderen. Wij investeren daarom in deze contactlijn, met 

name LinkedIn. In 2014 zijn ruim honderd medewerkers 

getraind om effectief gebruik te maken van dit medium. 

Leveranciers 
Unica koopt voor een bedrag ter hoogte van bijna de helft 

van haar omzet in bij leveranciers en onderaannemers.  

Een open dialoog met deze partijen over onze strategische 

keuzes en de impact daarvan acht Unica derhalve van 

groot belang. Om de kwaliteit te handhaven hanteert Unica 

een strikt voorkeursbeleid voor wat betreft leveranciers. 

Voorkeursleveranciers worden periodiek beoordeeld op 

hun prestaties door de centrale inkoopafdeling. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wordt steeds 

belangrijker. In 2014 zijn op dit gebied met diverse 

leveranciers convenanten afgesloten. 

Aandeelhouders 
Het aandelenkapitaal is volledig vertegenwoordigd in de 

Raad van Commissarissen. De dialoog met de aandeel-

houders vindt feitelijk plaats tijdens de reguliere Raad  

van Commissarissenvergadering en tijdens tussentijds 

informeel overleg. Eenmaal per jaar wordt er een 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden, 

waarin de jaarrekening en resultaatbestemming worden 

besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Brancheorganisaties en platforms 
Voor branche-brede zaken is Unica lid van branche-

organisatie Uneto-VNI. Unica werkte binnen deze 

organisatie in 2014 actief mee aan de campagne  

‘Techniek achter Nederland’. Medewerkers van Unica 

vervullen op diverse plaatsen functies binnen deze en 

andere organisaties, zoals de technische vereniging TVVL, 

de Dutch Green Building Council (DGBC) en het platform 

Duurzaam Gebouwd, waar Unica mede het initiatief nam 

om te komen tot het concept Gezonde Gebouwen.

 

Kennis- en onderwijsinstellingen 
Unica vindt haar status van leerbedrijf belangrijk. Op veel 

plaatsen werkt Unica samen met roc’s of hbo’s om 

toekomstig arbeidspotentieel te scholen en vertrouwd  

te maken met de praktijk.

Dialoog met belanghebbenden

Jaarrekening
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Jaarrekening

Hilton Hotel, Schiphol
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Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Actief

Vaste activa

Immateriële vaste activa(1)

Goodwill 2.126 3.041

Materiële vaste activa(2)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1.079 1.059

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.901 3.375

3.980 4.434

Financiële vaste activa(3)

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 508 610

Andere deelnemingen 1.660 1.291

Overige participaties 38 47

Vorderingen op deelnemingen 2.507 3.615

4.713 5.563

Vlottende activa

Hulpmaterialen en onderdelen 1.886 1.964

Vorderingen(4)

Debiteuren 41.811 40.387

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 2.785 1.907

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1.167 533

Vordering op aandeelhouder 1.465 579

Nog te factureren 453 349

Overige vorderingen en overlopende activa 5.192 5.039

52.873 48.794

Liquide middelen 13.858 8.722

79.436 72.518

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 
(voor winstbestemming) 
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Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Passief

Groepsvermogen(5) 26.434 26.078

Voorzieningen(6) 2.795 3.421

Kortlopende schulden

Onderhanden projecten(7) 12.097 10.136

Schulden aan leveranciers 22.286 17.637

Belastingen en premies sociale verzekeringen(8) 5.565 6.391

Te betalen personeelskosten 7.235 6.478

Nog te ontvangen facturen m.b.t. opgeleverde projecten 2.037 1.552

Overige schulden en overlopende passiva 987 825

50.207 43.019

79.436 72.518

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 
(voor winstbestemming) 



Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Netto omzet(9) 262.108 235.433

Mutatie saldi gefactureerde termijnen inzake onderhanden projecten 8.768 16.693

Opgeleverde werken 270.876 252.126

Mutatie onderhanden projecten -6.837 -20.319

Totale bedrijfsopbrengsten 264.039 231.807

Directe kosten

Materialen 72.595 65.953

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 59.274 38.347

131.869 104.300

Bruto marge 132.170 127.507

Bedrijfskosten

Lonen en salarissen(10) 69.869 70.365

Sociale lasten 11.039 10.291

Pensioenlasten 8.436 7.205

Afschrijvingen immateriële vaste activa 915 915

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.598 1.943

Inleen derden 12.083 11.673

Overige bedrijfskosten(11) 25.657 27.177

129.597 129.569

Bedrijfsresultaat 2.573 -2.062

Resultaat van niet geconsolideerde ondernemingen 231 207

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren 0 -605

Rentebaten 581 545

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 3.385 -1.915

Belastingen(12) -1.029 639

Resultaat na belastingen 2.356 -1.276

Geconsolideerde winst- en verliesrekening  
over 2014
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Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Verloop liquiditeitspositie

Stand per 1 januari 8.722 1.185

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.376 7.914

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.240 -377

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.000 0

Stand per 31 december 13.858 8.722

EBIT 2.573 -2.062

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 2.513 2.858

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

Rente 581 545

Ontvangen dividend 467 0

Belastingen -1.128 -800

Mutatie voorzieningen -241 -323

-321 -578

Mutaties werkkapitaal:

Voorraden 78 201

Onderhanden projecten 1.961 6.810

Debiteuren -1.424 3.917

Overige vorderingen -2.231 3.269

Kortlopende schulden 5.227 -6.501

3.611 7.696

Kasstroom uit operationele activiteiten 8.376 7.914

Investeringen in materiële vaste activa -1.144 -517

Investeringen in financiële vaste activa -96 -285

Desinvesteringen in financiele vaste activa 0 425

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.240 -377

7.136 7.537

Betaald dividend -2.000 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.000 0

Kasstroom 5.136 7.537

Geconsolideerd kasstroomoverzicht  
over 2014
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Activiteiten
Unica Groep B.V. ontzorgt haar opdrachtgevers met 

duurzame technologische oplossingen voor veiligheid, 

communicatie en comfort.

Groepshoofd 
De vennootschap maakt deel uit van een economische 

eenheid met als groepshoofd Eco Investment Group B.V.  

te Zwolle. De financiële gegevens van de vennootschap 

zijn tezamen met de andere tot de groep behorende 

vennootschappen opgenomen in de geconsolideerde 

jaarrekening van Eco Investment Group B.V.  Deze 

jaarrekening wordt gedeponeerd bij het Handelsregister 

te Zwolle.

Grondslagen voor consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Unica Groep B.V. 

zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep 

behorende maatschappijen en andere rechtspersonen 

waarop een overheersende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt 

gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld 

met toepassing van de grondslagen voor de waardering 

en de resultaatbepaling van Unica Groep B.V.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en 

de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen 

en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de 

onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van 

derden in het vermogen en in het resultaat van 

groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsoli-

deerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschap-

pijen en de andere in de consolidatie meegenomen 

rechtspersonen en vennootschappen worden geconsoli-

deerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden 

de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen 

de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geacti-

veerd en afgeschreven over de economische levensduur. 

De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de 

consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de 

groepsband wordt verbroken. 

De in de consolidatie begrepen groepsmaatschappijen 

zijn: 

• Unica Installatietechniek B.V. te Hoevelaken; 

• Unica Regeltechniek B.V. te Hoevelaken; 

• Unica Networks & Services B.V. te Hoevelaken;

• Unica Ecopower B.V. te Hoevelaken; 

• Unica Fastcom B.V. te Hoevelaken; 

• Unica Automatic Sprinkler B.V. te Hoevelaken; 

• Unica Marine B.V. te Hoevelaken; 

• Unica Thissen B.V. te Sevenum; 

• Regel Partners B.V. te Hoevelaken.

Unica Groep B.V. heeft 100% aandeel in het geplaatst 

kapitaal van bovenstaande groepsmaatschappijen.

Algemene grondslagen voor de opstelling 
van de geconsolideerde jaarrekening 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de 

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van 

het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmo-

del.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 

ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Toelichting op de geconsolideerde 
jaarrekening
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Financiele instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 

financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 

als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 

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. 

Indien het financiële instrument niet in de balans is 

opgenomen wordt de informatie over de reële waarde 

gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans 

opgenomen rechten en verplichtingen’. Voor de grondsla-

gen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen 

naar de behandeling van de balanspost.

Toepassing van artikel 2:402 BW 
De financiële gegevens van Unica Groep B.V. zijn verwerkt 

in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikma-

kend van artikel 2:402 BW, Unica Groep B.V. kan volstaan 

met een verkorte winst- en verliesrekening in de 

enkelvoudige jaarrekening. 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het 

bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse 

afschrijvingen bedragen een percentage van de bestede 

kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is 

gespecificeerd. Er wordt een afschrijvingstermijn van 7 of 

10 jaar gehanteerd. De afschrijvingstermijn is in afwijking 

van artikel 2:386 lid 3 BW, omdat dit beter overeenkomt 

met de verwachte levensduur. Voor de betaalde goodwill 

gerelateerd aan de verwerving van kennisintensieve 

bedrijven hanteert Unica een afschrijvingstermijn van 10 

jaar. De economische levensduur en afschrijvingsme-

thode worden aan het einde van elk jaar opnieuw 

beoordeeld. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduren en 

berekend volgens de lineaire methode.  Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste 

gebracht van het resultaat op het moment dat dit zich 

voordoet.

Financiële vaste activa 

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed 

van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 

uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermo-

genswaarde, doch niet lager dan nihil. 

Deze netto vermogenswaarde wordt berekend op basis 

van de grondslagen van Unica Groep B.V. Deelnemingen 

met een negatieve nettovermogenswaarde worden op 

nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of 

ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende 

deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft 

de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar 

schulden in staat te stellen, wordt een voorziening 

gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze 

voorziening wordt rekening  gehouden met reeds op 

vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 

voorzieningen voor oninbaarheid.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het 

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden 

gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepas-

sing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake 

wanneer de realiseerbare waarde lager is dan de 

boekwaarde. De vorderingen op en leningen aan 

deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden 

bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen.

Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
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Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door 

individuele beoordeling van de voorraden. De waardering 

van de voorraad grond- en hulpstoffen komt tot stand op 

basis van gewogen gemiddelde prijzen.

Onderhanden projecten 

De onderhanden projecten in opdracht van derden 

worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkos-

ten 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 projectactivi-

teiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project 

en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 

kunnen worden toegerekend. 

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 aan het 

uitgevoerde werk toe te rekenen winst wordt bepaald op 

basis van de op balansdatum aan het onderhanden 

project bestede uren in verhouding tot de naar 

verwachting aan het project totaal te besteden uren. 

Indien het totaal van alle onderhanden projecten een 

debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresen-

teerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle 

onderhanden projecten een creditsaldo vertoont, wordt 

het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende 

schulden. In het boekjaar gerealiseerde projectopbreng-

sten worden als opbrengsten in de  winst 

-en- verliesrekening verwerkt in de post wijziging in 

onderhanden projecten zolang het project nog niet is 

voltooid. Projectkosten zijn verwerkt in de kosten van 

grond- en hulpstoffen en in de kosten van uitbesteed 

werk en andere externe kosten.

Debiteuren 

Vorderingen op handelsdebiteuren worden opgenomen 

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs 

is gelijk aan de nominale waarde onder de aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgeno-

men tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen.

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 

dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehou-

den.

Voorzieningen 

De voorziening garantieverplichtingen wordt opgeno-

men voor de geschatte kosten die naar verwachting 

voortvloeien uit per balansdatum lopende garantiever-

plichtingen uit hoofde van geleverde goederen en 

diensten. Garantieclaims worden ten laste van deze 

voorziening gebracht. 

Voor de in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen 

aan de medewerkers is een voorziening opgenomen. In 

de berekening is rekening gehouden met de achterlig-

gende diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop 

van de medewerkers, rekening houdende met de 

specifieke inhoud van de jubileumregeling en de sociale 

lasten. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd 

toegerekend, en contant gemaakt tegen 5%. 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit 

hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale 

balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen 

ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvul-

digd met het geldende belastingtarief. Op deze 

voorziening worden in mindering gebracht de in de 

toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde 

van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor 
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zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale 

winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. De 

voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij de eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs

Netto-omzet 

Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening 

gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het 

verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek 

van kortingen en exclusief omzetbelasting. 

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde 

ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van 

betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 

financiële beleid, wordt opgenomen het aan de 

vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van 

de deel nemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis 

van de bij Unica Groep B.V. geldende grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling. 

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op 

het zakelijk en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt 

het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan 

vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Lonen en salarissen 

De onderneming is aangesloten bij het bedrijfstakpensi-

oenfonds Metaal en Techniek. De pensioenverplichtingen 

uit hoofde van de regeling met het bedrijfstakpensioen 

worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerderbenadering’. 

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. Deze 

additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplich-

tingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, 

leiden tot lasten voor de vennootschap en worden in de 

balans opgenomen in een voorziening. 

Unica kent een middelloonregeling.

Ultimo 2014 (en 2013) waren er voor de groep geen 

pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 

verschuldigde premie.

Belastingen 

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het 

geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 

waarbij rekening wordt gehouden met permanente 

verschillen tussen de winstberekening volgens de 

jaarrekening en de fiscale winstberekening. 

Grondslagen voor de opstelling van het geconsoli-

deerd kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de 

indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-

stroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend 

tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen 

inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het 

kasstroomoverzicht getoond. 

Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en 

ontvangen dividenden worden opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde 

dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.
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(1) Immateriële vaste activa

Goodwill

Het verloop is als volgt:

Toelichting op de geconsolideerde balans

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Boekwaarde per 1 januari 3.041 4.056

Investering 0 0

3.041 4.056

Afschrijving 915 1.015

Boekwaarde per 31 december 2.126 3.041

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 3.233 4.970

Historische kostprijs per 31 december 5.359 8.011

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 4.970 4.934

Historische kostprijs per 1 januari 8.011 8.990
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(2) Materiële vaste activa

Bedragen in 1.000 euro’s

Bedrijfs-
gebouwen 

en -terreinen

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen

Totaal 
materiële 

vaste activa
2014

Totaal 
materiële 

vaste activa
2013

Aanschaffingswaarde per 1 januari 2.054 12.876 14.930 14.413

Investeringen 171 991 1.162 517

2.225 13.867 16.092 14.930

Desinvesteringen 178 1.737 1.915 0

Aanschaffingswaarde per 31 december 2.047 12.130 14.177 14.930

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 995 9.501 10.496 8.553

Afschrijvingen 151 1.447 1.598 1.943

1.146 10.948 12.094 10.496

Terugboeking afschrijving op desinvesteringen 178 1.719 1.897 0

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 968 9.229 10.197 10.496

Boekwaarde per 31 december 1.079 2.901 3.980 4.434

Boekwaarde per 1 januari 1.059 3.375 4.434 5.860

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen de 3% en 10% en voor de andere bedrijfsmiddelen  
tussen de 10% en 50%. 

Het verloop is als volgt:
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(3) Financiële vaste activa 

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 

Dit betreft:

Gezien de korte doorlooptijd tussen balansdatum en het moment van opmaken van de jaarrekening is het niet mogelijk 

gebleken de definitieve jaarrekeningen van alle minderheidsdeelnemingen te verkrijgen. Derhalve zijn ten behoeve van   

de post deelnemingen de resultaten over het boekjaar 2014 geschat op basis van tussentijdse berichtgeving en   

managementinformatie.  

Bedragen in 1.000 euro’s Belang % 2014 2013

Unica Schutte ICT B.V. te Hoevelaken 50% 1.571 1.273

UR Cool B.V. te Den Ham 50% 9 9

Voorst Energie B.V. te Zwolle 50% 35 9

GreenStep B.V. te Houten 50% 39 0

Servicepartners Midden-Holland B.V. te Bodegraven 33¹⁄₃% 6 0

Unica Dura Vermeer Datacenters v.o.f. 33¹⁄₃% 0 0

1.660 1.291

Bedragen in 1.000 euro’s Belang % 2014 2013

UDV Energie Schuttersveld v.o.f. te Hoevelaken 50% 0 0

UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken 50% 8 10

UDV Energie Druten v.o.f. te Hoevelaken 50% 0 0

Installatie Combinatie Isala v.o.f. te Bunnik 25% 300 300

IC CUW v.o.f. te Zwolle 50% 200 300

Gaia Energy v.o.f. te Hoevelaken 33¹⁄₃% 0 0

Combinatie Duurzame Uitvoering Sniep v.o.f. te Utrecht 50% 0 0

Soledair B.V. te Bodegraven 16²⁄₃% 0 0

508 610

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Stand per 1 januari 610 300

Resultaat boekjaar 198 310

Dividend -300 0

Stand per 31 december 508 610

Andere deelnemingen

Dit betreft:

Het verloop van de deelnemingen in overige verbonden maatschappijen is als volgt:
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Vorderingen op deelnemingen

Dit betreft een vijftal leningen waarover een rentepercentage van 2,5%-5% in rekening wordt gebracht. Aflossingen vinden 

plaats in onderling overleg. Nadere zekerheden zijn niet gesteld. Een tweetal leningen is achtergesteld ten opzichte van 

andere schuldeisers van de betreffende deelnemingen. Het totaal van deze twee schulden bedraagt € 162.000. Het verloop 

van de vorderingen is als volgt weer te geven:

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Debiteuren 42.367 42.874

Af: voorziening dubieuze debiteuren -556 -2.487

41.811 40.387

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Saldo per 1 januari 3.615 3.472

Uitgegeven leningen 90 285

Lening thans gerubriceerd onder vorderingen -750 0

Mutatie voorziening -448 -142

2.507 3.615

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

Er wordt 5% rente in rekening gebracht over het geïnvesteerd vermogen.

Liquide middelen

Voor een bedrag van € 166.000 (2013: € 56.000) staan de liquide middelen op G-rekeningen, en staan daardoor niet  

ter vrije beschikking van de groep.

(5) Groepsvermogen

Voor een nadere toelichting ter zake wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans van Unica Groep B.V. 

(4) Vorderingen

Debiteuren:

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Stand per 1 januari 1.291 1.136

Verwerving nieuwe deelnemingen 6 0

Resultaat 531 155

Dividend -168 0

Stand per 31 december 1.660 1.291

Het verloop is als volgt:
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Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Stand per 1 januari 2.116 2.049

Dotatie 2.621 2.354

Onttrekking -2.942 -2.287

1.825 2.116

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Stand per 1 januari 920 967

Dotatie 50 0

Vrijval 0 -47

970 920

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Stand per 1 januari 385 728

Vrijval -385 -343

0 385

Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:

Het verloop van de voorziening latente belastingen is als volgt

Het verloop van de voorziening voor garantieverplichtingen is als volgt: 

(6) Voorzieningen 

Deze betreffen:

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Garantieverplichtingen 1.825 2.116

Jubileumvoorziening 970 920

Latente belastingen 0 385

2.795 3.421

De voorziening voor garantieverplichtingen is kortlopend van aard. De jubileumvoorziening is langlopend van aard. 
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(8) Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

ING Bank N.V., ABN-AMRO Bank N.V., Rabobank en N.V. Nationale Borgmaatschappij hebben aan Unica Groep B.V. en haar 

dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband hiermee 

hebben de groepsmaatschappijen zich jegens deze bankiers hoofdelijk aansprakelijk gesteld.  Het totaal van de afgegeven 

bankgaranties beloopt € 6.588.000. De vennootschap heeft overeenkomsten afgesloten inzake leasing van bedrijfsauto’s. 

De totale jaarlast bedraagt € 5.325.000. De leaseverplichtingen van 1 tot 5 jaar bedragen € 7.531.000.  De lease verplichting-

en langer dan 5 jaar bedragen € 120.000. Door de groep zijn huurverplichtingen aangegaan die leiden tot een jaarlijkse  

last van € 3.712.000. De huurverplichting na 5 jaar bedraagt € 2.462.000. Er zijn voor € 145.000 verplichtingen aangegaan 

voor investeringen in ICT. 

 

Unica heeft aan de banken een negative pledge / pari passu / cross default verklaring verstrekt.

 

Unica heeft de verplichting de aandelen van Unica Schutte ICT B.V. die niet in haar bezit zijn in respectievelijk 2016 en 2018 

over te nemen. 

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Omzetbelasting 2.930 4.078

Loonbelasting 2.635 2.313

5.565 6.391

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Bedrag waarmee de gedeclareerde termijnen de waarde van de verrichte projecten overschrijdt -37.412 -34.184

Bedrag waarmee de waarde van de verrichte projecten de gedeclareerde termijnen overschrijdt 25.315 24.048

-12.097 -10.136

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 295.000 aan rente geactiveerd.

Uitsplitsing onderhanden projecten:

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Onderhanden projecten in opdracht van derden 165.931 176.660

Af: gedeclareerde termijnen 178.028 186.796

-12.097 -10.136

Kortlopende schulden

(7) Onderhanden projecten in opdracht van derden
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening

(10) Lonen en salarissen

In de salariskosten van 2014 is een bedrag groot € 400.000 (2013: € 888.000) begrepen als bezoldiging van de leden van de 

directie. Dit is inclusief een pensioenlast van € 43.000 en € 7.800 kosten crisisheffing. De commissarissenbeloning bedroeg   

over het boekjaar € 78.416 (2013: € 92.500). 

Pensioenen   

De pensioenregeling is gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek. Daarbij worden 

de opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende   

premiebetalingen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds respectievelijk ondernemingspensioen-

fonds bedraagt ultimo 2014 102,8%. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de vennootschap geen verplichting 

tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. 

Gemiddeld aantal werknemers   

Het gemiddeld aantal medewerkers van de in de consolidatie betrokken vennootschappen bedroeg eind 2014  

1.540 werknemers. De verdeling over de diverse omzetgroepen is als volgt: 

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Installatietechniek 76.377 88.122

Technisch beheer 112.355 92.445

Gespecialiseerde bedrijven 73.376 54.866

262.108 235.433

Aantallen in fte’s 2014 2013

Installatietechniek 440 507

Technisch beheer 731 674

Gespecialiseerde bedrijven 300 293

Ondersteunend personeel 69 71

1.540 1.545

(9) Omzetverdeling

De omzet wordt overwegend in Nederland gerealiseerd.
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(11) Overige bedrijfskosten

Honoraria accountantsorganisatie

Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe 

accountant en de accountantsorganisatie bedragen € 98.500. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

(12) Belastingen

De effectieve belastingdruk (30,2%) wijkt af van het nominale tarief (25%). Dit wordt veroorzaakt door afschrijving goodwill 

en resultaat deelneming.

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Belastingen over fiscaal resultaat -1.414 982

Mutatie voorziening voor latente belastingen 385 -343

Belasting volgens de winst- en verliesrekening -1.029 639

Transacties met verbonden partijen

Unica Groep B.V. heeft voor een bedrag van € 1.325.000 gefactureerd aan Unica Financial Services B.V. inzake beheer van

WKO-installaties.

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Huisvestingskosten 5.513 5.265

Verkoopkosten 783 1.628

Vervoerskosten 8.304 8.922

Overige personeelskosten 3.384 5.309

Algemene kosten 7.673 6.053

25.657 27.177

2014 2013

Controle van de jaarrekening 80.000 80.000

Andere controleopdrachten 1.000 2.400

81.000 82.400



Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Actief

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Goodwill 2.126 3.041

Financiële vaste activa(1)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 5.021 4.037

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 508 610

Andere deelnemingen 1.660 1.291

Overige participaties 38 47

Vorderingen op deelnemingen 2.507 3.615

9.734 9.600

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 2.785 1.907

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1.167 533

Vorderingen op groepsmaatschappijen 6.458 0

Vordering op aandeelhouder 1.465 579

Overige vorderingen en overlopende activa 1.500 1.500

13.375 4.519

Liquide middelen 1.199 25.544

26.434 42.704

Enkelvoudige balans per 31 december 2014 
(voor winstbestemming) 
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Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Passief

Eigen vermogen(2)

Geplaatst kapitaal 10.000 10.000

Wettelijke reserve deelnemingen 618 300

Agio 383 383

Overige reserves 13.077 16.671

Resultaat boekjaar 2.356 -1.276

26.434 26.078

Voorzieningen(3) 0 12.878

Kortlopende schulden

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 3.748

26.434 42.704

Enkelvoudige balans per 31 december 2014 
(voor winstbestemming) 
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Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

Uit groepsmaatschappijen 2.806 -722

Uit overige verbonden partijen 231 207

3.037 -515

Overige baten en lasten na belastingen -681 -761

Resultaat na belastingen 2.356 -1.276

Enkelvoudige winst- en verliesrekening 
over 2014
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Toelichting op de enkelvoudige balans en 
winst- en verliesrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Voor de algemene grondslagen 

voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het 

resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de 

toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt  

uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde 

wordt berekend op basis van de grondslagen van Unica Groep B.V. Als de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de 

deelneming op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die 

feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer de vennootschap 

geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft 

de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij 

het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming 

in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

 

Vergelijkende cijfers
De presentatie van de post vordering op groepsmaatschappij en deelneming in overige verbonden maatschappijen is 

aangepast overeenkomstig de vigerende verslaggevingsstandaarden. De aanpassing heeft geen invloed op vermogen en 

resultaat.
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Deelnemingen in overige verbonden partijen
Voor het verloop van en de toelichting op de onderscheiden posten wordt verwezen naar de toelichting 

op de gecon solideerde balans.

(2) Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 50.000.000, onderverdeeld in 50.000.000 

gewone aandelen van € 1 nominaal. De gewone aandelen zijn onderverdeeld in aandelen -A, -B, -C, -D en -E. 

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Geplaatst en volgestort zijn

5.000.000 gewone aandelen-A 5.000 5.000

5.000.000 gewone aandelen-B 5.000 5.000

10.000 10.000

Belang %

Unica Installatietechniek B.V. Hoevelaken 100

Unica Ecopower B.V. Hoevelaken 100

Unica Fastcom B.V. Hoevelaken 100

Unica Thissen B.V. Sevenum 100

Regel Partners B.V. Hoevelaken 100

Unica Regeltechniek B.V. Hoevelaken 100

Unica Automatic Sprinkler B.V. Hoevelaken 100

Unica Networks & Services B.V. Hoevelaken 100

Unica Marine B.V. Hoevelaken 100

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Stand per 1 januari 4.037 6.656

Verwerving nieuwe deelnemingen 20 100

Bij: resultaat 2.806 -1.221

Overboeking uit/naar voorziening -12.878 3.191

Af: dividend -733 -4.689

Bij: agiostorting 11.769 0

5.021 4.037

(1) Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Unica Groep B.V. heeft voor al haar groepsmaatschappijen een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig  

art. 2:403 BW afgegeven. 

Unica Bodegraven B.V., Unica Climatech B.V. en Unica Meweco B.V. zijn in 2014 door een juridische fusie opgegaan in Unica 

Installatietechniek B.V.

Het verloop is als volgt:
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Agio:

Betreft het verschil tussen de waarde van de indertijd ingebrachte activa en de nominale waarde 

van de uitgegeven aandelen. 

Overige reserves:

(3) Voorzieningen

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Saldo per 1 januari 16.671 15.130

Af: toevoeging reserve deelnemingen -318 -200

af: dividenduitkering -2.000 0

Af: uit resultaatbestemming 2013/2012 -1.276 1.741

13.077 16.671

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Saldo per 1 januari -1.276 1.741

Resultaat boekjaar 2.356 -1.276

Resultaatbestemming, naar overige reserves 1.276 -1.741

2.356 -1.276

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Stand per 1 januari 12.878 10.418

Vrijval/dotatie -12.878 2.460

0 12.878

De voorzieningen zijn overwegend kortlopend van aard. 

Resultaat boekjaar:

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013

Saldo per 1 januari 300 100

Bij: toevoeging 318 200

618 300

Wettelijke reserve deelnemingen:



Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit  

dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.  

De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor 

de schulden van deze vennootschappen onder firma. 

ING Bank N.V., ABN-AMRO Bank N.V., Rabobank en N.V. Nationale Borgmaatschappij hebben aan Unica Groep B.V. en

haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband

hiermee heeft Unica Groep B.V. zich jegens deze bankiers hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

Transacties met verbonden partijen
Unica Groep B.V. brengt rente in rekening aan de werkmaatschappijen. In 2014 ging het om een bedrag van € 644.000. 

Aantal werknemers
De vennootschap heeft in 2014 geen werknemers in dienst (2013:0) 

Ondertekening van de jaarrekening
Zwolle, 22 april 2015

De directie:   De Raad van Commissarissen:

drs. J. Quist MM  ir. A.C. van Rhee, voorzitter

K.A.G. Moser MBA  drs. H ten Hove 

   ir. D. van Vliet 

Overige 
gegevens
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Overige 
gegevens

Bataviastad, Lelystad



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen  verklaring.

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat 
De winst staat, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, ter beschikking van de algemene 

vergadering. Indien dividend uitkering wordt overwogen, brengen uitsluitend de houders van aandelen-A, c.q. van die van 

aandelen-B, -C, -D, -E, een bindend advies uit aan de algemene vergadering over de hoogte van het dividend op ieder van 

voorgenoemde categorieën van aandelen; voor zover de winst niet als dividend op de betreffende categorie van aandelen 

wordt uitgekeerd, zal die resterende winst worden geboekt op onderscheiden rekeningen, te weten: reserve aandelen-A, 

reserve aandelen-B, reserve aandelen-C, reserve aandelen-D, reserve aandelen-E. 

Winstbestemming 2013 
Conform het besluit van de algemene vergadering is het verlies ten laste gebracht van de overige reserves.

Voorstel resultaatverwerking 2014 
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winst over 2014 van € 2.356.000 toe te voegen aan de algemene 

reserves. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. Tevens stelt de directie aan de Algemene Vergadering voor om 

€ 2.000.000 dividend uit te keren ten laste van de overige reserves. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant

Aan de Algemene Vergadering van

Unica Groep B.V.

Postbus 673

8000 AP Zwolle

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2014 van Unica Groep B.V. te Zwolle gecontroleerd. Deze 

jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en 

enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehan-

teerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 

oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang 

bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 

beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 

gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 

hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een 

evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor 

ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Unica 

Groep B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van 

het onderzoek of het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 

opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij 

dat het verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

artikel 2:391 lid 4 BW.

Zwolle, 22 april 2015

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend,

drs. A.J.E. Jansman RA
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Bijlagen niet 
behorende tot de 

jaarrekening

Booking.com, Amsterdam



Over dit verslag
Unica rapporteert jaarlijks over een geheel boekjaar dat loopt van januari tot en met december. Dit verslag beslaat het boekjaar 

2014. De reikwijdte ervan beslaat Unica Groep B.V., haar werkmaatschappijen en diverse deelnemingen/samenwerkingsverban-

den waarin Unica participeert.

 

Dit is het derde jaar met geïntegreerde financiële en maatschappelijke verslaglegging. Naast onze financiële prestaties willen wij 

transparant rapporteren over onze sociaal maatschappelijke en ecologische prestaties.

In tegenstelling tot de financiële verslaglegging beslaat de reikwijdte van de maatschappelijke verslaglegging uitsluitend de 

eigen werkmaatschappijen en niet de deelnemingen en samenwerkingsverbanden.

 

Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting lnitiative (GRI), 

versie 3.1., niveau C. Volgend jaar zal er gerapporteerd gaan worden volgens de GRI-standaard G4.

 

Bij het bepalen van de belangrijkste maatschappelijke thema’s en onderwerpen is een analyse gemaakt van de prestaties van 

andere partijen in de branche en is de relevantie van de prestatie-indicatoren zoals die zijn weergegeven in het GRI raamwerk 

beoordeeld.

Daarnaast hebben we een analyse gemaakt van onze belanghebbenden. Op basis van deze analyses zijn diverse gesprekken 

gevoerd om te komen tot de belangrijkste thema’s en onderwerpen die richting geven aan onze maatschappelijke rol.

De thema’s spitsen zich toe op maatschappelijke waarde, onze medewerkers en duurzaamheid. In dit jaarverslag is gezien  

de marktomstandigheden extra aandacht besteed aan de financiële aspecten. Voor met name onze financiële stakeholders, 

onze klanten en medewerkers is dit verslag een bruikbare informatiebron. 

 

Voor vragen over dit verslag: info@unica.nl
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GRI-indicatoren

Profit

1. Dekking van de verplichting in verband 
met het vastgestelde uitkeringenplan van de 
organisatie (EC 3) 

Pensioen voor Metaal & Techniek en Metalelektro

Werknemers en werkgevers in de sectoren Metaal & 

Techniek en Metaalsector krijgen een zoveel mogelijk 

eenzelfde gelijke pensioen regeling. 

Huidige dekkingsgraad PMT 

PMT heeft in de jaren 2013 en 2014 een aantal besluiten 

genomen die moeten bijdragen tot een betere financiële 

situatie. Het opbouwpercentage is verlaagd, medewerkers 

blijven langer doorwerken en de premie is licht gedaald.  

Eind 2014 was de dekkingsgraad 102,8%. Medio februari 

2015 is de dekkingsgraad 100,2%.

Premie PMT

In 2014 is de pensioen verhouding tussen werkgever en 

werknemer in de premie 63,2% (2013: 53,2%) versus 36,8% 

(2013: 46,8%) . De totale premie is 31,2% (2013: 32,3%) van 

de pensioengrondslag. Deelname aan het pensioenfonds is 

100% (is een verplichting voor iedereen). De komende 5 

jaren wordt een gelijke premie gehanteerd. De premie 

daalt met 0,4% van de pensioengrondslag.

Standaard pensioenleeftijd van 67 jaar

De standaard pensioenleeftijd wordt 67 jaar. Bestaande 

pensioenrechten worden per 1 januari 2015 omgerekend 

naar een pensioendatum van 67 jaar. Het maandelijks 

pensioen wordt door die omzetting hoger, omdat er 

minder lang wordt uitgekeerd. De totale waarde van het  

al opgebouwde pensioen blijft na de omzetting gelijk. 

Medewerker kunnen ervoor kiezen langer of korter te 

werken dan tot 67 jaar. De pensioenuitkering wordt  

hierop verhoogd cq verlaagd.

Jaarlijkse opbouw

Het pensioen dat medewerkers jaarlijks opbouwen wordt 

aangepast aan het wettelijk maximum van 1,875% van de 

pensioengrondslag. Het opbouwpercentage bedroeg 

1,9%. De verlaging van het opbouwpercentage in 

combinatie met de verhoging van de pensioenleeftijd 

betekent dat medewerkers langer moeten werken om 

hetzelfde pensioen te bereiken.

Nabestaandenpensioen

Er wordt een (kapitaal gedekt) nabestaandenpensioen 

opgebouwd ter hoogte van 50% (was 70%). Naast het  

op te bouwen partnerpensioen is er een verzekerd 

nabestaandenpensioen ter hoogte van 20% van het 

ouderdomspensioen.

 

Vrijwillig extra opbouwen voor hogere inkomens

De nieuwe pensioenregeling wordt verplicht voor 

inkomens tot € 70.000 per jaar. Voor inkomens tussen  

€ 70.000 en € 100.000 biedt de pensioenregeling een per 

bedrijf vrijwillig af te sluiten aanvullende pensioenopbouw. 

De (beoogde) opbouw van de vrijwillige regeling bedraagt 

70% van de basisregeling. 

2.  Significante financiële steun van  
de overheid

 

Bedragen in euro’s Subsidie 2014 Subsidie 2013

Wat

Subsidie praktijkleren 114.000

ESF* 400.000,- *

Arbeidsongeschiktheidsfonds  400.000,- **

*   ESF ontvangen in 2013 uit eerdere periode
**  incidentale bate 2013

Unica heeft in 2014 € 751.000 aan opleidingskosten 

besteed.
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Planet

3.  Direct en indirect energieverbruik door primaire energiebron (EN 3 & 4)

Eenheid 2014 2013

Energieverbruik

Gebouwgebonden energieverbruik GJ 22.435 23.629

Gebouwgebonden energieverbruik GJ / m2 0.733 0.763

Energieverbruik voertuigen GJ 63.081 64.702

Aantal gedeclareerde km (privé auto) in GJ GJ 10.340 11.053

Hoeveel getankte benzine GJ 8.461 10.613

Hoeveel getankte diesel GJ 44.057 42.351

Hoeveel getankte LPG GJ 224 685

Zelfopgewekte warmte uit WKO (gas equivalent). m3 49.302 78.065

Zelfopgewekte koude uit WKO (gas equivalent). m3 50.543 43.592

Het betreft: 
• Hoevelaken
• Oosterhout 
• Rotterdam

• Venlo
Wel WKO. geen meter:

• Amsterdam

Zelfopgewekte elektriciteit door PV panelen*
Het betreft:

• Hoevelaken
• Oosterhout
• Rotterdam

• Venlo

KWh 83.460 15.793

* de PV-panelen in Hoevelaken zijn een groot deel van 2013 buiten gebruik geweest Tabel 1
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4.  Totale directe, indirecte en andere relevante emissie van  
broeikasgassen naar gewicht (EN 16 & 17) 

Unica Eenheid 2014 2013

Gegevens CO
2
-equivalent Gegevens CO

2
-equivalent

CO
2
 scope 1

Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 136.983 250 170.885 312

Houtmot of pallets Brandstoffen m3 0 0 8.57 0.378

Koudemiddel - R407c Emissies kg 0 0 7 12.4

Koudemiddel - R22 (geregenereerd) Emissies kg 0.3 0.543

Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 256.393 713 329.005 915

Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 1.223.792 3.837 1.185.834 3.718

Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer liter 9.344 17.4 27.419 51

(Sub)totaal 4.817 4.696

CO
2
 scope 2

Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kWh 1.938.422 1.020 2.010.095 915

Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit kWh 670.248 -226 684.817 -93.8

Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit kWh 785.332 -413 524.420 -231

Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit kWh 476.140 -250 782.663 -344

Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit kWh 3.351 -1.76 5.127 1.92

Waarvan groene stroom uit stortgas Elektriciteit kWh 0 0 0 0

zelf opgewekte teruggeleverde stroom Elektriciteit kWh 10.773 -5.67 0 0

Personenwagen in km Zakelijk verkeer km 4.238.652 890 4.642.327 975

 (Sub)totaal 1.013 1.219

CO
2
 scope 3

Drinkwater Water & afvalwater m3 4.556 1.36 4.146 1.24

Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier kg 42.400 51.2 47.110 56.9

 (Sub)totaal 52.6 58.1

Totaal
Totaal 5.883 5.974

Compensatie 246 0

Netto CO
2
-uitstoot (ton) 5.637 5.974

Tabel 2

5. Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode (EN 22)

Afval naar samenstelling in kilogram 2014 2013

Folie / Kunststoffen 4.333 2.751

Gevaarlijk afval 4.738 5.475

Papier / Karton* 129.063 113.392

Hout 8.060 15.544

Metalen 16.355 14.380

Restafval 220.973 196.348

Totaal bovenstaande 383.522 347.890

Tabel 3*incl. documentvernietiging, voor alle genoemde afvalstromen is ook de verwerkingsmethode bekend.

Vanaf 2012 is de informatie van onze voorkeursleverancier “Van Gansewinkel” er zijn enkele vestigingen die hun afval niet via Van Gansewinkel 
laten afvoeren. Daarnaast is het afval dat van de bouwplaatsen komt vaak onvoldoende inzichtelijk, omdat dit niet door Unica wordt afgevoerd.
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6. Labeling kantoren Unica

7. Labeling geel kenteken leaseauto’s Unica

Vestiging postcode nummer energielabel 2014 energielabel 2013

Amsterdam 1042 AX 92 A A

Arnhem 6831 AE 19 nb nb

Bodegraven 2411 NG 2 nb nb

Eindhoven (Son) 5692 EG 5204 nb nb

Emmen 7812 HZ 34 A+ A+

Geleen 6163 HG 8-10 nb nb

Groningen 9743 AJ 5 E E

Hengelo 7555 EL 46a nb nb

Hoevelaken 3871 MT 15 A++ A++

Oosterhout 4901 BC 1 A A

Rotterdam 3045 AS 200 A+ A+

Venlo 5928 LD 2 A nb

Zwolle 8024 HA 2 B B

In 2014 is voor het hoofdkantoor in Hoevelaken het certificaat BREEAM*** gehaald 
In 2015 zal het kantoor in Groningen worden voorzien van een nieuw label en zal het label voor Venlo definitief 
worden vastgesteld

Tabel 4
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People

Ongevallen overzicht 2014 2013

Ongevallen frequentie-index 3.8 6.7

Gemiddelde verzuimduur 20.6 29.8

Ongevallenverzuimpercentage 0.067 0.16

Ziekteverzuim 3.78 3.6

Aantal meldingen aan de Arbeidsinspectie als gevolg van een ongeval 1 0

Aantal ongevallen met dodelijke afloop 0 0

Tabel 7

9 .  Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en  
het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio (LA7).

 

8. Totale personeelsbestand, inclusief in- en uitstroom (LA1 & 2)

10. Opleiding. prestatie en loopbaanontwikkeling (LA10. 11 en 12).

Programma’s die vanuit de Unica Academy in 2014 hebben gelopen.

Deelnemers 2014 2013

Persoonlijke effectiviteit 52 96

Management 11 26

Klant en Commercie 7 36

Projectmanagement 12 42

Vakopleidingen 1.101 1.059

Er wordt gemiddeld 23.6 uur per medewerker per jaar besteed aan opleidingen. Er is geen onderverdeling naar
werknemerscategorie gehanteerd. (LA10)

98% van de medewerkers wordt regelmatig ingelicht over prestatie- en loopbaanontwikkeling. 15% van de 
medewerkers heeft een persoonlijk opleidingsplan. (LA12)

Tabel 8

2014 man vrouw 2013 man vrouw

Aantal medewerkers 1.597 1.447 151 1.609 1.463 145

Tijdelijk dienstverband 193 166 27 179 163 16

Vast dienstverband 1.404 1.281 123 1.430 1.301 129

Ondersteunend 13% 9% 74% 14% 9% 76%

Indirect 36% 35% 25% 33% 30% 22%

Direct 51% 56% 1% 53% 61% 2%

Aantal Fte 1.540 1.413 132 1.545 1.406 139

peildatum week 52 2014 Tabel 6a

Instroom 2014 Uitstroom 2014

man % vrouw % totaal % man % vrouw % totaal %

Medewerkers < 30 jaar 36 2.3% 12 0.8% 48 3.0% 24 1.5% 3 0.2% 27 1.7%

Medewerkers 30-39 jaar 25 1.6% 3 0.2% 28 1.8% 30 1.9% 9 0.6% 39 2.4%

Medewerkers 40-49 jaar 16 1.0% 6 0.4% 22 1.4% 22 1.4% 1 0.1% 23 1.4%

Medewerkers 50-59 jaar 8 0.5% 1 0.1% 9 0.6% 15 0.9% 4 0.3% 19 1.2%

Medewerkers > 60 jaar 3 0.2% 1 0.1% 4 0.3% 15 0.9% 0 0.0% 15 0.9%

Totaal generaal 88 5.5% 23 1.4% 111 7.0% 106 6.6% 17 1.1% 123 7.7%

* percentage in- of uitstroom o.b.v. de gemiddelde personeelsbezetting van 2014. peildatum week 52, 2014 Tabel 6b
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GRI-tabel (G3.1, level C)

GRI-indicator Prestatie-indicator niveau paginanummer opmerkingen

1 Strategie en analyse

1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de 
organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling  
voor de organisatie en haar strategie

● 6

2 Profiel

2.1 De naam van de organisatie ● 8

2.2 Voornaamste merken, producten en diensten ● 8

2.3 Operationele structuur van de organisatie ● 8, 70

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie ● 8

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen 
met landen ofwel met grootschalige activiteiten ofwel met 
specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het 
verslag aan de orde komen

● 8

2.6 Eigendomstructuur en rechtsvorm ● 8

2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden 
bediend en soorten klanten)

● 8

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie 
Aantal werknemers
Netto-omzet
Totaal van het vermogen (onderverdeeld in schulden en eigen 
vermogen)

● 9, 36

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat 
betreft omvang, structuur en eigendom

● 16 t/m 18

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden 
toegekend

● 25, 26

3 Verslagparameters

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie  
betrekking heeft

● 62

3.2 Datum van het meest recente vorige verslag ● 16 april 2014

3.3 Verslaggevingcyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.) ● 62

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag ● 62 info@unica.nl

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag ● 62

3.6 Afbakening van het verslag (landen, divisies,  
dochterondernemingen, gehuurde faciliteiten,  
samenwerkingsverbanden, leveranciers)

● 62

3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of 
afbakening van het verslag

● 62

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden in 
gedeeltelijk eigendom, dochterondernemingen in gedeeltelijk 
eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of 
andere entiteiten die de vergelijkbaarheid tussen verschillende 
verslagperioden of verslaggevende organisaties aanzienlijk 
beïnvloeden

● 62

3.10 Uitleg over gevolgen van eerder verstrekte informatie (bijvoor-
beeld fusie/overname, verandering van het referentiejaar of 
verslaggevingperiode, etc.)

● - n.v.t.

3.11 Significante veranderingen ten aanzien van reikwijdte,  
afbakening of meetmethoden die voor het verslag zijn  
toegepast

● ongewijzigd tov 2013

3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen 
van de informatievoorziening te vinden zijn

● 68, 69
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GRI-indicator Prestatie-indicator niveau paginanummer opmerkingen

4 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 De bestuurstructuur van de organisatie, met inbegrip van 
commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam en 
verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen 
van de strategie of het overzicht van de organisatie

● 14

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan 
eveneens een leidinggevende functie heeft (en, zo ja, zijn/haar 
functie binnen het kader van de organisatie en de redenen voor 
deze situatie)

● 8

4.3 Voor organisatie met een enkelvoudige structuur: vermeld het 
aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden

● - n.v.t.

4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de  
gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of me-
dezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuursorgaan

● 8, 12, 14, 30

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden van  
de organisatie

● 32

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden ● 32, 62

Prestatie-indicatoren

EC 1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd  
en gedistribueerd

● 9, 36, 58

EC 3 Dekking van de verplichting in verband met het vastgestelde 
uitkeringenplan van de organisatie

● 63

EC 4 Significante financiële steun van de overheid ● 63

EN 3 Direct energieverbruik door primaire energiebron ● 64

EN 4 Indirect energieverbruik door primaire energiebron ● 64

EN 16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen  
naar gewicht

● 65

EN 17 Overige relevante indirecte emissie van  
broeikasgassen naar gewicht

● 65

EN 18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en 
gerealiseerde verlagingen

25, 26

EN 22 Totaal gewicht afval naar type en verwijderingmethode ● 65

EN 28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal  
niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieu-
wet- en - regelgeving

● - Geen sancties

LA 1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst 
en regio

● 67

LA 2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijds-
groep, geslacht en regio

● 67

LA 7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het 
aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

● 67

LA 10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteed aan 
opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

67

LA 11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang 
leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garan-
deren en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

25

LA 12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht 
omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

67

SO 3 Percentage van het personeel dat training in anti-corruptie-
beleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd

● 25

SO 4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van 
corruptie

● - Geen gevallen van corruptie

SO 8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal  
niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet-  
en -regelgeving

● - Geen sancties
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Organogram

Unica Automatic Sprinkler B.V.

Unica Ecopower B.V.

Unica Fastcom B.V.

Unica Marine B.V.

Unica Networks & Services B.V.

Unica Regeltechniek B.V.

Unica Schutte ICT B.V. (50%)

Regel Partners B.V.

Unica Alkmaar

Unica Amsterdam

Unica Arnhem

Unica Bodegraven

Unica Eindhoven

Unica Emmen

Unica Geleen

Unica Groningen

Unica Hengelo

Unica Hoevelaken

Unica Oosterhout

Unica Rotterdam

Unica Venlo

Unica Zwolle

Unica Projecten Noord/Oost

Unica Projecten West

Unica Projecten Zuid

Unica Projecten

Unica Installatietechniek B.V.

Unica Technisch Beheer

Unica Installatietechniek B.V.

Unica Groep B.V.

Gespecialiseerde

bedrijven

Shared Services

Deelnemingen

GreenStep B.V. (50%)

UR Cool B.V. (50%)

Voorst Energie B.V. (50%)

Gaia Energie v.o.f. (33,3%)

UDV Energie v.o.f. (50%)

Soledair B.V. (16,3%)

Unica Dura Vermeer
Datacenters v.o.f. (50%)



Personalia Directie en Raad van Commissarissen

Naam en achtergrond M/V Geb. jaar (Neven-)functies

Directie

drs. J Quist MM M 1960

algemeen directeur

K.A.G. Moser MBA

financieel directeur M 1960 Unica Foundation, Penningmeester

Raad van Commissarissen 

ir. A.C. van Rhee M 1945 International Exhaust Holding NV, Directeur

Voorzitter (her-)benoemd 1988 TechnoStars BV, Vice-voorzitter RvC

aftredend 2016 Mignot & De Block BV, Voorzitter RvC

Bruker-microCT NV (België), Adviseur

drs. M.E. Groothuis MBA V 1970 The Responsible Investment Company BV, Partner

 (her-)benoemd 2010 Social Impact Ventures NL, Partner en Founder

afgetreden 16 april 2014 Amsterdam Commodities NV, Commissaris

CPI Governance, Senior Counsel

drs. H. ten Hove M 1952 Kendrion, Voorzitter RvC

benoemd 2014 Rabobank Vaart en Vechtstreek, Commissaris

aftredend 2018 SPG Prints, Commissaris

Economic Board Regio Zwolle, Voorzitter

Hogeschool Windesheim, Zwolle, Gastdocent

Voorzitter Stichting Aandelen Remeha

Commissaris Icopal Denemarken

ir. C. Pannevis MCM M 1946 Van Ede & Partners, Consulent en Latifa-coach/trainer

 (her-)benoemd 2011

overleden 12 oktober 2014

ir. D. van Vliet

(her-)benoemd 2013 M 1947 UniVastgoed BV, Directeur

aftredend 2017 Unica Foundation, Voorzitter

Dutch Green Building Council, Bestuurslid

IJssel Technologie BV, Commissaris

ITM Group BV, Commissaris
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Grafieken kerncijfers Unica Groep B.V.
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Vijf jaar Unica Groep B.V.

Bedragen in 1.000 euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Omzet 262.108 235.433 275.607 291.671 300.557

Winst- en verliesrekening

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 5.086 796 4.082 4.001 12.905

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.598 1.943 2.095 2.528 1.704

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen goodwill (EBITA) 3.488 -1.147 1.987 1.473 11.201

Afschrijvingen goodwill 915 915 967 967 1.368

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen goodwill (EBIT) 2.573 -2.062 1.020 506 9.833

Rentebaten 581 545 490 1.294 745

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.154 -1.517 1.510 1.800 10.578

Belastingen -1.029 639 -1.063 -1.126 -3.080

Resultaat deelnemingen (na belasting) 231 -398 1.294 1.350 -216

Winst na belastingen 2.356 -1.276 1.741 2.024 7.282

Balans

Immateriële vaste activa 2.126 3.041 4.056 4.923 5.891

Materiële vaste activa 3.980 4.434 5.860 5.849 5.479

Financiële vaste activa 4.713 5.563 4.955 3.523 3.838

Totaal vaste activa 10.819 13.038 14.871 14.295 15.208

Voorraden 1.886 1.964 2.165 2.232 2.121

Vorderingen 52.873 48.794 55.605 63.129 68.615

Liquide middelen 13.858 8.722 1.185 11.208 7.930

Totaal activa 79.436 72.518 73.826 90.864 93.874

Aandelenkapitaal 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Reserves 16.434 16.078 17.354 15.613 19.389

Eigen vermogen 26.434 26.078 27.354 25.613 29.389

Voorzieningen 2.795 3.421 3.744 3.554 3.967

Kortlopende schulden 50.207 43.019 42.728 61.697 60.518

Totaal passiva 79.436 72.518 73.826 90.864 93.874

Verhoudingsgetallen

Current ratio 1,37 1,38 1,38 1,24 1,30

Solvabiliteit 33,3% 36,0% 37,1% 28,2% 31,3%

Rendement eigen vermogen 8,9% -4,9% 6,4% 7,9% 24,8%

Investeringen

Investeringen materiele vaste activa 1.144 517 2.384 2.984 2.492

Investeringen immateriele vaste activa 0 0 100 0 3.763

Gemiddeld aantal werknemers 1.540 1.545 1.673 1.841 1.855
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Belastingdruk Belastingen in % van het resulaat uit gewone bedrijfsvoering

Cashflow Nettowinst + afschrijvingen

Current ratio Vlottende activa/ kortlopende schulden

EBIT Resultaat voor interest en belastingen

EBITA Resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen goodwill

EBITA-marge EBITA/omzet

EBITDA Resultaat voor interest, belastingen, afschrijving materiële vaste activa en goodwill

GJ GigaJoule, eenheid van energie

Gemiddelde verzuimduur  Het totaal van het aantal arbeidsuren dat per ongeval in de klassen 2 en 3 verloren 

ging, gedeeld door het aantal ongevallen in de klassen 2 en 3.

GRI Global Reporting Initiative

KPI Kritische Prestatie Indicator

Ongevallen frequentie index  Het aantal ongevallen met verzuim dat in een bepaalde periode plaatsvindt,  

vermenigvuldigd met 1.000.000, gedeeld door het aantal arbeidsuren in diezelfde 

periode

Ongevallenverzuimpercentage  Het door ongevallen in de klasse 2 en 3 veroorzaakte aantal verloren arbeidsuren als 

percentage van het totale aantal arbeidsuren. 

Quick Ratio Vlottende activa minus voorraden/kortlopende schulden

Rendement eigen vermogen Netto winst in % eigen vermogen

Rendement voor belastingen Resultaat voor belasting/omzet

Scope 1 emissies  Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals eigen gas 

gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het 

eigen wagenpark

Scope 2 emissies  Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van 

elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze  

elektriciteit leveren. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 

(SKAO; eigenaar van de CO2-Prestatieladder) rekent zakelijk vliegverkeer en zakelijke 

kilometers met privéauto’s tot scope 2

Scope 3 emissies  Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van 

het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van 

het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf

Solvabiliteit Eigen vermogen/totaal vermogen

Werkzaam vermogen Eigen vermogen plus voorzieningen

Begrippenlijst
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Unica

Postbus 202
3870 CE  Hoevelaken
T (033) 247 80 80

0800 - 223 33 33
info@unica.nl
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