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Bestuursverslag

Bestuursverslag
Algemene informatie
Dit bestuursverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling
gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen
waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. Het bevat een evenwichtige en
volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de
resultaten. Noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de
rechtspersoon en de groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële
prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag
geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon
wordt geconfronteerd.
De juridische structuur
Een samensmelting van belangen is een voeging van ondernemingen waarbij de aandeelhouders van de
betrokken partijen de beschikkingsmacht over het gehele of nagenoeg gehele vermogen en de gehele of
nagenoeg gehele exploitatie samenvoegen teneinde een duurzame verdeling van risico's en baten van
de gevoegde entiteit te bewerkstelligen, dusdanig dat geen van de partijen als verkrijgende partij kan
worden aangemerkt.
Financiële informatie
In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting
en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is.
Analyse van de behaalde resultaten
Het bestuursverslag van Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. bevat een evenwichtige en
volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de
resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van
de rechtspersoon en de groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële
prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden.
Informatieverschaffing over de analyse van de voornaamste risico's en onzekerheden
Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Dit kunnen bijvoorbeeld risico’s zijn met betrekking tot
de realisatie van de strategie, operationele activiteiten, financiële processen financiële verslaggeving of
wet- en regelgeving.
Gebeurtenissen na balansdatum in het bestuursverslag
Hier wordt melding gemaakt van gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere
informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum (op grond van artikel 2:391 lid 2 BW). Het
betreft hier in het bijzonder de invloed van gebeurtenissen op de verwachtingen. Deze gebeurtenissen
zijn eveneens op grond van alinea 160.405 in de toelichting vermeld.
Informatie over voornaamste risico's en onzekerheden
Dit bestuursverslag geeft een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de
rechtspersoon wordt geconfronteerd. Dit zijn risico’s met betrekking tot de realisatie van de strategie,
operationele activiteiten, financiële processen financiële verslaggeving of wet- en regelgeving.
Informatie over financiële instrumenten
Ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten door Het Loo Holding Groot Geconsolideerd
B.V. worden hier de doelstellingen van Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. inzake risicobeheer
vermeld. Voorts wordt aandacht besteedt aan de risico’s die de rechtspersoon loopt op het gebied van
prijzen (inclusief rente en valuta), krediet, liquiditeit en kasstromen.
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Beleid inzake risicobeheer van financiële instrumenten
Hier wordt ten aanzien van financiële instrumenten het beleid van de rechtspersoon inzake risicobeheer
vermeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de afdekking van risico’s verbonden aan alle belangrijke
soorten voorgenomen transacties.
Verklaring inzake corporate governance
Dit is een verklaring inzake Corporate Governance zoals bedoeld in het Besluit inhoud bestuursverslag
van 1 januari 2018 (‘Besluit’). De vereiste informatie die in deze Corporate Governance-verklaring
moet worden opgenomen zoals bedoeld in de artikelen 3, 3a en 3b van het Besluit, kan in de
hoofdstukken, onderdelen en pagina’s van het bestuursverslag worden gevonden en dient als hier
ingelast en herhaald te worden beschouwd.
De Corporate Governance-structuur en naleving van de principes en de belangrijkste kenmerken van
de risicobeheersing zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’. Het Loo Holding Groot
Geconsolideerd B.V. onderschrijft de Code Corporate Governance volledig. In het recente verleden, toen
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. nog als lege beurshuls opereerde, waren meerdere punten
uit de code niet van toepassing op de vennootschap.
Overige informatie in het bestuursverslag
Het bestuursverslag mag niet in strijd zijn met de jaarrekening. Indien het verschaffen van het in lid 1
bedoelde overzicht dit vereist, bevat het bestuursverslag verwijzingen naar en aanvullende uitleg op
posten in de jaarrekening.
Niet-financiële verklaring
De niet-financiële verklaring dient deze informatie te bevatten in de mate waarin dit noodzakelijk is voor
een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten, de positie van Het Loo Holding Groot
Geconsolideerd B.V. en de effecten van haar activiteiten.
Apeldoorn, 05 november 2019
Pieter van Loo
Directeur
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Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa
€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

Concessies
Intellectuele eigendom
Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

694.490
1.802.620

909.730
500.350

-

800.910
2.497.110

Materiële vaste activa

2.210.990

2

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

64.814.960
18.443.060

63.601.710
22.443.400
83.258.020

86.045.110

3

-

6.700

Voorraden

4

28.210.930

32.438.570

Onderhanden projecten

5

5.139.220

-

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op participanten en op
maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

6
7

70.031.760

67.223.920

187.500

187.500

7.340.540

4.664.590

3.222.100

3.321.480

8
9

10
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80.781.900

75.397.490

20.253.290

26.475.900

220.140.470

222.574.760
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Passiva
€

Groepsvermogen

31-12-2018
€

€

176.874.110

31-12-2017
€
175.339.810

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

11
12

Langlopende schulden

13

Schulden aan banken

14

301.590
2.333.370

533.180
2.610.430
2.634.960

3.143.610

1.500.000

3.750.000

Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

15
16

2.250.000

2.250.000

12.941.350

13.127.470

10.756.270

9.399.220

13.183.780

15.564.650

17
18
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2018
€

Netto-omzet

19

Wijziging in onderhanden projecten

Projectopbrengsten
Wijziging in voorraden gereed product
en onderhanden werk

309.383.250

5.139.220

-6.242.320

352.575.780

303.140.930

-1.403.150

2.438.410
351.172.630

21
22

305.579.340

118.504.800

90.054.510

2.513.150

1.996.240

169.669.550

157.118.730

10.369.530
42.163.240

9.799.670
41.059.020

23
24
25

Totaal van bedrijfsresultaat

343.220.270

300.028.170

7.952.360

5.551.170

26
27

Financiële baten en lasten
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen over de winst of het verlies

2017
€

20

Totaal van som der kosten

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

€

347.436.560

Productiewaarde
Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

2018
€

28

Totaal van resultaat na belastingen
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen

Totaalresultaat rechtspersoon
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700.750
-241.640

11.880
-1.885.160
459.110

-1.873.280

8.411.470

3.677.890

-2.074.960

-1.218.590

6.336.510

2.459.300

-104.890

-670.900

6.231.620

1.788.400
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018
€

2018
€

€

2017
€

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Toename (afname) van de voorzieningen
Valutaomrekeningsverschillen
Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van voorraden
Afname (toename) van onderhanden projecten
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schulden

5.551.170

10.369.530
-160.750
194.150

10.332.230
166.940
-448.780

4.227.640

-1.845.040

-5.139.220
-5.384.410
-1.209.940

5.886.970
16.464.070
-6.061.260

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting

7.952.360

-7.505.930

14.444.740

10.849.360

30.046.300

700.750
-241.640
-2.074.960

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

11.880
-1.885.160
-1.218.590
-1.615.850

-3.091.870

9.233.510

26.954.430

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van immateriële vaste activa
Verwerving van materiële vaste activa
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
van materiële vaste activa
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
van financiële vaste activa

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
transporteren
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-786.350
-7.381.250

-1.917.620
-15.757.020

-

3.417.440

6.700

1.970
-8.160.900

-14.255.230

1.072.610

12.699.200

-9-

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Transport

€

2018
€

€

2017
€

-

1.072.610

-

12.699.200

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Terugbetaling op kapitaal
Agio in boekjaar
Uitgaven ter aflossing van leningen

-6.532.220
1.487.000
-2.250.000

-3.341.920
-2.700.000

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7.295.220

-6.041.920

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

-6.222.610

6.657.280

Geldmiddelen aan het begin van de
periode
Toename (afname) van geldmiddelen

26.475.900
-6.222.610

19.818.620
6.657.280

Geldmiddelen aan het einde van de
periode

20.253.290

26.475.900

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van
de geconsolideerde jaarrekening
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Loostraat 16, 7315 AX te
Apeldoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 97352000.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan
voornamelijk uit de productie van houten meubels.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. staat aan het hoofd van een groep. De dochters van Het
Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. zijn integraal opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
van Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V..

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening
vormt de leiding van Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. zich verschillende oordelen en
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Informatieverschaffing over consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Het Loo Holding Groot
Geconsolideerd B.V. samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft.
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. direct of
indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de
stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij
wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op
balansdatum.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Pensioenregelingen
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze
worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last
in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening verwerkt.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. De premies
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Grondslagen
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde
van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. in deze situatie
geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft
de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening
getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd
tegen reële waarde.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze
betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten
de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde, worden
gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn
gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en
verliezen kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet
zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en
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overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden
aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden
deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen
sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het
resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de
eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.
Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
gebracht.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
onder toepassing van de FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het
bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld, wordt het toerekenbare resultaat zo goed mogelijk ingeschat. De projectkosten
omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan
projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel
aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten
en kosten verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties
op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van
het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten
indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke
verkoopovereenkomst is afgesloten.
Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de
vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
De in het boekjaar bestede kosten, verhoogd met de wijziging in het boekjaar van de tot en met het
boekjaar verantwoorde winst, worden als opbrengsten in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
verwerkt in de post netto-omzet/wijziging in onderhanden projecten zolang het project nog niet is
voltooid.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op
basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening
gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de
belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende
jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen,
deelnemingen en joint ventures, tenzij Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. in staat is het tijdstip
van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de
voorzienbare toekomst zal aflopen.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.

Pensioenlasten
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.
Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van dochterondernemingen in het
buitenland.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het
behaalde fiscale resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in
rekening-courant met Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling
in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn,
zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het
gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
Vaste activa
1 Immateriële vaste activa
Concessies Intellectuele
eigendom
€

Vooruitbetaald op immateriële
vaste activa
€
€

Totaal

€

Stand per 1 januari 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen

1.020.870
-111.140

2.990.730
-2.490.380

800.910
-

4.812.510
-2.601.520

Boekwaarde per 1 januari 2018

909.730

500.350

800.910

2.210.990

Investeringen
Omrekeningsverschillen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijvingen op desinvesteringen

-14.230
-201.010
-

1.587.260
-284.990
-1.926.290

-800.910
-

786.350
-14.230
-486.000
-1.926.290

-

1.926.290

-

1.926.290

Saldo mutaties

-215.240

1.302.270

-800.910

286.120

1.020.870
-312.150

2.651.700
-849.080

-

3.672.570
-1.161.230

-14.230

-

-

-14.230

694.490

1.802.620

-

2.497.110

Mutaties

Stand per 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve omrekeningsverschillen
Boekwaarde per
31 december 2018

Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
Ten laste van het resultaat van het boekjaar is een bijzondere waardevermindering gebracht van € 0. Dit
houdt verband met de beëindiging van de ontwikkeling van een nieuw product. De activa waarvoor de
bijzondere waardevermindering ten laste van de winst-en-verliesrekening is gebracht behoren tot de
gerapporteerde segmenten Nederland en Handelsactiviteiten.
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2 Materiële vaste activa
Bedrijfsge- Andere vaste
bouwen en bedrijfsterreinen
middelen
€
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve omrekeningsverschillen
Boekwaarde per 1 januari 2018

94.230.540
-30.620.160

77.728.720 171.959.260
-55.147.770 -85.767.930

-8.670

-137.550

-146.220

63.601.710

22.443.400

86.045.110

4.281.870
-2.949.480
-119.140

3.099.380
-6.934.050
-165.670

7.381.250
-9.883.530
-284.810

1.213.250

-4.000.340

-2.787.090

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Omrekeningsverschillen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve omrekeningsverschillen
Boekwaarde per
31 december 2018

98.433.310
-33.490.540

76.825.590 175.258.900
-58.079.030 -91.569.570

-127.810

-303.500

-431.310

64.814.960

18.443.060

83.258.020

31-12-2018
€

31-12-2017
€

-

6.700

3 Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
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Vlottende activa
31-12-2018
€

31-12-2017
€

28.012.920
198.010

30.837.410
1.601.160

28.210.930

32.438.570

5.639.220
-500.000

-

5.139.220

-

150.000
187.500

200.000
187.500

337.500

387.500

74.625.530
-4.593.770

73.411.280
-6.187.360

70.031.760

67.223.920

4 Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk

5 Onderhanden projecten
Geactiveerde kosten onderhanden projecten
Gefactureerde termijnen

Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen

6 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

7 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Rekening-courant Overige deelneming

187.500

187.500

7.340.540
-

4.451.000
213.590

7.340.540

4.664.590

8 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Pensioenen
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

3.220.620
1.480

46.000
3.275.480
-

3.222.100

3.321.480

61.950
19.780.880
132.630
277.830

52.620
48.000
25.875.060
133.230
366.990

20.253.290

26.475.900

9 Overige vorderingen en overlopende activa
Nettolonen
Overige vordering
Overlopende activa

10 Liquide middelen
Kas
Overlopende kruisposten
ABN AMRO
Rabobank
Diverse banken
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Passiva
Voorzieningen
31-12-2018
€

31-12-2017
€

11 Latente belastingverplichtingen
Dit betreft de voorziening inzake latente vennootschapsbelasting waarvan
de waarde is bepaald op basis van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaarderingen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief.

Stand per 1 januari
Afnamen

533.180
-231.590

790.890
-257.710

301.590

533.180

2.333.370

2.610.430

Stand per 1 januari
Afname ten gunste van resultaat

2.610.430
-277.060

2.610.430
-

Stand per 31 december

2.333.370

2.610.430

Stand per 31 december

12 Overige voorzieningen
Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

Langlopende schulden
13 Langlopende schulden

Schulden aan banken

Stand per 31 Aflossingsdecember verplichting
2018
€
€
3.750.000
2.250.000

Resterende
looptijd > 1
jaar
€
1.500.000

Resterende
looptijd > 5
jaar
€
250.000

Rentepercentage
%
3,00

14 Schulden aan banken
Leningen o/g

Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V.,
Apeldoorn

1.500.000

3.750.000

- 22 -

2018
€

2017
€

14.500.000
-8.500.000

14.500.000
-5.375.000

6.000.000

9.125.000

-2.250.000

-3.125.000

Hoofdsom
Cumulatieve aflossing

9.000.000
-5.250.000

14.500.000
-8.500.000

Kortlopend deel

3.750.000
-2.250.000

6.000.000
-2.250.000

1.500.000

3.750.000

Lening
Stand per 1 januari
Hoofdsom
Cumulatieve aflossing
Saldo per 1 januari
Mutaties
Aflossing
Stand per 31 december

Saldo per 31 december
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Kortlopende schulden
31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.250.000

2.250.000

12.941.350

13.127.470

15 Schulden aan banken
Aflossingsverplichtingen

16 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

17 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioenen

3.129.840
7.602.750
23.680

3.370.530
6.028.690
-

10.756.270

9.399.220

5.472.280
7.711.500

5.628.340
9.936.310

13.183.780

15.564.650

18 Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld
Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen regelingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de aankoop van machines voor een bedrag van
€ 100.000. Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de aankoop van grond- en
hulpstoffen in Britse ponden voor een bedrag van € 36.000.
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. heeft een claim ontvangen van een afnemer voor onjuist
samengestelde producten. De vennootschap is het niet eens met de claim. Momenteel is er door de
afnemer een rechtszaak aangespannen. De directie is van mening dat het niet waarschijnlijk is dat de
claim wordt toegekend en heeft daarom geen voorziening getroffen. De kosten inzake rechtsbijstand
worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Gebeurtenissen na Balansdatum
In maart 2018 zijn de productieactiviteiten van Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. verkocht. In
navolging op de getroffen bijzondere waardeverminderingen eind 2017 zijn geen verdere verliezen
geconstateerd. De totale netto verkoopopbrengst bedraagt € 6.000.
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Voorstel resultaatverwerking
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2018 ad € 6.336.510 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
2018
€

2017
€

347.436.560

309.383.250

19 Netto-omzet
Omzet

20 Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk
Wijziging in voorraden onderhanden werk

-1.403.150

2.438.410

102.562.000
44.874.560
200.000.000

101.000.750
3.842.500
204.540.000

347.436.560

309.383.250

83.342.630
35.162.170

52.452.180
37.602.330

118.504.800

90.054.510

2.513.150

1.996.240

134.874.130
18.687.380
7.260.490
8.847.550

126.247.330
17.421.370
6.299.140
7.150.890

169.669.550

157.118.730

Omzetverdeling
Goederen
Projecten
Diensten

21 Kosten van grond- en hulpstoffen
Grondstoffen
Hulpstoffen

22 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kosten uitbesteed werk

23 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelsbeloningen
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Gemiddeld aantal werknemers
2018

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Gemiddeld aantal werknemers

Werkzaam
Werkzaam
Totaal
binnen
buiten
Nederland
Nederland
180,00
21,00
201,00
Werkzaam
Werkzaam
Totaal
binnen
buiten
Nederland
Nederland
177,50
20,00
197,50

24 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

486.000
9.883.530

426.800
9.372.870

10.369.530

9.799.670

6.458.580
7.727.740
2.854.670
14.477.180
6.855.490
3.789.580

5.817.450
6.456.690
2.301.230
15.061.950
6.250.220
5.171.480

42.163.240

41.059.020

25 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Exploitatie- en machinekosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Specificatie accountantshonoraria
Omschrijving soort accountantskosten

Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
Accountantskosten, andere controleopdrachten
Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
Totaal accountantskosten
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ne accountant werkorganisaen accountie
tantsorganisatie
€
€
€
166.450
434.870
3.130
543.910

108.720
8.000

166.450
543.590
3.130
551.910

1.148.360

116.720

1.265.080
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2018
€

2017
€

700.710
40

11.880

700.750

11.880

241.640

1.232.310
652.850

241.640

1.885.160

252.500
-2.327.460

304.220
-1.522.810

-2.074.960

-1.218.590

%

%

-24,60
-20,00

-33,10
-20,00

26 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente overige vorderingen
Ontvangen depositorente

27 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente overige schulden
Betaalde bankrente

28 Belastingen over de winst of het verlies
Latente belastingen
Acute vennootschapsbelasting

Effectieve belastingtarief
Toepasselijke belastingtarief
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Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa
€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Vaste activa
Financiële vaste activa

29

180.109.820

181.819.320

7.870.820

4.878.990

57.180

58.720

188.037.820

186.757.030

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Liquide middelen
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Passiva
€

31-12-2018
€

€

31-12-2017
€

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Wettelijke en statutaire reserves
Overige reserve

187.500
968.200
175.718.410

187.500
1.028.190
177.367.920
176.874.110

178.583.610

280.680

533.180

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen

Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden en overlopende
passiva

10.882.930

7.640.240

100

-
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Enkelvoudige verkorte winst-en-verliesrekening
over 2018
€
Netto resultaat na belastingen
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€
6.336.510

€

2017
€
2.459.300
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van
de enkelvoudige jaarrekening
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Loostraat 16, 7315 AX te
Apeldoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 97352000.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan
voornamelijk uit productie van houten producten en dienstverlening.

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

Belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de enkelvoudige
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het
behaalde fiscale resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in
rekening-courant met Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V.
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Toelichting op de enkelvoudige balans
31-12-2018
€

31-12-2017
€

180.109.820

181.819.320

29 Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming
in groepsmaatschappijen

Lijst deelnemingen
The company's interests in other companies comprise the following:
Aandeel in ge- Eigen vermo- Resultaat conplaatst kapi- gen conform
form laatst
taal in % laatst vastge- vastgestelde
stelde jaarrek jaarrekening
€
€
Deelneming Naam deelneming binnenland 1, Rotterdam
100,00
1
-100
Deelneming Naam deelneming binnenland 2, Amsterdam
100,00
20
-200
Deelneming Naam deelneming binnenland 3, Utrecht
100,00
300
-300
Deelneming Naam deelneming binnenland 4, The Hague
100,00
4.000
-400
Deelneming Naam deelneming binnenland 5, Maastricht
100,00
50.000
-500
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen
Deelneming Naam deelneming binnenland 1

180.109.820

181.819.320

2018
€

2017
€

Boekwaarde per 1 januari
Resultaat
Desinvesteringen

181.819.320
-1.649.510
-59.990

179.704.300
2.459.300
-344.280

Boekwaarde per 31 december

180.109.820

181.819.320

Deelneming Naam deelneming binnenland 1
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. vormt met Paleis B.V. een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar
gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie
verschuldigde belasting.
In de jaarrekening van Paleis B.V. wordt een belastinglast berekend op basis van het door Paleis B.V.
behaalde commerciële resultaat. Door Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V. wordt met Paleis B.V.
via de rekening-courantverhouding afgerekend.

Gebeurtenissen na Balansdatum
Op 2018 heeft de vennootschap haar belang in deelneming X verkocht.

Opgave aantal winstbewijzen
Er zijn X winstbewijzen. Deze geven in totaal jaarlijks tot en met 2008 recht op een uitkering ter grootte
van X% van het resultaat na belastingen.

Voorstel resultaatverwerking
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2018 ad € 6.336.510 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
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Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening
Gemiddeld aantal werknemers
2018
Werkzaam
binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers
2017

Werkzaam
buiten
Nederland
-

Werkzaam
binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers

Totaal
-

Werkzaam
buiten
Nederland
-

Totaal

-

2018
€

-

2017
€

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat deelneming Naam deelneming binnenland 1

6.336.510

2.459.300

Apeldoorn, 5 november 2019
Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V.

Pieter van Loo
Directeur
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Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
Indien en voor zover het bestuur niet besluit tot gehele of gedeeltelijke reservering van de winst die in
het laatst verstreken boekjaar is behaald, is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de
winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een
tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of
uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de
wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan
de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over
uitkering of reservering van winst tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft,
gereserveerd.

Het Loo Holding Groot Geconsolideerd B.V.,
Apeldoorn

- 37 -

