


Directieverslag
Inleiding 
De kracht van de combinatie is voor Image Building de afgelopen jaren echt een waarheid geble-
ken. Het combineren van jarenlange ervaring op het gebied van tijdelijke buitenreclame met het 
vakmanschap dat nodig is voor een ambachtelijk product als het traditionele buizenframe, heeft 
Image Building in ruim 25 jaar tot een winstgevend en solide bedrijf gemaakt.

Combineer dat met een innovatief product als de Trotter, waarmee een ambachtelijke markt kan 
worden geïndustrialiseerd en je krijgt echt een krachtige en toekomstbestendige onderneming die 
internationaal haar vleugels kan uitslaan. Door de verschillende bedrijfsonderdelen goed op elkaar 
af te stemmen en waar mogelijk met elkaar te laten samenwerken, is de winst van het geheel groter 
dan de optelsom van de onderliggende delen.

Zo’n 10 jaar geleden heeft het bedrijf zien aankomen dat er behoefte is aan flexibele en innovatieve  
oplossingen in de markt. Er is toen stevig ingezet op de ontwikkeling van de Trotter. Dit heeft veel  
investeringen gevergd en aanvankelijk lag de focus op het zo breed mogelijk exploiteren van de 
Trotter in allerlei verschillende markten.

Inmiddels is bewezen dat het product voldoet aan de behoeften in de markt. Bovendien is het 
concept zo ontwikkeld dat het overal ter wereld kan worden uitgerold. Hiervoor zijn diverse 
bedrijfsmodellen mogelijk, afhankelijk van de afstand en situatie per land.
 
In dit directieverslag geven wij onze visie op onze geconsolideerde winst-en verliesrekening over de  
boekjaren eindigend op 31 december 2018. De in dit verslag opgenomen historische financiële 
informatie is gebaseerd op onze geconsolideerde jaarrekening van 2018.
 
Toelichting op onze jaarcijfers 
De omzet van de groep is ten opzichte van 2017 gestegen. Deze groei is voornamelijk gerealiseerd 
bij de klanten van Imagebuilding en bij de verhuur van Trotters in het buitenland. Daarmee blijkt de 
omzet zich ook qua spreiding goed te ontwikkelen.

De omzetstijging in het buitenland wordt voor een deel gegenereerd door de verhuur van Trotters 
in België, het eerste land dat wij in eigen beheer uitrollen. Na de start in 2017 is ook in 2018 de groei 
volgens verwachting verlopen. België heeft dit jaar bijgedragen aan de positieve kasstroom. 

Ook de deelneming in Trotter UK BV, die Trotters exploiteert in het Verenigd koninkrijk is uit de  
opstartfase gekomen, en rapporteert de eerste winst van circa€ 200.000. 

In Nederland is met name de omzet van frames achtergebleven en was de groei van de omzet van  
Trotters minder dan verwacht, hoewel deze met een groei van 14 % toch bevredigend was. Eind 
2018 is het management van het salesteam vervangen, en wij zien dat deze verandering begin 2019 
zijn vruchten begint af werpen. 

In Nederland hebben wij ingezet op het verkrijgen van langjarige contracten, waarbij Trotters of  
doorlopend of jaarlijks terugkerend worden gehuurd. Deze vorm van verhuur kent een kleinere 
marge, maar ook grote zekerheid voor de omzet voor de komende jaren.



De personeelskosten zijn het afgelopen jaar toegenomen ten opzichte van 2018. Deze kosten zitten 
met name bij de sales afdeling.

De overige kosten zijn gestegen door de kosten van huisvesting, inclusief verhuizing. Een deel 
hiervan is eenmalig door een tijdelijke dubbele huur als gevolg van de verhuizing. De rest van de 
kosten zijn per saldo licht gestegen in lijn met de gestegen omzet. De rentekosten zij hoger als ge-
volg van de obligatielening die in december 2017 is uitgegeven.

Als bedrijf leverde wij al lange tijd duurzame producten doordat bijna al het materiaal hergebruikt 
wordt. Intern zijn wij verder gegaan door op onze nieuwe locatie in Valkenburg te investeringen in 
energiezuinige verlichting door deze te vervangen door LED. Daarnaast is ons wagenpark relatief 
erg jong en uiteraard zo schoon mogelijk.

Verwachting 2019 
De omzet zal in 2019 hoger zijn dan voorgaande jaar. In de algemene zin bij Imagebuilding in
Nederland, waarin wij in het 1e halfjaar een behoorlijke stijging zien, zowel bij de verkiezingen als 
de reguliere Trotter en frames omzet. Ook de verdere uitbouw in het buitenland in eigen beheer zal 
bijdragen. Wij verwachten dit jaar ook in Duitsland te starten. Gezien de hogere kosten zal dit in het 
begin nog slechts een klein bijdrage leveren aan de winst, maar in 2020 zal het al een positieve 
kasstroom genereren. De voorraad van onderdelen voor de bouw van Trotters is voldoende om snel 
in extra vraag te voorzien.

Toekomstvisie 
In 2017 hebben wij de strategisch doelen voor de komende jaren geformuleerd. De destijds  
geformuleerde uitgangspunten in de strategie zijn nog steeds van toepassing. Zoals het nu gaat, 
lijkt de toen geschetste weg zich inderdaad voor te doen, waarbij sommige stappen zich later, maar 
ook eerder hebben voorgedaan en kunnen voordoen. 

Zo verwachten wij na de eerste succesvolle stap in België daar verdergaande groei, en verwachten 
wij in nieuwe regio’s sneller te groeien door de opgedane ervaringen in Trotter UK en België. 

Tot slot 
In 2018 zijn wij zowel binnen Nederland als in het buitenland verder gegroeid. Gezien de 
ontwikkelingen in 2019 in het buitenland, die volgens verwachting verliepen, zetten wij nu versneld 
in op deze groei. De markt voor tijdelijke buitenreclame is en blijft groot, waardoor zowel in binnen 
als buitenland nog vele kansen zitten. Wij zien onze uitbreiding van markten dan ook met vertrou-
wen tegemoet. 

‘s-Gravenhage, 20 augustus 2019

S. Molenaar   M. Truijen











          GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

5.972.541 4.732.361
1.543.037 644.310

4.429.504 4.088.051
2 48.768

2.097.837 1.949.542

447.360 507.530
1.138.978 1.157.748

3.684.175 3.614.820

745.331 521.999

-301.969 -213.215

443.362 308.784

-92.757 -52.072

350.605 256.712

3.195 -11.195

353.800 245.517

-69.068 -11

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

Bruto-omzetresultaat
Overige bedrijfsopbrengsten
Kosten

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en 
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen

Belastingen

Resultaat deelnemingen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
na belastingen

Aandeel van derden in het groepsresultaat

Resultaat na belastingen
284.732 245.506
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