




Bestuursverslag 

2017 was een bijzonder druk jaar. De DG press Groep heeft in samenwerking met Goss Contiweb B.V. 
enkele nieuwe Thallo's verkocht, in productie genomen en uitgeleverd per 31 december 2017. Daarnaast 
is de orderportefeuille gevuld met nieuwe productie-opdrachten voor drukpersmachines. 

Omzet 

Dit betekende in 2017 een enorme activiteit voor de ingenieurs- en assemblageafdelingen. Na de 
moeilijke jaren 2015 en 2016 kon de organisatie weer groeien. 
Daarnaast bleef de originele activiteit van DG press Groep, te weten, de service - en 
onderhoudsactiviteiten als mede de handel in occasion drukpersmachines en uitbreidingen van bestaande 
machines op het peil van voorgaande jaren. Dat heeft tot de enorme omzet van €15, 1 miljoen geleid. Dat 
is een groei van €7,4 miljoen (96%) vergeleken met 2016. 

Resultaten 

Deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat DG press Groep een klein netto resultaat kan presenteren. 
DG press Groep heeft over 2017 € 142 duizend positief nett resultaat geboekt tegenover een negatief 
netto resultaat van €413 duizend in 2016. 

Kasstromen 

Deze activiteiten hebben er ook toegeleid dat de DG press Groep zijn aflossingsverplichtingen voor 2017 
goed kon nakomen. DG press heeft naast de aflossing van bestaande leningen ook nog een onderhandse 
lening van ruim €3 miljoen afgelost. 

Onderhanden projecten 

De DG press Groep heeft in 2017 de 'Percentage of Completion' methode voor de waardering van het 
onderhanden werk ingevoerd. Het onderhanden werk bestaat uit de producties van drukpersmachines, 
met name de Thallo. 

Personeel 

De DG press Groep heeft een kleine groei van vast personeel gerealiseerd. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van een flexibele schil. 

Risico's 

De DG press Groep koopt 90% van zijn materialen in euro's in. De DG press Groep verkoopt 90% in 
euro's. De blootstelling aan valutarisico zit in de US dollar. De blootstelling is beperkt en wordt niet 
afgedekt. 
De DG press Groep leent geld tegen vaste rentepercentages. Daarmee is de blootstelling aan 
renterisico's afgedekt. 

Toekomst 
De DG press Groep ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. De orderportefeuille is gevuld. De markt staat 
steeds meer open voor de aankoop van de.Thallo. Dat betekent dat de DG press Groep alle vertrouwen 
heeft in de aflossing van haar schulden, de betaling van rente en winstgevendheid verwacht voor 2018. 

De directie, Hall, 4 juni 2018 
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Balans Passiva 
(Na resultaatbestemming)□

PASSIVA 

Eigen vermogen *) 

Voorzieningen 

Langlopende schulden *) 

Kortlopende schulden 

Totale Passiva 

Ref. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

31 december 2017 

€ 

-373.833

50.758

2.569.555 

6.806.924 

9.053.404 

31 december 2016 

€ 

-516.135

102.869

5.602.142 

2.107.478 

7.296.354 

*) Het aansprakelijk groepsvermogen bestaat uit de achtergestelde lening € 1.434.000. Deze is onder de 
langlopende schulden verantwoord. Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2017 is€ 1.060.167 en 
bedroeg per 31 december 2016 € 917.865 

Jaarrekening 2017 - DG press HoldinG B.V., H 

/ 



Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017 

2017 2016 
€ € € € 

Bruto bedrijfsresultaat Ref. 4.652.800 3.363.067 

Algemene beheerkosten (11) 4.009.569 3.424.094 
Verkoopkosten (12) 150.003 225.032 
Som der bedrijfskosten 4.159.572 3.649.126 

Bedrijfsresultaat 493.228 -286.059

Rentelasten en soortgelijke kosten (13) 308.580 291.399 
Som der financiële baten en lasten 308.580 291.399 

Resultaat voor belastingen (14) 184.648 -577.458
Belastingen (15) 23.945 163.908
Resultaat deelnemingen (16) -18.401 

Resultaat na belastingen 142,302 -413.550 
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