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Directieverslag
Inleiding 
De kracht van de combinatie is voor Image Building de afgelopen jaren echt een waarheid gebleken. 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 krachtig 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. Het belangrijkste uitganspunt van die modellen was dat 
wij te allen tijde het product en concept in eigen hand hebben gehouden. Dat is tot nog toe gelukt. In dit 
directieverslag geven wij onze visie op onze geconsolideerde winst- en verliesrekening over de boekjaren 
eindigend op 31 december 2019. De in dit verslag opgenomen historische financiële informatie is geba-
seerd op onze geconsolideerde jaarrekening van 2019.

Toelichting op onze jaarcijfers
Door de bijzondere omstandigheden is de jaarrekening veel later klaar dan verwacht. De imple-
mentatie van het nieuwe softwaresysteem en de verhuizing hebben voor vertraging gezorgd. 
Deze invloeden hebben elkaar versterkt, maar inmiddels zitten wij in rustiger vaarwater. 

De omzet van Imagebuilding is gestegen, mede als gevolg van de verkiezingen, waarbij de Trot-
ters langer dan gebruikelijk bleven staan. 

De omzet in België heeft ook een continue groei doorgemaakt. Ten opzichte van vorig jaar is de omzet 
met 23% gestegen. Inmiddels zitten daar veel vaste automotive klanten, die regelmatig een Trotter huren. 
Wij zitten daar nu stevig gevestigd en zetten in op uitbreiding in andere markten. In Duitsland hebben we 
proeven gedaan met de 1e klanten en is inmiddels de eerste omzet behaald.

De verkoop van Trotters aan partners is minder dan voorgaande jaren. Deze omzet heeft relatief een lage 
marge. Hierdoor is bij een iets lagere omzet, de brutomarge toch hoger dan in 2018.

In lijn hiermee zijn de personeelskosten gestegen. Deze stijging zit deels bij de kosten voor verwerving 
van personeel voor sales in Duitsland en België. Daarnaast is de inhuur vanwege de hogere omzet ook 
toegenomen.
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De overige kosten zijn per saldo licht gestegen. met name door iets hoger verkoop- en autokos-
ten. De afschrijvingen zijn gestegen door toevoeging van bedrijfsmiddelen in voorgaande jaren. 
Tevens was er een 2018 een eenmalige correctie waardoor deze relatief laag was. De rentekosten 
zijn licht gestegen door uitbreiding van de financiering van Trotters en vervoermiddelen. 

Als gevolg van een stelselwijziging is de balans ten opzichte van vorig jaar veranderd. Er is be-
sloten een aantal Trotters die via een sales- en leaseback constructie waren gefinancierd op de 
balans te zetten en de bijbehorende financiering aan de langlopende leningen toe te voegen. 
Wij menen met deze verandering de weergave in de jaarrekening te hebben verbeterd en lopen 
hierin tevens vooruit op de te verwachten verandering van de regels over de vastlegging hiervan.

Verwachting 2020 Ten tijde van schrijven van deze verwachting is het jaar al bijna afgelopen. Het 
zal dan ook meer een terugblik zijn met de te verwachte uitkomsten. 

Het jaar 2020 was vooraf al met een relatief lage winst ingeschat vanwege het feit dat er geen ver-
kiezing is, de geplande opstart in Duitsland, de verhuizing naar Valkenburg en de implementatie 
van een nieuw uitgebreid softwaresysteem voor planning, logistiek en sales. Daar kwam dan nog 
Covid-19 bovenop. Als gevolg hiervan zullen wij 2020 met een verlies afsluiten. 

Een positief punt is dat wij ondanks Covid-19 en de lock-downs toch voet aan de grond krijgen in 
Duitsland, zij het dat het door covid-19 langzamer gaat dan eerder verwacht.

Verder hebben wij in Nederland onze focus verlegt naar markten waar wel groeipotentie in zit, 
met als gevolg dat de omzet in de laatste maanden weer naar het oude niveau toegroeit

Toekomstvisie
De organisatie heeft zich inmiddels aangepast aan de nieuwe werkelijkheid, in de zin dat wij geheel in-
gericht zijn op grotendeels thuiswerken en wij binnen Nederland onze focus op andere markten hebben 
gelegd. Wij verwachten in die markten dan ook verder te groeien, en daarmee de teruggang bij events 
en automotive als gevolg van Covid-19 te compenseren. Indien Covid-19 eerder verdwijnt, zullen wij ook 
in deze markten weer aanwezig zijn, waardoor verwachte het resultaat voor 2021 meer dan evenredig zal 
toenemen. 

Onze gedachte alles bij elkaar te houden heeft geresulteerd dat wij in overleg met Trotter UK BV een meer-
derheid hebben verworven in deze deelneming. Tezamen met de start in Duitsland en de vaste grond die 
we inmiddels België hebben verworven, verwachten wij ons internationaal verder te profileren. Hoewel 
door Covid de start in Duitsland trager verliep dan gepland, geven de daar geboekte resultaten in 2020 ons 
goede hoop voor een sterke uitbreiding daar. 

Hoewel de Covid-19 ons ook niet ongemerkt voorbij is gegaan zien wij voldoende en zelfs nieuwe moge-
lijkheden. Wij verwachten voor 2021 weer positieve cijfers te schrijven. De ingezette expansie zoals eerder 
geformuleerd in onze in 2017 geformuleerde strategische doelen blijven nog steeds staan, zij het dat het 
door de Covid-crisis later komt dan eerder verwacht. 

Valkenburg, 20 december 2020

S. Molenaar M. Truijen
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Ontwikkelingskosten Trotter 340.396 427.626

Materiële vaste activa

Verbouwing 85.821 85.353
Machines en installaties 286.120 325.481
Verhuurvoorraad Trotters 4.185.978 4.508.508
Frames 1.470.475 1.437.895
Vervoermiddelen 508.931 595.750

6.537.325 6.952.987

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 27.751 3.196
Overige vorderingen 259.812 441.253

287.563 444.449

7.165.284 7.825.062

Vlottende activa

Voorraden 972.142 973.652
Vorderingen 1.753.269 2.372.393
Liquide middelen 171.619 63.651

2.897.030 3.409.696

10.062.314 11.234.758

Image Building Holding B.V., Valkenburg
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen

Aandeel van rechtspersoon in het
groepsvermogen 3.264.982 3.153.956
Aandeel van derden in het
groepsvermogen -56.814 -73.421

3.208.168 3.080.535

Voorzieningen 148.618 191.766

Langlopende schulden

Achtergestelde obligatielening via NPEX 2.500.000 2.500.000
Leningen ING Bank en MKB
Impulsfonds 1.389.126 1.704.110
Leaseverplichtingen 509.966 466.360
Schulden aan participanten 261.294 252.320
Overige leningen - 113.933

4.660.386 5.036.723

Kortlopende schulden

Rekening-courant krediet - 502.324
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 1.342.519 978.469
Crediteuren 369.300 676.053
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 117.943 256.695
Overige schulden en overlopende passiva 215.380 512.193

2.045.142 2.925.734

10.062.314 11.234.758

- 9 -
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Brutomarge 5.025.482 4.429.506

Kosten

Personeelskosten 2.338.213 2.097.837
Afschrijvingen op materiële vaste activa 687.631 483.060
Overige bedrijfskosten 1.225.922 1.095.118

4.251.766 3.676.015

Bedrijfsresultaat 773.716 753.491

Financiële baten en lasten -317.252 -331.942

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen 456.464 421.549
Belastingen -127.112 -92.757

329.352 328.792
Resultaat deelnemingen 24.555 3.195

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen 353.907 331.987
Aandeel van derden in het
groepsresultaat -16.607 -69.068

Resultaat na belastingen 337.300 262.919

Image Building Holding B.V., Valkenburg
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GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Onderneming

Image Building Holding B.V., statutair gevestigd te Den Haag, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 27276179

Activiteiten

Missie
We bieden onze opdrachtgevers een one-stop-shop met als doel om hun boodschap zichtbaar te maken voor
hun doelgroep middels diverse reclamedragers. Ontzorgen is de basis. We plaatsen binnen circa vijf
werkdagen en ‘Nee’ wordt altijd gevolgd door een alternatief.

Producten
Image Building Groep heeft de volgende productlijnen in haar assortiment:
- Het aluminium buizenframe is waar het bij Image Building allemaal mee begon. Het aluminium buizenframe
is met haar industriële uiterlijk niet meer weg te denken uit de buitenreclame markt. Met dit product kan
oneindig worden gevarieerd en is door hergebruik van buizen en koppelingen zeer duurzaam.
- Voor locaties met een glazen gevel is (raam)folie zeer geschikt. Het geeft een groot effect op de uitstraling
van een locatie. Het plaatsen van raamfolie biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de ruimte erachter te
maskeren of om de passanten een impressie te geven van hoe de locatie er mogelijk uit kan komen te zien.
- Het blindframe is een stijlvol en strak product. Dit product kan voor zowel tijdelijke als langdurige uitingen
zeer goed ingezet worden. Een geprint doek wordt om een aluminium profiel gespannen waardoor het een 
(semi)permanente uitstraling krijgt. Het blindframe zoals wij hem plaatsen is uitermate geschikt voor outdoor
communicatie. Daarbij wordt de kwaliteit gegarandeerd. Het product is bestand tegen de onstuimige
Nederlandse weersomstandigheden.
- De Trotter, een mobiel billboard, is de eerste kwalitatieve mobiele buitenreclamedrager. Hij bestaat uit een
mooi afgewerkte betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een aluminium kap met beelddrager. De
Trotter is plaatsbaar op nagenoeg iedere ondergrond en gaat niet de grond in, zodat geen rekening gehouden
hoeft te worden met kabels en leidingen. De Trotter heeft de duurzaamheid en uitstraling van straatmeubilair.
Deze eye-catcher is de ideale oplossing voor buitenreclame en informatievoorziening van hoog niveau.

Image Building Holding B.V., Valkenburg
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Continuïteit

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt
mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het
Coronavirus te beperken. Het effect op de onderneming en de vraag of dit op termijn kan leiden tot
continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte
uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid
van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel
van de werkzaamheden van de vennootschap. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in
combinatie met de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze
grond voor de onderneming. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van
continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
vennootschap.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Marinevliegkamp 238 A te Valkenburg.

Personeelsleden

Gedurende het boekjaar 2019 waren gemiddeld 44 in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het
jaar 2018 waren dit 43 werknemers.

Schattingen

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

Foutherstel

In 2019 is Image Building Groep tot de conclusie gekomen dat een aantal leasecontracten voor Trotters
hadden moeten worden verwerkt als financial lease in plaats van operational lease. In de jaarrekening 2019 is
deze post verwerkt als financial lease. De materiele vaste activa en de leaseverplichtingen zijn hierdoor
toegenomen. De balanspost opgebouwd recht van koop Trotters was derhalve onterecht opgenomen en is
derhalve gecorrigeerd.
Deze veranderingen hebben geresulteerd in een positief vermogenseffect in 2019 ad € 43.572. De
vergelijkende cijfers zijn gecorrigeerd alsof deze reeds juist waren opgesteld. Dit heeft een negatief
resultaateffect in 2018 ad € 21.803.

Tevens is de reserve verstrekte groepskortingen ad € 269.421 vervallen, wat in de vergelijkende cijfers over
het boekjaar 2018 nog één maal tot een verschil tussen het geconsolideerde en enkelvoudige vermogen zorgt.

Image Building Holding B.V., Valkenburg
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Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Image Building Holding 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
Image Building Holding B.V. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens van de volgende
groepsmaatschappijen verwerkt:
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het
aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.
Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde
deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde
verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende
waarderingsgrondslagen voor de Groep.

LIJST MET KAPITAALBELANGEN

Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is hieronder opgenomen.
Image Building Holding B.V. te Valkenburg staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

Naam, statutaire zetel

Aandeel in het
geplaatste

kapitaal

%

Opgenomen in
consolidatie

Image Building B.V. 100,00 Ja
's-Gravenhage

Trotter International Holding B.V. 80,00 Ja
's-Gravenhage

Trotter Properties B.V. 100,00 Ja
's-Gravenhage

Trotter.eu B.V. 100,00 Ja
's-Gravenhage

Outforce Media B.V. 100,00 Ja
's-Gravenhage

N.B. Image Building B.V. heeft een 80% belang in Trotter International Holding B.V. Trotter International
Holding B.V. heeft 100% belangen in Trotter.eu B.V. en Trotter Properties B.V. De geconsolideerde cijfers
van Trotter International Holding B.V. worden in de jaarrekening van Image Building Holding B.V. op grond
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving meegeconsolideerd rekening houdend met het desbetreffende
aandeel derden.

Image Building Holding B.V., Valkenburg
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

Activa en passiva 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de mogelijk toegepaste stelselwijzigingen. Indien er sprake is
van stelselwijzigingen dan zijn deze uiteengezet en toegelicht.

Vreemde valuta

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening van Image Building Holding B.V. worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent
(de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van Image Building Holding B.V.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten
laste van de winst-en-verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Groepsmaatschappijen

De activa en passiva van in de consolidatie opgenomen deelnemingen met een functionele valuta anders dan
de presentatievaluta, worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum; de baten en lasten tegen de
gemiddelde koersen gedurende het boekjaar. Goodwill en de aanpassingen naar reële waarde van
identificeerbare activa en passiva worden gezien als een onderdeel van deze deelnemingen en worden per
balansdatum eveneens omgerekend tegen de koers op balansdatum. De hieruit resulterende
omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in de
wettelijke reserve omrekeningsverschillen.

Image Building Holding B.V., Valkenburg
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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 (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare
waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,
wordt verwezen naar de paragraaf "Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa".

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,
wordt verwezen naar paragraaf 'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'.

Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het
waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het
waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen
vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde
ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt plaats over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen waar
bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te
meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de negatieve goodwill
vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de verworven
afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de geïdentificeerde
niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Voor de aluminium frames heeft in 2014 een incidentele herwaardering plaatsgevonden op basis van een
taxatierapport d.d. 24 juli 2014 zoals opgesteld door een Register Makelaar Taxateur in en
bedrijfsinventarissen. Voor de op 24 juli 2014 aanwezige frames is destijds de bedrijfswaarde getaxeerd op
€ 1.326.747. Voor de herwaardering is een herwaarderingsreserve opgeboekt. De frames, welke door de
vennootschap zijn aangeschaft na deze taxatiedatum, zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek
van lineaire afschrijvingen, te weten in 10 jaar. Op de geherwaardeerde frames wordt eveneens afgeschreven
in 10 jaar. De herwaarderingsreserve valt voorzichtigheidshalve niet vrij in het resultaat.

De slijtage van de frames is beperkt en kent gezien de gebruikte materialen en de slijtage een nagenoeg
oneindige technische en economische levensduur. De aluminiumprijs was op het moment taxatie per 24 juli
2014 € 1,40 per kilo volgens de London Metal Exchange. Deze was per 31 december 2019 € 1,60 per kilo, een
stijging van circa 14 % ten opzichte van 2014. Dit geeft de directie van de vennootschap derhalve geen
aanleiding om af te waarderen.

Image Building Holding B.V., Valkenburg

- 16 -



Jaarrapportage 2019 -- Image Building Holding B.V. -- Valkenburg 13

Financiële vaste activa

Deelnemingen

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.

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de fiscale en commerciële
waardering van activa en passiva, alsmede voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie, indien in
redelijke mate kan worden aangenomen dat de verschillen respectievelijk de verliescompensatie gerealiseerd
zullen worden.

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en 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 in mindering
gebracht op de winst-en-verliesrekening.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) 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.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke veelal gelijk is aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Image Building Holding B.V., Valkenburg

- 17 -



Jaarrapportage 2019 -- Image Building Holding B.V. -- Valkenburg 14

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito 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.

Herwaarderingsreserve frames

Voor de aluminium frames heeft in 2014 een incidentele herwaardering plaatsgevonden op basis van een
taxatierapport d.d. 24 juli 2014 zoals opgesteld door een Register Makelaar Taxateur in en
bedrijfsinventarissen. Voor de op 24 juli 2014 aanwezige frames is destijds de bedrijfswaarde getaxeerd op
€ 1.326.747. Voor de herwaardering is een herwaarderingsreserve opgeboekt. De frames, welke door de
vennootschap zijn aangeschaft na deze taxatiedatum, zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek
van lineaire afschrijvingen, te weten in 10 jaar. Op de geherwaardeerde frames wordt eveneens afgeschreven
in 10 jaar.

De slijtage van de frames is beperkt en kent gezien de gebruikte materialen en de slijtage een nagenoeg
oneindige technische en economische levensduur. De aluminiumprijs was op het moment taxatie per 24 juli
2014 € 1,40 per kilo volgens de London Metal Exchange. Deze was per 31 december 2019 € 1,60 per kilo, een
stijging van circa 14 % ten opzichte van 2014. Dit geeft de directie van de vennootschap derhalve geen
aanleiding om af te waarderen.

Voorzieningen

Algemeen

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 het 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.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.
De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

Image Building Holding B.V., Valkenburg
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de
projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening
naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-
methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte
projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare
wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en
verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de
projectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt.
Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats
volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en
minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd
en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende
kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het
project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden
de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de
kostprijs van de omzet.
De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten op de balans.
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Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de
levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De
overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de
verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de
overige bedrijfsopbrengsten.

Kosten

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

Personeelsbeloningen

Algemeen

Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) vormen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening.
Deze kosten zijn opgenomen in andere onderdelen van de winst-en-verliesrekening, te weten kostprijs omzet.
Voor een nadere specificatie worden verwezen naar de betreffende toelichting.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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

Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.
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Dividenden

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden
verantwoord zodra Image Building Holding B.V. het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt
in de winst-en-verliesrekening.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de 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
commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in
rekening-courant met Image Building Holding B.V.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Image Building
Holding B.V. wordt toegerekend. 
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