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zoom-meeting 26 mei 2021 

Mijn naam is Ton Goossens en ik praat u graag even bij over L.C.S. Piping International. 

Wie is Ton Goossens? 

Ik ben sinds 6 mei 2021 officieel benoemd tot bestuurder van L.C.S. Piping International. Mijn 

achtergrond ligt in het bedrijfsadvies en in die hoedanigheid ben ik in contact gekomen met de adviseur 

van Jolanda den Otter toen het plan rees om haar belang in  (L.C.S.) Piping te gaan vervreemden. Ik zag 

een mooi bedrijf en ben er daarom mee aan de slag gegaan. Het proces t/m de Intentieovereenkomst 

heb ik volledig begeleid. Daarna is er een extern DDO (boekenonderzoek) gestart en is de kopende 

partij aan de slag gegaan met het verkrijgen van de financieringen.   

In de laatste periode is door koper besloten om de heer Louwhoff te benoemen tot bestuurder van 

L.C.S. Piping International. Hij heeft dat gedaan tot eind april j.l. en heeft toen zijn ontslag ingediend. 

Jolanda den Otter zal hierover dadelijk een toelichting geven. 

Als eerste aandachtspunt ben ik met de diverse banken in gesprek gegaan aangaande machtigingen 

etc op alle bankrekeningen. Dit punt is op zich niet complex maar wel erg tijdrovend. 

Parallel daaraan heb ik contact gelegd met zowel NPEX, de heer Van der Plas, als met de Stichting 

Obligatiehoudersbelangen, de heer Olie. Heb de heren aangegeven dat mijn eerste doel is om het NPEX 

contract te managen en daarmee de belangen van de obligatiehouders maximaal te dienen. 

Er is gevraagd naar het stellen van meerdere zekerheden. Inmiddels zijn afgelopen vrijdag een 6-tal 

verklaringen ondertekend en op de NPEX-site geplaatst. Verder loopt er nog een zaak over een 

verpanding van aandelen in geval daartoe gerede aanleiding is. Deze gesprekken zijn in volle gang. 

Cijfers (L.C.S.) Piping YTD april 2021 worden onderstaand toegevoegd, inclusief de vergelijkende cijfers 

2020. Voorts wordt er gewerkt aan geconsolideerde cijfers. 

Hoe gaat het met Piping 

Jolanda den Otter geeft een toelichting. 

Dhr. Louwhoff is in gezamenlijk overleg opgestapt omdat er gemerkt werd dat er geen goede match 

was met het bedrijf en hij niet volledig geschikt was om de taken van haar over te nemen. Met 

wederzijds goedvinden is er besloten een einde te maken aan de samenwerking. Jolanda den Otter 

blijft actief bij het bedrijf totdat er een geschikte persoon is gevonden om haar taken over te nemen. 

 

Met (L.C.S.) Piping gaat het goed. Het eerste kwartaal was goed. Helaas heeft het bedrijf nadeel gehad 

van de berichten in de media. Zowel klanten als leveranciers zijn gerustgesteld en Jolanda den Otter 

blijft er de komende tijd hard aan trekken. In principe is er niets aan de hand. Er is volop werk en het 

is top. 

Door een crash met de notebook waarmee de cijfers konden worden getoond  is het niet mogelijk die 

tijdens de meeting te delen. Er is een mondelinge toelichting geweest en de toezegging is gedaan om 

de cijfers van (L.C.S.) Piping inclusief de cijfers van de vergelijkende periode 2020 aan dit verslag toe te 

voegen. 
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Resultatenrekening LCS Piping BV per 30 april 2021 

  
YTD actuals         
(april 2021) 

YTD actuals        
(april 2020) 

Netto-omzet 2.047.392 2.140.702 

Kostprijs van de omzet 564.410 594.208 

     

Bruto bedrijfsresultaat 1.482.982 1.546.494 

     

Salariskosten 445.164 412.740 

Overige personeelskosten 94.736 104.037 

Huisvestingskosten 64.062 69.354 

Machinekosten 72.777 73.294 

Autokosten 8.688 8.365 

Kantoorkosten 85.244 68.775 

Verkoopkosten 954 1.089 

     

Totale kosten 771.625 737.654 

     

     

EBITDA (winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen 711.357 808.840 

     
  Bron AS 210525 Bron Administratie 

Er is geen accountantscontrole van toepassing     

 

Omzet 

De gerealiseerde omzet tot en met april 2021 ligt op begroting, waarbij conform verwachtingen en 

tendens deze in januari laag is geweest. De orderportefeuille qua getekende contracten is goed gevuld, 

waarbij wij per heden verwachten de afgegeven opzet 2021 te behalen. 

Kosten 

De kosten zijn stabiel en conform begroting. Wij verwachten hierin geen significante wijzigingen. 

Momenteel zijn we in de afwikkelende fase om de jaarrekening 2020 definitief te maken. 

 

 

 

Gestelde vragen: 

Onderhandenwerk 
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(L.C.S.) Piping b.v. is een projectorganisatie die werkt op basis van langlopende afspraken met 

opdrachtgevers. Projecten en deelprojecten worden bevestigd middels een genummerde 

opdrachtbon  (L.C.S.) Piping B.V. de autorisatie geeft om na oplevering van het opgedragen werk een 

factuur te zenden. Administratief gezien worden de aan een bepaalde opdracht gekoppelde kosten 

direct in de administratie opgenomen en verwerkt. De daarbij behorende omzet wordt in de post 

onderhandenwerk opgenomen en vooralsnog niet in de omzet. Zodra een project volledig is afgerond 

wordt het administratief aangepast van onderhandenwerk naar omzet. 

Deze manier van administreren zorgt ervoor dat er een schommeling zichtbaar kan zijn in 

jaarrekeningen. Het ene jaar zijn veel kosten genomen in relatie tot de geregistreerde omzet hetgeen 

resulteert in een lager resultaat en het andere jaar is de omzet hoger en is een lage kostenpositie 

zichtbaar hetgeen dan weer resulteert in een hoger resultaat. Dit alles is het gevolg van de keuze die 

in het verleden is gemaakt. 

Het is het doel om de administratie zodanig in te gaan richten dat de schommeling, voor zover mogelijk, 

gaat afvlakken. 

Zoals eerder gemeld zijn er gesprekken gaande met een financiële man die per juli beschikbaar zal zijn. 

Genoemd doel zal een van zijn eerste taken zijn. 

 

De invulling van het MT 

Zoals van begin af aan met u gedeeld is een financiële man aangetrokken die per 1 juli het MT komt 

versterken. Er lopen nu gesprekken om e.e.a. te formaliseren en te bekijken in hoeverre het mogelijk 

is om hem eerder te laten starten. 

Daarnaast dient een nieuwe algemeen directeur te worden aangesteld. Daarvoor zijn lijnen uitgezet 

en het is de verwachting dat daarover snel meer kan worden gemeld. Tot het moment van aanstellen 

zal Jolanda den Otter betrokken blijven bij de onderneming om zodoende de contacten met personeel, 

opdrachtgevers en leveranciers te dienen. 

 

Vragen van deelnemers: 

In de chat gaf ik al aan graag wat meer duidelijk te krijgen over de ins en outs van de genoemde post 

onderhanden werk. Wordt hierdoor het resultaat over 2019 of 2020 beïnvloedt en heeft dit nog 

gevolgen voor een eventueel reeds gedane dividendbetaling aan de vorige aandeelhouders?  

 

Nee, daar is rekening mee gehouden en dit is meegenomen in de jaarrekeningen. 

 

Ook ben ik benieuwd naar uw inschatting over de kansen dat de gemiste omzet in de eerste 4 maanden 

alsnog kan worden ingehaald. Zijn deze orders aan een ander gegund, of komen deze - nu de rust bij 

LCS weer terugkeert - alsnog af?    
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Gemiste omzet in de eerste 4 maanden? Naar mijn idee hebben we super 1e 4 maanden gedraaid. Er 

zijn geen orders gemist.  

 

Ridderkerk, 2 juni 2021 

 

Ton Goossens 

 


