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Directieverslag 2021
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 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. Deze flexibiliteit is tijdens het afgelopen jaren met de uitbraak van covid-19 
positief gebleken. Wij konden goed schakelen in de branches en ondanks de lockdowns toch een start in 
Duitsland maken.

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. 

In dit directieverslag geven wij onze visie op onze geconsolideerde winst- en verliesrekening over het 
boekjaar eindigend op 31 december 2021. De in dit verslag opgenomen historische financiële informatie is 
gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening van 2021.

Toelichting op onze jaarcijfers
In 2020 is ons nieuwe platform geïmplementeerd. Hoewel dit soort implementaties nooit zonder slag of 
stoot gaan, zijn wij zeer tevreden over het gebruik. Inmiddels zijn alle medewerkers vertrouwd geraakt 
met het werken op dit platform en zijn er in 2021 nog vele extra functionaliteiten toegevoegd. Deze 
investeringen hebben hun nut bewezen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022: In twee weken tijd 
zijn meer dan 1.100 Trotters in 95 verschillende gemeenten met evenzoveel zoveel verschillende uitingen 
geplaatst.  En dit terwijl er onverwacht nog 3 zware stormen de planning danig verstoorde.

Op advies van onze accountant zijn wij in 2020 overgegaan naar een nieuw stelsel waarin onze activa 
tegen actuele waarde wordt opgenomen. Voor de jaarrekening van 2021 heeft in januari 2022 de jaarlijkse 
taxatie plaatsgevonden. De taxateur heeft mede gezien de prijsstijgingen van de grondstoffen aan onze 
Trotters en frames een hogere actuele waarde toegekend dan in 2020. Gezien het grote aandeel van 
Trotters in de activa heeft dit tot een substantiële stijging in waarde van de materiele activa geleid. Daarbij 
zijn er nog ruim 400 Trotters extra in gebruik genomen. De waardestijgingen zijn niet in de verlies- en 
winstrekening, maar direct in het eigen vermogen verwerkt. De vergelijkende cijfers van 2020 zijn hiertoe 
aangepast.  
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Overigens heeft de kostprijsstijging maar een zeer beperkt invloed op de winstgevendheid van Trotter 
op lange termijn, daar de Trotter vele tientallen jaren meegaat. Wel vergt uitbreiding van de portefeuille 
nu meer kapitaal dan voorheen.  De waarde van de voertuigen is gestegen door de koop in januari 2021 
van een nieuwe Volvo vrachtwagen met kraan en aanhanger. De frames zijn in waarde toegenomen door 
nieuwe investeringen en stijging van de aluminiumprijzen. 

In 2021 is de omzet met 36 % gestegen tot € 5,1 miljoen. Deze stijging is conform de verwachting die 
wij halverwege 2021 hadden. Hoewel er eind 2021 er toch weer Covid-19 maatregelen waren, hebben 
wij daar relatief weinig last van gehad. Wel merkten wij dat de Covidmaatregelen het in het buitenland 
nog wel een grotere invloed hadden. Deze maatregelen hebben de groei in het buitenland toch nog wat 
geremd. Met name in België, waar het niet doorgaan van de autosalon in januari 2021 merkbaar was in 
de omzet. In Duitsland is de omzet met 50% gestegen. Deze groei is minder dan verwacht doordat de 
Covidmaatregelen ook gedurende 2021 een rem zette op onze gewenste expansie daar.

Terwijl de omzetten in 2021 bij de evenementen- en automotive branche nog achterbleven als gevolg van 
de Covid-19, groeide deze bij de overheid met 50%. Dit komt omdat wij na het uitbreken van de pandemie 
in 2020 onze focus hebben verlegd.  Wij verwachten dat deze omzet bij de overheid blijvend is. Daarnaast 
waren er in 2021 verkiezingen, terwijl 2020 een van de weinige jaren was waarin geen verkiezingen zijn. 
De personeelskosten zijn in 2021 gestegen. Dit is grotendeels te verklaren doordat er minder NOW-
subsidie is ontvangen dan in 2020. De overige kosten zijn licht gestegen. Deze stijging zit grotendeels in de 
autokosten en de verkoopkosten zoals beurzen en product en marktontwikkeling voor.

Terugkijkend naar 2021 zijn wij tevreden. Wij hebben ondanks de Coronamaatregelen onze omzet weten 
te verhogen door de focus op andere markten te leggen. Tevens hebben wij gebruik kunnen maken van 
de corona faciliteiten die de overheid ons geboden heeft in de vorm van NOW-regeling en belastinguitstel, 
waardoor wij ons gewenste groeipad zoveel mogelijk hebben weten te behouden en onze portefeuille uit 
hebben kunnen breiden.

Verwachting 2022
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is het jaar 2022 al deels voorbij. De omzetten zijn weer 
verder gestegen. Wij verwachten in Nederland een stijging van rond de 25%, en het buitenland rond 50%. 
Wij hebben in het voorjaar, na afloop van alle corona beperkingen, de sales in zowel België als Duitsland 
uitgebreid en verwachten in totaal ongeveer 50% omzetgroei in deze twee landen.

Dit jaar hadden we echter ook te maken met 3 zeer zware februaristormen, die volgens het KNMI in 
de top 3 van de afgelopen 50 jaar hebben gehaald.  Deze stormen hebben schade toegebracht aan 
onze uitstaande aluminium frames.  Dit gebeurde net tijdens de piek van de uitrol van Trotters voor de 
verkiezingen. Hierdoor hebben wij hoge extra kosten moeten maken voor externe inhuur en transport, en 
hebben wij omzet moeten missen als gevolg van de focus op herstel van de schade. Belangrijk is echter 
om te melden dat de uitrol van de verkiezingen vlekkeloos is gelopen en dat de Trotters nauwelijks schade 
hebben opgelopen. Dat geeft de kracht van de Trotter aan.

Andere incidentele uitgaven in 2022 zijn de kosten voor de werving en selectie als gevolg van de 
personeelsschaarste en de kosten voor verdere verbetering van de organisatie om de groei in goede 
banen te leiden.  Bovenstaande betekent dat het resultaat lager zal uitkomen dan in 2021, maar nog zeker 
positief zal zijn, ondanks de bovengenoemde incidentele posten. 
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Toekomstvisie
Voor 2023 en verder zien wij onze groei nog steeds toenemen, zowel in Nederland als buitenland.  Met 
de pandemie is gebleken dat wij snel tussen de verschillende branches kunnen schakelen. Wij zien nu in 
bijna alle branches groeimogelijkheden, maar met name bij de overheid, die onze Trotters nu duidelijk leert 
kennen.

Een aantal van de investeringen in 2022 zal in 2023 al zijn vruchten afwerpen in de vorm van verdere 
efficiency. Voor 2023 en verder verwachten wij dan ook gezonde winstcijfers.

Valkenburg, 20 oktober 2022

S. Molenaar     M. Truijen
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Geconsolideerde jaarrekening 2021
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021
Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling



Jaarverslag 2021 -- Image Building Holding B.V. -- Valkenburg 14

1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa 773.103 689.502

Materiële vaste activa

Verbouwing 94.675 127.884
Machines en installaties 533.000 510.325
Inventaris 69.875 58.684
Trotters en LED-blokken 10.197.100 6.202.219
Frames 1.043.000 858.541
Vervoermiddelen 844.000 613.500

12.781.650 8.371.153

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 36.081 33.108
Overige vorderingen 660.327 520.819

696.408 553.927

14.251.161 9.614.582

Vlottende activa
Voorraden 686.000 1.343.587

Vorderingen

Debiteuren 1.053.002 962.097
Vorderingen op participanten en op
deelnemingen 422.304 382.627
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen - 160.970
Overige vorderingen en overlopende
activa 495.057 319.227

1.970.363 1.824.921

Liquide middelen 832.609 375.812

3.488.972 3.544.320

17.740.133 13.158.902

Image Building Holding B.V., 's-Gravenhage
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen
Aandeel van rechtspersoon in het
groepsvermogen 7.792.380 4.918.953
Aandeel van derden in het
groepsvermogen -5.629 -42.832

7.786.751 4.876.121

Langlopende schulden
Achtergestelde obligatieleningen 2.104.000 4.000.000
Schulden aan kredietinstellingen 1.597.359 1.159.827
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 280.211 270.587
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.058.368 324.186

5.039.938 5.754.600

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 268.836 209.413
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 3.050.690 1.200.080
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 668.715 424.784
Vennootschapsbelasting 3.769 16.004
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 147.484 -
Overige schulden en overlopende
passiva 773.950 677.900

4.913.444 2.528.181

17.740.133 13.158.902

- 11 -
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2 GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Netto-omzet 5.123.021 3.754.166
Kostprijs van de omzet 716.033 633.835

Bruto-omzetresultaat 4.406.988 3.120.331
Overige bedrijfsopbrengsten 4.369 18.592

Som der bedrijfsopbrengsten 4.411.357 3.138.923

Kosten
Personeelskosten 1.971.764 1.812.993
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa 117.541 139.412
Overige bedrijfskosten 1.337.898 1.337.644

3.427.203 3.290.049

Bedrijfsresultaat 984.154 -151.126

Financiële baten en lasten -395.845 -393.170

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen 588.309 -544.296

Belastingen 82.723 163.823

671.032 -380.473

Resultaat deelnemingen 2.974 5.358

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belastingen 674.006 -375.115

Waardeveranderingen van vaste activa -27.592 -5.450
Aandeel van derden in het
groepsresultaat -37.203 751

Resultaat na belastingen 609.211 -379.814

Image Building Holding B.V., 's-Gravenhage

- 12 -
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3 GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Onderneming

Image Building Holding B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, 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.

Vestigingsadres

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

Personeelsleden

Gedurende het boekjaar 2021 waren gemiddeld 46 in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het
jaar 2020 waren dit 41 werknemers.

Image Building Holding B.V., 's-Gravenhage
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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:

LIJST MET KAPITAALBELANGEN

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

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., 's-Gravenhage

- 14 -
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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.

Continuïteit

Het werkkapitaal van Image Building Holding B.V. is per 31 december 2021 negatief. Het werkkapitaal pakt
voornamelijk negatief uit door de kortlopende aflossingsverplichting aan de NPEX. De continuïteit van de
vennootschap hangt in hoge mate af van de herfinanciering hiervan. De directie van de vennootschap heeft
een positief vooruitzicht voor de komende boekjaren.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Tevens vestigen wij de aandacht op het in dit jaarrapport opgenomen directieverslag, waarin uw verwachtingen
en toekomstvisie uiteen zijn gezet, welke de continuïteitsveronderstelling nog eens uitgebreid toelicht.

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 2021 is de vennootschap tot de conclusie gekomen dat de herwaarderingen op materiele vaste activa
anders hadden moeten worden verwerkt. Dit is in het boekjaar 2021 en tevens voor de vergelijkbaarheid in de
vergelijkende cijfers over het boekjaar 2020 alsnog op de juiste wijze verwerkt.

Deze veranderingen hebben geresulteerd in een positief vermogenseffect ultimo 2020 ad € 224.581. Er zijn
ook verschuivingen zonder resultaateffect. De vergelijkende cijfers zijn gecorrigeerd alsof deze reeds juist
waren opgesteld. Dit resulteert in een € 340.112 lager resultaat in 2020.

Image Building Holding B.V., 's-Gravenhage
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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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, behalve de verbouwingen. De taxatie
vindt periodiek plaats door een onafhankelijk taxateur.

Machines en installaties

Dit betreft alle gereedschappen, machines en matrijzen die in gebruik zijn. In het algemeen is er bij deze post
een forse initiële afschrijving bij indien nieuw aangeschaft, met daarna een minimale waardeverminderingen.

Inventaris

Dit betreft alle meubilair, computers, en printers en de delen van de verbouwing die nog een waarde
vertegenwoordigen.

Vervoermiddelen

Dit betreft het gehele wagenpark, bestaande uit personenauto's, werkbussen, hoogwerkers en vrachtwagens.

Trotters

Deze post bevat de Trotters en de in gebruik zijnde LED blokken voor de LED-Trotters.  De enkele nog in
gebruik zijne prototypes uit 2012 zijn niet opgenomen in de waardering.  De taxateur heeft het gebruik van
duurzame materialen benadrukt en geeft een levensduur van tientallen jaren aan. Aangezien in de verhuur
geen onderscheid wordt gemaakt in de leeftijd van de Trotter is in de waardering ook geen onderscheid
gemaakt in leeftijd van de Trotters. De verdiencapaciteit is onafhankelijk van de leeftijd. De waardering is ook
onderhevig is kostprijsmutaties in lonen en materialen die worden gebruikt.

In de waardering is ook inbegrepen het gehele concept, de duurzame en de bijna onderhoudsvrije uitvoering
van de Trotters en het daarop rustende intellectuele eigendom. De waardering is daarmee hoger dan de
directe productiekosten aan materiaal en arbeid.

In de afgelopen jaren zijn de materiaalkosten en de lonen gestegen. Dit heeft, naast de investeringen geleid tot
een waardevermeerdering. De waardering is inclusief de bij de Trotters behorende transport- en
opslagbokken.

Frames

Dit betreft al het materiaal (aluminium buizen, koppelingen) dat op voorraad of in gebruik is. Er is een afslag
gedaan op de waarde voor het ophalen van de geplaatste frames. De waarde van frames wordt grotendeels
bepaald door de prijzen van aluminium. Hierdoor kunnen in de waardering fluctuaties ontstaan.

Image Building Holding B.V., 's-Gravenhage
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Verbouwing

Dit betreft de uitgevoerde verbouwingen voor de nieuwe locatie in Valkenburg van het kantoor en de
werkplaats. De verbouwingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

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 Image Building Holding 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.

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.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. In mei 2021 heeft er voor het eerst een
taxatie plaatsgevonden, de actuele waarde per 31 december 2020 is gebaseerd op die taxatie. De actuele
waarde per 31 december 2021 is gebaseerd op de taxatie in januari 2022. 

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.

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.
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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.

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.

Netto-omzet

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.

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.

Kosten

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

Financiële baten en lasten

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.

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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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.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen
Fiscale eenheid

De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Image
Building B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de
fiscale eenheid als geheel.

Meerjarige financiële verplichtingen
Leaseverplichtingen

Voor reparatie, onderhoud en service van voertuigen zijn service overeenkomsten afgesloten met een looptijd
van 60 maanden voor reparatie en onderhoud circa € 12.000 per jaar. 

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 9 november 2022 terzake van
huur van bedrijfsruimte in het voormalig marine vliegkamp aan de Wassenaarseweg 75 te 2223 LA Katwijk. 
(€ 132.000 per jaar). De totale verplichting bedraagt ca. € 132.000, waarvan ca. € 132.000 een looptijd van
minder dan 1 jaar heeft en € 0 een looptijd langer dan 5 jaar heeft.

De vennootschap is op 1 juni 2020 een meerjarige financiele verplichting aangegaan tot en met 31 mei 2022
terzake van huur van een kantoor en kleinschalig productieruimte ter grootte van circa 516,6 m2 op het
voormalige marinevliegkamp Valkenburg aan de Wassenaarseweg 75 te 2223 LA Katwijk. Het contract is
verlengd tot 31 mei 2023. De totale verplichting bedraagt ca € 80.000, waarvan circa € 80.000 een looptijd van
minder dan 1 jaar, en € 0 een looptijd van 5 jaar heeft.
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Enkelvoudige jaarrekening 2021
Enkelvoudige balans per 31 december 2021
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021
Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening
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4 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa 638.274 439.395

Materiële vaste activa 12.570.775 8.145.969

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 419.782 412.574
Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.238.282 2.278.671
Overige vorderingen 873.959 776.604

3.532.023 3.467.849

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 262.654 124.310
Vorderingen op groepsmaatschappijen 731.723 18.192
Vorderingen op participanten en op
deelnemingen 422.304 382.627
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 25.593 40.562
Overige vorderingen en overlopende
activa 345.169 170.904

1.787.443 736.595

18.528.515 12.789.808
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 18.000 18.000
Wettelijke reserve ontwikkelingskosten 638.274 689.502
Herwaarderingsreserve 3.573.144 1.308.928
Overige reserves 3.562.962 2.902.523

7.792.380 4.918.953

Langlopende schulden
Achtergestelde obligatieleningen 2.104.000 4.000.000
Schulden aan kredietinstellingen 1.597.359 1.159.827
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.322.100 765.000
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 73.428 8.238

5.096.887 5.933.065

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 268.836 209.413
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 3.050.690 1.200.080
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 299.886 73.748
Schulden aan groepsmaatschappijen 807.925 452.708
Overige schulden en overlopende
passiva 1.211.911 1.841

5.639.248 1.937.790

18.528.515 12.789.808
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5 ENKELVOUDIGE WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€ €

2020

€ €

Netto-omzet 807.335 678.354
Kosten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa 17.360 38.401
Overige bedrijfskosten 114.420 72.776

131.780 111.177

Bedrijfsresultaat 675.555 567.177

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 53.180 47.721
Rentelasten en soortgelijke kosten -412.029 -398.336

Financiële baten en lasten -358.849 -350.615

Resultaat voor belastingen 316.706 216.562

Belastingen 136.486 54.331

453.192 270.893

Resultaat deelnemingen 156.019 -650.707

Resultaat na belastingen 609.211 -379.814
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6 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

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

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa
en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor
zover hierna niets anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Image Building Holding B.V.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen
Fiscale eenheid

Image Building Holding B.V. is opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tezamen met
Image Building Holding B.V.

Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor terzake door de combinatie verschuldigde belasting.

Vaststelling jaarrekening

De geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de
Algemene Vergadering.

's-Gravenhage, 20 oktober 2022

De directie:

S.D.C. Molenaar M.P.F. Truijen
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Overige gegevens



Jaarverslag 2021 -- Image Building Holding B.V. -- Valkenburg 30


