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Bestuursverslag

Algemene informatie

Juridische structuur

IBN bestaat uit de volgende groepsmaatschappijen, waarop het structuurregime van toepassing is:

IBN Holding BV (groepshoofd), onderstaande vennootschappen zijn allen groepsmaatschappijen;

IBN Arbeidsintegratie BV;

IBN Arbeidsparticipatie BV;

IBN Productie BV;

IBN Facilitair BV ;

VOF IBN Facilitair ;

Ploegmakers Cultuurtechniek BV;

IBN Kader BV.

Visie, missie, ambitie

Al bijna 25 jaar maakt IBN zich sterk voor mensen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt. En 

met succes: jaarlijks vinden veel mensen via IBN een nieuw doel in hun leven, op weg naar een nieuwe 

loopbaan. Met de komst van de Participatiewet is de rol en opdracht van IBN veranderd. Naast het helpen met 

het vinden van een passende werkplek, ondersteunen we mensen bij hun ontwikkeling en hun loopbaan. Onze 

organisatie is daarom veranderd. In een nieuwe structuur, met een nieuwe uitstraling en vanuit één IBN willen 

we nog meer mensen helpen. Zodat we samen bijdragen aan de succesvolle ontwikkeling van mensen, en 

daarmee aan het succes van onze regio. Iedereen doet mee is het nieuwe normaal.

Visie :

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op een loopbaan. ‘Iedereen doet mee’ is het nieuwe 

normaal.

Missie : 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden, door het optimaal benutten van talenten van 

mensen, met renderend werk waar iedereen trots op is.

Ambitie :

We willen dé partner zijn in deze regio voor het toeleiden naar werk en het bieden van passend werk.

Op 1 januari 2019 is er ten aanzien van IBN Arbeidsintegratie BV een zuivere splitsing geëffectueerd waarbij de 

vermogensbestanddelen van IBN Arbeidsintegratie BV zijn overgegaan op IBN Productie BV, IBN Facilitair BV, 

IBN Kader BV en op de bij de splitsing opgerichte vennootschap IBN Participatie BV.
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Kernactiviteiten 2018

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Vooruitblik 2019

2019 wordt geen gewoon jaar voor ons. Na de herijking van de strategie in 2017, hebben we 2018 vooral 

gebruikt voor de herinrichting van de organisatie. Een herinrichting die er vooral op gericht is om nog beter vorm 

te kunnen geven aan de ontwikkeling van mensen.

IBN bestaat uit een aantal (werk)bedrijven die vanuit vestigingen in Oost-Brabant (Uden, Veghel, Oss, Cuijk, 

Schaijk, Helmond) opereren. IBN Arbeidsintegratie  ondersteunt werkgevers op het brede gebied van personele 

vraagstukken. De kerntaak van dit IBN bedrijf is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen 

naar en plaatsen in volwaardig werk. IBN Facilitair  biedt facilitaire diensten op het gebied van schoonmaak, 

catering, beheer, groen en vergaderen. Het is een multiservice dienstverlener voor overheid, bedrijfsleven, 

onderwijs en zorg. Ploegmakers  Cultuurtechniek  is specialist op het gebied van aanleg en onderhoud van 

beplanting, bestrating, riooltechniek, boomverzorging en maaien van bermgras, gazons, sportvelden en sloten. 

IBN Productie  is gericht op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen in elke denkbare branche 

en op logistieke samenwerking. Dit IBN bedrijf speelt een belangrijke rol in de supply chain van haar klanten 

door het verzorgen van productie met een breed dienstenpakket, op één van onze eigen productielocaties of bij 

opdrachtgevers in huis. Daarnaast maakt Kwekerijen  onderdeel uit van IBN Productie. Het is het grootste 

stekbedrijf van Nederland. Het bedrijf onderscheidt zich in de breedte van het sortiment met meer dan 400 

soorten winterharde tuinplanten. Kwekerijen produceert voornamelijk geworteld stek in opdracht van kwekers 

in binnen- en buitenland. IBN Kader is het Dienstencentrum  van IBN. Hierin zijn alle ondersteunende activiteiten 

van IBN samengebracht. Het gaat om werkzaamheden die niet tot de primaire activiteiten van de andere IBN 

bedrijven behoren, zoals Administratie, Support en HRM.

Het boekjaar 2018 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de eerder genoemde verandering. Het is 

een verdere uitwerking van de strategische koers die in 2015 is uitgezet. Belangrijk feit daarbij is de uitvoering 

van het convenant door IBN en de 11 gemeenten uit onze regio. In dit convenant is vastgelegd dat IBN in de 

periode 2017-2020 voor een belangrijk deel de Participatiewet gaat uitvoeren voor deze gemeenten. Dit 

betekent dat er in deze periode jaarlijks 210 personen uit de doelgroepen 30%-80%  en beschut zullen 

instromen. Daarnaast zullen we in deze periode de Wsw voor onze gemeenten blijven uitvoeren. Voor IBN 

betekent dit een belangrijk fundament onder de toekomst van IBN. Hierdoor zullen wij in staat zijn om op een 

renderende manier invulling te geven aan bovenstaande missie. 

Naast het bovengenoemde belangrijke fundament constateren we tegelijkertijd ook de uitdagingen die op ons 

afkomen. Met name de verlaging van de subsidie, in combinatie met stijgende loonkosten maakt dat de 

financiële positie van IBN onder druk staat. De strategische visie anticipeert hierop en ook in 2018 zijn de nodige 

acties uitgevoerd om een gezonde financiële positie voor de toekomst te borgen. Uit scenarioberekeningen blijkt 

dat ook op langere termijn een renderende bedrijfsvoering mogelijk is, mits we de omzet kunnen verhogen én 

besparen op kosten. Met de invulling van de nieuwe organisatiestructuur denken we dat we de ambitieuze 

strategische doelstellingen kunnen realiseren. We blijven aandacht schenken aan het op een zo efficiënte, 

slimme wijze inrichten van onze processen. We blijven investeringen en indirecte kosten scherp beoordelen op 

hun toegevoegde waarde. 
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Financiële informatie

Resultaat

De hogere omzet is volledig toe te schrijven aan IBN Faclitair en het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte. Bij IBN 

Productie is een wisselend beeld te zien; daar waar de kwekerijen meer omzet weten te genereren, wordt bij 

onder andere groepsdetacheringen minder omzet gerealiseerd.

De hogere vergoeding Wsw doelgroep heeft te maken met een bijstelling van het subsidiebedrag per Se van € 

956.

Door een lagere dan begrote bezetting in PW-doelgroep is ook de ontvangen subsidie lager dan begroot.

In totaliteit is de populatie gesubsidieerden en productiepersoneel lager dan begroot, hierdoor zijn de 

personeelskosten voor deze groepen ook lager dan begroot. 

Een belangrijk onderdeel van de strategie blijft het behoud van eigen werk. Dit stelt ons in staat om werk te 

bieden als de stap naar een reguliere werkgever (nog) te groot is. Daarnaast vormt het eigen werk de basis om 

mensen op te leiden en ontwikkelen, niet in een klaslokaal, maar op de werkvloer. Tot slot zijn we ervan 

overtuigd dat we met eigen werk ook in economisch mindere tijden kunnen zorgen voor duurzame 

werkgelegenheid. Hiermee geven we invulling aan de gedachte van de parallelle economie van Ton Wilthagen, 

hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan Tilburg University.

Om op een goede wijze invulling te geven aan het behoud van eigen werk is het van groot belang om met de 

bedrijfsonderdelen Services (Kwekerijen, Productie en Detacheringen) en Facilitair (Bedrijfsdiensten en 

Openbare Ruimte) de klanten goed te blijven bedienen. Deze klanten vormen de basis voor werk dat 

noodzakelijk is om invulling te kunnen geven aan de missie waar we voor staan. Een goede kwaliteit tegen een 

goede prijs en op een sociaal duurzame manier uitgevoerd, dat mag je van IBN verwachten.

Dit alles gaan we doen vanuit een nieuwe positionering waarmee we het nieuwe jaar zijn begonnen. Een nieuwe 

uitstraling met een nieuw logo waarmee we op symbolische wijze laten zien waar we voor staan en wat wij van 

IBN belangrijk vinden. Dat doen we vanuit één IBN allemaal gericht op één missie waar ieder op zijn eigen wijze 

een bijdrage aan levert.

2018 is voor IBN in financieel opzicht een jaar geweest welke voor een groot deel wordt beinvloed door de 

voorziening  en reservering van de kosten van de herstructurering in het kader van IBN2020

Op groepsniveau wordt het resultaat beïnvloed door met name de volgende factoren; de toegevoegde waarde 

was lagere dan begroot (-€ 389k),de omzet was hoger dan begroot (€ 916k, maar de kostprijs van de omzet was 

€ 1.305k hoger.   De vergoedingen en bijdragen voor d eoude doelgoep zijn hoger dan begroot (€ 1.280k), dit valt 

uiteen in een positief prijsverschil (€ 2.118k) en een negatief hoeveelheidsverschil (€ 838k). Ondanks de kosten 

van de herstructurering zijn de personele kosten € 975k lager dan begroot. Dit wordt grotendeel verklaart door 

een lagere bezetting Wsw dan verwacht.  De overige bedrijfskosten zijn ook hoger dan begroot en hangen voor 

een groot deel samen met aanloop naar de herstructurering.

Het bedrijfsonderdeel Participatie vormt daarbij de voordeur waar mensen binnen komen, waar we een plan 

opstellen, waar we sturen op de ontwikkeling en uiteindelijk zoeken naar de best passende werkplek. Een 

werkplek die niet meer vanzelfsprekend altijd bij IBN hoeft te liggen, maar daar waar mogelijk ook bij reguliere 

werkgevers.

De daadwerkelijke ontwikkeling van mensen vindt plaats op de werkvloer bij de andere IBN bedrijfsonderdelen 

binnen zogenaamde werkleerlijnen. Deze ontwikkelmethodiek van IBN werkt vanuit een positieve insteek, 

gericht op talenten en op basis van competenties. Daarmee gaan we invulling geven aan het toeleiden naar werk 

en het bieden van passend werk. Dat gaan we doen voor een brede doelgroep van mensen die het om wat voor 

reden dan ook niet redden op de reguliere arbeidsmarkt.

Om deze brede doelgroep binnen te halen starten we onder andere een project vanuit de Holding gericht op 

‘van werk naar werk’. Hiermee gaan we invulling geven aan een toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven om 

medewerkers die binnen deze bedrijven dreigen uit te vallen toch aan het werk te kunnen houden.

Ook zullen we in 2019 de laatste hand leggen aan de doorontwikkeling van de governance structuur van IBN. Dit 

doen we onder andere door een meer nadrukkelijke rol voor de Algemene Vergadering die vaker bij elkaar zal 

komen en die meer bevoegdheden krijgt zodat de betrokkenheid van gemeenten bij IBN nog verder versterkt zal 

worden. Daarnaast gaan we naar een kleinere, op basis van deskundigheid samengestelde RvC.
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Omzet

Ten opzichte van 2017 is de netto omzet met 2,7% gestegen naar € 63,1M. Facilitair laat

een omzetstijging zien, de anderen een daling. Bij IBN Arbeidsintegratie nam het aantal medewerkers

met een detacheringsovereenkomst af en daarmee ook de omzet uit detacheringen. De omzet bij 

Facilitair nam fors toe, maar bij het bedrijfsonderdeel Openbare Ruimte is veel werk voor een uitgevoerd

door Ploegmakers. IBN Productie laat een omzetgroei zien van 2%. De omzetstijging werd 

gerealiseerd door het onderdeel kwekerijen.

Vergoedingen en bijdragen

De vergoedingen en bijdragen daalden ten opzichte van 2017 met 3,9% naar € 60,6 M. Oorzaak van 

deze daling is gelegen in een lagere bezetting Wsw en een lager tarief per Se. Deze lagere bezetting 

vindt zijn oorzaak in het feit dat er door de komst van de Participatiewet er met ingang van 1 januari 

2015 geen instroom Wsw meer heeft plaatsgevonden en de uitstroom Wsw maar deels wordt 

gecompenseerd door medewerkers in de Participatiewet. Tevens is de subsidie voor medewerkers in 

de Participatiewet lager dan voor medewerkers in de Wsw.  

De overige bedrijfskosten zijn hoger door advieskosten en investeringen in  ICT in het kader van IBN2020.
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Bedrijfslasten

De totale bedrijfslasten nemen met 0,6% toe tot € 121,1 M in 2018. Met name de 

kosten uitbesteed werk en andere externe kosten namen toe door hogere omzet. Daarnaast door meer 

lonen en salarissen (deels door reservering en voorziening kosten herstructurering).

De overige bedrijfskosten namen wederom af door continue focus op reductie van kosten. 

2018 heeft voor groot deel in het teken gestaan van de herstructurering, maar onze doelstelling: het

bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het maken van een gezond 

rendement, door een marktgerichte benadering hebben we behaald.

Solvabiliteit en liquiditeit

Voor het inzicht in deze kengetallen en de vergelijking met voorgaande jaren wordt verwezen naar

de financiële kengetallen aan het einde van dit bestuursverslag.

Risico’s

Risicomanagement is een vast onderdeel van de P&C-cyclus. De IBN bedrijven rapporteren elk half jaar over de 

risico’s en de beheersing daarvan. Zowel strategisch/tactische als operationele risico’s worden hierin 

meegenomen. Op operationeel niveau is door verdere automatisering en aanscherping het risico op foutieve 

invoer van gegevens en autorisatie door niet bevoegde medewerkers verminderd.  Om het uit te keren dividend 

te bepalen zal met behulp van een Monte-Carlo simulatie het benodigde weerstandsvermogen bepaald worden. 

Daarnaast wordt een balans- en een liquiditeitstest uitgevoerd.

Hoewel het convenant met de 11 gemeenten is afgesloten, vormt de Participatiewet nog steeds een belangrijk 

strategisch risico. Het convenant loopt tot en met 2020. Voor de periode daarna zijn nog geen afspraken 

gemaakt. In de periode 2017-2020 zijn er jaarlijkse evaluatiemomenten. Deze evaluaties zijn er op gericht om de 

samenwerking tussen gemeenten en IBN te optimaliseren. De verwachting is dat hierdoor IBN ook na 2020 de 

meest logische partner is in de uitvoering van Wsw én Participatiewet. 
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Informatie over financiële instrumenten

Verwachte gang van zaken 2019

In 2019 geven we onverminderd invulling aan de realisatie van onze strategische doelstelling zoals 

eerder verwoord in dit bestuursverslag. Hierbij gaan we uit van de volgende richtinggevende 

principes:

onze missie is leidend voor alles wat we doen: IBN biedt mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten, met renderend werk 

waar iedereen trots op is

we richten ons op een brede doelgroep: zowel mensen zonder werk als mensen met werk

die hulp nodig hebben

we geloven in onze eigen infrastructuur en groep van bedrijven: deze bieden ons de 

mogelijkheid om te komen tot een passende oplossing, immers we hebben een breed 

aanbod aan werksoorten in de eigen bedrijven

Het beheer van de financiële middelen ligt bij de treasurymanager, een rol die is belegd bij de controller van de 

Holding. We committeren ons bij het beleggen van onze middelen aan de wetgeving Fido en Ruddo. Het 

handelen van de treasurymanager is vastgelegd in het treasurystatuut waarin beleid, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en risico’s zijn beschreven en vastgelegd.

In 2015 is de strategie voor de komende jaren bepaald. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de 

strategische nota ‘Iedereen Wins t: strategische visie IBN 2015-2020’. Ook in 2018 is hier verder uitvoering aan 

gegeven. We zijn er van overtuigd dat we ook in de toekomst oplossend vermogen kunnen blijven bieden voor 

onze 11 gemeenten. Dit zal wel meer maatwerk vragen en een bredere dekking van onze infrastructuur door 

bijvoorbeeld re-integratie oplossingen voor het bedrijfsleven en leerwerkplekken voor het onderwijs aan te 

bieden. Door te acteren op het snijvlak van publiek en privaat kunnen we ons blijven onderscheiden.

De financiële positie van IBN is nu nog gezond, maar zoals eerder vermeld zorgen het teruglopend subsidie-tarief 

en de nieuwe werkelijkheid van de participatiewet ervoor dat de toekomstige financiële positie van IBN onder 

druk komt te staan. De strategische visie anticipeert hierop en er worden maatregelen genomen om een 

gezonde financiële positie voor de toekomst te borgen. Dit wordt geborgd door onder andere scherp te kijken 

naar de kosten, proberen zoveel mogelijk de uitstroom oude doelgroep WsW te vervangen met medewerkers 

uit de Participatiewet, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Per 1 januari 2016 is de Wet Modernisering Vpb-plicht overheidsbedrijven van kracht geworden. Dit heeft ook 

consequenties voor IBN. Eind 2016 is er enige duidelijkheid verkregen over de fiscale positie van IBN. Belangrijk 

hierbij is dat IBN een beroep kan doen op de subjectieve vrijstelling, daar waar zij minimaal 90% van de 

werknemers (vrij vertaald) met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. Dit betekent dat IBN 

Arbeidsintegratie en IBN Productie vrijgesteld zijn.    
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we blijven gaan voor de balans tussen sociaal en economisch (het model met de pijl is onze 

werkwijze).

het aanbod van mensen is leidend voor het aanbod van werk: de bedrijven zorgen voor werk 

dat past bij de mogelijkheden en bijdraagt aan de ontwikkeling van de doelgroep en dus geen 

omzet/ zaken die niet bijdragen aan werk voor de doelgroep. 

ons werkgebied is onze regio: het noordoosten van Noord-Brabant en de randen daarvan

we zijn financieel gezond

we zijn verbindend: we gaan voor samenwerking, intern tussen de verschillende bedrijven en 

afdelingen en extern met andere relevante partijen

we gaan voor loonvormende arbeid

Naar aanleiding van deze uitgangspunten zijn een aantal aanvullende besluiten genomen die in 2019 

ten uitvoer moeten komen. Zo moet IBN een meebewegende, wendbare organisatie zijn. Het best 

passende werk stemmen we af op de kwaliteit van de instroom. Dit vraagt ook om een passende 

planning & control-cyclus waarin de aansluiting van het aanbod van mensen op het aanbod van werk 

een cruciaal onderdeel wordt. Elk IBN bedrijf richt zich vanuit zijn eigen corebusiness op het hebben 

van passend werk. Onderlinge verdringing of overlap is niet acceptabel: de bedrijven hebben of 

formuleren een heldere, onderscheidende corebusiness zodat er geen sprake (meer) is van strijdige 

belangen.

Talent & Werk is de spil in de organisatie in de afstemming tussen vraag en aanbod. Talent & Werk 

wordt hiermee dan ook exclusief verantwoordelijk voor instroomverwerving van alle doelgroepen, 

de IBN bedrijven zijn verantwoordelijk voor passende en renderende arbeid voor de doelgroep. Om 

ervoor te zorgen dat dit alles daadwerkelijk zo wordt uitgevoerd, komen er passende KPI’s waarop 

wordt gestuurd. Deze besluiten vragen om verdere uitwerking en dat is wat er de komende tijd gaat 

gebeuren. Het is de bedoeling in het eerste kwartaal van 2019 het totaalbeeld vast te stellen.

Wij verwachten voor 2019 een resultaat voor belasting te realiseren van € 960.000.

Verdeling Bestuur

De algemeen directeur van IBN is enig bestuurder. Om deze reden kan niet worden voldaan het 

wettelijke vereiste dat 1/3 van het bestuur dient te bestaan uit vrouwen.
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Financiële kerncijfers

Hierna zijn de relevante meerjaren kengetallen opgenomen van de geconsolideerde jaarrekening

van IBN Holding B.V.

Balans
(bedragen x € 1.000.000)

Activa 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa

Materiële vaste activa 22,1 22,9 23,4 22,1

Financiële vaste activa 18,1 21,3 22,8 23,9

Vlottende activa

Voorraden 3,0 2,7 2,6 2,6

Vorderingen 13,9 13,6 13,1 11,8

Liquide middelen 24,1 18,0 16,1 20,8

Totaal activa 81,2 78,5 77,9 81,2

Passiva

Groepsvermogen 48,8 49,8 49,1 49,0

Voorzieningen 2,0 1,5 1,4 1,9

Langlopende schulden 0,0 0,0 0,0 0,0

Kortlopende schulden 30,5 27,2 27,5 30,2

Totaal passiva 81,2 78,5 77,9 81,2

Balansratio's

Solvabiliteit: 60% 63% 63% 60%

Current ratio: 135% 126% 116% 116%

Rentabiliteit (over nettoresultaat): 2% 4% 4% 6%

Rentabiliteit (over bedrijfsresultaat): 7% 8% 8% 10%

Netto werkkapitaal

Vlottende activa 41,0 34,4 31,8 35,2

Kortlopende schulden 30,5 27,2 27,5 30,2

Werkkapitaal 10,6 7,1 4,3 5,0

Mutatie t.o.v. vorig jaar 3,4 2,8 -0,6 -10,4
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Resultatenrekening
(bedragen x € 1.000.000)

2017 2016 2015

€ % % % %

Netto-omzet 123,3 99,4% 122,7 58,9 57,1

Vergoedingen en bijdragen 0,8 0,6% 1,1 64,2 69,8

Overige bedrijfsopbrengsten 0,0 0,0% 0,0 1,8 0,3

Som der bedrijfsopbrengsten 124,1 100,0% 123,8 124,9 127,2

Kosten van grond- en

hulpstoffen 13,9 11,2% 14,1 12,6 12,5

Kosten uitbesteed werk en 

andere externe kosten 4,9 3,9% 4,5 4,4 4,0

Lonen en salarissen 68,7 55,4% 68,2 70,8 70,3

Sociale lasten 18,0 14,5% 17,9 18,1 18,5

Afschrijvingen op materiële 

vaste activa 2,2 1,8% 2,2 2,2 1,9

Overige bedrijfskosten 13,3 10,7% 13,5 13,8 16,2

Som der bedrijfslasten 121,0 97,5% 120,4 121,9 123,4

Opbrengsten van vorderingen 

die tot de vaste activa behoren

en van effecten 0,6 0,5% 0,6 0,7 1,1

Andere rentebaten en

 soortgelijke opbrengsten 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,1

Rentelasten en soortgelijke 

kosten 0,0 0,0% 0,0 -0,1 -0,1

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening voor

 belastingen 3,5 2,8% 4,0 3,7 5,0

Belastingen uit gewone 

bedrijfsuitoefening -0,8 -0,6% -0,4 -0,4 -0,1

Aandeel in het resultaat 

van ondernemingen

waarin wordt deelgenomen 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

Aandeel in het resultaat van

derden -1,7 -1,4% -1,4 -1,4 -1,9

Resultaat na belastingen 1,0 0,8% 2,2 1,9 3,0

2018
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Kengetallen (in €) 2018 2017 2016 2015

Vergoedingen per fte

Wsw 26.474 27.324 27.038 28.016

Wiw 24.500 29.412 29.213 29.667

2018 2017 2016 2015

Loonkosten per fte

Wsw/Participatiewet 30.265 29.678 30.763 30.011

Wiw 24.500 29.412 29.213 26.055

WWB 18.400 24.156 28.063 22.433

Niet-gesubsidieerd 42.100 39.842 36.010 35.377

Fiscale positie

Met ingang van 1 januari 2016 is IBN Holding B.V. zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschaps-

belasting. IBN Holding B.V. maakt gebruik van een objectieve vrijstelling voor quasi inbesteding voor de

voordelen behaald met activiteiten verricht voor de GR of haar 100% dochtervennootschappen. De voor-

delen behaald met activiteiten verricht voor VOF IBN Facilitair zijn voor 50% vrijgesteld. Het resultaat van

het niet vrijgestelde deel is nihil waardoor er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Voor IBN Arbeidsintegratie B.V. en IBN Productie B.V. wordt een beroep gedaan op een subjectieve

vrijstelling en voor IBN Kader B.V. wordt een beroep gedaan op een objectieve vrijstelling.

Belastbaar bedrag en belasting boekjaar

IBN Holding B.V. 0

IBN Arbeidsintegratie B.V. 0

IBN Productie B.V. 0

IBN Kader B.V. 0

IBN Facilitair B.V. 1.519

Ploegmakers Cultuurtechniek B.V. 465

1.984

Te betalen vennootschapsbelasting 476
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Geconsolideerde jaarrekening
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(bedragen x € 1.000)

(voor resultaatbestemming)

A C T I V A Ref. 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa

Materiële vaste activa 3 22.065 22.895

Financiële vaste activa 4, 11 18.062 21.255

40.127 44.150

------------------ -------------------

Vlottende activa

Voorraden 5 2.824 2.520

Goederen in bewerking 6 171 181

Debiteuren 7 9.461 10.092

Vorderingen en overlopende activa 9 4.443 3.515

Liquide middelen 10 24.148 18.045

41.047 34.353

------------------ -------------------

Totaal 81.174 78.503

Geconsolideerde balans van IBN Holding BV (voor resultaatbestemming)
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(bedragen x € 1.000)

P A S S I V A Ref. 31-12-2018 31-12-2017

Groepsvermogen

Eigen vermogen 13 45.309 46.510

Aandeel van derden 28 3.443 3.295

48.752 49.805

------------------ -------------------

Voorzieningen 14 1.968 1.491

------------------ -------------------

Kortlopende schulden 15, 16 30.454 27.207

------------------ -------------------

Totaal 81.174 78.503
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(bedragen x € 1.000)

Ref.

Netto-omzet 18 121.462 122.031

Vergoedingen en bijdragen 22 774 1.062

Overige bedrijfsopbrengsten 21, 26 1.814 654

Som der bedrijfsopbrengsten 124.050 123.747

Kosten van grond- en

hulpstoffen 18 13.948 14.099

Kosten uitbesteed werk en 

andere externe kosten 18 4.873 4.486

Lonen en salarissen 23 68.716 68.191

Sociale- en pensioenlasten 23 17.976 17.853

Afschrijvingen op materiële 

vaste activa 25 2.218 2.223

Overige bedrijfskosten 24, 25, 26 13.323 13.469

Som der bedrijfslasten 121.054 120.321

2.996 3.426

Opbrengsten van vorderingen 

die tot de vaste activa behoren

 en van effecten 27 567 638

Andere rentebaten en

 soortgelijke opbrengsten 27 1 3

Rentelasten en soortgelijke 

kosten 27 -48 -48

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.516 4.019

Belastingen uit gewone 

bedrijfsuitoefening 27 -814 -419

Aandeel in het resultaat van

derden 27 -1.698 -1.364

Resultaat na belastingen 1.004 2.236

2018 2017
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Overzicht van het totaalresultaat van de Groep

2018 2017

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen 1.004 2.236

------------------ -------------------

Totaal resultaat van de Groep 1.004 2.236

(x € 1.000)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

Netto omzetresultaat 3.516 4.019

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 3 2.218 2.221

Mutatie in overige reserve 13 0 0

Mutaties in voorzieningen 14 477 137

Boekwinst materiële vaste 

activa 3 0 -16

2.695 2.342

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie vlottende 

activa (excl. liq.midd) 5 t/m 9 -591 -645

Mutatie kortlop. schulden 15, 16 3.247 -248

Mutatie effecten 4 3.193 1.380

5.849 487

Ontvangen dividend 28 -1.550 -1.050

Vennootschapsbelasting 16 -814 -419

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.696 5.379

Inves. materiële vaste activa 3 -1.426 -1.761

Desinvesteringen 3 37 34

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.389 -1.727

Verwerving niet 4 0 0

geconsolideerde deelneming

Dividend aan aandeelhouder 4, 11 -2.204 -1.850

Verstrekking langl. lening 4 0 -5

Aflossing/afschrijving

langlopende lening 4 0 153

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.204 -1.702

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 6.103 1.950

Saldo liquide middelen begin boekjaar 18.045 16.095

Saldo liquide middelen einde boekjaar 24.148 18.045

Mutatie liquide middelen 6.103 1.950

2018 2017
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1 Algemeen

1.1 Activiteiten

De activiteiten van IBN Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen (de IBN-groep) zijn gericht op

het bieden van werk aan mensen met een achterstand op de reguliere arbeidsmarkt. 

Om te voldoen aan deze doelstelling beschikt de IBN-groep over een aantal bedrijven. Alle

activiteiten van deze bedrijven worden getoetst aan hun bijdrage aan deze doelstelling.

1.2 Vestigingsadres

IBN Holding BV (kvk nummer 16089226) is statutair gevestigd te Oss, kantoorhoudende te 5405 NC Uden,

Hockeyweg 5. 

1.3 Groepsverhoudingen

IBN Holding B.V. staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. De geconsolideerde jaarrekening

is tegen kostprijs verkrijgbaar op het kantoor van IBN Holding B.V.

1.4 Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie

van IBN Holding BV zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 

in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 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 betreffende jaarrekeningposten.

1.5 Grondslagen voor consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van IBN Holding BV samen met haar 

groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan

uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen 

waarin IBN Holding B.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij 

beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en 

operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële 

stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. 

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. 

Voor consolidatie worden  aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 

In 2018 heeft IBN een belang genomen van 10% in Specs E-Mobility en heeft geen invloed van

betekenis en wordt daarom niet geconsolideerd.
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De in de consolidatie betrokken vennootschappen zijn:

Aandeel in

Statutaire het geplaatste

Naam vestigingsplaats kapitaal

IBN Facilitair B.V. Uden 100%

VOF IBN Facilitair Uden n.v.t. *

IBN Productie B.V. Oss 100%

IBN Arbeidsintegratie B.V. Oss 100%

IBN Arbeidsparticipatie B.V. Uden 100%

IBN Kader B.V. Uden 100%

Ploegmakers Cultuurtechniek B.V. Veghel 50% **

* Betreft een vennootschap onder firma. Het kapitaalbelang bedraagt 50%.

** Betreft een 100% deelneming van VOF IBN Facilitair, welke voor 50% eigendom is van IBN.

1.6 Toepassing van artikel 2:402 BW

Aangezien de winst- en verliesrekening over 2018 van IBN Holding B.V. in de geconsolideerde 

jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met een weergave van een 

beknopte winst- en verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 BW.

1.7 Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de

(statutaire) directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van IBN Holding B.V. 

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder

normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 

transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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1.8 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest,

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële

leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde

van het financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een 

uitgave uit de financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op

de interest als een uitgave uit de operationele activiteiten.

2 Algemene grondslagen

2.1 Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen

van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 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, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. 

Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

2.2  Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van voorgaande jaren.

2.3 Financiële Leasing

De vennootschap least een deel van het machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels 

de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd 

in de balans bij de aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere 

contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire 

wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief

de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt 

gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast 

rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden 

afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

2.4 Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen  

die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden

verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen 

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd 

van het contract.

IBN Holding B.V., Uden - 21 -



3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 

of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met bijzondere

waarderverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een 

materieel actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de 

betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de

aanschaffingskosten  'van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan 

de vervaardiging' inclusief installatiekosten. Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken,

worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor

groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het

geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van

groot onderhoud verloopt.

3.2 Financiële vaste activa

Deelnemingen

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 IBN 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 sinds de voorafgaand

jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd

tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde

dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd

tegen reële waarde. 

Indien er sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de

realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

Vorderingen op deelnemingen

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de

reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze

vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden

met eventuele waardeverminderingen.

Overige effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten, die geen onderdeel zijn van de handels-

portefeuille en die niet beursgenoteerd zijn, worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde. De effecten worden, na eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. Indien sprake is van

een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen

IBN Holding B.V., Uden - 22 -



lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. De 

effectenportefeuilles voldoen aan de vereisten van de wetten Fido en Ruddo. Het karakter van de

effectenportefeuilles is 'buy and hold' dit houdt in dat de effecten worden aangekocht met de intentie

om ze tot einde looptijd aan te houden. De effecten staan ter vrije  beschikking van de vennootschap.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening 

worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

3.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 

wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare

waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde  bepaald van de

kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de

winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is,

niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende

activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

3.4 Voorraden

Productie

De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en vervaardigingsprijs. De inkoopdelen 

worden tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd verhoogd met een klantafhankelijke- opslag toegepast voor opslag, 

risico en- inkoopkosten. De halffabricaten en de eindproducten worden tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd, 

waarbij naast de inkoopdelen ook uren en overheadcomponenten is  opgenomen. Deze overhead wordt 

artikelafhankelijk toegevoegd indien er sprake is specifieke afschrijvings-, transport- of gereedschapskosten voor 

betreffende artikel.  Uitgangspunt voor de kostprijs van de voorraad is de gemiddeld gewogen (inkoop)prijs van 

het artikel. Voor de incourante voorraad is een voorziening getroffen.
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Kwekerij

3.5 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 

betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 

verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste

van de winst-en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 

gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.6 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

3.7 Eigen vermogen

Het eigen vermogen volgens de vennootschappelijke jaarrekening is gelijk aan het aandeel van 

IBN Holding B.V. in het groepsvermogen. Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt

verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening.

3.8 Aandeel derden

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag

van het netto belang in de netto activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.

3.9 Voorzieningen

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 in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd

tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 

af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Wanneer de verwachting is dat een derde van de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 

waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling, dan wordt deze

vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor uitgaven voor groot onderhoud, wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te

verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis

van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden

van groot onderhoud verloopt. De inschatting is onderbouwd door een rapport opgesteld door Arcadis, 

waarin de meerjarige onderhoudskosten zijn geraamd. 

Voorziening overig

De voorziening overig bestaat uit een voorziening voor verlieslatende contracten en een transitie

voorziening.

Het plant en -stekmateriaal wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. In verband met het verhoogde risico van 

het werken met levend plantmateriaal wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd.
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Bij een verlieslatend contract wordt een voorziening getroffen, als sprake is van een negatief

verschil tussen de 'te ontvangen prestatie' en de door de rechtspersoon 'te verrichten

contractprestatie'. Het gaat hier om prestaties en contractprestaties die rechtstreeks voortvloeien

uit de door de partijen afgesloten contracten.

3.10 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.

4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

4.1 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. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het eind 
van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden.

4.2 Netto omzet

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 geschieden naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal

te verrichten diensten.
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Verkoop vindt zowel in het binnenland als in het buitenland plaats. Buitenlandse verkoop 

betreft met name omzet IBN Productie.

4.3 Vergoedingen en bijdragen

Onder deze post wordt verantwoord de vergoeding zoals bedoeld in de Wet sociale

werkvoorziening, alsmede de bijdrage uit hoofde van de Wet inschakeling werkzoekenden, 

bestaande uit de basisbedragen, de vaste budgetten voor aanvullende kosten uit het 

gemeenschappelijk Werkfonds en een deel van de budgetten voor Scholing en Activering. Hierop

zijn in mindering gebracht de aan derden doorbetaalde bedragen.

De vergoedingen worden toegerekend aan het verslagjaar voorzover ze betrekking hebben op

betaalde SW lonen in het verslagjaar 

4.4 Overige bedrijfsopbrengsten

Het betreft opbrengsten die wel tot de normale opbrengsten gerekend worden, maar niet tot de 

netto omzet.

4.5 Kosten van grond- en hulpstoffen

De kosten van directe materialen (grond- en hulpstoffen) worden berekend op basis van zowel

werkelijke als vaste verrekenprijzen. 

4.6 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

De kosten van uitbesteed werk worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs.

4.7 Lonen en salarissen

Deze post betreft de lonen en salarissen voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde medewerkers.

Lonen en salarissen gesubsidieerde medewerkers

Onder de loonkosten van gesubsidieerde medewerkers wordt verantwoord het brutobedrag van

de uitbetaalde lonen aan Wsw-, Wiw- en WWB-werknemers.

De pensioenregeling voor de Wsw-werknemers is ondergebracht bij het PWRI. De kenmerken hiervan 

zijn:

- de pensioenen zijn gebaseerd op middelloon

- de medewerkers hebben een voorwaardelijk recht op indexering

- het betreft een bedrijfstak pensioenfonds; aansluiting vanwege van toepassing zijnde CAO

- een tekort in de vermogenspositie leidt niet tot een verplichting van de aangesloten werkgever tot

aanvullende betalingen

- de dekkingsgraad december 2018 bedraagt 111,5%
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De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  De over het verslagjaar

verschuldigde premie is als last verantwoord.

Lonen en salarissen niet-gesubsidieerde medewerkers

Onder loonkosten niet-gesubsidieerde werknemers wordt verstaan de over het jaar betaalde c.q.

verschuldigde salarissen, het vakantiegeld en de daarmee samenhangende sociale lasten en

pensioenpremies inzake niet-gesubsidieerde werknemers.

Voor de niet-gesubsidieerde medewerkers zijn, afhankelijk van de CAO waarin zij werken, pensioen- 

regelingen van toepassing. De kenmerken van deze pensioenregelingen zijn als volgt:

Glastuinbouw en Hoveniers Catering Schoonmaak

- Pensioenfonds: BTPF Landbouw PH&C BTPF Schoonmaak

- Salarisgrondslag: Middelloon Middelloon Middelloon

- Indexatie rechten: Voorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaardelijk

- Aanvullende betalingen bij tekort: Geen Geen Geen

- Dekkingsgraad december 2018: 102,0% 113,0% 100,2%

Productie Ambtenaren Kader

- Pensioenfonds: Pens. Verz. ABP Zorg en Welzijn

Amersfoortse

- Salarisgrondslag: Middelloon Middelloon Middelloon

- Indexatie rechten: nvt Voorwaardelijk Voorwaardelijk

- Aanvullende betalingen bij tekort: Geen Geen Geen

- Dekkingsgraad december 2018: nvt 103,8% 101,3%

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen 

en verzekeringsmaatschappijen betaald door IBN. De premies worden verantwoord 

als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

4.8 Sociale lasten

De sociale lasten van gesubsidieerde werknemers betreffen de ter zake van de werknemers-

verzekering verschuldigde werkgeverslasten voor de Wsw-, Wiw- en WWB-werknemers.

De sociale lasten van niet-gesubsidieerde werknemers betreffen de ter zake van de werknemers-

verzekering verschuldigde werkgeverslasten. 

4.9 Afschrijving op materiële vaste activa

Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over grond wordt niet afgeschreven.

4.10 Overige bedrijfskosten

Dit betreffen de overige bedrijfslasten die binnen de bedrijfsuitvoering vallen, die verder niet onder 

enige andere categorie vallen. 

4.11 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Onder deze post zijn opbrengsten opgenomen uit deposito’s en andere beleggingen van gelden. 
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4.12 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Onder deze post zijn rentebaten rekening courant en deposito's opgenomen.

4.13 Waarde veranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Onder deze post is ongerealiseerd koersresultaat effecten opgenomen.

4.14 Rente lasten en soortgelijke kosten

Deze post bestaat uit betaalde rente vanwege rekening-courantverhoudingen groepsmaatschappijen

en kredietinstellingen. 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.

4.15 Belastingen uit gewone bedrijfsuitvoering

Dit betreft de vennootschapsbelasting, die berekend is tegen het actuele belastingtarief. 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.

4.16 Aandeel in het resultaat van derden

Deze post betreft het aandeel van een derde in IBN Facilitair V.O.F..

4.17 Financiële instrumenten en risicobeheersing

IBN loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste 

activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De vennootschap beheerst  het marktrisico 

door stratificatie aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.

IBN loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 

activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden

(waaronder schulden aan kredietinstellingen).

IBN heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers 

die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van IBN. Verkoop vindt plaats  op basis van

krediettermijnen tussen de 15 en 55 dagen. Voor grote leveringen kan een afwijkende krediettermijn

van toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

Met ingang van 1 januari 2016 is IBN in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor 

onderdelen van haar bedrijfsvoering kan IBN gebruik maken van objectieve en subjectieve vrijstellingen. Omdat 

de regelgeving hieromtrent onlangs is gewijzigd, is op dit moment niet duidelijk op welke wijze bepaalde 

onderdelen van IBN belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Dit ziet met name op verschillen in de 

fiscale en commerciële waardering van panden. Enerzijds zal dit leiden tot een belastbaar bedrag doordat fiscale 

afschrijvingen lager zijn dan commerciële afschrijvingen, anderzijds tot een actieve belastinglatentie met 

betrekking tot het verschil tussen beide waarderingen van de panden. Naar verwachting zullen de belastingbate 

en belastinglast grotendeels tegen elkaar wegvallen, waardoor de impact op het resultaat beperkt zal zijn. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen x € 1.000)

A C T I V A

Materiële vaste activa (Ref. 3, 25)

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Gebouwen Machines Ov. vaste Overige in

en en bedrijfs- uitvoering en

terreinen installaties middelen vooruitbet. Totaal

Stand per 31-12-2017

Aanschafwaarde 27.439 12.898 7.309 474 48.120

Cumulatieve afschrijvingen -11.266 -7.752 -6.207 0 -25.225

Stand per 31-12-2017 16.173 5.146 1.102 474 22.895

Mutaties in 2018

Investeringen 247 811 769 -401 1.426

Afschrijvingen -748 -1.064 -407 0 -2.219

Desinvesteringen 0 -115 -508 0 -623

Afschr. desinvesteringen 0 90 496 0 586

Correctie rubricering invest. 0 0 0 0 0

Totaal -501 -278 350 -401 -830

Stand per 31-12-2018

Aanschafwaarde 27.686 13.594 7.570 73 48.923

Cumulatieve afschrijvingen -12.014 -8.726 -6.118 0 -26.858

Stand per 31-12-2018 15.672 4.868 1.452 73 22.065

Afschrijvingspercentages 2,5% - 6,25% 10% - 20% 10% - 33,3%
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Financiële vaste activa (Ref. 4, 11)

31-12-2018 31-12-2017

Deelnemingen

Deelnemingen 0 0

------------------ -------------------

Effecten

Kostprijs beleggingsportefeuille 18.037 21.230

------------------ -------------------

Stand per 31-12-2017 21.230

Vrijval effecten -3.193

Verkoop effecten 0

18.037

Aankopen 0

Stand per 31-12-2018 18.037

De actuele waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt € 18.607 k (2017: € 22.371 k)

Actuele waarde is hoger dan waarde conform waardering

In 2018 heeft IBN een belang van 10% genomen in Specs E-Mobility B.V. gevestigd te Aarle-Rixtel. De

laatste concept jaarrekening geeft redenen tot zorg over de continuïteit van de onderneming in de

huidige vorm, vandaar dat de deelneming op nihil is gewaardeerd.

Overig

Achtergestelde lening u/g 25 25

------------------ -------------------

18.062 21.255
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Vlottende activa

31-12-2018 31-12-2017

Voorraden (ref. 5)

Grond- en hulpstoffen 2.601 2.293

Gereed product 223 227

In de waardering van de voorraad gereed product is een voorziening opgenomen van € 161k voor

incourantheid. Deze incourantheid wordt op basis van ouderdomsanalyse van de voorraad bepaald.

2.824 2.520

Goederen in bewerking (Ref. 6) 171 181

Debiteuren (Ref. 7)

Handelsdebiteuren 9.586 10.269

Af: voorziening dubieuze debiteuren -125 -177

9.461 10.092

De vorderingen op debiteuren hebben een maximale looptijd van één jaar. Een bedrag van € 164 k

heeft betrekking op een vordering aan verbonden partijen.

Vorderingen en overlopende activa (Ref. 8, 9)

Rente effecten en liquide middelen 233 306

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten 4.116 3.119

Te factureren omzet 0 0

Personeelsleningen u/g * 16 13

Vordering fietsplan ** 76 72

Waarborgsommen 4 4

Diverse -2 1

4.443 3.515

* Hiervan heeft € 7k een looptijd > 1 jaar

** Hiervan heeft € 41k een looptijd > 1 jaar

Over personeelsleningen hoeven werknemers geen rente te betalen. Per individuele medewerker

wordt een aflossing schema bepaald.

De vordering fietsplan wordt verrekend met het salaris.

Liquide middelen (Ref. 10)

Rekening-courant bank 24.148 18.042

Kas 0 3

24.148 18.045

Van het saldo op de rekening-courant bank staat € 599 k niet ter vrije beschikking (G-rekening).

Voor een verklaring  van het saldo van de liquide middelen en effecten wordt

verwezen naar het kasstroomoverzicht op pagina 16.
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P A S S I V A

Groepsvermogen

Eigen vermogen (Ref. 13) 31-12-2018

Het eigen vermogen volgens de vennootschappelijke jaarrekening is gelijk aan het

aandeel van IBN Holding BV in groepsvermogen.

- Eigen vermogen volgens vennootschappelijke jaarrekening 45.309

Het verloopoverzicht van het eigen vermogen is opgenomen in de vennootschappelijke jaarrekening.

Aandeel van derden (Ref. 28)

Betreft het aandeel van een derde in het groepsvermogen, als gevolg van een belang dat deze derde

aanhoudt in één van de groepsmaatschappijen. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per 31-12-2017 3.295

Winstuitkering -1.550

Aandeel in het resultaat 1.698

Stand per 31-12-2018 3.443

Voorzieningen

Voor groot onderhoud (Ref. 14)

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op planmatig onderhoud aan gebouwen,

installaties en inventarissen. De jaarlijkse dotatie ten laste van de winst- en verliesrekening is

gebaseerd op de meerjarenraming van het planmatig onderhoud die een periode beslaat van

10 jaar. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per 31-12-2017 966

Dotatie 289

Onttrekking -194

Stand per 31-12-2018 1.061

Van de voorzieningen is een bedrag van € 123 k als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 

Voorziening overig 

Betreft voorziening voor de reorganisatie en verlieslatende contracten bij IBN Facilitair VOF en een

voorziening bij alle IBN Bedrijven in het kader van transitievergoeding. De voorziening voor

transitievergoeding is in 2018 volledig vrijgevallen.

Reorganisatievoorziening

Stand per 31-12-2017 0

Dotatie 725

Onttrekking 0

Stand per 31-12-2018 725
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Voorziening verlieslatende contracten

Stand per 31-12-2017 105

Dotatie 0

Onttrekking -30

Stand per 31-12-2018 75

Transitievoorziening

Stand per 31-12-2017 420

Dotatie 63

Onttrekking -376

Stand per 31-12-2018 107

Totaal voorzieningen per 31-12-2018 1.968

Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

31-12-2018 31-12-2017

Crediteuren (ref. 15) 2.098 2.081

Schuld aan gelieerde partij (ref. 15) 0 0

Crediteuren groepsmaatschappijen (Ref. 15)

Rekening-courant aandeelhouder 12.738 11.129

Belastingen en premies sociale verzekeringen (Ref. 16)

Loonheffing incl. sociale premies 2.493 2.489

Omzetbelasting 2.148 1.525

Te betalen pensioenpremies 27 175

Te betalen vennootschapsbelasting 541 301

5.209 4.490

Het verloop van de post vennootschapsbelasting is als volgt weergegeven:

Schuld per 1 januari 328 328

Verschuldigd over boekjaar 814 404

Totaal 1.142 732

In boekjaar betaald -601 -447

Schuld per 31 december 541 285

Schulden aan kredietinstellingen (Ref.16)

Rekening-courant bank 0 0
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Overige schulden en overlopende passiva (Ref. 16) 31-12-2018 31-12-2017

Reservering vakantiegeld 3.304 3.423

Reservering vakantie- en compensatie uren 2.883 2.327

Reservering spaarverlof 754 1.237

Vooruit ontvangen en vooruit gefactureerde bedragen 375 307

Vooruit ontvangen huur 0 0

Door te betalen loonkostensubsidie Begeleid Werken 0 0

Te betalen personeelsvereniging 0 0

Diverse schulden en overlopende passiva 3.093 2.213

10.409 9.507

Totaal kortlopende schulden 30.454 27.207

Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1 januari 2019 is IBN Arbeidsintegratie B.V. door middel van een zuivere juridische splitsing

opghouden te bestaan. Alle activa en passiva zijn bij splitsing overgegaan naar de ontvangde entiteiten.

De activiteiten zijn voortgezet door de bestaande entiteiten IBN Facilitair B.V., IBN Productie B.V.,

IBN Kader B.V. en de nieuw opgerichte entiteit IBN Participatie B.V.

Niet in de balans opgenomen vorderingen

IBN verwacht in het kader van compensatie uitbetaalde transitievergoedingen een deel van de 

in het verleden betaalde transitievergoedingen vergoed te krijgen. Voor een bedrag van € 208k is het 

onzeker of alle benodigde stukken voor een succesvolle claim aanwezig zijn.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voorwaardelijke activa en verplichtingen

De groepsmaatschappijen zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor de bankier.

31-12-2018

IBN Holding

Bankgaranties 150

Operational leases

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operational leases als volgt te specificeren:

31-12-2018

IBN Holding

Lease 233

Huur 26

Accountantskosten 160

De aangegane contractuele verplichtingen bedragen: 419

* Hiervan heeft € 199k een looptijd < 1 jaar

** Hiervan heeft € 220k een looptijd > 1 jaar

***  Hiervan heeft € 0k een looptijd > 5 jaar

IBN Kader

Lease 284

Licenties 105

Telefonie 172

Onderhoud 77

De aangegane contractuele verplichtingen bedragen: 638

* Hiervan heeft € 251k een looptijd > 1 jaar en < 5 jaar

**  Hiervan heeft € 0k een looptijd > 5 jaar
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IBN Arbeidsintegratie

Lease 325

De aangegane contractuele verplichtingen bedragen: 325

* Hiervan heeft € 190k een looptijd > 1 jaar en < 5 jaar

**  Hiervan heeft € 0k een looptijd > 5 jaar

31-12-2018

IBN Facilitair

Lease 2.938

Huurverplichting 158

De aangegane contractuele verplichtingen bedragen: 3.096

* Hiervan heeft € 2.041k een looptijd > 1 jaar en < 5 jaar

**  Hiervan heeft € 0k een looptijd > 5 jaar

IBN Productie

Lease 375

Interne transportmiddelen 512

De aangegane contractuele verplichtingen bedragen: 887

* Hiervan heeft € 596k een looptijd > 1 jaar en < 5 jaar

**  Hiervan heeft € 0k een looptijd > 5 jaar

IBN participeert samen met Vebego Publiek Private Allianties B.V. in IBN Facilitair V.O.F. waarbij IBN

niet onbeperkt aansprakelijk is, bij een V.O.F. is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de

gehele schuld van de V.O.F..

Voor de omzetbelasting vormen de IBN bedrijven, m.u.v. IBN Facilitair V.O.F., een fiscale eenheid.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsopbrengsten 2018 2017

Netto-omzet (Ref. 18)

Openbare Ruimte * 13.605 12.572

Bedrijfsdiensten * 13.789 13.782

Productie ** 16.361 16.171

Kwekerijen ** 3.670 3.480

Detacheringsomzet * 7.948 8.007

Re-integratie-omzet * 248 146

Overige omzet * 7.624 7.298

Rijkssubsidie *** 55.821 59.372

Organisatiesubsidie *** 277 250

Subsidies Participatiewet *** 4.505 3.445

Bonus begeleid werken 0 0

Af: kosten werkvoorzieningsschap *** 0 0

Af: doorbetaalde subsidie en kosten begeleid werken *** -2.243 -2.339

Af: kosten maatwerk plaatsing begeleid werken *** -143 -153

121.462 122.031

* Levering van diensten

** Levering van goederen

Van de totale netto-omzet 2018 betreft 0,7% buitenlandse omzet.

Vergoeding Wsw en Participatiewet ***

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin

de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn genoten, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat

deze worden ontvangen.

Vergoedingen en bijdragen (Ref. 22)

Overige vergoedingen

Vergoeding personeelsfonds 725 977

Bijdrage Wiw 49 85

Vergoeding ID/overig 0 0

Af: doorbetaald aan derden 0 0

774 1.062
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Overige bedrijfsopbrengsten (Ref 21, 26) 2018 2017

Bijdrage Vebego aan fondsen 0 525

Teruggaaf energiebelasting 0 0

Externe verhuur gebouwen 65 17

Overige 1.749 112

1.814 654

Bedrijfslasten 2018 2017

Kosten van grond- en hulpstoffen (Ref. 18) 13.948 14.099

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (Ref. 18) 4.873 4.486

Lonen en salarissen (Ref. 23)

Brutolonen en salarissen 69.440 70.303

Af: ontvangen wegens ziekteverzuim/aaw/aow/liv* -724 -2.112

*conform voorlopige berekening bedraagt het liv in 2018 € 1,2 M 68.716 68.191

(2017: € 1,3 M)

Sociale- en pensioenlasten (Ref. 23)

Sociale lasten 12.167 12.225

Pensioenlasten 5.826 5.675

Af: afdrachtsverminderingen -17 -47

17.976 17.853

De lonen, salarissen en sociale lasten zijn als volgt opgebouwd:

- Wsw/ Participatiewet 59.986 60.513

- Wiw 49 85

- WWB 92 186

- Niet-gesubsidieerd 26.565 25.260

86.692 86.044

2018 2017

Afschrijvingen op materiële vaste activa (Ref. 25)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 751 751

Machines en installaties 1.064 981

Overige vaste bedrijfsmiddelen 403 491

2.218 2.223
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Overige bedrijfskosten (Ref. 24, 25, 26) 2018 2017

Overige personeelskosten

Reis- en vervoerskosten 1.567 1.523

Transitievergoeding medewerkers 0 0

Opleidingskosten 383 425

Bedrijfsgeneeskundige zorg 449 474

Kerstpakketten 50 147

Kleding en schoeisel 202 273

Werkplekaanpassingen 122 112

Kosten voormalig personeel 18 8

Wervingskosten 139 105

Jubileumkosten e.d. 64 78

Overige kosten 917 708

3.911 3.853

------------------ -------------------

Onderhoudskosten 2.187 2.134

------------------ -------------------

Huur- en leasekosten 2.615 2.622

------------------ -------------------

2018 2017

Dienstverlening derden

Interim personeel 628 675

Kosten advisering 401 378

1.029 1.053

------------------ -------------------

Energieverbruik 487 502

------------------ -------------------

Belastingen en verzekeringen 409 288

------------------ -------------------
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2018 2017

Algemene kosten

Kosten innovatieprojecten 420 481

Eenmalige kosten verbouwing Oss 98 0

Schikking kwekerij Schaijk 143 0

Kosten jubileum kwekerij 0 0

Representatie-, vergaderkosten en public relations 403 403

Kosten telecommunicatie 271 335

Hulpstoffen en gereedschappen 174 248

Kopieerkosten 85 120

Contributies en abonnementen 203 253

Auditkosten 43 115

Kosten afvalverwerking 43 29

Portokosten 77 113

Kantinekosten 16 17

Kantoorbenodigdheden 51 75

Bestuursvergoeding 31 31

Kleine inventaris 175 199

Voorziening debiteuren 0 0

Overige verkoopkosten 54 54

Overige algemene kosten 2.063 1.732

4.350 4.205

------------------ -------------------

Totaal overige bedrijfskosten 14.988 14.657

Af: eliminatie vanwege interne doorberekening -890 -1.188

bijdrage uit innovatiefonds -775 0

13.323 13.469

In de bedrijfskosten zijn de volgende kosten van 

de onafhankelijke accountant opgenomen:

- Controle van de jaarrekening 74

- Overige controle werkzaamheden 0

- Fiscale advisering 0

- Andere niet-controle diensten 0

Totaal 74

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de 

consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe

accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in

rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. 

Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018,

ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
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2018 2017

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten (Ref. 27)

Renteopbrengsten van effecten 573 665

Gerealiseerd koersresultaat effecten -6 -43

Boekwinst verkopen activa 0 16

567 638

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten (Ref. 27)

Rentebaten rekening courant en deposito's 1 3

IBN Holding B.V. heeft aan IBN Productie B.V. leningen verstrekt waarbij de rente is vastgesteld op 

de actuele kapitaalmarktrente (10-jaars staatslening) minus 0,5%-punt. Verder maakt IBN gebruik 

van een zogenaamde cashpool (saldocompensatie) waarbij de rente wordt vergoed aan de 

hoofdrekening, in dit geval IBN Holding B.V.. Vanuit IBN Holding B.V. vindt er geen verdere 

verrekening plaats van deze rente.

Rentelasten en soortgelijke kosten (Ref. 27) -48 -48

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren

en van effecten

Ongerealiseerd koersresultaat effecten 0 0

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening  (Ref. 27)

Vennootschapsbelasting -814 -419

Met de invoering ‘Modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen’

is de vennootschapsbelastingpositie van de Groep met ingang van 1 januari 2016 veranderd. 

Last betreft de vennootschapsbelasting Ploegmakers Cultuurtechniek B.V., Facilitair B.V.

en Holding B.V..

Dit zijn tot en met 2018 de enige entiteiten die belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn.

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage van € 510 betreft de over het

boekjaar verschuldigde vennootschapsbelasting, het resterende deel betreft voorgaande boekjaren.

Effectief belastingtarief 23% 10%

Toepasselijk belastingtarief 0-25% 0-25%

Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op de relatieve verhouding van de bijdrage van de

groepsmaatschappijen aan het resultaat en het van toepassing zijnde belastingpercentage.

Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief vanwege het beroep op de

subjectieve vrijstelling en objectieve vrijstelling voor diverse entiteiten.

De belastingeffecten die voortvloeien uit de vof zijn voor rekening van de de Groep ter hoogte van

het aandeel in de vof.

Aandeel in het resultaat van derden  (Ref. 28)

Aandeel van een derde in IBN Facilitair vof -1.698 -1.364

IBN Holding B.V., Uden - 40 -



Gemiddeld aantal werknemers

Personeelsbestand *

(gemiddeld aantal fte's) 2018 2017 2016 2015

Wsw/Participatiewet

IBN Holding 2 2 2 2

IBN Arbeidsintegratie 593 626 657 697

IBN Facilitair 670 695 719 742

IBN Productie 696 697 686 693

IBN Dienstencentrum 21 19 19 19

Totaal Wsw 1.982 2039 2.083 2.153

Wiw

IBN Holding 0 0 0 0

IBN Arbeidsintegratie 2 2 4 4

IBN Facilitair 0 1 1 1

IBN Productie 0 0 0 0

IBN Dienstencentrum 0 0 0 0

Totaal Wiw 2 3 5 5

WWB

IBN Holding 0 0 0 0

IBN Arbeidsintegratie 4 8 8 13

IBN Facilitair 1 0 0 0

IBN Productie 0 0 0 0

IBN Dienstencentrum 0 0 0 0

Totaal WWB 5 8 8 13

Wajong

IBN Holding 0 0 0 0

IBN Arbeidsintegratie 6 7 7 7

IBN Facilitair 2 1 0 0

IBN Productie 1 1 1 1

IBN Dienstencentrum 0 0 0 0

Totaal Wajong 9 9 8 8

Kader/Ambtelijk

IBN Holding 23 25 24 14

IBN Arbeidsintegratie 41 44 48 57

IBN Facilitair 61 69 73 77

IBN Productie 70 73 71 74

IBN Dienstencentrum 51 51 54 55

Totaal Kader/Ambtelijk 246 262 270 277

Productiepersoneel (regulier)

IBN Holding 0 0 0 0

IBN Arbeidsintegratie 0 0 0 0

IBN Facilitair 196 175 205 181

IBN Productie 52 54 51 49

IBN Dienstencentrum 0 0 0 0

Totaal productiepersoneel (regulier) 248 229 256 230
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Productiepersoneel (wsw-bw)

IBN Holding 0 0 0 0

IBN Arbeidsintegratie 0 0 1 2

IBN Facilitair 64 70 74 78

IBN Productie 73 73 80 83

IBN Dienstencentrum 0 0 0 0

Totaal productiepersoneel (wsw-bw) 137 143 155 163

Overig

Begeleid Werken extern (fte's) 192 191 190 195

Wachtlijst (personen) 0 0 0 0

* Alle medewerkers zijn werkzaam binnen Nederland.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. De holding valt formeel niet onder de wet- en regelgeving van de WNT

maar past deze vrijwillig toe. Hierbij wordt als WNT-norm gehanteerd het algemene WNT maximum

van de wet. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor IBN Holding BV is € 189.000. Het weergegeven 

toepasselijke WNT-maximum per persoon is berekend naar rato van de omvang (en voor 

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang 

van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum 

voor de leden van Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de

overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

31-12-2018 31-12-2017

Naam: M.A.W. Gielen M.A.W. Gielen

Functie: Algemeen Directeur Algemeen Directeur

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Duur dienstverband in boekjaar: 365 dagen 365 dagen

Omvang dienstverband in boekjaar: 1 fte 1 fte

Gewezen topfunctionaris: Nee Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking: Echte Echte

Individueel WNT-maximum: 189.000€    181.000€      

Bezoldiging

Beloning per jaar: 145.907€    138.514€      

Belastbare onkostenvergoedingen: 8.160€        8.160€           

Beloningen betaalbaar op termijn: 6.734€        14.366€      

Subtotaal: 160.801€    161.040€      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 160.801€    161.040€      

IBN Holding B.V., Uden - 42 -



Naam: J.P.F.P. Stommels J.P.F.P. Stommels

Functie: Directeur bedrijfsvoering Directeur bedrijfsvoering

en control en control

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Duur dienstverband in boekjaar: 365 dagen 365 dagen

Omvang dienstverband in boekjaar: 1 fte 1 fte

Gewezen topfunctionaris: Nee Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking: Echte Echte

Individueel WNT-maximum: 189.000€    181.000€      

Bezoldiging

Beloning per jaar: 108.162€    103.022€      

Belastbare onkostenvergoedingen: -€       -€      

Beloningen betaalbaar op termijn: 6.341€        12.778€      

Subtotaal: 114.503€    115.800€      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 114.503€    115.800€      

31-12-2018 31-12-2017

Naam: C.J.M. van den Elsen C.J.M. van den Elsen

Functie: Directeur talent en werk Directeur talent en werk

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Duur dienstverband in boekjaar: 365 dagen 365 dagen

Omvang dienstverband in boekjaar: 1 fte 1 fte

Gewezen topfunctionaris: Nee Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking: Echte Echte

Individueel WNT-maximum: 189.000€    181.000€      

Bezoldiging

Beloning per jaar: 107.317€    102.111€      

Belastbare onkostenvergoedingen: -€       -€      

Beloningen betaalbaar op termijn: 6.301€        12.752€      

Subtotaal: 113.618€    114.863€      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 113.618€    114.863€      
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2. Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Naam: J.M.J. Verbeeten J.M.J. Verbeeten

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Echte of fictieve dienstbetrekking: Fictieve Fictieve

Individueel WNT-maximum: 28.350€      27.150€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 20.811€      20.833€      

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 20.811€      20.833€      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 20.811€      20.833€      

31-12-2018 31-12-2017

Naam: J.P. Rooijakkers J.P. Rooijakkers

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Echte of fictieve dienstbetrekking: Fictieve Fictieve

Individueel WNT-maximum: 18.900€      18.100€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 10.406€      10.417€      

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 10.406€      10.417€      

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 10.406€      10.417€      

Naam: C.P.W. van Geffen C.P.W. van Geffen

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 18.900€      18.100€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         
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Naam: M.A.W.J.M. Wijdeven M.A.W.J.M. Wijdeven

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 18.900€      18.100€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         

Naam: Mr. R.G. Poel Mr. R.G. Poel

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 30/06 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 9.450€        18.100€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         

Naam: G.A. Overmans G.A. Overmans 

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 30/06 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 9.450€        18.100€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         
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31-12-2018 31-12-2017

Naam: G.E.A. Bräuner G.E.A. Bräuner

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 22/2

Individueel WNT-maximum: 18.900€      2.628€           

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         

Naam: T.A. Goedmakers T.A. Goedmakers

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 18.900€      18.100€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         

Naam: W.A.G.M. Hendriks-V. Haren W.A.G.M. Hendriks-V. Haren

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 18.900€      18.100€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         
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Naam: M.H.B. Roozendaal M.H.B. Roozendaal

Functie: Commissaris Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/1 - 30/06 9/3 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 9.450€        14.083€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           0€         

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           0€         

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           0€         

Subtotaal: 0€           0€         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           0€         

Totaal bezoldiging: 0€           0€         

Naam: H.A.J.Willems

Functie: Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/7 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 9.450€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           

Subtotaal: 0€           

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           

Totaal bezoldiging: 0€           

Naam: M.W.G.M. Prinssen

Functie: Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/7 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 9.450€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           

Subtotaal: 0€           

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           

Totaal bezoldiging: 0€           

Naam: A.M. Henisch

Functie: Commissaris

Aanvang en einde functievervulling: 1/7 - 31/12

Individueel WNT-maximum: 9.450€        

Bezoldiging

Beloning per jaar: 0€           

Belastbare onkostenvergoedingen: 0€           

Beloningen betaalbaar op termijn: 0€           

Subtotaal: 0€           

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0€           

Totaal bezoldiging: 0€           

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018

een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT 

dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT

of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Vennootschappelijke jaarrekening
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(voor resultaatbestemming)

A C T I V A Ref. 31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa

Materiële vaste activa 3 18.883 19.899

Financiële vaste activa 4, 11 25.240 29.381

44.123 49.280

------------------ -------------------

Vlottende activa

Handelsdebiteuren 7 780 683

Debiteuren groepsmaatschappijen 7 447 5.172

Vorderingen op groepsmaatschappijen 8 9.372 7.751

Vorderingen en overlopende activa 9 478 1.169

Liquide middelen 10 12.532 5.034

23.609 19.809

------------------ -------------------

Totaal 67.732 69.089

Vennootschappelijke balans van IBN Holding BV (voor resultaatbestemming)

x € 1.000)
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P A S S  I V A Ref. 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 13 16.670 16.670

Agio 13 1.702 1.702

Statutaire reserve 13 5.500 5.500

Overige reserves 13 20.433 20.402

Onverdeeld resultaat boekjaar 1.004 2.236

45.309 46.510

------------------ -------------------

Voorzieningen 14 1.786 966

------------------ -------------------

Kortlopende schulden 15, 16 20.637 21.613

------------------ -------------------

Totaal 67.732 69.089

x € 1.000)
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

(bedragen x € 1.000)

Resultaat deelnemingen na belastingen 1.691 2.255

Vennootschappelijk resultaat na belastingen -687 -19

Resultaat na belastingen 1.004 2.236

2018 2017
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Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de

geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden 

gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het 

resultaat wordt verwezen naar de op pagina 19 tot en met 26 opgenomen toelichting op de 

geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.
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Toelichting op de vennootschappelijke balans 

(bedragen x € 1.000)

A C T I V A

Materiële vaste activa (Ref. 3, 25)

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Gebouwen Machines Ov. vaste

en en bedrijfs- Overige in

terreinen installaties middelen uitvoering Totaal

Stand per 31-12-2017

Aanschafwaarde 26.919 7.419 3.184 253 37.776

Cumulatieve afschrijvingen -11.057 -3.701 -3.117 0 -17.876

Stand per 31-12-2017 15.861 3.718 67 253 19.899

Mutaties in 2018

Investeringen 247 188 0 -181 255

Desinvesteringen 0 0 0 0 0

Afschrijvingen -716 -534 -20 0 -1.271

Totaal -469 -346 -20 -181 -1.016

Stand per 31-12-2018

Aanschafwaarde 27.166 7.607 3.184 73 38.031

Cumulatieve afschrijvingen -11.773 -4.235 -3.137 0 -19.146

Stand per 31-12-2018 15.392 3.372 47 73 18.883

Afschrijvingspercentages 2,5% - 6,25% 10% - 20% 10% - 33,3%
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Financiële vaste activa (Ref. 4, 11) 31-12-2018 31-12-2017

Deelnemingen

Derden 0 0

In groepsmaatschappijen 7.203 8.031

------------------ -------------------

7.203 8.031

Vordering op deelnemingen

Lening u/g 0 120

------------------ -------------------

Van deze vordering heeft € 0 een looptijd korter dan een jaar.

Effecten

Kostprijs beleggingsportefeuille 18.037 21.230

25.240 29.381

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen gedurende het boekjaar is als volgt:

IBN Arbeids- IBN IBN IBN

integratie BV Facilitair BV Productie BV Kader BV Totaal

Stand per 31-12-2017 2.254 1.921 3.670 186 8.031

Resultaat deelnemingen -60 1.329 400 23 1.692

Ontvangen dividend -570 -1.550 -400 0 -2.520

Stand per 31-12-2018 1.624 1.700 3.670 209 7.203

Lening u/g

Dit betreffen vijf leningen aan IBN Productie B.V. in verband met de versterking van de

liquiditeitspositie. De leningen zijn allen verstrekt voor een looptijd van 5 jaar. Tussentijdse aflossingen

zijn toegestaan. De rente is gelijk aan de actuele kapitaalmarktrente (10-jaars staatslening) minus

0,5%-punt.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per 31-12-2017 120

Verstrekking lening 0

Aflossing 120

Stand per 31-12-2018 0
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31-12-2018 31-12-2017

Effecten

Kostprijs beleggingsportefeuille 18.037 21.230

Stand per 31-12-2017 21.230

Vrijval effecten -3.193

Verkoop effecten 0

18.037

Aankopen 0

Stand per 31-12-2018 18.037

De actuele waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt € 18.607 k (2017: € 22.371 k)

De effecten staan ter vrije beschikking aan de vennootschap.

Vlottende activa 31-12-2018 31-12-2017

Debiteuren (Ref. 7)

Handelsdebiteuren 826 683

Debiteuren groepsmaatschappijen 447 5.172

Voorziening dubieuze debiteuren -46 0

1.227 5.855

Vorderingen op groepsmaatschappijen (Ref. 8)

Rekening-courant IBN Kader B.V. 1.574 1.579

Rekening-courant IBN Facilitair B.V. 1.439 1.150

Rekening-courant IBN Productie B.V. 3.484 3.181

Rekening-courant IBN Facilitair vof 2.847 1.346

Rekening-courant IBN Arbeidsintegratie B.V. 28 495

9.372 7.751

Vorderingen en overlopende activa (Ref. 9)

Rente deposito en banken 233 304

Personeelsleningen u/g * 13 11

Vordering fietsplan ** 53 49

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten 178 804

Diverse 1 1

478 1.169

* Hiervan heeft € 6 k een looptijd > 1 jaar

** Hiervan heeft € 28 k een looptijd > 1 jaar

Over personeelsleningen hoeven werknemers geen rente te betalen. Per individuele medewerker

wordt een aflossing schema bepaald.

De vordering fietsplan wordt verrekend met het salaris.
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31-12-2018 31-12-2017

Liquide middelen (Ref. 10)

Rekening-courant bank 12.532 5.034

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet

anders vermeld, ter vrije beschikking van de IBN-groep.

P A S S I V A

Eigen vermogen (Ref. 13)

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Dividend-

Saldo per Winstbest. Resultaat uitkering Saldo per

31-12-2017 2017 2018 2018 31-12-2018

1. Geplaatst kapitaal 16.670 0 0 0 16.670

2. Agio 1.702 0 0 0 1.702

3. Statutaire reserve 5.500 0 0 0 5.500

4. Overige reserves 20.402 2.236 0 -2.204 20.433

5. Onverdeeld resultaat 2.236 -2.236 1.004 0 1.004

Totaal 46.510 0 1.004 -2.204 45.309

1. Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt € 46.630.000 verdeeld in 100.000

gewone aandelen elk nominaal groot € 466,30. Hiervan zijn 35.750 aandelen geplaatst en 

volgestort. Gedurende het boekjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

2. Agio

De agio op de kapitaalstorting bedraagt € 1.702.000. Gedurende het boekjaar hebben

zich geen wijzigingen voorgedaan.

3. Statutaire reserve

De statutaire reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Conform artikel 23 van de statuten van IBN Holding B.V. kan eerst dividend uitgekeerd gaan

worden indien de statutaire reserve tenminste op het niveau van het gewenste weerstands-

vermogen zit. Volgens de statuten bedraagt het minimale weerstandsvermogen € 5.500.000.

Gedurende het boekjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
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4. Overige reserves

De overige reserves bestaan uit een aantal posten. Het verloop gedurende het

boekjaar per post is als volgt:

Saldo per Winstbest. Mutaties Saldo per

31-12-2017 2017 2018 31-12-2018

Algemene reserve 8.898 0 0 8.898

Overige Reserves 0 0 0 0

Innovatie- en acquisitiefonds 7.419 429 0 7.847

Garantiesalarissen 0 0 0 0

Bonus Begeleid Werken 2.806 -153 0 2.653

Reserve bijzondere projecten 357 -50 0 306

Reserve transitieprojecten 923 -194 0 729

20.402 32 0 20.433

Toelichting overige reserves

De mutaties in de overige reserves betreffen een soort voorschot op de winstbestemming die verder 

geen effect hebben op de stand van het Eigen Vermogen.

- Innovatie- en acquisitiefonds

Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter financiering van interne projecten op het gebied van

innovatie en acquisitie.

- Bonus begeleid werken

Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter financiering van maatwerkoplossingen bij omzettingen

en plaatsingen in begeleid werken.

- Reserve bijzondere projecten

Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter financiering van bijzondere projecten gericht op het

efficiënter en slagvaardiger maken van de organisatie.

- Reserve transitieprojecten

Van het subsidiebedrag wordt € 550 k afgeroomd om projecten te financieren die de organisatie

klaar moeten maken voor de invoering van de Participatiewet. De reservering bestaat uit het niet

bestede deel van deze afroming. IBN houdt dit bedrag aan als reserve, omdat verwacht wordt

dat de kosten die samenhangen met de transitie de komende jaren hoger zullen zijn dan het

bedrag dat er vanuit de afroming beschikbaar zal komen.

5. Onverdeeld resultaat

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per 31-12-2017 2.236

Winstbestemming 2017 (zie specificatie op volgende pagina) -2.236

Resultaat boekjaar 1.004

Stand per 31-12-2018 1.004
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Specificatie winstbestemming 2017:

- Onttrekking algemene reserve 0

- Toevoeging aan Innovatie- en Acquisitiefonds 429

- Toevoeging aan Personeelsfonds (Werkvoorzieningsschap) 2.204

- Onttrekking reserve bonus begeleid werken -153

- Onttrekking reserve transitieprojecten -194

- Toevoeging overige reserves -50

- Dividenduitkering * 0

2.236

* Dividenduitkeringen vinden plaats na uitkeringstesten.

Bij de berekening van de dividenduitkering is rekening gehouden met de uitkeringstoets die vanaf

1 oktober 2012 van toepassing is. Deze toets heeft een wettelijk kader en is opgenomen in de wet

vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. De toets dient te worden uitgevoerd voordat er dividend

wordt uitgekeerd. De toets is uitgevoerd door het bepalen of de liquiditeit, solvabiliteit en

rentabiliteit aan de gestelde norm voldoet. Het dividend wordt per deelnemende gemeente

geadministreerd binnen het Werkvoorzieningsschap. Het dividend kan door de  gemeenten worden

ingezet om diensten af te nemen bij IBN (de factor arbeid of trajectkostenvergoeding PW).

Voorstel bestemming van de winst over het boekjaar 2018

Bij het opstellen van deze jaarrekening is het voorstel tot winstbestemming door de directie nog niet

opgemaakt. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2019 wordt besloten hoe het

resultaat wordt bestemd.

31-12-2018 31-12-2017

Voorzieningen (Ref. 14)

Voor groot onderhoud 1.061 966

Voor overig 725 0

1.786 966

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Crediteuren (Ref. 15)

Handelscrediteuren 327 186

Crediteuren groepsmaatschappijen 986 5.379

1.313 5.565

Belastingen en premies sociale verzekeringen (Ref. 16)

Loonheffing incl. sociale premies 1.444 1.461

Omzetbelasting 1.836 621

Te betalen pensioenpremies -87 71

Te betalen vennootschapsbelasting 171 0

3.364 2.153
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31-12-2018 31-12-2017

Schulden aan groepsmaatschappijen (Ref. 16)

Rekening-courant aandeelhouder 12.738 11.129

12.738 11.129

Schulden aan kredietinstellingen (Ref.16)

Rekening-courant bank 0 0

Overige schulden en overlopende passiva (Ref. 16)

Reservering vakantiegeld 1.976 2.070

Reservering vakantie- en compensatie uren 44 59

Vooruit ontvangen en vooruit gefactureerde bedragen 121 154

Diverse overige schulden 1.082 483

3.222 2.766

Totaal kortlopende schulden 20.637 21.613

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

31-12-2018

Lease 233

Huur 26

Bankgaranties 0

Accountantskosten 160

De aangegane contractuele verplichtingen bedragen: 419

* Hiervan heeft € 148 k een looptijd > 1 jaar en < 5 jaar

**  Hiervan heeft € 0 k een looptijd > 5 jaar

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2018 waren 25 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband 

(2017: 27). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2017: 0).
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Ondertekening van de jaarrekening

Uden, 10 april 2019

Bestuurder: Raad van Commissarissen:

Drs. M.A.W. Gielen RC J.M.J. Verbeeten (voorzitter)

C.P.W. van Geffen

M.A.W.J.M. Wijdeven Msc

W.A.G.M. Hendriks-van Haren

M.W.G.M. Prinssen

A.M. Henisch

H.A.J. Willems

T.A. Goedmakers 

drs. ing. J.P. Rooijakkers

IBN Holding B.V.

Statutair gevestigd te Oss

Kantoorhoudend te Uden, Hockeyweg 5

IBN Holding B.V., Uden - 60 -



Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van de winst

In artikel 23 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende de

winstbestemming:

1. De winst wordt gereserveerd totdat de vrije reserve van de vennootschap minimaal vijf en een

half miljoen euro bedraagt, of zoveel meer als door de raad van commissarissen wordt bepaald;

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering

vatbare winst slechts uitkering doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte

en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en

deze statuten moeten worden aangehouden.

3. Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij

geoorloofd is.

4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen

kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan

medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.

5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is

voldaan en na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen;

6. Met inachtneming van hetgeen daartoe in de wet en in deze statuten is bepaald, staat de winst

ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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