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KERNCIJFERS
bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

€608,3 MLN

€81,7 MLN

TOTALE BRUTOBATEN

RESULTAAT VOOR VPB

(+5,6%)

		2016
Brutobaten

608,3		576,2

Kansspelbelasting

161,9		153,0

2015*

Nettobaten		 446,4		423,2

(+15,4%)

Bedrijfslasten		 -363,9		-351,0
Brutobedrijfsresultaat		 82,5		72,2
Financiële baten en lasten		

-1,1		

-1,7

Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode		

0,3		

0,3

Resultaat voor vennootschapsbelasting		

81,7		

70,8

Vennootschapsbelasting**		 -7,6		0,0

1,1 MLN

5,9 MLN

2.519 FTE

3,5%

GASTEN

BEZOEKEN
(+1,7%)

AANTAL
MEDEWERKERS

ZIEKTEVERZUIM

(+1,0%)

(-8,9%)

(+6,7%)

Resultaat na belasting		

74,1		

70,8

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen***		

0,0		

-0,1

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten		

74,1		

70,7

Kasstroom uit operationele activiteiten		

102,0		

101,4		

		
Winstmarge (in procenten)				
((resultaat na belasting/nettobaten) x 100)		 16,6		16,7

Bezoeken

€103

7,7

28

20.638*

Aantal bezoeken in duizenden		

5.931		

5.832

Besteding per bezoek in euro		

103		

99

Medewerkers ultimo jaar

BESTEDING PER
BEZOEK

GASTTEVREDENHEID
(2015: 7,8)

(+4,0%)

NET PROMOTOR
SCORE (NPS)

PBK-GESPREKKEN

Aantal medewerkers (exclusief stand-by medewerkers en stagiaires)		 3.441		3.198

(2015: 17.685)

Op basis van volledige dagtaak (fte)		 2.519		2.360

(2015: 23)

* zie toelichting op pagina 48 t/m 51
Personeelskosten
(in procenten van bedrijfslasten)		 57,0		57,4
Nettobaten per gemiddelde fte (in duizenden euro)		 184		183

420

6.185

SPEELTAFELS

SPEELAUTOMATEN

1 OKTOBER 2016
HOLLAND CASINO BESTAAT 40 JAAR
4

€253,0 MLN

€305,5 MLN

Balans
Eigen Vermogen		

184,3		

110,1

Langlopende verplichtingen		

12,6		

10,1

108,6		

121,3

OPBRENGST TAFELSPELEN (INCL MULTI ROULETTE)

OPBRENGST
SPEELAUTOMATEN

Kortlopende verplichtingen		

(+8,4%)

(+3,8%)

Overige kengetallen		
Aantal speeltafels		

420		

424

Aantal speelautomaten (in vestigingen)		

6.185		

6.011

De kerncijfers maken geen onderdeel uit van de jaarrekening van Holland Casino.
*

De vergelijkende cijfers 2015 zijn aangepast in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS).

**

Sinds 1 januari 2016 is Holland Casino VPB-plichtig.

***

Valutaomrekeningsverschil op buitenlandse activiteiten van deelneming.
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passie en professionaliteit waarmee onze medewerkers dagelijks

Deze tijd vraagt ook dat wij onze bedrijfsvoering verduurzamen.

hun werk doen.

Holland Casino beschouwt haar leveranciers als partners in het
behalen van gemeenschappelijke doelen op het gebied

In oktober vond de officiële aftrap van het 40-jarig jubileum van

van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt zo een ketenverant

Holland Casino plaats in Zandvoort, waar op 1 oktober 1976 de

woordelijkheid. Daarnaast ontwikkelen wij nieuwe vestigingen

eerste vestiging haar deuren opende. Een bijzondere mijlpaal in

en verbeteren wij onze bestaande vestigingen zoveel mogelijk

de geschiedenis van ons mooie bedrijf dat al 40 jaar met trots de

volgens de laatste inzichten van duurzaam bouwen. De komende

titel het enige échte casino van Nederland mag dragen. En niet

jaren zullen wij nog meer aandacht besteden aan duurzaamheid

alleen in Nederland heeft Holland Casino in de afgelopen 40 jaar

dan voorheen.

een bijzondere positie verworven; met een wereldwijd toon aangevend en internationaal erkend preventiebeleid hebben we de

Al deze factoren hebben impact op onze organisatie en daar

standaard gezet voor andere aanbieders in de kansspelbranche.

moeten we onze strategische keuzes nu al op aanpassen. Dat

Eind november vierden we ons jubileum met al onze mensen en

betekent ook dat vernieuwing en productinnovatie onontbeerlijk

gepensioneerden. Twee geslaagde avonden, waar ik nog vaak

zijn en een speerpunt zijn geworden. Stilstand is achteruitgang

met genoegen aan terugdenk.

in een markt die zo aan verandering onderhevig is als de
casinomarkt. Daarom proberen wij zoveel mogelijk te anticiperen

Het jaar 2016 kende helaas ook verdrietige momenten met het

op politieke besluiten die invloed hebben op onze toekomst.

tragische verlies van onze CFO Anita de Kleijn, die na een dappere

VOORWOORD VAN DE
BESTUURSVOORZITTER
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strijd op 47-jarige leeftijd is overleden. Anita is altijd hoopvol

In 2014 hebben we het minder goede tij weten te keren, dankzij een

geweest dat ze haar ziekte zou overwinnen, maar dat is ondanks

nieuwe strategie. In 2016 is deze strategie verder aangescherpt en

haar enorme wilskracht niet gelukt. Anita is van grote waarde

doorontwikkeld. Data analytics spelen hierbij een steeds belang

geweest voor Holland Casino.Als CFO en interim-bestuursvoorzitter

rijkere rol, evenals ons marketingcommunicatiebeleid dat we verder

heeft zij met verve en grote inzet een stevige basis gelegd voor

hebben vernieuwd en uitgebouwd. De hartelijkheid en betrokken

een stabiele toekomst van Holland Casino. Daarvoor zijn we haar

heid waarmee we onze gasten benaderen en waardoor ze graag

zeer dankbaar en ik zie het als bestuursvoorzitter als mijn taak

bij ons komen, en ons verrassende en veelzijdige spelaanbod,

om ervoor te zorgen dat we hier met elkaar op voortborduren en

hebben bijgedragen aan de positieve resultaten in 2016.

werken aan een succesvolle toekomst voor Holland Casino.
De brutobaten kwamen uit op 608,3 miljoen euro, een stijging
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om onze positie

van 5,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Het resultaat voor

te behouden en verder te versterken, is het belangrijk dat

vennootschapsbelasting nam toe met 10,9 miljoen euro tot 81,7

we voorsorteren op de impact die de verschillende politieke,

miljoen euro. Ook de bezoekaantallen zijn in 2016 weer gestegen.

economische en marktontwikkelingen hebben. Onze samenleving

Met 5,9 miljoen bezoeken zagen we een toename van 1,7 procent.

digitaliseert, de casinomarkt zal op korte termijn hervormd worden.

Ook de gemiddelde besteding per bezoek ging omhoog naar

Holland Casino heeft in 2016 een solide resultaat bereikt. Dat

Een aantal mooie momenten uit 2016 deel ik graag met u.

is geen reden om tevreden achterover te leunen: ingrijpende

Onze vestiging in Breda diende in mei als toneel voor de 10e

veranderingen in de kansspelmarkt vragen dat wij ons goed

editie van het European Dealer Championship (EDC), dat voor

Een groot deel van ons vakmanschap ligt bij onze trouwe

voorbereiden op de uitdagingen in de toekomst. In dit jaar

het eerst in haar geschiedenis in Nederland plaatsvond. Het

mede
werkers, die vaak al decennia voor ons bedrijf werken.

De gasttevredenheid blijft continu hoog en kwam dit jaar uit op

verslag presenteren wij een bedrijfsresultaat waaruit blijkt, dat we

prestigieuze evenement, waar elk jaar gestreden wordt om de

Tegelijkertijd moeten we echter zorgen voor een divers personeels

7,7 (vorig jaar 7,8). Doordat wij nog stringenter zijn geworden op

de juiste weg zijn ingeslagen. Onze gasten staan centraal in al-

titel ‘Beste croupier van Europa’, werd georganiseerd door Holland

bestand en moderne arbeidsvoorwaarden om ook in de toekomst

ons Preventie Beleid Kansspelen, is het aantal PBK gesprekken

les wat wij doen en dat wordt gewaardeerd. Door ons nog meer

Casino in samenwerking met de European Casino Association.

de hoge kwaliteitsstandaard te kunnen blijven handhaven en

toegenomen. Het ziekteverzuim daalde afgelopen jaar nog verder

toe te leggen op het bieden van de hoogst haalbare kwaliteit

Dat onze eigen croupiers, Ray de Rozario en Ted Bakker,

de continuïteit van de onderneming en al haar stakeholders te

naar 3,5 procent, ten opzichte van het al historisch lage 3,8

voor onze gasten, zijn we samen met onze medewerkers in staat

met respectievelijk goud en zilver zijn geëindigd, zie ik als een

kunnen blijven dienen.

procent in 2015. Een teken dat onze medewerkers fitter zijn dan

geweest om hen steeds opnieuw te blijven verrassen.

bevestiging van ons vakmanschap en als bekroning van de

103 euro.

ooit. Al met al cijfers waar we trots op zijn. Nu moeten we er met
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vestiging in Amsterdam West die rond de zomer van 2017 opent.
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Deze nieuwe vestiging is in veel opzichten vooruitstrevend: de
We blijven investeren in duurzame oplossingen, efficiëntie en

locatie is zeer goed bereikbaar, de vestiging komt in een compleet

vernieuwing op het gebied van producten, markten en doel-

nieuw multifunctioneel complex en zal naar verwachting 24 uur

groepen. We zetten daarbij de komende jaren actief in op het

per dag, 7 dagen per week geopend zijn. Een ander goed voor-

ontwikkelen en testen van vernieuwende concepten waarmee

beeld is het geheel vernieuwde casino in Rotterdam dat in april

we onder andere de millenials aan ons kunnen binden. We

een grootschalige renovatie afrondt.

werken aan een omnichannel strategie, waarmee de verbinding
wordt gelegd tussen onze landbased en online propositie zodra

Cruciaal zijn onze ruim 3.000 betrokken en professionele mede

de online casinomarkt opengaat. De kracht en betrouwbaarheid

werkers. Dag in dag uit zetten zij zich in om van Holland Casino een

van ons merk in combinatie met het unieke spelaanbod dat we

onderscheidend bedrijf te maken. Daar ben ik iedereen dankbaar

aan het ontwikkelen zijn, sterkt ons om (zodra de wet het toelaat

voor. Dankbaar ben ik ook voor de bijdrage van Aat Schouwenaar,

en Holland Casino een vergunning heeft) een hoge positie in de

die zich als voorzitter van de Raad van Commissarissen ruim 12

online markt te verwerven.

jaar heeft ingespannen voor Holland Casino en als klankbord
heeft gefungeerd voor het Bestuur. Ik kijk er naar uit om samen

Het belang van een toekomstbestendige cao is essentieel voor de

met zijn opvolger Willem Bröcker, de overige commissarissen en

continuïteit van Holland Casino op langere termijn. Ondanks dat

mijn collega bestuurder en CFO Ruud Bergervoet en alle collega's

de gesprekken met de vakbonden in 2016 niet altijd even soepel

verder te bouwen aan een solide en succesvolle toekomst voor

zijn verlopen, hopen we dit jaar op dit dossier gezamenlijk meer

Holland Casino.

rust te creëren. We vinden het belangrijk om met elkaar in dialoog
te blijven en hopen in 2017 tot een resultaat te komen waar ieder-

Erwin van Lambaart

een zich mee kan verenigen.

Bestuursvoorzitter Holland Casino

Met het oog op de toekomst willen we naar een meer geïntegreerde manier van werken en een betere samenwerking tussen
de verschillende afdelingen. De rol van het hoofdkantoor zal in de
kern liggen bij service, control, innovatie en merkactiviteiten ter
ondersteuning van de lokale vestigingen. Bij een nieuwe manier
van werken hoort een nieuwe werkomgeving. In 2017 zal het
hoofd
kantoor kostenneutraal verhuizen naar een moderne,
bescheiden nieuwe locatie die open en transparante samen
werking bevordert.

In mijn eerste jaar als bestuursvoorzitter heb ik Holland Casino
leren kennen als een inspirerend bedrijf dat in de kern draait om
mensen en gastvrijheid. Die gastvrijheid zit in ons DNA. Er liggen
kansen om de casinomarkt en de bijzondere positie van Holland
Casino daarbinnen zelf vorm te geven. Ik vind dat we die
kansen met beide handen moeten aangrijpen door nóg meer

Ruud Bergervoet (CFO)

|

Erwin van Lambaart (CEO)

in te zetten op beleving, intensiteit, hospitality en bescherming
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RAAD VAN COMMISSARISSEN

ONDERNEMINGSRAAD

BESTUUR

Holland Casino is 40 jaar geleden opgericht en kreeg van de Nederlandse
overheid een exclusieve vergunning om tafelspelen aan te bieden. In 1986

AUDIT

FINANCE & CONTROL

GAMING & SERVICES

INFORMATIEVOORZIENING

HUMAN RESOURCES

SECURITY & RESPONSIBLE GAMING

werd dit uitgebreid met een vergunning voor casino speelautomaten. Dit
maakt Holland Casino het enige échte casino van Nederland. Holland Casino
biedt haar gasten spannend, verrassend en betrouwbaar spel in een

MARKETING & E-COMMERCE

veilige omgeving.

LEGAL & COMPLIANCE
BESTUURSSECRETARIS

CORPORATE COMMUNICATIE

Gestoeld op 40 jaar ervaring en met een toonaangevend en

Holland Casino heeft 14 vestigingen, verspreid over Nederland.

internationaal erkend preventiebeleid heeft Holland Casino

Het hoofdkantoor is gevestigd in Hoofddorp. Bij Holland Casino

een unieke positie in de kansspelmarkt verworven. Holland

werken ruim 3.000 medewerkers. Gezamenlijk behaalden zij in

Casino kenmerkt zich door een aantrekkelijk kansspelassortiment

2016 een omzet van 608,3 miljoen euro. Holland Casino streeft

met een veelzijdig en vernieuwend aanbod van tafelspelen en

ernaar, zodra wetgeving het toelaat en Holland Casino een

speelautomaten, de mooiste locaties, persoonlijke aandacht en

vergunning heeft, ook een hoge positie op de online kansspel-

zorg voor haar gasten met een hoog niveau van gastvrijheid.

markt te verwerven.

NOORD-NEDERLAND

ZUID-NEDERLAND

◊ Amsterdam

◊ Leeuwarden

◊ Utrecht

◊ Breda

◊ Nijmegen

◊ Valkenburg

◊ Enschede

◊ Scheveningen

◊ Zandvoort

◊ Eindhoven

◊ Rotterdam

◊ Venlo

◊ Groningen

◊ Schiphol

Staand vlnr: Mario der Weduwen (IV), Noël Leise (Zuid-Nederland), Ed Roijers (HR), Jan Philippen (G&S),
Erwin van Lambaart (CEO), Ruud Bergervoet (CFO), Paul Arisse (F&C), Daniël van Dijkman (M&E-c)
Zittend vlnr: Janny Wierda (S&RG), Joris-Jan Visser (Noord-Nederland), Monique Massini (CC).
Anneke Westbroek (L&C) ontbreekt op deze foto.

12

13

MISSIE &
STRATEGIE

WIJ STELLEN DE WENSEN
EN BEHOEFTEN VAN
ONZE GASTEN CENTRAAL
Bij Holland Casino stellen we het belang van onze huidige en
toekomstige gasten voorop. We streven ernaar hen te verrassen
met een persoonlijke benadering en dienstverlening die op het
individu is afgestemd. Wij kennen onze gasten als geen ander;
wij begrijpen hen, weten wat hen drijft en waar ze blij van worden.

WIJ GAAN
PARTNERSHIPS AAN

We zorgen ervoor dat elk bezoek een bijzondere ervaring is, door

Wij creëren lange termijn waarde door duurzame en betekenisvolle

in te spelen op de persoonlijke wensen en door oprecht betrokken

partnerships aan te gaan voor kennis en kwaliteiten die wij niet

te zijn. Zo weten we de verwachtingen van onze gasten te overtreffen.

of in mindere mate zelf in huis hebben. Wij geloven dat wij in een
dynamische en complexe wereld alleen een goede positie
kunnen opbouwen en behouden door te werken aan een

WIJ INNOVEREN
DE KANSSPELMARKT

netwerk van partijen die elkaar sterker maken. Wij zoeken altijd
partners die passen bij onze kernwaarden.

Door op innovatieve wijze te werken aan nieuwe ontwikkelingen
die aansluiten bij een veranderende vraag in een steeds sneller

VISIE
Spelen zit in iedereen.

veranderende wereld, zetten wij de toon in onze business. We streven
naar voortdurende vernieuwing en treden waar mogelijk buiten de

WIJ DRAGEN BIJ AAN
EEN BETERE SAMENLEVING

gebaande paden. Dit geldt zowel voor onze proposities als de wijze

Wij zijn nadrukkelijk onderdeel van de samenleving, zowel landelijk

waarop we ons bedrijf organiseren.

als regionaal. Wij zijn betrokken bij onze omgeving en bouwen en
onderhouden een netwerk met relevante stakeholders, waarmee

MISSIE
Wij brengen het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken.

AMBITIE
Wij begrijpen de behoeften van onze gasten als
geen ander en overtreffen verwachtingen.

Wij anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen binnen en
buiten onze industrie. In innovatielabs werken we aan vernieuwing
van producten, processen, systemen en werkwijzen.

Holland Casino bouwt aan duurzame relaties met haar gasten
en daarin past, dat zowel wij als onze gasten wet- en regelgeving

WIJ BENUTTEN DE KRACHT
VAN ONDERNEMERSCHAP
Onze medewerkers excelleren in hun vak. Zij zijn in staat om
de beste spelbeleving aan onze gasten te bieden. Holland
Casino stimuleert haar medewerkers eigenaarschap te nemen
en voortdurend te werken aan het verder ontplooien van hun
kennis en talenten, zodat zij duurzaam, flexibel en breed

STRATEGIE

we op regelmatige basis de dialoog aangaan.

inzetbaar zijn.

Wij bouwen duurzame, persoonlijke relaties met onze waardevolle

Wij creëren en herkennen kansen en weten deze in het belang

gasten. Onze strategie is gebaseerd op de volgende vijf pijlers.

van zowel de onderneming als de gast succesvol neer te zetten.

respecteren en op een verantwoorde manier omgaan met de risico’s
van het spel. Wij bieden een veilige speelomgeving waarin het spel
eerlijk verloopt en onze gasten zich veilig en op hun gemak voelen.
Wij spannen ons door middel van het preventiebeleid kansspelen,
dat stevig in onze organisatie is verankerd, in om te voorkomen dat
gasten meer inzetten of vaker spelen dan zij kunnen dragen.
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Afhankelijk van het spel en de speelautomaat zijn er lage en hoge

ONLINE CASINO

jackpots te winnen, oplopend tot meer dan een miljoen euro op

Op dit moment zijn de voorbereidingen op onze online propositie in

de Mega Millions Jackpot.

volle gang. Samen met onze partner PlayTech (een vooraanstaande
speler op het gebied van online gaming) bouwen we aan een

De speelautomaten die door Holland Casino worden aan

systeem dat een integratie van online spelen met spelen in de

geboden, wijken op een aantal essentiële punten af van het

vestigingen mogelijk maakt en ook de koppeling maakt tussen

aanbod van de overige exploitanten (speelhallen en horeca).

ons loyaliteitsprogramma, het bezoekersregistratiesysteem en het

De maximale inzet en het uitkeringspercentage liggen hoger

preventiesysteem van Holland Casino. Op het online platform

zorgen voor het grootste deel van de omzet. Food & Beverage is complemen

en voor Holland Casino gelden geen restricties als het gaat

bieden we in de toekomst een onderscheidend en vernieuwend

tair aan deze kernactiviteiten. Holland Casino zal, zodra Nederlandse

om maximale prijzen op individuele automaten of additionele

spelaanbod. Versterkt door onze leidende merkpositie verwachten

progressieve prijzen.

we hiermee in staat te zijn een hoge positie in te nemen, zodra de

Holland Casino biedt drie productgroepen aan: Tafelspelen, Speelautomaten
en Food & Beverage. De kernactiviteiten Tafelspelen en Speelautomaten

wetgeving het toelaat, naast de vestigingen een nieuw kanaal toevoegen:
een online casino.

online markt opengaat.
Voor een overzicht van alle speelautomaten:
www.hollandcasino.nl/spelen/speelautomaten/speluitleg.

In de zomer van 2016 is het wetsvoorstel Kansspelen op afstand
(Koa) aangenomen door de Tweede Kamer: een wet die het aan-

TAFELSPELEN

SPEELAUTOMATEN

FOOD & BEVERAGE

bieden van online kansspelen in Nederland legaal maakt. Zodra

Holland Casino heeft in Nederland op dit moment het

Elke vestiging van Holland Casino biedt een brede variatie aan

Alle vestigingen van Holland Casino bieden gasten op elk

het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen, start

alleenrecht om tafelspelen aan te bieden. Tafelspelen zijn niet-

casino speelautomaten. De bekendste zijn de ‘klassieke’ fruit

moment van de dag een aantrekkelijk Food & Beverage assorti

de Kansspelautoriteit met de procedure voor het verstrekken

geautomati
seerde kansspelen onder begeleiding van een

automaten in allerlei variëteiten, maar Holland Casino biedt

ment. Holland Casino vernieuwt zich al veertig jaar op culinair

van de online vergunningen. Met PlayTech streven we ernaar

hiervoor speciaal opgeleide en gediplomeerde croupier.

daarnaast ook video-, roulette-, bingo- en pokerautomaten aan.

gebied en blijft haar restaurants afstemmen op de wensen van

om dit geïntegreerde systeem te lanceren, zodra de vergunning

de lokale gasten en de laatste gastronomische trends.

verkregen is.

Holland

Casino

biedt

verschillende

tafelspelen, waarvan

Amerikaanse Roulette, Poker, Black Jack en Punto Banco het

Als gasten liever tijdens het spelen iets willen nuttigen, is dat

populairst zijn. Voor een overzicht van alle tafelspelen:

uiteraard ook mogelijk, door middel van een passend assorti-

www.hollandcasino.nl/spelen/overzicht.

ment aan de speeltafel en bij de speelautomaten.

Op speelautomaten wordt gespeeld met credits. Hoeveel kan
worden ingezet, verschilt per speelautomaat. Veel speelautomaten
beschikken over speciale bonusspellen, waarmee onder meer free
games kunnen worden gespeeld of waarmee spelers extra credits
kunnen winnen. Daarnaast kan op elke speelautomaat een
jackpot worden gewonnen.
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Uitdaging Holland Casino:

De digitalisering zorgt er ook voor dat mensen verwachten dat

Als Holland Casino hebben wij aangegeven graag in aanmerking

producten en diensten altijd en overal beschikbaar zijn en dat

te komen voor een vergunning voor het aanbieden van online

zij de beschikking hebben over de snelste en meest innovatieve

kansspelen. Zodra we deze hebben verkregen, zullen we de

systemen en programma’s.

concurrentie aangaan met onder andere een aantal grote
buitenlandse partijen die al geruime tijd actief zijn in de online

Uitdaging Holland Casino:

kansspelmarkt. De wet zoals deze nu is aangenomen door de Twee-

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze gasten steeds veel

de Kamer is de belangrijkste bron van informatie. Deze geeft de

eisender worden. Als leidende aanbieder op de casinomarkt loopt

alternatief bieden voor illegaal gokken. Ten opzichte van 40 jaar geleden is

kaders weer waarbinnen wij kunnen opereren in de nieuwe open-

Holland Casino voorop als het gaat om persoonlijke aandacht,

er veel veranderd.

gestelde markt. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met het

individuele benadering en vernieuwende en innovatieve spel

ministerie van Veiligheid en Justitie en de Kansspelautoriteit (Ksa).

concepten en systemen. Onze focus ligt dan ook op data analyse

Holland Casino opende 40 jaar geleden de deuren van haar eerste vestiging.
Met Holland Casino wilde de Nederlandse overheid een legaal en gereguleerd

Politieke, economische en technologische ontwikkelingen hebben

Uitdaging Holland Casino:

Wij zien naast deze uitdaging ook kansen in de unieke combinatie

en persoonlijke aandacht om onze gasten nóg beter te leren

invloed op ons. Onze omgeving en de behoeften van onze gasten

Het geografisch spreidingsbeleid van het ministerie van Veilig-

van landbased casino’s en een online casino en zijn druk met de

kennen en ons aanbod nóg beter te laten aansluiten bij de

veranderen. Om onze leidende positie in de casinomarkt te

heid & Justitie moet ervoor zorgen dat concurrentie in heel Ne-

voorbereidingen van deze omnichannel strategie.

gewenste beleving van de gast. We investeren in het vernieuwen

behouden en verder te versterken, is het van essentieel belang

derland bewerkstelligd wordt. Hierdoor is het nog onduidelijk wel-

dat we snel kunnen anticiperen op de impact van deze ontwikke

ke vesti
gingen apart moeten worden verkocht en binnen welk

lingen. In de afgelopen jaren is daarom hard gewerkt aan een

tijdsbestek. Ook is Holland Casino na het openen van de markt

nieuwe strategie. Door onze omgeving voortdurend te monitoren

en testen van nieuwe concepten. Verouderde systemen en pro
DIGITALISERING EN DATATECHNOLOGIE

gramma’s worden geactualiseerd of geheel vernieuwd.

niet langer de enige aanbieder van tafelspelen in Nederland,

Wijziging privacy wet

VERGRIJZING

kunnen we inspelen op belangrijke trends en veranderende

waardoor de concurrentie toeneemt. Het is van belang dat Hol-

Het recht op privacy van onze gasten en medewerkers is op dit

De balans tussen jongeren en ouderen is aan het verschuiven

marktomstandigheden. In 2016 zijn de volgende relevante trends

land Casino voldoende concurrentiekracht ontwikkelt om zich

moment vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens

(vergrijzing). Dat heeft op veel manieren gevolgen voor onze

en uitdagingen geïdentificeerd.

staande te houden in deze omgeving. Deze veranderingen en

(Wbp). Op 25 mei 2016 is de Europese Verordening General data

samenleving.

onzekerheden vinden hun weerslag in onze strategische keuzes

Protection Regulation (GDPR) van kracht geworden. Organisaties

VERANDERENDE WET- EN REGELGEVING

en risicobenadering. Het Bestuur voert regelmatig gesprekken met

hebben tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering in overeen-

Uitdaging Holland Casino:

Modernisering speelcasinoregime

betrokken stakeholders over de voortgang van het traject en probeert

stemming te brengen met de GDPR. Op dit moment bereiden we

De vergrijzing betekent voor Holland Casino dat de gemiddelde

Een verandering van wet- en regelgeving zal voor Holland Casino

zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de mogelijke scenario’s.

ons hierop voor door te inventariseren welke acties noodzakelijk zijn

leeftijd van onze medewerkers en onze gasten in de komende

om aan de eisen van GDPR te kunnen voldoen.

jaren omhoog gaat. Deze ontwikkeling vraagt om strategische keuzes.

grote gevolgen hebben. De huidige Wet op de kansspelen (Wok)
is al ruim 50 jaar oud. Een modernisering is reeds aangekondigd in

Invoering Kansspelen op afstand

het regeerakkoord van 2012. Op 31 januari 2017 heeft de Tweede

Invoering van de Kansspelen op afstand (Koa) zou voor Holland

Ook technologische ontwikkelingen en digitalisering gaan een

voor de continuïteit van Holland Casino. Hiermee willen we een te

Kamer ingestemd met een aanpassing op het speelcasinoregime.

Casino betekenen dat het aanbieden van online kansspelen

steeds prominentere rol spelen in het bedrijfsleven. De samenleving

grote productiviteitsdaling voorkomen, terwijl we rekening houden

De Eerste Kamer zal dit voorstel nog behandelen. De tijdspanne is

legaal wordt en dat we na het verkrijgen van een vergunning

digitaliseert en dat zien we terug in alle lagen van de bedrijfs

met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Onze

momenteel nog onduidelijk.

toestemming hebben om ons op de online casinomarkt te begeven.

voering en besluitvorming. Ontwikkelingen op het gebied van IT,

huidige spelende gasten zijn en blijven belangrijk. Daarnaast

De Tweede Kamer heeft in 2016 ingestemd met het Wetsvoor-

datatechnologie en gamificering volgen elkaar in hoog tempo op.

zetten we de komende jaren actief in op het ontwikkelen en testen

Het huidige wetsvoorstel heeft tot gevolg dat er na 40 jaar een einde

stel voor de invoering van de Kansspelen op afstand. De Eerste

Zo heeft de opkomst van big data ervoor gezorgd dat het mogelijk

van vernieuwende concepten waarmee we nieuwe doelgroepen

komt aan Holland Casino’s publieke monopoliepositie. Holland

Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel, voordat de

is om steeds meer informatie over onze gasten te verzamelen. Data

zoals de millenials aan ons kunnen binden.

Casino wordt geprivatiseerd en andere partijen krijgen toestemming

online kansspelmarkt daadwerkelijk gelegaliseerd en daarmee

die helpt om gasten een zo uniek en persoonlijk mogelijke beleving

om een vergunning aan te vragen en de markt te betreden. Het

gereguleerd kan worden. Zodra het wetsvoorstel van kracht wordt,

te garanderen door het aanbod volledig op de wensen van de

In onze strategie geven we aan hoe we omgaan met deze

kabinet heeft aangegeven een gecontroleerde openstelling van

naar verwachting in 2018, komt er een aantal vergunningen

gast af te stemmen. Big data heeft ervoor gezorgd dat mensen

trends en veranderende marktomstandigheden. In het hoofdstuk

de markt te willen bewerkstelligen en stelt vooralsnog een beperkt

beschikbaar. Aanbieders die voldoen aan de voorwaarden van

steeds meer gewend raken aan een eindeloze hoeveelheid keuze

Risicomanagement leggen we uit hoe we ons wapenen tegen de

aantal vergunningen beschikbaar. Om te voorkomen dat Holland

de Kansspelautoriteit komen hiervoor in aanmerking.

mogelijkheden, aan een steeds persoonlijkere, op het individu

risico’s die hiermee gepaard gaan.

We vinden een duurzame, toekomstbestendige cao essentieel

Casino een te dominante marktpositie krijgt, moeten we afstand

toegespitste benadering en een optimale gastbeleving. Het aan-

doen van 4 van de 14 vergunningen en daarmee 4 van onze vesti-

bieden van een enkel product of dienst is niet meer voldoende.

gingen. Het kabinet zal daarnaast 2 nieuwe vergunningen uitgeven.
Dit wordt ook wel de 10/4/2-constructie genoemd.
18
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OMNICHANNEL
EN INNOVATIE
Hadassah Cyklik-Salomon en Dave Spitsbaard
Met een team van specialisten bereidt Holland Casino zich voor op de opening van
de online casinomarkt. Dave Spitsbaard, Product Owner Online Casino, en Hadassah
Cyklik-Salomon, Product Owner Customer Experience, zijn onderdeel van het Play Digital
team en leveren met hun expertise een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van
het casino van de toekomst. Hij weet alles van landbased casino’s, zij is een expert op
het gebied van online. Samen zijn ze betrokken bij het bouwen van een geïntegreerd
omnichannel platform, waarin alle kennis en ervaring tot nu toe samenkomt.
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Hadassah “Holland Casino is heel customer

VERSLAG RVC

JAARREKENING

INNOVATIE

focused. De gast staat bij ons altijd voorop.
Dat betekent dat we niet alleen zenden,
maar juist de interactie met onze gasten op

OMNICHANNEL

zoeken. Online gebeurt dat straks aan de
hand van een chatfunctie waarbij een

Hadassah “Holland Casino kent haar gasten door en door. Die kennis

medewerker customer services persoonlijk

is waar we ons als Holland Casino mee onderscheiden. Als het

contact onderhoudt met de gasten. Ook de

online casino straks open gaat, moeten al onze systemen en

lancering van de Favorites app, waarmee

programma’s gekoppeld zijn. We willen gasten over en weer

we onze loyale gasten extra gemak kunnen

kunnen herkennen, of ze ons nu online komen bezoeken of

bieden, is daar een goed voorbeeld van.”

in één van de vestigingen. En onze gasten moeten ons ook
online herkennen. Een omnichannel strategie met een eenduidig
gezicht naar de gast is wat ons betreft dé manier.”

STAND VAN ZAKEN

Hadassah: “De casinowereld is een dy
namische wereld. De techniek en dus de
markt waarin we ons begeven, verandert
razendsnel, ook als we straks live zijn. Het is

aan je wilt blijven binden. Maar ook voor

“Besluitvaardigheid
en lef is belangrijk
in onze job. Knopen
moeten snel worden
doorgehakt.”

de oudere gast geldt dat online steeds

DAVE

daarom essentieel dat we goed op de hoogte
zijn van de laatste trends en ontwikkelingen.”

Dave “Stilstand is achteruitgang. Innoveren
is noodzakelijk, vooral als je nieuwe gasten

toegankelijker wordt. Iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone of een tablet.

“Een omnichannel
strategie met een
eenduidig gezicht
naar de gast toe
is ons doel.”
HADASSAH

Dave “Daarnaast heeft Holland Casino 40 jaar kennis en ervaring

Dave “De fundering is gelegd. We zijn nu de

en vooral ook een reputatie die we goed kunnen en willen benutten.

muren aan het bouwen en als er straks een

Spelers hebben een beeld bij Holland Casino, ze zijn er misschien wel

akkoord is van de Eerste Kamer en Holland

eens geweest en weten dat we betrouwbaar zijn. Stel je maar eens

Casino een vergunning is verleend, dan

voor dat je jezelf online gaat registreren en je kunt kiezen aan wie je je

gaan we de muren schilderen. Is het op dit

documenten afstaat; een onbekende buitenlandse partij of Holland

moment al plug and play? Nee, dat nog

Casino? Dan is de keuze snel gemaakt.”

niet, maar de stekker zou er zeker in kunnen.
Ons werk is nu nog niet zichtbaar voor
anderen en ik kijk er enorm naar uit om iets te

CUSTOMER SERVICES

kunnen laten zien. Uiteraard kan je nog niet
alles prijsgeven, maar je wilt mensen wel op

Hadassah “En wat denk je van customer service? We zijn in staat ons toe

je reis meenemen. Uiteindelijk zijn de collega’s

te spitsen op de Nederlandse gast zoals we die al kennen. We werken

in de vestigingen de ambassadeurs. Wij zijn

aan één geïntegreerd Nederlands customer service center voor zowel

daar nog niet, maar het begint steeds meer

landbased als online spelers. Mocht er iets zijn en je hebt hulp nodig,

vorm te krijgen.”

Wat je ziet is dat mobile alle andere devices
inmiddels heeft ingehaald. Het is mobile first.
Daar zijn wij straks ook op ingericht.”

KRACHTEN BUNDELEN
Dave “Ik kan nog ontzettend veel leren
van

Hadassah. Met

haar

achter-

grond in de online gaming industrie
heeft ze zoveel nuttige kennis en
expertise van de online markt. Een
nieuw paar ogen met een frisse
blik is ontzettend waardevol voor ons
bedrijf.”

dan krijg je een goed getrainde gecertificeerde medewerker aan de
lijn die Nederlands spreekt. Eén aanspreekpunt voor alle gasten van
Holland Casino. Dat voelt veilig en vertrouwd, precies hetgeen waar
Holland Casino voor staat."

“Stilstand is achteruitgang.
Innoveren is noodzakelijk als je
gasten aan je wilt binden.”
DAVE

Hadassah “Mijn carrière was tot nu toe
volledig gefocust op online. De uitdaging
voor mij is om deze ervaring nu te vertalen
naar omnichannel en daar kan Dave met
zijn ruim 14 jaar ervaring met landbased

Hadassah “Ondertussen zetten we nu samen
met andere afdelingen zoals Marketing,

casino’s

bij

helpen. We

vullen

elkaar

uitstekend aan!”

Informatievoorziening en Gaming & Services
alle stappen die nodig zijn voor een
optimale uitrol van de omnichannel strategie.”
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WAARDECREATIE
HOLLAND CASINO
Hoe we bij Holland Casino waarde creëren voor de samenleving
Onze producten en diensten

verankerd in onze organisatie. Daarnaast richten wij ons op ver-

We creëren waarde door producten en diensten te leveren waar-

nieuwende en innovatieve eigen concepten om te anticiperen

mee onze gasten op een veilige en verantwoorde manier plezier

op de snel veranderende wereld om ons heen. Zo creëren we

kunnen beleven aan casinospelen. Ons toonaangevende en

intellectueel kapitaal.

internationaal erkende preventiebeleid in combinatie met ons
betrouwbare, verrassende en gevarieerde spelaanbod zorgen

Sociaal en relaties

ervoor dat gasten bij Holland Casino onbezorgd kunnen spelen en

Holland Casino is nadrukkelijk onderdeel van de samenleving,

genieten van een spannende en plezierige avond uit.

zowel landelijk als regionaal. Wij zijn betrokken bij onze omgeving
en ons bewust van de impact die we hebben op milieu en maat-

Onze mensen

schappij. We nemen het welzijn van onze gasten zeer serieus en

Bij Holland Casino willen we onze mensen de middelen bieden die

steunen lokale initiatieven en goede doelen. We bouwen en onder-

nodig zijn om de toekomst zelf in te richten. We geloven in eigen

houden een netwerk met relevante stakeholders, waarmee we de

verantwoordelijkheid en stimuleren onze medewerkers daar zelf

dialoog aangaan. Binnen de kansspelbranche hebben we een

actief en ondernemend in te zijn. We streven goed werkgeverschap

voorbeeldfunctie en delen we onze waardevolle kennis over de

na, waarbij we hoog inzetten op vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

casinomarkt.

Zo zorgen we ervoor dat onze medewerkers gemotiveerd en
betrokken zijn én blijven.

Financieel
Holland Casino is een stabiel en winstgevend bedrijf met een
solide financiële positie. Hierdoor zijn we in staat een bijdrage te
leveren aan de economische groei en duurzame werkgelegenheid door het betalen van salarissen en belastingen en een
winstafdracht aan de Staat.

Intellectueel
Met ons internationaal erkende en toonaangevende preventie
beleid zijn wij in staat onze gasten een veilige en betrouwbare
speelomgeving te bieden. Daarmee zetten wij internationaal de
standaard. We onderscheiden ons door onze gasten het hoogst
haalbare niveau van hospitality te bieden en we selecteren en
trainen onze mensen hierop. Sociale vaardigheden en betrokken
heid staan bij Holland Casino centraal en gastvrijheid zit diep

24
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Economische
groei en duurzame
werkgelegenheid

Een spannende
en plezierige
avond uit

Een veilige
en betrouwbare
marktleider
Gemotiveerde
en betrokken
medewerkers

UITKOMSTEN

BEDRIJFSACTIVITEITEN

INPUT

Winstgevend/rendabel bedrijf

Loyale gasten

Hoge medewerkertevredenheid

Goede reputatie

Veilige speelomgeving

Bieden van spanning, spel en plezier in een veilige, betrouwbare en aangename omgeving voor gasten en medewerkers

FINANCIEEL

MENSELIJK

PRODUCTIEMIDDELEN

INTELLECTUEEL

SOCIAAL EN RELATIES

• Solide financiële positie

• Servicegerichte medewerkers
• Uitvoering preventiebeleid

• Speeltafels
• Speelautomaten
• Horeca
• Locatie

• Preventiebeleid
• Hospitality
• Interne opleiding / training
• In-house / eigen concepten / innovatie

• Verankering in samenleving
• Actieve relatie / contact
met stakeholders

• Vergunningen
• Overheid / wetgeving

INHOUDSOPGAVE

STAKEHOLDEROVERZICHT
Holland Casino hecht waarde aan de belangen, meningen en wensen van
haar stakeholders. Daarom is begin januari 2016 een formele stakeholder
dialoog georganiseerd.
Aan

deze

stakeholderdialoog

namen

personen

uit

alle

stakeholder
groepen deel: gasten, medewerkers, vakbonden,

gesprekken, zowel in formele als informele setting, via persoonlijk
contact en social media. Op deze manier monitoren we mogelijke

ministeries. Tijdens de bijeenkomst zijn de ambitie en strategie

aandachtspunten.

van Holland Casino tegen het licht gehouden. We hebben het als

onze strategische richting en ideeën op hoofdlijnen te toetsen.

VERSLAG BESTUUR

onder de verschillende doelgroepen waar we als Holland Casino

GASTEN

TOEZICHTHOUDERS

Soort contact

Soort contact

Soort contact

We streven naar een open dialoog met onze

Holland Casino maakt gebruik van moderne

Met de Kansspelautoriteit (Ksa) vinden kwartaal-

gasten in een informele setting. Om beter inzicht

interne communicatiemiddelen. Er is op regel-

bijeenkomsten plaats en daarnaast is er op regel-

te krijgen in de wensen en behoeftes van onze

matige basis contact tussen de medewerkers en

matige basis (wekelijks) ad hoc contract. Sinds

gasten is in nagenoeg alle vestigingen een guest

het management. In 2016 zijn in alle vestigingen

1 januari 2016 is de Ksa tevens belast met het

relations manager aanwezig die in gesprek gaat

bijeenkomsten georganiseerd waarbij het Bestuur

toezicht op de Wwft.

met gasten. Ook hospitality gesprekken dragen bij

in gesprek ging met medewerkers over de

overleg en er wordt halfjaarlijks een rapportage

aan het nog beter weten waar gasten behoefte

toekomst van Holland Casino. Ook zijn er in

ECB Besluit 2010/14 aangeleverd. In elke vesti-

aan hebben.

alle vestigingen rondetafelgesprekken opgezet,

ging worden jaarlijks monitoringtesten uitgevoerd

waarin directieleden met medewerkers in gesprek

op de door Holland Casino in gebruik zijnde

Gasten delen regelmatig hun ervaringen op

gingen

vernieuwingen

bankbiljet verwerkende apparatuur. Adhoc over-

sociale media. Dit stelt ons in staat ook online de

binnen Holland Casino. Daarnaast is er een

leg met DNB vindt plaats naar aanleiding van

dialoog aan te gaan. Gasttevredenheid wordt

peiling gehouden onder medewerkers om hun

actuele situaties en bij invoering van nieuwe ES2

gemeten aan de hand van continu gasten

perceptie over diverse toekomst gerelateerde

bankbiljetten.

onderzoek door Motivaction. De beleving van onze

onderwerpen te meten.

Het NMi voert in opdracht van Ksa twee keer per

Met de ondernemingsraad en de vakbonden

vestigingen. De Ksa controleert riskbased de

negen verschillende stakeholdergroepen geïdentificeerd. Per

vaststellen van gastloyaliteit.

vindt op regelmatige basis formeel en informeel

speelautomaten.

2016 heeft plaatsgevonden, wat de wensen en behoeften zijn en
hoe hierop door Holland Casino is geacteerd.

TOEZICHTHOUDERS

overleg plaats.

Onze medewerkers verwachten van ons open-

Toezichthouders als de Kansspelautoriteit (Ksa) en

persoonlijke aandacht, extra privileges, gastvrij

heid en transparantie over de te varen koers.

De Nederlandsche Bank (DNB) verwachten van

heid en optimale service. Daarnaast zijn uiteraard

Ze verwachten een passende beloning en

ons dat we ervoor zorgen dat gasten verantwoord

een betrouwbaar, verrassend en aantrekkelijk

secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze mensen

spelen, dat Holland Casino een eerlijk en betrouw-

spelaanbod in een prettige en stijlvolle omgeving

verwachten van ons een aangename werksfeer

baar spelaanbod genereert en dat gasten en

met goede faciliteiten essentieel.

in een veilige werkomgeving met ruimte voor

medewerkers zich in een veilige speelomgeving

persoonlijke groei en ontwikkeling.

begeven. Ook verwachten de toezichthouders dat

Casino

Gespreksonderwerpen in 2016

Gespreksonderwerpen in 2016

Gespreksonderwerpen in 2016

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊ Cao-onderhandelingen;
◊ Gevolgen van de voorgenomen privatisering

◊ Naleving kansspelwet- en regelgeving en

Gastvrijheid en service;
Aanbod speelautomaten;
Parkeergelegenheid;

en afsplitsing van vier vestigingen voor de

Kwaliteit van de horeca;

medewerkers;

Veilig en verantwoord spelen;
Toekomstige online interesse;
Sfeer in de casino’s.

voor de medewerkers (online);
gang van zaken;

◊ Ontwikkelingen in de casino’s, zoals verruimde
openingstijden, spelaanbod en
(ver)bouwprojecten;

financiële wetgeving (Wft, Wwft en Sanctiewet);

◊
◊
◊
◊
◊
◊

Wet op kansspelen (Wok);
Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa);
Thematisch toezicht zorgplicht (PBK);
Organisatieverandering Ksa;
Spelontwikkelingen (pilots);
Vergunningen en 24-uurs pilot Rotterdam/
Amsterdam West;

◊ Meldingen incidenten;
◊ Omvorming van Stichting naar N.V.;
◊ Benoeming leden RvC Holland Casino.

◊ Zie de paragraaf in Onze Mensen over de
ondernemingsraad voor de onderwerpen die
met de OR zijn besproken.

Holland Casino zich houdt aan huidige wet- en

Respons

Respons

regelgeving. Onderdeel

◊ Holland Casino zet in op het hoogst haal-

◊ Holland Casino heeft intensief overleg gevoerd ◊ De Ksa krijgt per kwartaal een overzicht van

hiervan

adequaat PBK- en anti-witwasbeleid.

is

o.a. een

Respons

bare niveau van hospitality door middel van

met de vakbonden over het vernieuwen van

Wwft gerelateerde zaken en een toelichting

regelmatige hospitality trainingen voor haar

de cao. Dit heeft in 2016 nog niet geleid tot

hierop. Dit overzicht wordt besproken in de

personeel.

een nieuwe cao.

kwartaalbijeenkomsten met de Ksa.

◊ Verdere professionalisering van het loyali-

◊ Zie de paragraaf in Onze Mensen over de

teitsprogramma en landelijke introductie van

ondernemingsraad (OR) voor de adviezen die

de Welcome Card voor nieuwe gasten met

de OR heeft gegeven op de voorgelegde

exclusieve voordelen voor de kaarthouder.

◊ 1.200 verouderde speelautomaten zijn

onderwerpen.

Voor het PBK zal een vergelijkbaar format
worden ontwikkeld.

◊ Faciliteren van bedrijfsbezoeken door de
toezichthouder.

◊ Het interne communicatiebeleid is verder

vervangen en 800 bestaande speelautomaten

aangescherpt en geïntensiveerd om mede-

zijn van nieuwe spelvarianten voorzien.

werkers nog beter te kunnen informeren over

◊ Door middel van data analytics kunnen we

28

◊ Omvorming van Stichting naar N.V.;
◊ Gevolgen van Kansspelen op afstand (Koa)
◊ Toelichting op de financiële en operationele

verwachten

Holland

jaar controles uit bij de tafelspelen in verschillende

Score (NPS). De NPS is een instrument voor het

Verwachtingen

van

voorgenomen

Met DNB is halfjaarlijks

Op basis van deze gesprekken en de stakeholderdialoog zijn

Verwachtingen

Gasten

over

gasten wordt gemeten met de Net Promotor

MEDEWERKERS

Verwachtingen

JAARREKENING

MEDEWERKERS

stakeholdergroep is in kaart gebracht in welke vorm de dialoog in
Omdat we graag goed op de hoogte blijven van wat er speelt

VERSLAG RVC

GASTEN

mee te maken hebben, voeren we daarnaast ook tussentijdse

de ondernemingsraad, banken, leveranciers, toezichthouders en

zeer waardevol ervaren om vanuit verschillende perspectieven

KERNCIJFERS

de cao, de plannen rondom de voorgenomen

de wensen en behoeftes van onze gasten

privatisering en het betreden van de online

nog beter in kaart brengen.

markt.
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AANDEELHOUDER / MINISTERIE VAN FINANCIËN

OVERIGE OVERHEDEN

DE SAMENLEVING

LEVERANCIERS

KANSSPELBRANCHE

Verwachtingen

Verwachtingen

Verwachtingen

Verwachtingen

Verwachtingen

Verwachtingen

Holland Casino is een Staatsdeelneming en

Het ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht

De samenleving verwacht van ons dat wij

Voor onze leveranciers (zoals o.a. leveranciers

Belangrijke organisaties binnen de kansspel-

Financiers zoals banken verwachten van ons

het ministerie van Financiën is de pseudo

dat de bedrijfsvoering van Holland Casino in lijn

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

van

dienst

branche, zoals de European Casino Association,

dat onze administratieve organisatie en interne

aandeelhouder. Hij verwacht dat wij voldoen

is met de doelstellingen van het kansspelbeleid.

nemen door te zorgen voor een evenwichtige

verlening en leveranciers van speelautomaten)

het Nederlands Kansspelplatform en buiten-

beheersing

aan de vereisten die aan een Staatsdeelneming

Ook verwachten het ministerie en het parlement

balans tussen mens, milieu en resultaat. Dit

zijn redelijke en aanvaardbare afspraken van

landse casino’s, verwachten van Holland Casino

performance en rapportage transparant is en

en vergunninghouder gesteld worden. Ook

dat Holland Casino haar actuele kennis met

betekent dat wij zorgdragen voor onze gasten

belang. Ook verwachten zij dat Holland Casino

dat we de kansspelwet- en regelgeving naleven

voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

verwacht hij dat Holland Casino de stappen

betrekking

deelt, ten

en medewerkers en ons bewust zijn van de

zich aan gemaakte afspraken houdt.

net als andere spelers in de branche. Andere

neemt die nodig zijn om de voorgenomen

behoeve van

beleidsontwikkeling. Provincie-/

invloed die Holland Casino heeft op haar

partijen verwachten dat wij een voorbeeldfunctie

privatisering mogelijk te maken in lijn met het

gemeente
besturen

omgeving.

vervullen met ons preventiebeleid en kennis

Wetsvoorstel modernisering speelcasino regime

Casino zich bij de exploitatie en bij het openen

indien en zodra deze wet in werking treedt.

of verbouwen van lokale vestigingen houdt aan

tot

de

kansspelmarkt
verwachten

dat

Holland

horecavoorzieningen,

facilitaire

FINANCIERS

adequaat

zijn,

de

financiële

hierover delen met de branche.

de door hen opgestelde voorschriften en ver

Soort contact

Soort contact

Soort contact

gunningen. Provincies/gemeentes verwachten

Op operationeel niveau is op regelmatige ba-

Met alle organen vindt regelmatig overleg plaats

De CFO en de financieel directeur hebben

dat Holland Casino werkgelegenheid voor de

sis informeel contact met de leveranciers. Voor

met als voornaamste doel het uitwisselen van

regelmatig contact met de banken.

regio creëert en goed werkgeverschap nastreeft.

grotere contracten geldt dat minimaal twee

kennis en ervaring, trends en ontwikkelingen.

maal per jaar de relatie wordt geëvalueerd. Voor
minder grote contracten geldt dat geëvalueerd

Soort contact

Soort contact

Soort contact

Er is op regelmatige basis contact tussen het

Met het ministerie van Veiligheid en Justitie

Holland Casino wisselt regelmatig kennis uit met

ministerie van Financiën, als pseudo-aandeel

en de verschillende woordvoerders in de Tweede

diverse zorgverleners, experts, wetenschappers

houder, en de voorzitter van de Raad van

Kamer vindt regelmatig overleg plaats. Vestigings-

en instanties over het PBK beleid. Daarnaast

Gespreksonderwerpen 2016

Gespreksonderwerpen 2016

Gespreksonderwerpen 2016

is Holland Casino initiator van een Holland

◊
◊
◊
◊

◊ Trends en ontwikkelingen in kansspelaanbod;
◊ Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa).

◊ Overgang naar IFRS;
◊ Risicobeheersing;
◊ Winstafdracht.

Commissarissen. Geagendeerde vergaderingen
tussen het ministerie van Financiën en het Bestuur

managers en medewerkers van het hoofdkantoor
zijn regelmatig in contact met gemeentes.

Casino adviesgroep, waarin samengewerkt

van Holland Casino vinden iedere twee maanden

wordt met Assissa, GGZ Nederland, AGOG,

plaats. Daarnaast vindt er ad hoc overleg over

AMC/UVA en Jellinek.

wordt naar behoefte van beide partijen.

Leveringen en bestellingen;
Leverbetrouwbaarheid;
Prijsontwikkeling;
Kwaliteitsbeleving.

specifieke onderwerpen plaats. Een stuurgroep
privatisering komt regelmatig bijeen om te

Respons

Respons

Respons

overleggen over de voorgenomen privatisering.

◊ Afhankelijk van de uitkomsten van de

◊ Holland Casino heeft een positie in het

◊ Holland Casino onderstreept het belang van

(halfjaarlijkse) evaluatie, worden met elke
Gespreksonderwerpen in 2016

Gespreksonderwerpen in 2016

Gespreksonderwerpen in 2016

leverancier nieuwe afspraken gemaakt of

◊ Financiële performance Holland Casino;
◊ Benoeming en beloning bestuurders en

◊ Wet op kansspelen (Wok);
◊ PBK-beleid;
◊ Wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa) en

◊ Het PBK-beleid;
◊ Uitwisseling kennis over verslavingszorg;
◊ Het openen van de online markt en het

bestaande afspraken gewijzigd.

RvC-leden;

◊ Voorgenomen privatisering en afsplitsing vier
vestigingen;

◊ Omvorming van Stichting naar N.V.;
◊ Business cases (ontwikkeling nieuwe
vestigingen en verbouwprojecten);

de gevolgen voor het PBK-beleid;

◊ Bouwen van casino’s Amsterdam West, Venlo,
Utrecht en verbouwing Rotterdam;

PBK-beleid;

◊ Duurzame maatregelen bij
(ver)bouwprojecten Venlo en Amsterdam West.

◊ Bereikbaarheid casino’s;
◊ Bouw- en 24-uurs vergunningen.

bestuur van de European Casino Association.

◊ Regelmatige spreker op (inter)nationale
congressen op het gebied van kansspelen.

de Transparantie Benchmark en handelt hier
ook naar bij het opstellen van het jaarverslag.

◊ In 2016 is in samenwerking met
PricewaterhouseCoopers gewerkt aan een
enterprise risk management framework dat
begin 2017 geïmplementeerd wordt.

◊ In het kader van transparante financiële
rapportage heeft in 2016 de overgang naar
IFRS plaatsgevonden.

◊ Cao-onderhandelingen.
Respons

Respons

Respons

◊ Er is een stuurgroep opgericht waarin

◊ Locaties worden bepaald in nauw overleg

◊ In overleg met Verslavingszorg Nederland is

verschillende partijen (financieel adviseurs,

met provincies en gemeentes. Dit jaar zijn er

het PBK-beleid verder aangescherpt, waarbij

juristen en afgevaardigden van Holland

met de gemeentes Venlo, Amsterdam en

bij jongvolwassen eerder wordt

Casino en het ministerie) samen komen ter

Utrecht overeenkomsten gesloten voor nieuwe

voorbereiding op de voorgenomen

locaties.

privatisering.

◊ Bij (ver)bouwprojecten worden voorschriften
en vergunningen nauwlettend in de gaten
gehouden.

◊ PBK-beleid is verder aangescherpt, toezicht op
jongvolwassenen geïntensiveerd.

geïntervenieerd dan voorheen.

◊ Samen met de wetenschap en
verslavingszorg wordt gekeken naar het
vormgeven van een online PBK-beleid.

◊ Bij de ontwikkelingsplannen voor Venlo en
Amsterdam West wordt gericht geïnvesteerd
in duurzaamheidsmaatregelen.

◊ In 2016 heeft Holland Casino op lokaal en
landelijk niveau haar bijdrage geleverd aan
diverse goede doelen door onder andere
gevonden geld te doneren.
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MATERIALITEITSMATRIX 2016
Het opstellen van een materialiteitsmatrix is een methode om aan te geven welke onder
werpen voor Holland Casino en haar stakeholders materieel zijn en in welke mate de
onderwerpen naar voren dienen te komen in het jaarverslag. Relevante onderwerpen
worden gewogen op basis van een inschatting van de kans dat een onderwerp van
materieel belang is voor zowel de onderneming als haar stakeholders.
De materialiteitsmatrix van Holland Casino is opgesteld op basis van de risicoanalyse in combinatie met de input die is verkregen tijdens
gesprekken met stakeholders. De missie, visie, ambitie en strategie van Holland Casino zijn hierbij het uitgangspunt.

KERNGEBIEDEN

AANDACHTSGEBIEDEN

A
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1
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Veiligheid en privacy

2
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3

IT-infrastructuur

D

Digitale transformatie

4

Her- en verbouw van vestigingen

E

Gastbeleving en hospitality

5
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F

Goed werkgeverschap

6

Impact op het milieu

G

Duurzame arbeidsvoorwaarden

H

Winstgevendheid

I
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TOEN EN NU
Joëlla Jackson, Rosella Wendelgelst en Frank Soomer
Holland Casino heeft een divers personeelsbestand. Sommige medewerkers zijn net in
dienst getreden, terwijl anderen al tientallen jaren voor het bedrijf werken. Joëlla Jackson,
Rosella Wendelgelst en Frank Soomer zijn respectievelijk 6 maanden, 11 jaar en 40 jaar
in dienst bij de eerste vestiging van Holland Casino in Zandvoort. Joëlla en Frank werken
in verschillende rollen bij de afdeling services en Rosella is assistent speelautomaten. In
het casino in Zandvoort, ook wel de huiskamer onder de casino’s genoemd, geven zij
een inkijkje in de goede sfeer die het casino al 40 jaar kenmerkt, de ontwikkelingen van
de afgelopen jaren en verwachtingen voor de toekomst.
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TOEKOMST

Frank “Er is veel veranderd in 40

Frank “Holland Casino houdt me jong. Ik

jaar. Zo kon je vroeger - toen er

werk met veel jonge mensen en kom met

nog geen andere vestigingen

diverse mensen, zowel collega’s als gasten, in

waren - in Zandvoort over de

aanraking. Ik hoop ook in de toekomst veel

Rosella “We zijn allemaal sociaal en servicegericht en willen

hoofden lopen en waren

met mensen te blijven werken, ik ben een

een gast een leuke avond bezorgen. Wij kennen onze

de kledingvoorschriften nog

mensenmens.”

gasten heel goed, zeker in Zandvoort wat een relatief kleine

een stuk strikter. Ook mochten

vestiging is. Ik vind het dan ook geweldig als ik van mijn

er vroeger nog geen drankjes

Joëlla “Bij het 40-jarig bestaan werd ik

collega’s hoor dat een gast de vorige dag heeft gevraagd:

in de zaal, tegenwoordig word je be-

gevraagd voor een interne video, dat was

SFEER

‘Is Rosella er? Nee, oh wil je haar dan de groetjes doen!’”

Frank “Voor mij is het belangrijkste dat gasten het naar hun zin

diend terwijl je aan het spelen bent. Holland

heel leuk om aan mee te werken.

Casino is een moderne uitgaansgelegenheid

Ik heb daarin ook aangegeven

geworden.”

dat ik het ontzettend naar

hebben. Als ik mensen plezier zie maken en zie lachen, dan is mijn
avond goed. Of als ik mensen naar huis zie gaan die hebben verloren

mijn zin heb en uitkijk naar

onderling tussen de collega’s goed. Ik werk niet voor niets al 40 jaar

“Als ik mensen plezier zie
maken en zie lachen, dan is
mijn avond goed.”

voor Holland Casino. Ik zit regelmatig bij de receptie en daar komt

FRANK

maar wel een hele fijne tijd hebben gehad. Daarnaast is de sfeer

mijn

volgende

uitdaging

bij de nieuwe vestiging in
Amsterdam West. Voorlopig ben
ik nog niet weg bij Holland Casino!”

iedereen even gedag zeggen voordat ze hun dienst starten. Het feest

“Het sterkste punt
van Holland Casino is
dat we onze gasten
kennen.”
ROSELLA

dat wij met alle collega’s hebben mogen vieren rondom het 40-jarig

Rosella “Toen ik net in dienst was, was ik

Rosella

bestaan van Holland Casino was voor mij het hoogtepunt van 2016!”

een groot deel van de tijd met muntjes in

casinowereld. Dat heeft ook invloed op

de weer. Omdat er nu veel meer digitaal

Holland Casino, maar ik weet zeker dat veel

Joëlla “Iedereen is heel erg vriendelijk en gezellig zowel collega’s als

gaat, heb ik meer tijd om gastvrouw te zijn.

van onze gasten zullen blijven terugkomen

gasten. Wat ik leuk vind aan de garderobe is dat je het eerste en het

Medewerkers zijn tegenwoordig ook multi

voor het huiskamergevoel in Zandvoort.”

laatste contact met de gast bent. Net als iedereen maak ik graag een

functioneel inzetbaar. Ik vind dat zelf wel

praatje met de gast en voer ik ook regelmatig hospitality gesprekken

heel prettig, de diverse werkzaamheden

om te horen hoe een gast zijn bezoek beleefd heeft. Ik denk dat het

zorgen voor veel afwisseling in mijn werk.”

goede contact met gasten typerend is voor Holland Casino.”
Rosella “Op de speelvloer hebben we te maken
met veel nieuwe ontwikkelingen. Zo zie je de

“Er verandert een hoop in de

“Elke dag is anders, die
afwisseling maakt mijn
werk heel leuk.”
JOËLLA

laatste jaren een enorme toename in het
gebruik van smartphones in het casino. Wij
zijn heel strikt in het niet delen van foto’s van
andere gasten en spreken onze gasten daar
ook op aan. Door de snelle ontwikkelingen is
het soms lastig te bepalen wat er wel of niet
mag. Daar maken we binnen Holland Casino
dan snel afspraken over.”
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FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
REKENING VAN BATEN EN LASTEN

In 2016 zijn opnieuw veel stappen gezet om Holland Casino klaar te maken
voor de toekomst. De effecten van de aangescherpte strategie zijn duidelijk

(x miljoen euro)

2016		

2015*		Procent

Opbrengst Tafelspelen

253,0		

233,3		

8,4%

Opbrengst Speelautomaten

305,5		

294,2		

3,8%

terug te zien in onze resultaten. In 2016 hebben meer unieke bezoekers één of

Troncopbrengst/tips

22,9		

22,8		0,4%

meerdere locaties van Holland Casino bezocht en heeft het bedrijfsresultaat

Horeca opbrengst

21,6		

20,5		

5,4%

5,3		

5,4		

-1,9%

Overige baten

een sterke stijging laten zien.

Brutobaten 		

Al 40 jaar is Holland Casino het enige échte casino in Nederland

belonen met maatwerk in service en hospitality, bouwen we aan

en ook de komende jaren blijven we investeren in het behouden

waardevolle en duurzame gastrelaties en tevreden gasten. De

van die positie. Deze investeringen zijn concreet zichtbaar in

gemiddelde bezoekfrequentie kwam in 2016 uit op 5,2 bezoeken

een grote vernieuwing in de vestiging Rotterdam en de bouw

per jaar (2015: 5,1).

576,2

5,6%

Kansspelbelasting		-161,9		 -153,0

5,8%

Nettobaten		446,4		 423,2

5,5%

Personeelskosten

-207,6		 -201,6		3,0%

Operationele kosten

-131,6		

-115,2		

14,2%

-24,7		

-34,2		

27,8%

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

Bedrijfslasten 		

van een compleet nieuw casino in Amsterdam West waarbij de

608,3		

-363,9		

-351,0

3,7%

Brutobedrijfsresultaat		 82,5		 72,2

14,3%

Financiële baten en lasten		

-1,1		

-1,7

-35,3%

Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode		

0,3		

0,3

0,0%

Resultaat voor vennootschapsbelasting		

81,7		

70,8

15,4%

gastbeleving in alles centraal staat. Daarnaast bieden we de

Net Promotor Score

allernieuwste en modernste speelautomaten aan en introduceren

Holland Casino meet de beleving van haar gasten met de

we vernieuwende en verrassende spelconcepten. Daarbij kijken

Net Promotor Score (NPS). De NPS is een instrument voor het

we ook actief naar millennials en zijn we druk bezig om nieuwe

vaststellen van gastloyaliteit. De Net Promotor Score berekent

Vennootschapsbelasting (VPB)**		

-7,6		

-

concepten voor deze doelgroep te testen en uit te rollen.

het verschil tussen het percentage promotors en detractors en

Resultaat na belasting		

74,1		

70,8

wordt uitgedrukt in een absoluut getal tussen -100 en +100. Het

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen***		

-		

-0,1

De komende tijd blijven we werken aan kwaliteitsverbeteringen

algemene streven is om een positieve NPS te behalen, waarbij

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten		

74,1		

70,7

voor onze gasten. Er zijn grote veranderingen in de kansspel-

deze in de vrijetijdssector gemiddeld tussen de +15 en +20 ligt.

markt op komst en daar anticiperen we zo goed mogelijk op,

Holland Casino scoorde in 2016 een NPS van 28 en liet daarmee

*

De vergelijkende cijfers 2015 zijn aangepast in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS).

onder andere met het voorbereiden van een aanvraag voor

een sterke stijging zien ten opzichte van vorig jaar (2015: 23).

**

Sinds 1 januari 2016 is Holland Casino VPB-plichtig.

***

Valutaomrekeningsverschil op buitenlandse activiteiten van deelneming.

een online kansspelvergunning. Met onze langetermijnstrategie
werken we aan het casino van de toekomst.

GASTEN

BEREKENING EBITDA (resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen)

In 2016 brachten ruim 1,1 miljoen unieke bezoekers in totaal 5,9
miljoen bezoeken aan onze casino’s. Dit zijn 100.000 bezoeken
meer dan in 2015, toen onze casino’s in totaal 5,8 miljoen keer
werden bezocht. De groei in het aantal bezoeken is onder meer
te danken aan de succesvolle introductie van de Diamond
Card voor loyale gasten en de Welcome Card voor nieuwe

(x miljoen euro)

2016

2015

81,7

70,8

Financiële baten en lasten

1,1

1,7

Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode

-0,3

-0,3

24,7

34,2

107,2

106,4

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
EBITDA

gasten, vernieuwende marketinginspanningen en aan de verbeterde economische omstandigheden. Door beter in te spelen
op de verwachtingen van onze gasten en loyale gasten te
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RESULTAAT

De brutobaten voor kansspelbelasting bedroegen 608,3 miljoen

3.441 als gevolg van een toename in de bezoekaantallen en het

Holland Casino’s resultaat voor vennootschapsbelasting steeg met 10,9 miljoen euro tot 81,7 miljoen euro, een sterke stijging ten opzichte van

euro, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van 2015 (576,2

insourcen van een aantal F&B activiteiten. Het aantal medewerkers

2015 (70,8 miljoen euro). Alle vestigingen van Holland Casino, met uitzondering van Schiphol, hebben hier positief aan bijgedragen.

miljoen euro). Het aantal bezoeken nam toe met 100.000

op het hoofdkantoor is licht gedaald van 225 naar 210.

(1,7 procent) naar 5,9 miljoen in 2016 (2015: 5,8 miljoen).

Sinds 1 januari 2016 is Holland Casino als staatsdeelneming belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2016 is Holland Casino’s

De gemiddelde besteding per bezoek steeg met 4 procent, van

De operationele kosten zijn gestegen met 14,2 procent of 16,4

99 euro in 2015 naar 103 euro in 2016.

miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Dit is het gevolg
van hogere marketingkosten van 5,5 miljoen euro, waarbij met

resultaat na belasting 74,1 miljoen euro.

Holland Casino draagt maandelijks 29 procent kansspelbelasting af aan de Staat over de opbrengsten van Tafelspelen en Speelautomaten.

De opbrengst Tafelspelen steeg met 19,7 miljoen euro of 8,4

name ingezet is op value based marketing in 2016, en hogere

procent naar 253,0 miljoen euro ten opzichte van 2015

huisvestings
kosten (0,8 miljoen euro). De hogere onderhouds

(233,3 miljoen euro). Een hogere omzet bij de Multi Roulettes,

kosten voor Speelautomaten en Tafelspelen (2,8 miljoen euro)

waar de omzet steeg met 15,1 procent naar 50,4 miljoen euro

worden veroorzaakt door noodzakelijk onderhoud voor Tafelspelen,

(x miljoen euro)

(2015: 43,8 miljoen euro), droeg in belangrijke mate bij aan

hogere kosten voor reserve onderdelen en conversie kits bij Speel-

deze stijging. Mede door de verdere uitrol van het vervangen en

KANSSPELBELASTING

2016

2015

Kansspelbelasting Tafelspelen

73,3

67,7

automaten en tenslotte leidt een andere opbouw van het speel-

Kansspelbelasting Speelautomaten

88,6

85,3

vernieuwen van speelautomaten, steeg de opbrengst Speelauto-

automaten-park tot hogere lease kosten voor Speelautomaten

Totaal kansspelbelasting

161,9

153,0

maten in 2016 naar 305,5 miljoen euro van 294,2 miljoen euro in

(2,1 miljoen euro). Ook de automatiseringskosten kwamen hoger

2015, een groei van 11,3 miljoen euro (3,8 procent).

uit (1,9 miljoen euro), gedreven voor extra inzet ten bate van de

De daadwerkelijke afdracht van kansspelbelasting over een boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat afdracht een maand later

vernieuwingsprojecten en door stijgende kosten van dataopslag

plaatsvindt. Naast de afdracht van kansspelbelasting is Holland Casino ook wettelijk verplicht kansspelheffing te betalen. In 2016 bedroeg

en werkplekdiensten.

de kansspelheffing 0,9 miljoen euro (2015: 0,9 miljoen euro).

miljoen euro (2015: 22,8 miljoen euro). De Food & Beverage omzet

In 2016 zijn de afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminde

FINANCIËLE POSITIE

steeg met 5,4 procent naar 21,6 miljoen euro.

ringen 9,6 miljoen euro lager uitgekomen dan in 2015, een daling

De troncopbrengst (inclusief ontvangen fooien voor Horeca- en
Front Office-activiteiten) groeide met 0,1 miljoen euro naar 22,9

Staat, het restant van 39,1 miljoen euro wordt toegevoegd aan
het eigen vermogen. Het winstuitkeringsbeleid blijft onderwerp

van 27,8 procent. Dit is het gevolg van een schattingswijziging in

Solvabiliteit

van gesprek met het ministerie van Financiën. De Beschikking

LASTEN

de gebruiksduur van de vestigingen (verbouwingen en installaties)

Het eigen vermogen steeg gedurende 2016 van 110,1 miljoen

Casinospelen 1996 is hierop van toepassing. Deze voorziet

De bedrijfslasten stegen in 2016 naar 363,9 miljoen euro, van 351,0

alsmede de gebruiksduur van de speelautomaten en Multi Roulettes

euro naar 184,3 miljoen euro. Dit is het gevolg van de toevoeging

in een afdracht aan de Staat van de netto-opbrengst, met

miljoen euro in 2015, een stijging van 3,7 procent of 12,9 miljoen

die van 5 naar 7 jaar is gegaan.

van het onverdeelde resultaat 2016 (resultaat

voor winst

inachtneming van een benodigde reservering ten behoeve van

afdracht) aan het eigen vermogen. Hierdoor steeg de solvabili

het eigen vermogen. De afgelopen jaren is in overleg met het

De financiële baten en lasten zijn in 2016 gedaald naar 1,1

teit naar 60,3 procent (2015: 45,6 procent). Rekening houdend

ministerie van Financiën een winstafdracht regime gehanteerd om

De personeelskosten stegen van 201,6 miljoen euro in 2015 naar

miljoen euro ten opzichte van 1,7 miljoen euro in 2015. Gedurende

met de winstafdracht in 2017 over het resultaat van 2016 van

de solvabiliteit te verhogen en noodzakelijke investeringen mogelijk

207,6 miljoen euro in 2016, een toename van 6,0 miljoen euro

geheel 2016 heeft Holland Casino geen gebruik gemaakt van de

35,0 miljoen euro stijgt de solvabiliteit niet naar 60,3 procent,

te maken. Nu de solvabiliteit en de liquiditeitspositie zijn verbeterd,

(3,0 procent). Het aantal medewerkers (fte's) bij Holland Casino

kredietfaciliteit. Het resultaat uit deelnemingen verwerkt volgens de

maar naar 48,9 procent.

bekijken de Staat en Holland Casino of in 2017 teruggekeerd kan

is ultimo 2016 gestegen van 2.360 naar 2.519. In de operatie is

'equity'-methode is nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar.

euro.

het aantal medewerkers (personen) gestegen van 3.198 naar

worden naar een genormaliseerde afdrachtsystematiek.
Financiering
In oktober 2015 is een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten met

Investeringen

een totale kredietruimte van 140 miljoen euro, waarvan in 2016

Holland Casino heeft in 2016 65,3 miljoen euro geïnvesteerd in

nog geen gebruik is gemaakt. De kredietfaciliteit is aangegaan

materiële vaste activa. Dit betreft onder andere investeringen

met een bankenconsortium bestaande uit: ING (50 procent) en

in nieuwe speelautomaten van 27,8 miljoen euro (2015: 9,7

ABN AMRO (50 procent).

miljoen euro), bouw- en verbouwingsprojecten in Amsterdam
West, Rotterdam en Venlo (17,7 miljoen euro) en reguliere
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Eigen vermogen

vervangingsinvesteringen (19,8 miljoen euro). Holland Casino

Zoals overeengekomen met het ministerie van Financiën zal 35,0

investeert daarnaast ook in immateriële activa, waarvan het

miljoen euro over het resultaat 2016 afgedragen worden aan de

online casino het grootste project is.
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is gedurende 2016 veertien keer een lagere jackpot gevallen; elf

vestigingen in staat zijn om zowel assortiment- als prijssamenstelling

keer 75.000 euro, twee keer 150.000 euro en één keer 250.000 euro.

optimaal af te stemmen op de lokale wensen en behoeftes

Holland Casino is in 2016 een samenwerking gestart met SBS

van de gast. In 2017 zal het kassasysteem uitgebreid worden met

Sanoma om het bekende televisieprogramma Rad van Fortuin

handhelds om de snelheid van serviceverlening te verhogen.

terug op televisie te krijgen. Gasten konden van 22 augustus tot
Tafelspelen

en met 25 september 2016 in het kader van onze sponsoring van
Er deed een recordaantal van 356 nationale en internationale

het programma tijdens de ‘Fortune Weeks’ in de casino’s extra

(2015: 424 tafels). Verdeeld over alle vestigingen is het aanbod

pokerspelers mee aan het Main Event. In totaal deden er circa

prijzen winnen en er zijn speciale Wheel of Fortune speelautomaten

Multi Roulette in 2016 uitgebreid met 63 Multi Roulette units naar

2.000 spelers mee aan dit twee weken durende event met in totaal

in de casino’s geïntroduceerd.

700 units in totaal. Bij Multi Roulette kan een speler via een beeld-

25 pokertoernooien. In 2016 is ook een overeenkomst gesloten

scherm live meespelen op de Amerikaanse roulettetafels in de

met de World Series of Poker (WSOP), het grootste en oudste

Food & Beverage

De onderhandelingen met de gemeente en provincie over de

eigen vestiging. Het spel is in alle vestigingen aanwezig en gasten

pokerevenement ter wereld. De Nederlandse versie van de WSOP

Holland Casino vernieuwt zich al 40 jaar op culinair gebied en

aflopende vergunning van Holland Casino Venlo zijn afgerond.

kunnen nu ook in de eigen vestiging op speeltafels in andere

zal in het najaar van 2017 plaatsvinden in het geheel verbouwde

blijft haar restaurants afstemmen op de wensen van de gasten

Voor Holland Casino Venlo zal het verhuismoment naar de nieuw-

vestigingen spelen. Daarnaast is Live Bingo als nieuw tafelspel

Holland Casino Rotterdam.

en de laatste gastronomische trends. Het feit dat Holland Casino

bouwlocatie aan de Floralaan op Tradeport Oost naar verwachting

Eindhoven in de IENS Top 2017 staat, is een mooie bevestiging

in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvinden. Met de gemeente

toegevoegd in Holland Casino Breda en met enthousiasme

Bouw- en verbouwingsprojecten

ontvangen door zowel onze vaste gasten als de millennials doel-

In Holland Casino Venlo is in december 2016 het zelf ontwikkelde

van deze ambitie. De IENS Top 2017 is een lijst van de 1.000 beste

Venlo is overeengekomen dat Holland Casino op de huidige locatie

groep. Live Bingo is een spel dat zich bij uitstek leent, net als Poker,

dobbelspel Casino Barbut geplaatst. Casino Barbut is geïnspi-

restaurants van Nederland gebaseerd op reviews van gasten.

mag blijven totdat de nieuwe vestiging gereed is.

voor een omnichannel aanpak in de toekomst.

reerd op het (straat)spel Barbut uit het Midden-Oosten. Het be-

Onze vestiging in Eindhoven staat op plaats 412.

treft nu nog een pilot. Als het spel succesvol blijkt, zal het in de
Naar aanleiding van de succesvolle pilot met ‘cashless’ Poker in

toekomst ook in andere casino’s aangeboden worden.

2015, bieden we dit concept inmiddels aan in Amsterdam, Venlo,

Daarnaast richt Holland Casino in Utrecht op de Winthontlaan,
Op het gebied van vernieuwing is in onze vestiging in Rotterdam

bij de A12, een nieuw casino in. De opening is conform huidige

naast de grootschalige verbouwing ook een nieuw restaurant

planning medio 2019. Het is de verwachting dat de bestaande

Breda en Nijmegen. Bij cashless Poker wisselen spelers hun geld

Speelautomaten

concept geopend, The Global Kitchen. Dit is een fast casual

vestiging op de Overste den Oudenlaan kan worden voortgezet

niet meer aan de speeltafel, maar aan de kassa met als resultaat

In 2014 is Holland Casino van start gegaan met een grote

restaurant geïnspireerd op de Aziatische, Mediterrane en

tot de opening van het nieuwe casino.

dat de croupier zich volledig kan richten op het spel. In 2017 zal

vernieuwings
slag van de speelautomaten. Van de 6.185 speel

Zuid-Amerikaanse keuken. Bij onze vestiging in Amsterdam

dit concept in meerdere vestigingen worden uitgerold.

automaten zijn er in 2016 weer 1.250 speelautomaten vervangen.

Centrum zullen we in 2017 een deel van onze vestiging verhuren

In Rotterdam zal tijdens het eerste kwartaal van 2017 het groot-

Hiernaast zijn ook nog 828 bestaande speelautomaten van nieuwe

aan een externe partij die daar het succesvolle internationale

schalige verbouwtraject worden afgerond. Hier wordt een sterk

Holland Casino Amsterdam biedt sinds begin 2016 het spel

spel
varianten voorzien. Op basis van de succesvolle pilot met

concept SushiSamba zal exploiteren. Dit concept wordt ook

vernieuwde vestiging neergezet die past bij de huidige eisen en

Dice Ball aan. Het spel dat met dobbelstenen wordt gespeeld,

Bingo-automaten zijn ruim 500 Bingo-automaten in al onze

geëxploiteerd in London, New York, Miami en Las Vegas. Holland

wensen van onze gasten. Het casino wordt lichter en ruimtelijker

is een afgeleide van het bekende Craps (ook wel ‘seven-eleven’

vestigingen vervangen. In Holland Casino Utrecht is de Royal Derby

Casino verwacht dat de nieuwe restaurantconcepten een

en er komt een nieuwe bar, waar sportliefhebbers bijvoorbeeld

genoemd) met Baseball elementen erin verwerkt.

opnieuw geïntroduceerd, een realistisch paardenracespel met zes

positief effect zullen hebben op de totale gastbeleving.

Formule 1 of voetbal kunnen kijken. Op de eerste verdieping zullen

paarden, waarop ingezet kan worden.
In mei 2016 vond het European Dealer Championship (EDC) voor

44

ONTWIKKELINGEN
CASINO'S

Met 420 tafels is het aantal speeltafels in 2016 licht gedaald

alle tafelspelen te vinden zijn en op de tweede verdieping, waar
Een deel van onze Food & Beverage activiteiten werd verzorgd

straks dag en nacht gespeeld kan worden, staan alle speel

het eerst in Nederland plaats. Holland Casino Breda was de gast

Sinds eind juni 2015 is op 163 speelautomaten de Mega

door een externe cateraar. Vanaf het vierde kwartaal van 2016 zijn

automaten waarmee een optimale spelindeling gecreëerd wordt.

heer van dit Europese evenement. Aan de kampioenschappen

Millions-Jackpot te winnen. Met dit spel zijn meerdere jackpots te

de horeca-activiteiten in de vestigingen Leeuwarden, Utrecht en

Het casino start vanaf het tweede kwartaal van 2017 met een

deden 32 deelnemers uit 18 landen mee. De nummers één en

winnen, van 75.000 euro (inzet 1 euro) tot minimaal 1 miljoen euro

Enschede geïnsourced. Op deze manier heeft Holland Casino meer

pilot om 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend te zijn.

twee van dit Europese kampioenschap voor croupiers waren

(inzet 5 euro). Van elke euro die gespeeld wordt, gaat een deel

controle op zowel de kosten als het niveau van serviceverlening.

medewerkers van Holland Casino. Ray de Rozario werd Europees

naar de progressieve jackpot. Zolang deze progressieve jackpot

Kampioen en Ted Bakker werd, net als een jaar eerder, tweede.

niet gewonnen is, loopt deze steeds verder op. In september 2016

In 2015 is een start gemaakt met het vernieuwen van het centrale

vestiging in Amsterdam geopend. Deze nieuwe vestiging is in veel

is de progressieve jackpot binnen één week twee keer gevallen; in

kassasysteem van Food & Beverage. Zowel de hardware als de

opzichten toonaangevend: de locatie is zeer goed bereikbaar, de

In november 2016 werd de 25e editie van de Master Classics

Amsterdam voor een bedrag van ruim 2,2 miljoen euro en daarna

software van het oude systeem zijn vervangen in 2016. Het nieuwe

vestiging komt in een compleet nieuw, multifunctioneel complex

of Poker (MCOP) gehouden in Holland Casino Amsterdam.

in Eindhoven voor een jackpot van ruim 1 miljoen euro. Daarnaast

systeem maakt het mogelijk om lokaal te differentiëren, waardoor

en zal naar verwachting, net als het vernieuwde casino

Rond de zomer van 2017 wordt een tweede Holland Casino-
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VOORUITZICHTEN
in Rotterdam, 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend zijn.

We

Het hypermoderne complex wordt gebouwd in het voormalige

economische omstandigheden en een groter consumenten-

KPN-hoofdkantoor in Amsterdam West. Holland Casino krijgt 5.500

vertrouwen zullen blijven bijdragen aan het verder aantrekken

2

verwachten

dat

aanhoudende

verbeterende

macro-

m en deelt het complex met exploitanten van onder andere

van de kansspelmarkt. De aanstaande veranderingen in de markt

twee hotels, restaurants, bars en een wellness. De opening van de

zijn echter groot en dit vraagt een stevige anticipatie hierop.

nieuwe vestiging zal na de sluiting van de vestiging op Schiphol
plaatsvinden. Amsterdam West neemt de licentie van de huidi-

Holland Casino wil het enige échte casino zijn en blijven

ge vestiging op Schiphol over. Holland Casino is de luchthaven

voor haar gasten. Daarom wordt ook de komende tijd

dankbaar voor de goede samenwerking in de afgelopen 21 jaar.

fors geïnvesteerd in innovatieve spelconcepten, bouw- en

Voor de nieuwe locatie in Amsterdam West zullen ruim 300 nieuwe

verbouwprojecten, het verder optimaliseren van de interne

medewerkers geworven worden en het personeel van de vesti-

processen en het vernieuwen van gedateerde systemen. Met

ging op Schiphol krijgt de mogelijkheid om over te stappen.

betrekking tot de bouw- en verbouwprojecten zal de focus
liggen op het succesvol afronden van de projecten in Venlo,

Na de zomer van 2017 zal ook het hoofdkantoor van Holland

Utrecht en Rotterdam, met als hoogtepunt de opening van

Casino verhuizen binnen Hoofddorp. Het moderne en duurzame

Amsterdam West. Voorts streeft Holland Casino ernaar om in 2017

gebouw met open werkvloeren zal bijdragen aan het stimuleren

samen met de vakbonden het cao-traject af te ronden en

van een integrale en nieuwe manier van werken en een effectievere

hiermee tot een duurzame toekomstbestendige cao te komen.

samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Holland
Casino heeft voor het nieuwe kantoor een flexibele huur

Daarnaast blijft de organisatie zich verder ontwikkelen in

overeenkomst afgesloten om zo in te kunnen spelen op toekomstige

voorbereiding op het openen van de online kansspelmarkt.

ontwikkelingen.

Holland Casino gaat ervan uit in 2017 meer duidelijkheid te
krijgen over de tijdspanne en de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de herinrichting van de kansspelmarkt. Wij zijn zeer
enthousiast over de mogelijkheden en kansen die de combinatie
van landbased casino’s en een online casino ons gaat brengen en
zijn druk met de invulling van onze omnichannel strategie.
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Omdat jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 23

malen is aangesproken en geadviseerd over beschikbare

jaar een groep vormen die gevoeliger worden geacht voor

middelen

verslaving, is het beleid ten aanzien van jongvolwassenen verder

Casino hem de toegang ontzeggen. Bezoekbeperkingen of

aangescherpt. Zo ontvangt elke jongvolwassene bij zijn vierde

entreeverboden brengen het risico met zich mee dat ze hun uit-

bezoek een flyer om hem bewust te maken van zijn bezoek

werking missen als de betrokkene anoniem verder kan spelen

frequentie en voorlichting te geven over de risico’s van het

in een speelautomatenhal of in het illegale circuit. Dit wordt met

spel.

Laat de jongvolwassene een stijgende bezoekfrequen-

de komst van Kansspelen op afstand (Koa) opgelost. Hierin is

tie zien over de laatste drie maanden, dan volgt een bewust-

opgenomen dat er een centraal register uitsluiting kansspelen

inleg tot een grote geldprijs kan leiden. Kansen brengen vanzelfsprekend ook

wordingsgesprek, het zogenaamde jongvolwassenengesprek.

(CRUKS) komt, waarmee spelers uitgeschreven worden bij alle

risico’s met zich mee. Gasten die deelnemen aan een kansspel moeten dit

In 2016 zijn er 2.585 gesprekken met jongvolwassenen gevoerd.

aanbieders, zodat ze beter kunnen worden beschermd. Dit register

Holland Casino begeeft zich in een markt die zijn bestaansrecht ontleent aan
het plezier en de spanning die mensen beleven aan de kans dat een kleine

kunnen doen op een verantwoorde manier en in een betrouwbare omgeving.

om

het

speelgedrag

te

matigen, kan

Holland

geldt straks ook voor speelhallen en de online casino’s. Indien een
3. Monitoren

persoon na afloop van een beperkende maatregel terugkomt,

Zes en achttien maanden na het bewustwordingsgesprek wordt

vindt altijd een nazorggesprek plaats met een medewerker van

Als marktleider neemt Holland Casino hier niet alleen verant

is erop gericht de medewerkers inzicht te geven in de pro

de gast gemonitord op bezoekfrequentie en speelgedrag – een

Security & Responsible Gaming. In 2016 zijn 10.424 nazorggesprekken

woordelijkheid in, wij vervullen ook een voorbeeldfunctie die we

blema
tiek rondom kansspelverslaving. Ze worden getraind op

kwalitatieve analyse van eventueel gemelde signalen en inci-

gevoerd, een forse toename ten opzichte van 2015 (7.152) wat

willen behouden nadat de casinomarkt opengesteld wordt voor

vroegtijdige herkenning van potentieel probleemgedrag en leren

denten die in het systeem van de afdeling Security & Responsible

toe te schrijven is aan de toename van het aantal beperkende

nieuwe toetreders.

door middel van gespreksvaardigheden een actieve bijdrage te

Gaming worden bijgehouden. Afhankelijk van de uitkomst van de

maatregelen.

leveren aan het PBK-beleid. Ook leren zij veranderend gedrag bij

analyse komt een gast wel of niet in aanmerking voor een moni-

Holland Casino richt zich op drie speerpunten: verantwoord spelen,

gasten te herkennen en te beoordelen. Indien nodig kunnen zij een

toringsgesprek. Tijdens het monitoringsgesprek met de gast wordt

In 2016 heeft Holland Casino ingezet op een stringentere uitvoering

eerlijk en betrouwbaar spelaanbod en het garanderen van

intern signaal afgeven aan het centrale registratiesysteem, hun

nogmaals de eigen verantwoordelijkheid van de gast benadrukt

van ons gerenommeerde PBK beleid. Er zijn twee aanpassingen

een veilige speelomgeving. De drie speerpunten zijn gebaseerd

leidinggevenden of de afdeling Security & Responsible Gaming.

als het gaat om veilig en verantwoord spelen en het reguleren

in het beleid, waardoor het aantal gesprekken en het aantal

van (speel)gedrag. Bij jongvolwassenen wordt extra voorzorg in

maatregelen zijn toegenomen. Als eerste is er voor gekozen

op de drie centrale doelstellingen van het in 1974 opgestelde
Kansspelbeleid: het voorkomen van kansspelverslaving, bescherming

Holland Casino’s PBK-beleid is opgebouwd uit vier pijlers:

acht genomen. In 2016 zijn 2.223 voorzorgsgesprekken gevoerd,

om medewerkers actiever dan voorheen te laten signaleren of

van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit.

1. Identificatie en registratie

een toename ten opzichte van 2015 (1.627). De ingezette inten-

er probleemgedrag bij spelers voorkomt. Deze interne signalen

Bij binnenkomst zijn gasten van Holland Casino verplicht zich te

sieve PBK-trainingen werpen hun vruchten af. Daarnaast zijn er

leiden vrijwel altijd tot een voorzorggesprek. De andere aan

VERANTWOORD SPELEN

legitimeren. Zij mogen het casino alleen betreden op vertoon van

in 2016 ook 51 monitoringsgesprekken gevoerd, een toename ten

passing is dat er geen maatregel meer voor de duur van 12

De zorg voor onze gasten beschouwen wij als één van de kerntaken

een geldig legitimatiebewijs en hun bezoek wordt vastgelegd in

opzichte van het opstartjaar 2015 waarin 33 monitoringsgesprekken

maanden aangeboden wordt, maar voor 6 maanden. Hierdoor

van Holland Casino. Die zorgtaak betekent onder meer dat we

het centrale bezoekersregistratiesysteem.

zijn gevoerd.

komen spelers sneller, via een nazorggesprek, opnieuw met ons

er te allen tijde op toezien dat onze gasten verantwoord spelen.

in contact waardoor wij kunnen voorkomen dat zij langdurig in

In samenwerking met Verslavingszorg Nederland heeft Holland

2. Voorlichting en bewustwording

4. Interventie

het illegale circuit hun spel zoeken. Dit verklaart met name de

Casino het Preventiebeleid Kansspelen (PBK) ontwikkeld. Dit beleid

Om kansspelverslaving te voorkomen dan wel zoveel mogelijk

Tijdens het meer indringende monitoringsgesprek wordt de gast

toename van het aantal gesprekken en de maatregelen in

staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit, die inzage heeft in

te beperken, is het beleid primair gericht op voorlichting aan de gast

geconfronteerd met de bevindingen tijdens de fase van moni-

2016 omdat een deel van deze gesprekken een maatregel van

onze werkprocessen en registratiesystemen.

en het bewust maken van veilig en verantwoord spelen. De bezoek-

toren en wordt gesproken over eventueel te nemen maatregelen

opnieuw 6 maanden tot gevolg heeft. Naast de mogelijkheid van

frequentie kan aanleiding zijn voor een bewustwordingsgesprek

om het speelgedrag te matigen, zoals een bezoekbeperking

een vrijwillig entreeverbod heeft Holland Casino altijd de mogelijk

Preventiebeleid Kansspelen

als een gast gemiddeld 15 keer (of meer) per maand gezien

of entreeverbod. Holland Casino’s PBK is ontwikkeld in samen

heid om een (langdurig) entreeverbod op te leggen. De termijn

Het PBK stelt dat de speler in beginsel zelf verantwoordelijk is

over een periode van drie maanden Holland Casino bezoekt. Het

werking met Verslavingszorg Nederland. In het kader van bewust-

van 6 maanden is reeds in lijn met het voorliggende wetsvoor-

voor zijn of haar eigen speelgedrag en niet langer mag spelen

bewustwordingsgesprek is informerend van karakter; een daarvoor

wording is het belangrijk dat gasten vrijwillig instemmen met een

stel Kansspelen op afstand (KOA). Indien dit wetsvoorstel in de

dan goed voor hem is of zijn financiële situatie toelaat. Om die

gekwalificeerde medewerker van de afdeling Security & Responsible

bezoekbeperking of entreeverbod. Indien noodzakelijk, wanneer

toekomst doorgang vindt, dan voldoet Holland Casino aan de

verantwoordelijkheid te kunnen nemen, voorziet Holland Casino

Gaming bespreekt met de gast wat verantwoord spelen inhoudt

een gast niet meer in staat geacht wordt om zelf verantwoordelijk

wettelijke termijn van uitsluiting aan kansspelen en kan hiermee

de speler van alle beschikbare informatie die daarvoor nodig is.

en welke risico’s er aan het spel verbonden zijn. In 2016 zijn er 642

heid te nemen, legt Holland Casino een maatregel op. Ook als

voorop blijven lopen in het preventiebeleid.

Onze medewerkers leveren een cruciale bijdrage aan de uitvoering

bewustwordingsgesprekken gevoerd.

vermoed wordt dat een speler met zijn speelgedrag zichzelf en/of

van het Preventiebeleid Kansspelen. Een intensieve PBK-training
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zijn naasten schade kan toebrengen, ondanks dat hij meerdere
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Aantal gesprekken
Bezoekbeperkingen

2016

2015

20.638

17.685*

4.586

Dwingend opgelegde bezoekbeperkingen

3.316

600

556
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vervangen door een nieuw systeem dat zowel off- als online inzet-

door opgeleid personeel. Ongebruikelijke transacties worden

baar en gebruiksvriendelijker is. In het tweede kwartaal van 2017

bij de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld en overboekingen

zullen alle casino’s omschakelen naar dit systeem.

van geldbedragen worden nauwkeurig gevolgd en wel of niet
geaccordeerd. Indien Holland Casino twijfelt over de herkomst

EERLIJK EN BETROUWBAAR AANBOD

van speelgeld, dan wordt er een nader onderzoek ingesteld en

Gasten moeten er op kunnen vertrouwen dat

Holland Casino kan gasten een eerlijk spel garanderen omdat

In 2016 vond een eerste toezichtbezoek van de Ksa aan Holland

zij beschikt over betrouwbaar en gekwalificeerd personeel,

Casino plaats. De Ksa ziet dit bedrijfsbezoek als een nulmeting

speelmaterialen

technische

waaruit geen aanbevelingen naar voren zijn komen. Holland

uitkeringspercentages. Twee

Casino draagt zorgt voor de kwartaalrapportages en de analyses

keer per jaar voert het Nederlands Meetinstituut (NMi), een

aan de Ksa die voortkomen uit het anti-witwasbeleid en de

De toename in alle cijfers t.o.v. 2015 heeft te maken met een

onafhankelijke specialist voor testen, certificeren en trainen op

uitvoering hiervan.

wijziging in de maximale duur van een beperkende maatregel

het gebied van metrologie en kansspelen, controles uit op onze

(nu maximaal zes maanden). Hierdoor worden meer beperkende

speeltafels. Hierbij wordt onder meer het toevalsproces van de

maatregelen genomen van zes maanden.

spelsystemen gecontroleerd. De betrouwbaarheid van onze

Dwingend opgelegd entreeverboden

4.333

230

157

*Dit cijfer is gewijzigd sinds het jaarverslag 2015, omdat nu ook de bewustwordings- en monitoringsgesprekken zijn meegeteld.

standaarden

Holland

en

die

Casino

voldoen

vastgestelde

eerlijk

aan

en

betrouwbaar

kan de relatie met de gast beëindigd worden om te voorkomen
dat Holland Casino een risico loopt in het kader van de Wwft.

4.979

van

spel
is.

Entreeverboden

aanbod

het

objectieve

2016
Afname bezoekfrequentie per maand van
jongvolwassen gasten (18-24 jaar)

2015

5,4 naar 1,1

5,0 naar 1,2

(-80%)

(-76%)

n.a.v. een preventiegesprek

wordt gescreend en moet een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
aanleveren. Dit wordt een verplichting binnen de nieuwe wet
geving. Holland Casino past dit echter al jaren toe in haar aan-

(na weigering van medewerking aan cliëntenonderzoek)

2016			
50
2015			
41
2014			
21
2013			
14
2012			
30

* Dit betreft entreeverboden in verband met mogelijke witwasrisico’s.

(inclusief nameldingen)
Gemeld op basis
van objectieve
indicatoren

Gemeld op basis
van subjectieve
indicatoren

Totaal

2016

1.199

1.475

2.674

2015

894

1.094

1.988

2014

501

903

1.404

2013

424

445

869

2012

335

193

528

gecontroleerd. De selectie- en aannameprocedures voor medewerkers en spelbegeleiders zijn grondig: elke nieuwe medewerker

AANTAL ENTREEVERBODEN*

MELDINGEN VAN HOLLAND CASINO AAN DE FIU

speelautomaten wordt door de Kansspelautoriteit riskbased
EFFECT PBK IN CIJFERS

JAARREKENING

namebeleid. Medewerkers worden daarnaast continu getraind
en opgeleid om op een veilige en verantwoorde manier het spel

Holland Casino houdt veranderingen in het bezoekgedrag gedurende een periode van 9 maanden na
het eerste gesprek in de gaten. Dat betekent dat de cijfers niet gelijk lopen met het boekjaar.

aan te bieden.
Het aantal in 2016 gemelde objectieve transacties had betrekking
GARANDEREN VAN EEN VEILIGE SPEELOMGEVING

Hospitality gesprek
Het hospitality gesprek is een extra mogelijkheid om bij gasten

334) en 303 contante transacties en creditcards van 15.000

te onderzoeken of zij op een verantwoorde manier spelen. Een

We zien het als onze plicht om de kans op fraude en criminaliteit

euro of meer en vreemde valutatransacties (2015: 6). De stijging

hospitality gesprek is een spontaan gesprek tussen een shiftleader

tot het minimum te beperken. Dit doen wij door de Wet op het

in het totaal aantal MOT meldingen kan worden verklaard door

en een gast waarvan de bevindingen in een speciaal hiervoor

financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen

een aanpassing van de meldplicht. Ook contante transacties

ontwikkelde app worden verwerkt. Dit gesprek is niet PBK gere-

en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 zorg

en creditcard transacties van 15.000 euro of meer moeten

lateerd, maar een dergelijk gesprek kan wel leiden tot een PBK

vuldig na te leven.

worden gemeld, waar dit voorheen alleen vreemde valuta betrof.

signaal (indien de shiftleader hiertoe aanleiding ziet). In 2016 zijn

Daarnaast droegen de toename in de bezoekaantallen, meer

Per Jaldung

Voorzitter European Casino Association

“

"De ECA is onder de indruk van het Preventiebeleid Kansspelen van Holland Casino. De medewerkers worden

Anti-witwasbeleid

omzet en een toename van pokerevenementen met een hogere

Het anti-witwasbeleid kent drie belangrijke aspecten: risico

buy-in bij aan de stijging. Tenslotte heeft de training van en

Preventiebeleid Online

classificatie en cliëntenonderzoek, het monitoren van de zakelijke

awareness bij de medewerkers bijgedragen aan de toename.

Zodra Nederlandse wetgeving het toelaat, zal Holland Casino

relatie en transacties en het melden van ongebruikelijke trans-

ook online actief worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in

acties (MOT). In dit kader worden onze gasten vóór het

de ontwikkelingen in de Nederlandse kansspelmarkt

volle gang en ook het preventiebeleid wordt momenteel vertaald

verrichten van transacties in de speelzalen geïdentificeerd

is het behoud van deze standaard van groot belang."

naar een online spelomgeving in overleg met Verslavingszorg

en geregistreerd. Het doel en de aard van het casinobezoek

Nederland.

worden geanalyseerd en de transacties worden gemonitord

21.959 hospitality gesprekken gevoerd.
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op 528 depotstortingen (2015: 554), 366 overboekingen (2015:

Het

huidige

incidentensysteem

zal

worden

op hoog niveau geschoold en brengen dat dagelijks
in de praktijk. Ze zijn oprecht betrokken bij het welzijn
van hun gasten. Holland Casino is internationaal
toonaangevend als het gaat om preventiebeleid. Met
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PREVENTIEBELEID
KANSSPELEN
IN DE PRAKTIJK
Dorien ten Bosch, Ester Beijers en Jan Duijkers
Holland Casino heeft in de afgelopen 40 jaar een bijzondere positie verworven met
een internationaal erkend Preventiebeleid Kansspelen (PBK). Dorien ten Bosch, adviseur
Security & Responsible Gaming, Ester Beijers, assistent manager Security & Responsible
Gaming en Jan Duijkers, shiftleader Tafelspelen, vertellen ieder vanuit hun rol over het
preventiebeleid. De kracht van het beleid is de samenwerking met zorginstellingen in de
verslavingszorg, de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en vestigingen en
de sterke verankering binnen het bedrijf. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

INHOUDSOPGAVE

SIGNALEN INTERN
Jan “Alle medewerkers van Holland Casino, voor en achter de
schermen, hebben op hun eigen manier te maken met het

KERNCIJFERS

VERSLAG BESTUUR

meer zelfregulering gegaan. Wij willen de gast

Dorien “Vroegtijdige signalering intern is

bewust maken van zijn of haar (speel)

daarbij essentieel, we willen graag dat de

gedrag. Simpel gezegd is onze rol dus om hen

gast veilig en verantwoord blijft spelen. Al onze

een spiegel voor te houden. Je merkt tijdens

medewerkers, van de vloer tot het hoofdkan-

zo’n gesprek dat gasten beseffen dat Holland

toor, hebben de training over het preventie

Casino het beste met hen voor heeft.”

beleid gevolgd. Daarnaast volgen

“Gasten beseffen dat Holland
Casino het beste met hen
voor heeft.”

me verantwoordelijk voor hun speelplezier. Zodra ik signaleer
dat bij een gast het plezier eraf is, kan ik daar intern een signaal
over afgeven bij de afdeling Security & Responsible Gaming.”

veranderd spelgedrag bij gasten te herkennen. Zij zijn cruciaal in het
voortraject van het preventiebeleid. De interne signalen komen bij ons
binnen, wij beoordelen ze en gaan indien nodig het gesprek aan.

heden die Holland Casino biedt tot meer indringende gesprekken als
daar aanleiding voor is.”

JAN

Dorien “Op landelijk niveau is er een PBK-adviesgroep ingericht. Deze

Gaming, verschillende managers uit de organisatie, afgevaar
digden
van verslavingszorginstanties en de wetenschap. Hier wordt ervaring
uit de praktijk en vanuit de verslavingszorg en wetenschap gedeeld en
kennis vergaard voor verbetering van het preventiebeleid. Goed contact
met de verslavingszorg is erg belangrijk voor ons en we besteden hier
zowel landelijk als lokaal veel aandacht aan. "

van

de

vestigingen

met

het

hoofdkantoor. Zo houden we elkaar op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
We zijn qua beleid bijvoorbeeld recent naar
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stand

houding is hierbij het doel.”

Er zijn in 2016 zo’n 20.000 gesprekken gevoerd
ten opzichte van ruim 1,1 miljoen unieke

TOEKOMST

bezoekers. De meerderheid van onze gasten
is zich dus bewust van de risico’s die kleven

Dorien “Holland Casino zal overgaan op een

aan het spelen om geld en neemt op een

omnichannel strategie. Het voordeel van

eigen verantwoorde wijze deel aan het spel.”

online is dat je met behulp van algoritmen
goed in staat bent het speel
gedrag van

Ester “Het casino is een prachtige uitgaans-

gasten te monitoren en te sturen. Denk bij

gelegenheid als je verantwoord met het spel

voorbeeld aan de mogelijkheid om speel-

omgaat. Ik wil het beste voor de gast, dat zie

en stortlimieten, of een cool down button in

ik als mijn taak en ik vind het mooi om hier op

te voeren. We kunnen straks ook online met

dagelijkse basis aan bij te dragen.”

onze gasten communiceren door middel

“Het preventiebeleid
tussen de oren van
alle medewerkers
krijgen is mijn missie.”

van een chatfunctie en pop-up schermen.”

DORIEN

KRACHT

Ester “Daarnaast zijn we de markt aan het
verkennen of een preventieapp of een soort-

Jan “De kracht van het preventiebeleid is dat

gelijk alternatief mogelijk iets voor ons kan

het begint, zodra een gast bij Holland Casino

betekenen. Een preventieapp speelt in op

binnenkomt en zich registreert. Vervolgens

de trend van zelfregulering onder gasten en

krijgen gasten voorlichting en worden ze

kan onze gasten helpen bij het monitoren

gemonitord voordat het eventueel komt tot

van hun speelgedrag. We zien bijvoorbeeld

interventie. Het verantwoord omgaan met

dat millenials voor alles hun mobiele telefoon

je gasten is key voor de continuïteit van je

gebruiken en een dergelijke app zou hen dan

onderneming.”

ook bijvoorbeeld goed kunnen ondersteunen
bij verantwoord speelgedrag.”

Ester “Elk kwartaal overleggen de PBK coördinatoren

tot

gesprekken wel in perspectief willen plaatsen.

bestaat uit onze bestuursvoorzitter die veel belang hecht aan het
preventie
beleid, de directeur van de afdeling Security & Responsible

verslavingszorg

combinatie met een proactieve

BELEID

“Als shiftleader ben ik
de ogen en oren van
het casino.”

met

Dorien “Ik zou het totaal aantal preventie

Hier zitten verschillende stadia in van informele gesprekken waarin je
gasten bewust maakt van de risico’s van het spel en de mogelijk

opleiding die in samenwerking

komt. Een goed kennisniveau in

bezoekers dat is nog geen 2 procent van alle
Ester “De medewerkers op de vloer zijn getraind om signalen van

medewerkers om de drie jaar een

ESTER

preventiebeleid. Als shiftleader zie ik mijzelf als de ogen en oren
van het casino. Ik sta veel in contact met onze gasten en ik voel

JAARREKENING

VERSLAG RVC

Ester “Holland Casino wil gasten bewust
maken van de risico’s van het spel en de
mogelijkheden uitleggen om het spel te allen
tijde leuk te houden.”
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GROEI EN ONTWIKKELING
Onze medewerkers maken de ambitie van Holland Casino waar.

e-learning module. Meer over de PBK module is te vinden in het

Zij moeten daarom de beste zijn in hun vak. Daarom vinden

hoofdstuk Onze gasten op pagina 48.

we het belangrijk om te investeren in de toekomst van onze
mensen en zorgen we dat er voldoende ruimte voor hen is om

Anti-witwascursus

Holland Casino gelooft in de kracht van interactie. Gastvrijheid, aandacht

zich verder te ontwikkelen. Holland Casino biedt een breed scala

Een anti-witwascursus (Wwft-training) is verplicht voor alle mede

en persoonlijk contact staan bij ons hoog in het vaandel. Wij verwachten

aan e-learning modules, trainingen, opleidingen en ontwikkel-

werkers, ook degenen zonder direct contact met gasten. De cursus

programma’s. Naast vakspecifieke trainingen op het gebied van

bestaat uit een e-learning module en een training die wordt

tafelspelen, speelautomaten en services biedt Holland Casino

afgesloten met een toets.

van onze medewerkers dat zij onze gasten het hoogst haalbare niveau van
hospitality bieden. Onze medewerkers mogen van Holland Casino verwachten

ook generieke trainingsmodules aan; onder meer gericht op

dat wij hetzelfde doen voor hén.

communicatie, veiligheid, management, MS Office en social media.

Management development programma
Bij Holland Casino krijgen medewerkers de mogelijkheid om door

Dankzij onze medewerkers is Holland Casino in staat zich te

toekomsttour’ plaatsgevonden: een reeks bijeenkomsten in alle

Trainingen en opleidingen

te groeien. In 2015 is het management development programma

onderscheiden, nu en in de toekomst. Hoe zij bijdragen aan een

vestigingen waarbij de nieuwe bestuursvoorzitter, directieleden,

Medewerkers doorlopen tijdens hun carrière bij Holland Casino

opgezet, een speciaal ontwikkelprogramma voor high potentials

succesvolle bedrijfsvoering is terug te vinden in het hoofdstuk

lokaal management en medewerkers samenkwamen om te

verschillende vakinhoudelijke trainingen en opleidingen. In 2016

waarbij hun leidinggevende kwaliteiten verder worden ontwikkeld.

Waardecreatie op pagina 25.

praten over de toekomst van Holland Casino. Medewerkers

zijn we gestart met de implementatie van een zogenaamde

Inmiddels is een aantal deelnemers van het programma door

kregen de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties aan te

Learning module van Succesfactors. Deze tool maakt het

gestroomd naar een hogere leidinggevende positie. Het programma

Veiligheid, stabiliteit en duidelijkheid zijn van groot belang. Zeker

kaarten. Deze bijeenkomsten zullen in 2017 een vervolg krijgen.

opleidings
proces voor zowel leidinggevende als medewerker

loopt tot medio 2017. Op basis van tussentijdse evaluaties en een

in een periode waarin de markt zo aan verandering onderhevig is

Daarnaast zijn er in 2016 in alle vestigingen rondetafelgesprekken

inzichtelijker. Ook geeft het duidelijkheid over welke opleidingen

eindevaluatie werken we aan een vervolg op dit programma, wat

als vandaag de dag. De voorgenomen privatisering van Holland

georganiseerd, is er een klankbordgroep samengesteld met

en trainingen voor een persoon verplicht zijn, welke zijn afgerond

in 2017 zal starten.

Casino komt dichterbij en zodra de wet het toelaat veranderen we

afgevaardigden uit alle vestigingen en is er meer structuur en

en welke opleidingen voor een medewerker interessant kunnen zijn.

van een landbased in een omnichannel aanbieder. Om ook in

snelheid gecreëerd in het informeren van medewerkers.

GEZONDE EN VITALE MEDEWERKERS

de toekomst succesvol te blijven, is een hoge mate van flexibiliteit,
aanpassingsvermogen en innovatie essentieel. Denk daarbij

MEDEWERKERS

aan de globalisering en digitalisering van de samenleving. Maar
daarnaast hebben we ook te maken met vergrijzing van onze
gasten en onze medewerkers.

Medewerkers casino's
Medewerkers hoofdkantoor
Totaal medewerkers (in personen)

Medewerkers Tafelspelen

onze sector, het zijn allemaal voorbeelden van ontwikkelingen die
vragen en gevoelens van onzekerheid kunnen oproepen bij onze
medewerkers. We blijven in gesprek met onze medewerkers om
elkaar zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te begrijpen.

toekomst.

dacht voor de gezondheid van onze medewerkers. Bij Holland

haalbare niveau van hospitality te bieden. Hartelijkheid, sociale

Casino streven we naar gezonde en vitale medewerkers die met

2015

vaardigheden en servicegerichtheid spelen hierbij een cruciale rol.

plezier naar hun werk gaan. Zij zijn zich bewust van het belang

2.973

Elke vestiging doorloopt een hospitality traject. Leidinggevenden

van een gezonde levensstijl en kunnen daarin hun eigen verant-

210

225

3.441

3.198

van alle vestigingen krijgen een tweedaagse hospitality training

woordelijkheid nemen. Holland Casino heeft in 2016 sterk ingezet

waarbij ze één dag theorie volgen en één dag de opgedane

op dit thema. We zijn dan ook trots op het ziekteverzuimniveau van

kennis toepassen om eigen medewerkers te kunnen trainen.

3,5 procent, ten opzichte van 3,8 procent in 2015, waarmee de

1.350

Medewerkers Speelautomaten

255

244

Medewerkers Services

570

560

Medewerkers Food & Beverage

615

458

Medewerkers Overigen

623

586

3.441

3.198

Zo borgen we dat iedereen zich een realistisch beeld kan vormen
van, en waar nodig kan voorbereiden op, de veranderende

Holland Casino onderscheidt zich door haar gasten het hoogst

2016

1.378

Totaal medewerkers (in personen)

Onregelmatige werktijden en late diensten vragen om extra aan-

3.231

Of het nu gaat om de totstandkoming van een nieuwe cao, of de
aanpassingen in de wet- en regelgeving die impact hebben op

Hospitality

gestelde target van 3,5 procent is behaald.
Preventiebeleid Kansspelen
Holland Casino heeft in samenwerking met Verslavingszorg
Nederland het PBK ontwikkeld. Medewerkers leveren een relevante
bijdrage aan de uitvoering van dit beleid. De training Preventie

Medewerkers man fulltime

875

864

Medewerkers man parttime

1.023

928

Totaal medewerkers man

1.898

1.792

165

161

Medewerkers vrouw fulltime

In 2016 is veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen en

Medewerkers vrouw parttime

1.378

1.245

optimaliseren van het interne communicatiebeleid, met als doel

Totaal medewerkers vrouw

1.543

1.406

Totaal medewerkers (in fte)

2.519

2.360

44

43

beleid Kansspelen (de PBK module) geeft inzicht in de problematiek rondom kansspel
verslaving en traint om verslaving of
probleemgedrag vroegtijdig te herkennen. De PBK-training is ook
beschikbaar als

om de interactie, openheid en transparantie richting medewerkers
te bevorderen. Zo heeft van augustus tot en met oktober ‘de

56

Gemiddelde leeftijd (in jaren)
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40 JAAR HOLLAND CASINO
Op zaterdag 1 oktober 2016 was het precies 40 jaar geleden dat Holland Casino de deuren opende van haar eerste
vestiging in Zandvoort. Dat jubileum vieren we niet alleen met gasten maar ook met onze medewerkers.

Wij organiseren van oktober 2016 tot mei 2017 verschillende activiteiten en evenementen voor de medewerkers op
zowel landelijk als vestigingsniveau, met als hoogtepunt een speciaal voor Holland Casino aangepaste en kleinere
editie van het evenement Let’s dance in de Heineken Music Hall op 20 en 21 november 2016, waar ook alle gepensio
neerden voor waren uitgenodigd.

Voor het jubileum werd een wielerronde langs alle vestigingen
van Holland Casino gehouden, waarbij in zes dagen 1.000
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Meldpunt Integriteit en klachtencommissies

Vertrouwenspersonen in de vestigingen zijn in 2016 getraind

In 2015 is het meldpunt Integriteit geïntroduceerd om het melden

om medewerkers bij te staan en te adviseren in het melden van

van integriteitsschendingen te professionaliseren en de drempel

integriteitskwesties. Mocht ongewenst gedrag of een vermoeden

voor medewerkers te verlagen om melding te maken van

daarover aanleiding geven tot onderzoek, dan kunnen mede

ongewenste situaties. Om het meldpunt bij medewerkers onder

werkers bij verschillende commissies terecht. De Commissie

de aandacht te brengen is de brochure ‘Integriteitskwesties en

Melden Integriteitskwesties is er om advies te verstrekken aan

ongewenste omgangvormen’ uitgegeven. In de brochure worden

het verantwoordelijk management over het afhandelen van

voorbeelden gegeven van integriteitskwesties, hoe te handelen

meldingen van vermoedelijke integriteitskwesties.

in specifieke situaties en bij wie medewerkers terecht kunnen
met vragen of issues. Alle medewerkers hebben in 2016 een

Daarnaast is er een klachtencommissie ongewenste omgangs

exemplaar van de brochure ontvangen; ook staat de brochure op

vormen. Deze commissie houdt zich bezig met klachten inzake

intranet. Vertrouwenspersonen in de vestigingen zorgen ervoor

directe of indirecte seksuele en/of op sekse gerichte uitlatingen en

dat de brochures in elke vestiging verkrijgbaar en zichtbaar zijn.

handelingen die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek

In 2016 heeft het meldpunt Integriteit geen meldingen ontvangen.

gedrag die door de medewerker als ongewenst worden ervaren
en/of een inbreuk vormen op de integriteit.

kilometer afgelegd werd door een aantal van onze sportiefste
collega’s (zie foto).

Daarnaast organiseerden we 40 meeloopmomenten, waarbij deelnemende medewerkers inzicht kregen in het werk
van een collega in een andere vestiging en/of functie.

De ‘fit check’
Vooral met het oog op de onregelmatige tijden waarop onze

nacht’ beschikbaar gesteld, gemaakt door en voor medewerkers

medewerkers vaak werken, is het belangrijk dat ze zich bewust

van Holland Casino. Hierin worden praktische thema’s, tips en

zijn van hun gezondheid en de invloed die zij hier zelf op kunnen

ervaringen besproken om medewerkers te inspireren en motiveren

uit
oefenen. Na een succesvolle pilot in 2014, is in 2015 de ‘fit

een gezonde leefstijl te hanteren tijdens nachtdiensten.

check’ landelijk uitgerold. De fit check is een gezondheids
onderzoek waarmee medewerkers een beter beeld krijgen van

VEILIGHEID EN INTEGRITEIT

hun eigen gezondheid. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst,

Holland Casino hecht aan een veilige en prettige werkomgeving

een lichamelijke check en indien gewenst een gesprek met

voor haar medewerkers. Of zij nu werken in één van de casino’s of

een vitaliteitscoach, die mede in 2016 hebben plaatsgevonden.

op het hoofdkantoor; alle medewerkers moeten zich veilig en op

De resultaten hebben uitgewezen dat het zorgen voor gezon-

hun gemak voelen. Net als voor onze medewerkers doen wij ook

de voeding en voldoende ontspanning bij het werken in de

ons uiterste best om onze gasten zich prettig te laten voelen op

nacht en de werk-privé balans, de voornaamste kwesties zijn

de speelvloer. De selectie-en aannameprocedures voor mede-

waar medewerkers tegenaan lopen. Naar aanleiding van deze

werkers en externen zijn grondig. Medewerkers worden daarnaast

conclusies is een centraal budget beschikbaar gesteld om lokale

continu getraind en opgeleid om op een veilige en verantwoorde

BRAVO-initiatieven te ondersteunen. BRAVO staat voor (meer)

manier het spel aan te bieden. De afdeling Security & Responsible

Beweging, (niet) Roken, (matig met) Alcohol, (gezonde) Voeding

Gaming speelt hier ook een belangrijke rol in middels continu

en (voldoende) Ontspanning. Het BRAVO programma is aan

cameratoezicht en beveiligingsmedewerkers op de vloer.

geboden aan alle medewerkers. In 2016 is ook het boekje ‘fit in de
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De ondernemingsraad

Cao

De ondernemingsraad is in 2016 vijfmaal bijeengekomen voor

Holland Casino heeft voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe

een formele overlegvergadering. De bestuursvoorzitter van

cao. Doel is om te komen tot een gemoderniseerde cao die een

Holland Casino is overlegpartner van de ondernemingsraad.

verantwoorde basis biedt voor de komende jaren. De cao-

Bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart was bij vier overlegvergade

voorstellen zijn ingebracht bij de vakbonden. De medewerkers zijn

ringen aanwezig. Bij de overlegvergadering in februari 2016 was

uitgebreid en zorgvuldig geïnformeerd door middel van onder

Anita de Kleijn aanwezig als ad interim bestuursvoorzitter. Naast

andere een cao-pagina op het intranet, video’s en gesprekken

de aan de ondernemingsraad ter advisering of ter instemming

tijdens zogeheten rondetafelbijeenkomsten.

voor
gelegde onderwerpen, stonden ook de voorgenomen

KERNCIJFERS
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privatisering, de strategie van de onderneming in 2016 en het
In mei 2016 is het cao-overleg met de vakbonden gestart. De huidige

onderbrengen van de pensioenregeling bij een nieuwe pensioen

cao is immers per 1 januari 2016 verlopen. Na de eerste twee

uitvoerder op de agenda.

gesprekken zijn de vervolgafspraken opgeschort tot na de
zomerperiode. In november en december volgde een intensieve

In 2016 is door de ondernemingsraad ingestemd met of positief

overlegperiode. Eind 2016 hebben deze bijeenkomsten nog niet

geadviseerd over de volgende verzoeken:

geleid tot een nieuwe cao.
Instemming:
MEDEWERKERS

◊

Wijziging benoemingenbeleid;

◊

Wijziging Camerareglement;

2016

2015

◊

Opheffen croupierpool;

Medewerkers cao

3.392

3.148

◊

Richtlijnen voor ontwikkelplekken voor de functie Shiftleader.

Medewerkers HAY

49

50

3.441

3.198

Totaal medewerkers (in personen)

Resultaatafhankelijke uitkering (RAU)

Positief advies:
◊

Benoeming Erwin van Lambaart als Bestuursvoorzitter;

◊

Inrichting Marketing en E-commerce organisatie en de

Ook in 2016 kon een resultaatafhankelijke uitkering worden
uitgekeerd vanwege de financiële resultaten over 2015.

afdeling Corporate Communicatie;
◊

Investering revitalisering Holland Casino Utrecht;

◊

Inbesteding Food & Beverage vestigingen Enschede,

Pensioen
In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van de strategische

Leeuwarden en Utrecht;
◊

Investering Amsterdam West en de sluiting van Schiphol.

heroriëntatie met betrekking tot onze pensioenvoorziening.
Samen met het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds

In 2016 is door de ondernemingsraad negatief geadviseerd over

Holland Casino zijn we tot de conclusie gekomen dat het in het

de volgende verzoeken:

belang van de deelnemers is om over te gaan naar een andere
pensioen
uitvoerder. Het voornemen is om deze overgang te

Negatief advies:

realiseren per 1 juli 2017.

◊

Omvorming Stichting / N.V.*;

◊

Adviesopdracht aan ABN AMRO.

* Op 1 december 2016 vond hierover een zitting plaats in de ondernemingskamer, op 3 februari 2017
heeft de ondernemingskamer hierover uitspraak gedaan en Holland Casino in het gelijk gesteld.
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ONZE
SAMENLEVING
Om onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken richt Holland

RICHTLIJN BEKENDMAKING NIET-FINANCIËLE INFORMATIE

Vanuit het preventiebeleid wordt periodiek aan medewerkers

Casino zich op inkoop van duurzame bedrijfs- en voedingsmiddelen en (ver-)

In lijn met de richtlijn Bekendmaking niet-financiële informatie,

gevraagd of zij hinder hebben van (seksuele) intimidatie,

dienen bepaalde grote ondernemingen een niet-financiële

agressie of geweld van gasten, collega’s of leidinggevenden.

bouwprojecten. Daarnaast zijn we ons bewust van onze rol in de samenleving

verklaring op te stellen die minstens informatie bevat over

De uitkomsten van deze onderzoeken laten zien dat deelnemers

en proberen we, naast het feit dat we het welzijn van onze gasten zeer serieus

milieuzaken, sociale en personeelsaangelegenheden, eer

met name intimiderend gedrag ervaren van gasten. Daarmee

nemen (lees hierover meer in het hoofdstuk ‘Onze gasten’), een positieve

biediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie

is het maatschappelijk verschijnsel van toenemende mondig-

bijdrage te leveren aan lokale initiatieven en landelijke goede doelen.

en omkoping.

heid welke soms doorschiet naar intimidatie of agressie ook binnen Holland Casino te zien. Het verbeteren van de preventieve

Duurzaam inkopen

aanpak is de insteek. Sinds 2015 worden daar actief en met

Medewerkers van Holland Casino worden vertegenwoordigd door

regelmaat agressie-preventietrainingen voor ingezet. Ook het

Een belangrijk deel van onze impact bevindt zich in de

een adaptief gebouw worden gerealiseerd met een rendabele

3 vakbonden (naar schatting is 50 procent van de medewerkers

bespreken van de impact van voorvallen en het vergroten van

toe
leveranciersketen. Holland Casino beschouwt leveranciers

duurzaamheid, dat het primaire proces van Holland Casino

lid van één van deze vakbonden) en de Ondernemingsraad.

de weerbaarheid van medewerkers is een belangrijk onderdeel.

als partners in het behalen van gemeenschappelijke doelen

optimaal faciliteert en versterkt en dat aansluit bij de cradle

Er vindt regelmatig overleg plaats. Ook al is de samenwerking

Deze trainingen worden hoog gewaardeerd door medewerkers.

op het gebied van duurzaamheid. We hanteren een duurzaam

to cradle principes van de gemeente Venlo. Ook voor de

met de vakbonden stroef te noemen, vanuit Holland Casino is

inkoop
beleid, waarmee we onze leveranciers stimuleren ook

nieuwbouw van de vestiging Utrecht zal veel aandacht zijn voor

de intentie en wens altijd de dialoog aan te gaan.

maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken om zo een duur-

rendabele duurzaamheid.

zame keten te realiseren. De keten betreft zowel de producten en

Integriteit inkoop
De afdeling Inkoop van Holland Casino heeft zich aangesloten

De sociale dialoog gaan we bijvoorbeeld aan door actief

bij de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van

Goede doelen

samen te werken met lokale MBO scholen. MBO studenten

Inkopers. Alleen een beroepsgroep waarin betrokkenen zelf en

In 2016 heeft Holland Casino op lokaal en landelijk niveau haar

lopen stage en worden opgeleid binnen de Holland Casino

de samenleving in het algemeen vertrouwen hebben zal haar

In de praktijk

bijdrage geleverd door middel van de inzet van haar medewerkers

Academie waarna doorstroming in een baan bij Holland

maatschappelijke bijdrage kunnen rechtvaardigen. Dit betekent

In onze casino’s wordt gemiddeld 43 GWh elektriciteit per jaar

en diverse gesponsorde activiteiten. Bij de Roparun, een estafette-

Casino tot de mogelijkheden behoort.

dat een inkoopmedewerker alleen met een voldoende basis van

verbruikt en dit betreft groene energie. Om het energieverbruik te

loop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg


verminderen, worden speelautomaten na sluitingstijd uitgeschakeld,

naar Rotterdam, nam een team van 24 enthousiaste en gemo-

Ook draagt Holland Casino bij aan het initiatief “werkgevers

wijze kan uitvoeren. De beroepscode van Holland Casino is

wordt er steeds meer LED verlichting toegepast en worden de

tiveerde medewerkers deel namens Holland Casino. Met de

gaan inclusief” en laat mensen met een afstand tot de arbeids-

uitgewerkt in een viertal richtlijnen:

klimaatinstallaties energetisch geoptimaliseerd.

drie dagen durende loop is geld opgehaald voor palliatieve

markt participeren. Dat doen wij zorgvuldig en kleinschalig, want

I.

zorg voor kankerpatiënten. Ook werd er meegedaan aan De

dat werkt.

II. Leveranciers rechtvaardig behandelen

diensten van leveranciers als de bedrijfsvoering van Holland Casino.

vertrouwen en integriteit de inkoopfunctie op een professionele

Loyaal zijn ten opzichte van Holland Casino

In onze restaurants kiezen we bewust voor een assortiment van

Venloop in Venlo. Deze wandeltocht is verbonden aan Fonds

diverse kwaliteitsproducten, die worden aangeboden door

Gehandicapten
sport. Naast deze sportieve activiteiten onder-

Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen hanteert

A-leveranciers. Dit zijn leveranciers die verantwoorde en eerlijke

steunt Holland Casino diverse goede doelen op het gebied van

Holland Casino geen specifieke maatregelen in het personeels-

producten op de markt brengen. We serveren voornamelijk

onderwijs en gezondheidszorg, waaronder de Stichting Leergeld

beleid. Wij behandelen mannen en vrouwen altijd gelijk en

Iedere Holland Casino medewerker draagt de verantwoordelijk-

producten van het seizoen.

Enschede en Venlo Kleurt (educatief lesprogramma over kunst),

streven naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in

heid om al zijn handelingen in overeenstemming met de boven-

het Ronald McDonald Kinderfonds, de Daniel den Hoed Stichting

teams en vestigingen. In 2016 was de verdeling: mannen ca. 60

genoemde richtlijnen en in overeenstemming met de geldende

(wetenschappelijk onderzoek naar kanker) en de Hartstichting.

procent, vrouwen ca. 40 procent. Beleid omtrent zwangeren,

wetgeving, uit te voeren.

Duurzame (ver)bouwprojecten
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Sociale- en personeelsaangelegenheden

III. Eerlijke concurrentie ondersteunen

Bij (ver)bouwprojecten budgetteren we altijd een duurzaamheids

zorgverlof en ouderschapsverlof is conform wettelijke en cao be-

advies. Voor de nieuwbouw van Holland Casino Venlo zal

palingen geregeld en wordt zorgvuldig nageleefd.

IV. Reputatie van de professie hoog houden
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Borging toeleverings- en onderaannemingsketen

Afdeling Inkoop van Holland Casino hanteert de volgende

Holland Casino wil zaken doen met organisaties die van goede

grondbeginselen die verankert zijn in ons inkoopproces:

naam en faam zijn en ethiek hoog in het vaandel hebben en
een gezonde financiële huishouding voeren ten behoeve van

•

Gelijke behandeling

een duurzaam voortbestaan. Het uiteindelijke doel van Holland

Er

mogen

geen

discriminerende

factoren

aanwezig

Casino is om samen met haar partners een duurzame keten te

waardoor de ene partij meer kansen krijgt dan de andere

realiseren. De keten betreft zowel de producten en diensten als

partij. Iedereen moet op dezelfde wijze behandeld worden

de bedrijfsvoering van Holland Casino, haar leveranciers en hun

en iedereen moet dezelfde informatie krijgen.

•

Transparantie

van onze eigen Holland Casino kernwaarden en interne

Vooraf moet, met een voor iedereen leesbare beschrijving,

gedragscode. Holland Casino kan de naleving en toepassing

duidelijk zijn wat er verwacht wordt. Beslissingen moeten

van de leverancierscode monitoren aan de hand van

duidelijk worden gemotiveerd.

VERSLAG RVC

JAARREKENING

BESTUURSVERKLARING
VERKLARING BETREFFENDE JAARREKENING EN
SYSTEEM VAN INTERNE BEHEERSING

Het Bestuur van Holland Casino is verantwoordelijk voor het opmaken van de
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag. Deze verantwoordelijkheden
omvatten het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven
omstandigheden redelijk zijn. De jaarrekening is opgemaakt onder toepassing

vragenlijsten en is gerechtigd dit te controleren; dit kan eventueel
in de vorm van een audit.

VERSLAG BESTUUR

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,

onderaannemers. De basis van onze aanpak van duurzaam
inkopen wordt gevormd door de leverancierscode, die is afgeleid

KERNCIJFERS

•

Proportionaliteit
Technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheids-

van de continuïteitsveronderstelling.

eisen, selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en
in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de interne

Op pagina 79 t/m 81 staan de belangrijkste risico’s en de wij-

beheersing in onze organisatie. Wij hebben meerdere risico

ze waarop deze door Holland Casino worden beheerst, nader

beheersings- en controlesystemen (RCS) ingericht als onderbouwing

uitgewerkt. De belangrijkste bevindingen vanuit audits (intern

van onze verklaring. Deze RCS zijn gebaseerd op het COSO

en extern), Letter of Assessment en Risk Management Monitor

Integrated Control Framework. De RCS betreffen alle elementen

zijn besproken met de auditcommissie dan wel de Raad van

van interne beheersing, zoals het beheerskader (waaronder

Commissarissen.

governance structuur, gedragscodes, rollen en verantwoordelijkheden en rapportagelijnen), risico-identificatie, beheersmaatregelen

Hoofddorp, 11 april 2017

(waaronder AO/IB), informatie & communicatie (waaronder

Het Bestuur

rapportages en overlegstructuren) en monitoring (waaronder
audit).Wij streven ernaar om onze processen en procedures

Erwin van Lambaart

continu te verbeteren.

Bestuursvoorzitter

Met inachtneming van het bovenstaande is het Bestuur van
mening dat, ten aanzien van financiële verslagleggingsrisico’s, de
systemen van interne beheersing een redelijke mate van zekerheid
bieden, dat deze tot een aanvaardbaar niveau zijn gereduceerd
en dat de financiële verslaglegging derhalve geen onjuistheden
van materieel belang bevat.
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GOVERNANCE

SAMENSTELLING VAN DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN

De heer Baud (benoeming per 19 december 2016) ontbreekt op deze foto.

De heer drs. A. Schouwenaar (1946), Nederlands

Mevrouw drs. R.E. Dekker AAG (1972), Nederlands

De heer mr. P.F. Roks (1954), Nederlands

Mevrouw drs. M.M. van Zuijlen (1967), Nederlands

De heer mr. W.L.J. Bröcker (1951), Nederlands

Benoemingsperiode liep af op 26 november 2016.

Huidige benoemingsperiode loopt af op 1 augustus 2020.

Huidige benoemingsperiode loopt af op 17 november 2018.

Huidige benoemingsperiode loopt af op 1 juni 2019.

Huidige benoemingsperiode loopt af op 1 augustus 2020.

Overige functies

Overige functies

Overige functies

Overige functies

Overige functies

◊

◊

◊

◊

Voorzitter Raad van Toezicht Den Haag Partners

◊

Extern Adviseur IBS Capital Allies

◊

Voorzitter Raad van Toezicht Het Nationale Theater

◊

Extern Adviseur Y Group

◊

Lid Toetsingscommissie STIVA		

◊

Lid Raad van Toezicht Mauritshuis Museum

International N.V.

◊

Extern Adviseur Houthoff Buruma

◊

Lid Raad van Commissarissen Docdata N.V.

◊

Voorzitter Stichting Continuïteit BE Semiconductor

◊

Lid Raad van Commissarissen Stadion Amsterdam N.V.

◊

Penningmeester Fonds Gehandicaptensport

◊

Bestuurslid Stichting Steun VUmc Alzheimer

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Asito
Dienstengroep S.E.

◊

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Brunel

Director Group Balance Sheet Management
A.S.R. Verzekeringen

Bestuurder van Fluxys Europe B.V.

Industries N.V.
◊

Voorzitter Raad van Commissarissen Berlage
Winkelfonds Duitsland N.V.

◊

Voorzitter Board Colonial Property Fund

INHOUDSOPGAVE
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VERSLAG VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
COMMISSIES

2016 stond voor Holland Casino in het teken van het 40-jarig jubileum.

De Raad van Commissarissen kwam in 2016 zesmaal bijeen voor

De Raad van Commissarissen van Holland Casino kent drie

Dat dit samenvalt met opnieuw een goed resultaat is een mooie prestatie.

een reguliere vergadering. De vergaderingen vonden plaats in

commissies: de auditcommissie, de bezoldigingscommissie

januari, maart, juni, september, oktober en december, waarbij

en een selectie- en benoemingscommissie. De taken van de

steeds het benodigde quorum aanwezig was.

commissies zijn beschreven in de reglementen van de betreffende

De Raad van Commissarissen is verheugd over de geboekte vooruitgang.
Dit is hoopgevend voor de veranderende toekomst van Holland Casino en de
casinomarkt.

De Raad van Commissarissen ziet het als belangrijkste taak om

commissies van de Raad van Commissarissen. De commissies
De vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van het

vergaderen zelfstandig en bieden op hun specifieke terrein

Bestuur. Drie van de zes vergaderingen vonden plaats op het hoofd-

ondersteuning aan de Raad van Commissarissen als geheel. Van

kantoor van Holland Casino in Hoofddorp, twee vergaderingen

elke commissievergadering wordt verslag gedaan tijdens een

vonden plaats in Holland Casino Amsterdam en één van de

bijeenkomst van de Raad van Commissarissen. Op basis hiervan

van Holland Casino een toekomstbestendige organisatie te

Holland Casino heeft de afgelopen 40 jaar een bijzondere positie

bijeenkomsten vond plaats in Holland Casino Breda. Ook buiten

vindt besluitvorming door de Raad plaats. Ook buiten de reguliere

maken. Dit begint met stabiliteit en continuïteit in het Bestuur en

opgebouwd in de kansspelmarkt. De Raad ziet er op toe dat de

de reguliere vergaderingen om vindt regelmatig overleg plaats

vergaderingen vindt regelmatig overleg plaats tussen de

daarom zijn wij blij met het aantreden van Erwin van Lambaart

onderneming in lijn met de lange termijnstrategie blijft investeren

tussen het Bestuur van Holland Casino en de leden van de Raad

commissies en het Bestuur van Holland Casino.

per 7 maart 2016 als nieuwe bestuursvoorzitter. De Raad van Com-

in het casino van de toekomst. Er zijn grote veranderingen in de

van Commissarissen om kennis en expertise uit te wisselen. De

missarissen is onder de indruk van zijn manier van leiding geven.

kansspelmarkt op komst en het is zaak daar zo goed mogelijk op

Raad van Commissarissen heeft ook zonder de aanwezigheid

Auditcommissie

Bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart is zeer ambitieus, gedreven

te anticiperen, onder andere met het voorbereiden van het online

van het Bestuur vergaderd. Leden van de RvC hebben daarnaast

De auditcommissie bestaat uit mevrouw Dekker (voorzitter) en

en heeft oog voor detail, zonder de lange termijn uit het oog

casino. We zien dat het illegale online aanbod zich snel ontwikkelt.

ook deelgenomen aan besprekingen met verschillende stake

mevrouw Van Zuijlen. De auditcommissie ondersteunt de Raad

te verliezen. De Raad van Commissarissen is geschokt door het

Ook de fysieke concurrentie in de vorm van automatenhallen

holders, waaronder de ondernemingsraad (OR) en de vakbonden.

van Commissarissen met het toezicht op de interne risico

tragische verlies van CFO Anita de Kleijn en is haar ongelooflijk

neemt toe. Er worden goede stappen gezet om de concurrentie

dankbaar voor haar tomeloze inzet en energie als CFO en interim-

voor te blijven en tegelijkertijd ligt er een aantal grote uitdagingen

Tijdens de vergaderingen werd gesproken over verschillende

financiële verslaggeving. In 2016 kwam de commissie vier keer

bestuursvoorzitter. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar

voor ons.

relevante onderwerpen, waaronder de voorgenomen privatisering,

bij elkaar voor een reguliere vergadering. Belangrijke zaken die

de omvorming van stichting naar N.V. en als onderdeel hiervan

tijdens deze bespreking werden behandeld zijn onder meer het

In 2017 zullen we naast de uitdagingen omtrent het openen

de governance, de cao-onderhandelingen, het wets
voorstel

jaarverslag en de jaarrekening 2015, de begroting 2017 en het

In 2016 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen

van de online kansspelmarkt en de voorgenomen privatisering,

Kansspelen op afstand (Koa) en de wijziging van de Wet op de

dividend
beleid. Andere onderwerpen die aan bod kwamen

gewijzigd en heeft Holland Casino vanwege aflopende termijnen

de voortgang rondom een duurzame cao bewaken. Wij streven

kansspelen (Wok) en diverse omvangrijke investerings- en

zijn de auditrapportages, financiële rapportages, IFRS, Risk en

afscheid genomen van mevrouw Schaapveld, de heer Stevens

naar een toekomstbestendige cao, waarin de belangen van de

verbouwingsprojecten in verschillende vestigingen. Andere belang-

Compliance, Gaming Support en het pensioenfonds.

en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer

medewerkers voor de lange termijn goed geborgd worden en

rijke thema’s die tijdens de vergaderingen in 2016 aan bod kwamen,

Schouwenaar. De Raad van Commissarissen is mevrouw

waarmee Holland Casino haar concurrentiekracht behoudt.

waren onder meer de strategische keuzes van de onderneming, de

Bezoldigingscommissie

relaties met verschillende stakeholders en corporate governance

De bezoldigingscommissie heeft als taak de Raad van Commis-

haar familie.

Schaapveld, de heer Stevens en de heer Schouwenaar in het

beheersings- en controle systemen van Holland Casino en de

bijzonder voor zijn rol als voorzitter, zeer erkentelijk voor hun

Holland Casino heeft in 2016 opnieuw indrukwekkende vooruit-

gerelateerde zaken. Overige onderwerpen die jaarlijks op de

sarissen te adviseren over het te voeren bezoldigingsbeleid, de

significante bijdrage en betrokkenheid. Daarbij ben ik verheugd

gang geboekt. Dit was nooit gelukt zonder de inzet en toewijding

agenda van de RvC staan, zijn de financiële prestaties van de

bezoldigingsstructuur en de daadwerkelijke bezoldiging voor de

te melden dat de Raad van Commissarissen met de benoeming

van alle medewerkers. Mijn dank gaat dan ook uit naar eenieder

onderneming en de jaarrekening, waarbij dit jaar aandacht is

individuele leden van het Bestuur. Ook is de commissie verant-

van mevrouw Dekker, de heer Baud en ondergetekende - die de

die hieraan heeft bijgedragen.

besteed aan de overgang naar IFRS, de maatschappelijke rol

woordelijk voor het remuneratiebeleid van de onderneming. In

van Holland Casino en het externe toezicht waaronder de onder

verband met de ontstane vacature was de heer Schouwenaar

neming opereert.

gedurende 2016 het enige lid van de bezoldigingscommissie.

voorzittershamer heeft overgenomen - weer op volle sterkte is.

Willem Bröcker
Voorzitter Raad van Commissarissen
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CORPORATE
GOVERNANCE
Er heeft in 2016 tweemaal overleg plaatsgevonden met het Bestuur.

De heer Stevens en mevrouw Schaapveld waren na het verlopen

Als professionele onderneming erkennen wij het belang van goede corporate

Tijdens deze vergaderingen werden de bezoldiging van het

van hun benoemingsperiode tijdelijk herbenoemd als lid van de

Bestuur en de targets voor het variabele salaris over 2016

Raad van Commissarissen totdat er opvolging gevonden was.

governance. Ons doel is om te allen tijde rekening te houden met de

besproken.

Met het aantreden van mevrouw Dekker op 1 augustus 2016 en
de heer Baud op 19 december 2016 is deze opvolging gevonden.

belangen van al onze stakeholders. Onze corporate governance is gestoeld op
principes als: transparantie, integriteit en heldere en eenduidige communicatie.

Selectie- en benoemingscommissie
De selectie- en benoemingscommissie heeft als taak de Raad

Op 26 november 2016 verliep de termijn van de heer Schouwenaar

van Commissarissen te adviseren over het doen van een voor-

als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Bröcker is

Holland

Corporate

onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid

dracht tot benoeming van leden van het Bestuur. In 2016 bestond

benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Governance Code (de "Code") te volgen. De Code geldt in

en Justitie. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor

principe voor beursgenoteerde ondernemingen maar wordt

het beheer. De netto-opbrengst van Holland Casino komt toe

de commissie uit de heer Schouwenaar en mevrouw Schaapveld.

Casino

kiest

ervoor

de

Nederlandse

De taak van mevrouw Schaapveld werd na haar vertrek als

Hiermee was de Raad van Commissarissen weer op volle sterkte

door de markt als best practice gezien voor goed ondernemings-

aan de Staat der Nederlanden, behoudens een reservering ter

lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk waargenomen

en telde de Raad ultimo 2016 vijf leden, waarvan twee vrouwen

bestuur in Nederland. Holland Casino heeft voor zover relevant en

vorming van het eigen vermogen. De omvang van het eigen

door mevrouw Dekker. In 2016 kwam de commissie één keer bij

en drie mannen. De vijf leden representeren diverse achtergronden,

haalbaar de bepalingen uit de Code geïmplementeerd in haar

vermogen wordt aan de hand van een voorstel van de Raad van

elkaar. Daarnaast vond regelmatig telefonisch contact plaats.

ervaring en kennis. Hierdoor is sprake van een complementaire

statuten en de diverse interne reglementen. Aangezien Holland

Commissarissen door de minister van Financiën vastgesteld. De

De commissie heeft in 2016 aandacht besteed aan de ontstane

samenstelling. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt

Casino geen beursvennootschap is, worden de specifiek voor

onderneming wordt bestuurd door het Bestuur dat onder toezicht

situatie naar aanleiding van het vertrek van de bestuursvoorzitter

rekening gehouden met de toegevoegde waarde van diversiteit

beursvennootschappen geschreven bepalingen niet toegepast.

staat van een Raad van Commissarissen. Leden van de Raad

en zijn opvolging, alsmede aan de vervanging en later de

in de Raad van Commissarissen, in lijn met de Code.

Omdat de onderneming van Holland Casino wordt gedreven

van Commissarissen worden door de minister van Financiën

in de rechtsvorm van een stichting, worden de specifiek voor

benoemd. Het ministerie van Financiën heeft als pseudo-

op
volging van de CFO. Tevens heeft de commissie zich bezig
gehouden met de opvolging van verschillende leden van de

FINANCIËLE RAPPORTAGE

kapitaalvennootschappen geschreven bepalingen ook niet

aandeelhouder statutair geregelde goedkeuringsrechten en

Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag en de

toegepast. Dit komt met name tot uiting in het feit dat een stichting

aanwijzingsbevoegdheden. Holland Casino staat onder toezicht

jaarrekening 2016 besproken met het Bestuur en KPMG. Het

geen aandeelhouders en dus geen algemene vergadering van

van de Kansspelautoriteit en opereert binnen het wettelijke kader

Per 2017 zijn de bezoldigingscommissie en de selectie- en

Bestuur heeft op 11 april 2017 de jaarrekening inclusief de goed-

aandeelhouders kent. Holland Casino heeft een zogenaamde

van de Wet op de kansspelen en de Beschikking Casinospelen.

benoemingscommissie samengevoegd en bestaat de gecombi-

keurende controleverklaring, het jaarverslag en het preadvies

two-tier bestuursstructuur, derhalve zijn de bepalingen geschreven

neerde commissie uit de heer Baud (voorzitter) en de heer Roks.

van de Raad van Commissarissen met de minister van Financiën

voor een one-tier bestuursstructuur niet van toepassing.

gedeeld. Op 28 april 2017 heeft de minister de jaarrekening
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Sinds jaar en dag is het staatsdeelnemingenbeleid van de
Rijksoverheid onder meer gericht op het leveren van een

SAMENSTELLING EN (HER)BENOEMINGEN

vastgesteld. Door de accountant is een goedkeurende controle

GOVERNANCE STRUCTUUR

bijdrage aan een goed ondernemingsbestuur van de staats

Binnen het Bestuur van Holland Casino heeft zich in 2016 de

verklaring afgegeven. De goedkeurende verklaring is te vinden

Holland Casino is in 1976 opgericht als stichting en aangewezen

deelnemingen. Onderdeel van het beleid is ook alle staatsdeel-

volgende wisseling voorgedaan: per 7 maart 2016 is Erwin van

op pagina 131 t/m 136 van dit jaarverslag. De Raad van Commis-

als enige vergunninghouder voor het aanbieden van casino-

nemingen gelijk te organiseren. De Rijksoverheid hanteert daartoe

Lambaart benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. Anita de Kleijn

sarissen stelt voor dat conform de statuten van Holland Casino

spelen in Nederland. De Staat is formeel geen aandeelhouder,

dezelfde standaardstatuten, zodat de bevoegdheden van de

was tot die datum waarnemend bestuursvoorzitter naast haar

décharge wordt verleend aan het Bestuur voor het gevoerde

omdat een stichting geen aandeelhouders kent, maar op

verschillende vennootschapsrechtelijke organen - in het belang

functie als CFO van Holland Casino. Op 31 oktober 2016 verliep

beleid en dat décharge wordt verleend aan de Raad van

basis van de statuten van Stichting Holland Casino heeft de Staat

van goed ondernemingsbestuur - binnen staatsdeelnemingen

de benoemingsperiode van Anita de Kleijn als CFO. Zij is her

Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.

economische en zeggenschapsrechten die vergelijkbaar zijn

eenduidig worden vastgelegd. Het beleid gaat uit van een

benoemd voor een periode van twee jaar, aflopend op 31 oktober

met die van een aandeelhouder van een kapitaalvennootschap.

kapitaalvennootschap als rechtsvorm. Voor Holland Casino gaat

2018. In verband met het overlijden van Anita de Kleijn heeft Paul

Het ministerie van Financiën wordt om die reden - door Holland

dit beleid wat verder dan alleen een wijziging van de statuten

Arisse haar taken gedeeltelijk tijdelijk waargenomen. In maart

Casino en door de Staat zelf - wel aangeduid als feitelijk of

naar de standaardstatuten: omdat zij een stichting is zal zij ter

2017 werd Ruud Bergervoet benoemd als nieuwe CFO.

quasi-aandeelhouder. De beleidsmatige bevoegdheden vallen

uitvoering van deze doelstelling een kapitaalvennootschap
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(B.V. of N.V.) moeten worden. Holland Casino is de laatste

HET BESTUUR

advies aan het Bestuur van Holland Casino. Daarnaast fungeert

EXTERNE ACCOUNTANT

staats
deelneming die omgevormd wordt naar een kapitaal

Het dagelijks besturen van Holland Casino en het uitzetten van

de Raad van Commissarissen als strategische sparringpartner

Op verzoek van het ministerie van Financiën is in 2015 een

vennootschap. Na omvorming van een stichting naar een N.V.

de strategie en het beleid van de onderneming is in handen van

voor de bestuursleden en bewaakt de Raad het beleid en de

Europese aanbesteding gestart om een nieuwe accountant voor

zal de Staat zijn aandeelhouderschap in Holland Casino N.V.

het Bestuur van Holland Casino. Ook het vaststellen en realiseren

algemene gang van zaken binnen Holland Casino. Ultimo 2016

2016 te benoemen. De Raad van Commissarissen heeft aan het

uitoefenen in overeenstemming met het beleid uit de Nota Deel-

van de doelstellingen en het identificeren en beheersen van de

bestond de Raad van Commissarissen uit 5 leden, waarvan

ministerie van Financiën een voordracht gedaan tot het verle-

nemingenbeleid Rijksoverheid 2013. De aandeelhoudersrechten

risico’s voor Holland Casino vallen onder de taken van het Bestuur,

twee vrouwen en drie mannen. Met ingang van 26 november

nen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan

en instrumenten van de Staat in de onderneming zijn dan

evenals de controle op de financiële en maatschappelijke

2016 is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer

KPMG Accountants, waarop de minister heeft besloten om KPMG

conform het Burgerlijk Wetboek en de standaard statuten die

performance van de onderneming. In de statuten van Holland

A. Schouwenaar volgens rooster afgetreden. Hij is als voorzitter

vanaf het boekjaar 2016 te benoemen als accountant van

de Staat hanteert. Daarnaast zal Holland Casino zich blijven

Casino en in het reglement van het Bestuur staan de verant

opgevolgd door de heer W.L.J. Bröcker.

Holland Casino. KPMG rapporteert aan het Bestuur en de Raad

inspannen om de Code na te leven.

woordelijkheden, taken en werkwijze van het Bestuur beschreven.

van Commissarissen. Het reglement auditcommissie van Holland

Bij vervulling van de taken staat het belang van Holland Casino

Casino schrijft voor dat de externe accountant minimaal één

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd Holland

en haar stakeholders altijd voorop. Het Bestuur verschaft tijdig

De commissarissen worden benoemd door de minister van

maal per jaar een vergadering van de auditcommissie bijwoont.

Casino op termijn te willen verkopen. Holland Casino zal dan

die informatie en middelen die nodig zijn voor de Raad van

Financiën na de Raad van Commissarissen gehoord te hebben

In 2016 is KPMG twee maal aanwezig geweest en Deloitte eenmaal

veranderen van een staatsdeelneming in een private onderneming.

Commissarissen om zijn toezichtstaak op een juiste en deugdelijke

en na overleg met de minister van Veiligheid & Justitie. Tenminste

aanwezig geweest bij vergaderingen met de auditcommissie.

Dit is mogelijk nadat het wetsvoorstel Modernisering speel

manier uit te oefenen.

éénmaal per jaar wordt buiten aanwezigheid van het Bestuur

casinoregime (dat een wijziging van de Wet op de kansspelen

het eigen functioneren, het functio
neren van de afzonderlijke

GEDRAGSCODE

inhoudt en gaat over de openstelling van de kansspelmarkt

Het aantal bestuursleden wordt conform de statuten bepaald

commissies en dat van de individuele bestuursleden besproken.

Holland Casino hanteert een interne gedragscode waar

en verkoop van Holland Casino) door de Eerste Kamer is aan

door de Raad van Commissarissen. Vanwege het onverwachte

De Raad van Commissarissen controleert en adviseert het

medewerkers op alle niveaus in de organisatie aan dienen te

genomen. De Tweede Kamer heeft op 31 januari 2017 dat

vertrek van de bestuursvoorzitter in 2015, bestond het Bestuur tot

Bestuur bij de uitvoering van zijn taken vanuit een onafhankelijke

voldoen. De gedragscode is opgenomen in de personeelsgids

wetsvoorstel goedgekeurd. Wanneer de privatisering plaatsvindt

7 maart 2016 uit één lid. Mevrouw drs. Anita de Kleijn fungeerde

positie. Deze onafhankelijke positie is in overeenstemming met de

en wordt beschikbaar gesteld via het intranet. Daarnaast stelt

is nog onduidelijk.

naast haar functie als CFO als waarnemend bestuursvoorzitter.

best-practicebepaling III.2.2 van de Code.

Holland Casino eisen aan de diensten en producten van partners

Sinds 7 maart 2016 is Erwin van Lambaart aangetreden als nieuwe
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en leveranciers. Deze eisen hebben onder meer betrekking op

De volgende wet- en regelgeving is thans van toepassing op

bestuursvoorzitter van Holland Casino. Hij vormde samen

SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

het op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier verkrijgen en

Holland Casino (niet uitputtend):

met CFO Anita de Kleijn het tweekoppig Bestuur tot aan haar

In lijn met de Code hanteert Holland Casino een door de RvC

produceren van voedingsmiddelen en andere producten.

◊

Wet op de kansspelen (Wok);

overlijden op 22 december 2016. In maart 2017 werd Ruud

opgesteld diversiteitsbeleid voor de samenstelling van het

◊

Beschikking Casinospelen;

Bergervoet door de Raad van Commissarissen benoemd als

Bestuur, de Raad van Commissarissen en de commissies.

REMUNERATIE

◊

Wet op het financieel toezicht (Wft);

nieuwe CFO.

Holland Casino erkent het belang van een gebalanceerde man/

In lijn met het Bezoldigingsbeleid Holland Casino, dat gebaseerd

◊

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

vrouw-verdeling in het Bestuur en de Raad van Commissarissen

is op het Beloningskader staatsdeelnemingen en de Nota deel

terrorisme (Wwft);

BESTUURSVOORZITTER

en streeft ernaar te voldoen aan de richtlijn voortvloeiend uit

nemingenbeleid Rijksoverheid 2013, stelt de Raad van Commissaris-

◊

Sanctiewet (SW);

Erwin van Lambaart is per 7 maart 2016 aangetreden als nieuwe

de Wet bestuur en toezicht, opgenomen in artikel 2:166 BW die

sen elk jaar de remuneratie voor het Bestuur vast. De beloning voor

◊

Drank en Horecawet;

bestuursvoorzitter. Voor zijn aantreden was hij werkzaam in de

voorschrijft dat het Bestuur en de Raad van Commissarissen

bestuursleden bestaat uit een vaste en een variabele component.

◊

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

in de wereld van theater, entertainment en media met onder

voor tenminste 30 procent bezet dient te worden door een vrouw

Conform het huidige Bezoldigingsbeleid Holland Casino is de som

◊

Arbeidsomstandighedenwet;

andere eindverantwoordelijke posities bij Joop van den Ende

en voor tenminste 30 procent door een man. Wij zijn echter

van het vaste en variabele inkomen van de bestuursvoorzitter

◊

Arbeidstijdenwet;

Theaterproducties, Stage Entertainment en Niehe Media. In 2014

van mening dat ook aspecten als leeftijd, opleiding, achter-

("CEO") gemaximeerd op 296.000 euro. Het uitgangspunt voor

◊

Gedragscode promotionele kansspelen;

en 2015 was hij o.a. Managing Director van SAIL Event Partners.

grond en beroepservaring relevant zijn voor een gebalanceerde

het totale maximum inkomen van de financieel directeur ("CFO")

◊

Nederlandse Reclame Code;

Erwin van Lambaart was na zijn opleiding aan de Hotelschool

samenstelling van het Bestuur en de Raad van Commissarissen,

ligt tussen 80-90 procent van het totale inkomen van de CEO. De

◊

Besluit werving, reclame en verslavingspreventie Kansspelen;

Den Haag eerst 14 jaar werkzaam in de internationale hotellerie

zeker gezien de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen

variabele component voor zowel de CEO als de CFO bedraagt

◊

Regeling werving, reclame en verslavingspreventie Kansspelen;

(o.a. Accor).

elkaar vandaag de dag opvolgen. Met de aanstelling van de drie

maximaal 20 procent van het vaste inkomen. Voor de CFO gold

◊

Speelautomatenbesluit 2000;

nieuwe leden van de Raad van Commissarissen zijn we van

in 2016 nog een afwijkend percentage van 25 procent variabel

◊

Speelautomatenregeling 2000.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

mening dat de huidige samenstelling voldoet aan het diversiteits-

inkomen op basis van bestaande contractuele afspraken, welke

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en verstrekt

beleid en de eisen van deze tijd.

per 1 november 2016 is verlaagd naar 20 procent.
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De hoogte van de uit te keren variabele beloning is afhankelijk van

PRIVACY

het behalen van de, vooraf door de Raad van Commissarissen

Om onze taak in het kader van het preventiebeleid kansspelen

vastgestelde, targets. Deze targets leveren een bijdrage aan het

goed uit te kunnen voeren is inzicht in de persoonsgegevens van

realiseren van verschillende doelstellingen en zijn onderverdeeld

onze gasten noodzakelijk. Omdat we grote waarde hechten aan

in financiële en niet-financiële targets en kunnen de korte en/of

de privacy van onze gasten en medewerkers, zorgen we ervoor dat

de (middel)lange termijn betreffen. Voor 2016 was de verhouding

administratieve processen waar persoonsgegevens van gasten

De kansspelmarkt en Holland Casino zijn volop in beweging. Niet alleen van

van financiële en niet-financiële targets 50/50. Het financiële deel

en medewerkers bij betrokken zijn, voldoen aan de wettelijke criteria

wege de ontwikkelingen op de online kansspelmarkt, maar ook vanwege

betreft onder andere het realiseren van het begrote resultaat

voor behoorlijke en zorgvuldige gegevens
verwerkingen. Deze

de voorgenomen liberalising van de speelcasinomarkt in Nederland en de

vóór bijzondere baten en lasten. Het niet-financiële deel betreft

wettelijke criteria zijn onder andere vastgelegd in de Wet bescher-

een persoonlijke target en targets met betrekking tot gast- en

ming persoonsgegevens. Een herziening van de regels voor de

medewerkerstevredenheid, compliance en MVO.

bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie,

voorgenomen privatisering van Holland Casino. Deze dynamiek brengt
naast kansen, ook risico’s met zich mee.

de zogeheten General Data Protection Regulation (GDPR) is
Op de variabele beloning is een ‘claw back’ clausule van

inmiddels van kracht geworden, maar ondernemingen hebben

Om waarde te kunnen creëren, is het nemen van risico's een

internal audit, controleert en beoordeelt of het samenspel tussen

toe
passing. Dit geeft de Raad van Commissarissen de

tot 25 mei 2018 om hun beleid hierop aan te passen. Holland

inherent onderdeel van onze activiteiten. Het doel van integraal

de eerste en tweede lijn goed functioneert.

bevoegdheid om de variabele beloning terug te vorderen dan

Casino is bezig zich voor te bereiden op de GDPR.

risicomanagement is dan ook niet om alle risico’s uit te sluiten.

wel niet uit te keren of bij te stellen, indien de variabele beloning

We maken bewuste keuzes in de risico’s die wij nemen en

Het Bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het integrale risico-

anticiperen tijdig en adequaat op ontwikkelingen.

managementsysteem. De afdeling Risk Management heeft een

is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens of

NALEVING WWFT, WFT EN SANCTIEWET

onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele

Het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van

beloning ten grondslag liggende doelen of over de omstandig-

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is per 1 januari

Het integraal risicomanagementsysteem (dat is gebaseerd op

Alle medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid als

heden waarvan de beloning afhankelijk was gesteld. Daarnaast

2016 overgegaan van de Nederlandsche Bank naar de Kansspel

COSO) draagt bij aan de realisatie van onze doelstellingen.

het op risicomanagement aankomt: bij het identificeren en het

heeft hij de bevoegdheid om de variabele beloning aan te passen

autoriteit. Het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel

Middels dit systeem maken we betere afwegingen bij belangrijke

beheersen van risico’s.

indien de uitkering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

toezicht (Wft) en de Sanctiewet liggen nog altijd bij de

beslissingen door de risico’s en kansen te identificeren en expliciet

onaanvaardbaar is.

Nederlandsche Bank. In verband met het gewijzigde toezicht

te maken. In onze dagelijkse operatie en in de uitvoering

RISICOMANAGEMENTPROCES

verstrekt Holland Casino ieder kwartaal een Wwft-kwartaal

van projecten zijn we in staat om risico’s breed en efficiënt te

Integraal risicomanagement kijkt naar alle risico’s binnen de

De remuneratie van de Raad van Commissarissen is vastgelegd

rapportage aan de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft

beheersen met behulp van samenhangende maatregelen. Bij

gehele organisatie. Hierbij horen zowel risico’s op strategisch

in het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen. Een

in 2016 twee informatieve bezoeken afgelegd aan de vestigingen

Holland Casino hebben we niet alleen aandacht voor de ‘harde

niveau als risico‘s op tactisch en operationeel niveau, zoals in

gedetailleerde uitwerking van de remuneratie is te vinden in de

van Holland Casino in Venlo en Valkenburg.

kant’ van risicomanagement (de processen, procedures en

casino’s, binnen afdelingen of in projecten.

jaarrekening op pagina 128 van dit jaarverslag.

coördinerende rol bij de uitvoering van integraal risicomanagement.

rapportages), maar ook voor de ‘zachte kant’ zoals risico
bewustzijn, communicatie en onderling vertrouwen.

Het risicomanagementproces van Holland Casino bestaat uit
de volgende elementen:

De beloningsratio tussen de totale bezoldiging van de hoogst
betaalde medewerker (CEO) en de mediaan van de totale

RISICOBEHEERSING

bezoldiging van alle overige medewerkers in 2016 bedraagt

De manier waarop Holland Casino risico’s beheerst, is gebaseerd

4,9. In de berekening van deze ratio zijn de vaste en variabele

op het ‘three lines of defense’ model. Hierbij is de eerste lijn

◊

Risk assessment: Het in kaart brengen en beoordelen van risico’s.

beloningen meegenomen alsmede de pensioenkosten. De

verantwoordelijk voor het inrichten, effectueren en uitvoeren van

◊

(Re)actie: Het identificeren en nemen van passende

beloning van de CEO is voor deze berekening geëxtrapoleerd

primaire en ondersteunende processen en bijbehorende controls,

voor een jaar-vergelijking.

het beheersen van de risico’s en voldoen aan wet- en regelgeving

◊

vlakken we bereid zijn om risico te nemen en in welke mate.

maatregelen om een risico te managen.
◊

die relevant is voor deze processen en het continu monitoren van
deze processen en controls. De afdelingen Risk Management
en Compliance maken onderdeel uit van de tweede lijn en

Risicobereidheid: De risicobereidheid bepaalt op welke

Monitoren: Het monitoren van risico’s, beheersing en
voortgang van mitigerende acties.

◊

Rapporteren: Het rapporteren over status voortgang en
aandachtspunten.

faciliteren en adviseren het lijnmanagement. De derde lijn,
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RISICOBEREIDHEID
Het fundament onder integraal risicomanagement zijn onze

De risicobereidheid wordt vastgesteld door het Bestuur en vormt

RISICO

mensen en onze cultuur. Succesvol risicomanagement vereist de

een leidraad voor het management om efficiënt om te gaan met

Concurrentie

inzet en betrokkenheid van iedereen binnen de organisatie.

risico’s. Het management is verantwoordelijk voor de implemen-

Een liberalisering van de kansspelmarkt in Nederland zou betekenen dat

tatie hiervan. Bij het vaststellen van de risicobereidheid worden de

de concurrentie toeneemt in de markt. Concurrentie die mogelijk beter

Holland Casino streeft ernaar om de processen continu te

context, de missie, kernwaarden, strategie en het risicoprofiel van

verbeteren en zich hiermee zo goed mogelijk te weren tegen

Holland Casino in acht genomen en wordt daarnaast rekening

mogelijke risico’s. Niettemin kan geen enkel systeem zekerheid

gehouden met de capaciteit om risico’s te kunnen opvangen of

bieden voor het behalen van strategische en financiële doelen,

beheersen.

verlies van marktaandeel en dientengevolge opbrengsten.

◊ Holland Casino investeert in duurzame gastrelaties en ziet dit als
belangrijk onderscheidend vermogen ten opzichte van de
concurrentie.

◊ Door het beheersen van de vaste kosten en gerichte investeringen
ter verbetering van het rendement, wordt gewerkt aan een
versterking van de marktpositie.

Economische ontwikkelingen

of verlies, fraude of het overtreden van wet- en regelgeving
volledig voorkomen.

en slimmer diensten aanbiedt dan Holland Casino. Dit kan leiden tot

RESPONSE

De risicobereidheid van Holland Casino verschilt per risico
categorie. De risicobereidheid is als volgt vastgesteld:

Het herstel van de economie in 2015, heeft zich verder voortgezet in 2016.

◊ Om in te kunnen spelen op snel veranderende omstandigheden, is

De kans op een nieuwe economische neergang is echter nog steeds

het van belang dat Holland Casino wendbaarder en slagvaardiger

realistisch.

wordt. Om dit te bereiken, blijft gewerkt worden aan het verder optimaliseren van de organisatie.

Er is nog weinig economische schade van (geo-) politieke spanningen
zichtbaar, maar de stemming kan omslaan.

◊ Holland Casino streeft naar een verdere reductie van de vaste
kosten, onder andere door meer flexibiliteit in inkoopcontracten op
te nemen.

RISICOBEREIDHEID
Veiligheid in de casino’s
De aanwezigheid van contant geld in casino’s geeft een verhoogd risico

Strategisch

op fraude en criminaliteit. Om de veiligheid van medewerkers en gasten
te allen tijde te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat het risico op

Dienstverlening

criminaliteit en fraude en daarmee mogelijke onveilige situaties tot een
minimum wordt beperkt. Holland Casino heeft een zero-tolerance beleid

Reputatie

ten aanzien van diefstal en fraude.

Financieel

◊ Holland Casino zorgt voor inbedding van preventieve
beheersmaatregelen in werkprocedures en veiligheidsprotocollen op
risicogebieden.

◊ Er is duidelijke scheiding van taak en functie in de geldverwerkende
processen en geldbewaring en er vindt intensief toezicht plaats.

◊ Holland Casino monitort de key financial controls.
◊ Er vindt toezicht en frequente controles door de operatie zelf, camera
toezicht in de casino’s en (onaangekondigde) geldvoorraadinventarisaties plaats.

◊ Holland Casino stimuleert bewustwording in trainingen voor medewerkers.
◊ Er zijn mogelijkheden voor gasten om uit veiligheidsoverwegingen geld

Compliance
Zeer Laag

Laag

Medium

Hoog

over te maken danwel in depot te storten.

Zeer hoog

Digitale transformatie
Om gasten een optimale spelbeleving te kunnen bieden, moet het

◊ Holland Casino werkt samen met een externe partner aan de

toekomstige online en huidige landbased spelaanbod goed op elkaar

ontwikkeling van haar online propositie, waarbij zowel de voorkant

worden afgestemd. Als we er onvoldoende in slagen onze interne

als achterkant van de geïntegreerde online en landbased

organisatie (zoals structuren, processen en skills) hierop voor te bereiden,
kan dit leiden tot een lager servicelevel en tegenvallende resultaten uit
de online propositie.

dienstverlening de volle aandacht hebben.

◊ In 2016 heeft Holland Casino tevens een start gemaakt met het
uitwerken van een zogeheten omnichannel strategie.

Afhankelijkheid kerngroep gasten
Holland Casino heeft een belangrijke kerngroep gasten. Door onvol
doende aanwas en een onvoldoende gediversifieerde gastenbase, zou
afname van deze kerngroep kunnen leiden tot dalende opbrengsten.

◊ Holland Casino versterkt haar gastrelatie middels o.a. vele
initiatieven op het gebied van hospitality en marketing.

◊ Door valuebased marketing, waaronder verfijning van het
loyaliteitsprogramma, en door multimedia campagnes worden
mogelijke doelgroepen op een voor hen passende manier
benaderd. In 2016 is in dit kader begonnen met de ontwikkeling van
speciale concepten om millennials aan ons te binden.
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Casino, zoals de Wwft, Wft, de Sanctiewet, de privacywetgeving en
financiële verslaggeving of het niet voldoen aan de eisen van onze
toezichthouders, kan negatieve operationele gevolgen hebben voor
de onderneming en schade toebrengen aan de reputatie van Holland
Casino.

VERSLAG RVC

◊ Er vindt zorgvuldige compliance monitoring plaats door de afdelingen
Legal & Compliance, Security & Responsible Gaming en Internal
Audit (Wft en Wwft). In 2016 is de compliance functie mede door de
nieuw aangestelde compliance officer uitgevoerd.

◊ De compliance functie is verantwoordelijk voor het ondersteunen,

RISICO

onderhouden en bevorderen van compliance.

◊ Holland Casino opereert zoveel mogelijk in onderling overleg met
toezichthouders.

Om succesvol te kunnen blijven bij een mogelijke privatisering is het

◊ Holland Casino investeert in de professionalisering van de organisatie-

van groot belang dat Holland Casino de omwenteling maakt naar

cultuur. Zo zijn de bedrijfswaarden nader geconcretiseerd en wordt

een meer commerciële en competitieve organisatie. Als Holland

op diverse manieren geïnvesteerd in high potentials, onder andere

Casino hier niet voldoende in slaagt, kan dit leiden tot een verslechterde

door deze te actief te betrekken bij strategische besluitvorming.

concurrentiepositie en het teruglopen van resultaten.

Politieke ontwikkelingen
Voor de toekomstige situatie in de markt en het handhaven van een
gelijk speelveld is Holland Casino afhankelijk van politieke ontwikkelingen.

◊ Interne trainingen dragen bij aan het bewustzijn van medewerkers

Deze ontwikkelingen kunnen onder andere leiden tot striktere wet- en

met betrekking tot wet- en regelgeving en hoe zich te gedragen in

regelgeving of tot uitstel van de voorgenomen privatisering of wet Kans-

lijn met deze regelgeving.

spelen op afstand.

eisen van Wet op Kansspelen rondom verslavingspreventie te voldoen.

Politieke ontwikkelingen die leiden tot uitstel van de voorgenomen privati
sering, online of striktere wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op
de resultaatsontwikkeling van Holland Casino.

IT-infrastructuur

◊ Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving worden
nauwgezet gemonitord.

◊ Holland Casino heeft regelmatig geagendeerd en informeel overleg
met alle betrokken stakeholders.

◊ Holland Casino dringt bijvoorbeeld bij de Ksa en andere
toezichthouders aan op handhaving van de wet met betrekking tot

◊ De uitvoering van haar PBK beleid, helpt Holland Casino om aan de

functioneren van Holland Casino. Een IT-infrastructuur die niet betrouw-

RESPONSE

faciliteren en adviseren van operationeel management, in het
specifiek vestigingen en de afdelingen, bij het implementeren,

Een betrouwbare en goede IT-infrastructuur is cruciaal voor het goed

JAARREKENING
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Compliance
Schending van wet- en regelgeving die van toepassing is op Holland
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KERNCIJFERS

het illegale aanbod.

◊ Daarnaast heeft Holland Casino zich, naast een aantal Kamerleden
en andere betrokken partijen, actief ingezet voor een gelijk
kansspelbelastingtarief voor online en offline aanbieders, zodat er

◊ Holland Casino implementeert een toekomstvaste architectuur en

eerlijke concurrentie ontstaat tussen online en landbased aanbieders.
Dit is overgenomen in het wetsvoorstel.

continue vernieuwing van haar applicatielandschap.

baar is en niet voldoet aan (toekomstige) informatievoorzieningsvraagstukken, kan leiden tot een lagere servicelevel, vertraging van (innovatie)

Reputatie

processen, en/of verhoogde kosten.

Holland Casino is zich bewust van bestaande percepties en gevoelig
Informatiebeveiliging
Beveiliging van gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld persoons-

onze systemen worden misbruikt of beschadigd door computervirussen

toriseerde toegang tot ICT systemen of data vanuit interne of externe

en cyber-aanvallen.

bronnen, kan leiden tot ongeautoriseerd gebruik van gegevens,
datalekken en/of reputatieschade.

aansturen op verantwoord spelgedrag als één van haar kerntaken. Het

gaat met die gevoeligheid kan dit leiden tot reputatieschade.

correct uitvoeren en up-to-date houden van het Preventiebeleid Kans-

◊ Holland Casino neemt uitgebreide maatregelen om te voorkomen dat

gegevens van gasten en medewerkers, is van groot belang. Ongeau-

◊ Holland Casino neemt haar maatschappelijke taak serieus en ziet het

heden die de kansspelmarkt met zich meebrengt. Als het niet goed om

spelen heeft de onverminderde aandacht op alle niveaus in de
organisatie.

◊ Holland Casino heeft een communicatieafdeling (inclusief Public Affairs)

◊ Ook heeft Holland Casino maatregelen genomen om computer-

en beschikt daarnaast over een crisiscommunicatieplan wat in

virussen en cyber-aanvallen tijdig te ontdekken en hier adequaat op te

specifieke situaties kan worden ingezet.

reageren.
Financieel

Duurzame arbeidsvoorwaarden
Om in de toekomst duurzame werkgelegenheid te kunnen garanderen

◊ Holland Casino heeft een visie ontwikkeld om te komen tot

is een modernisering van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk en moet

toekomstvaste arbeidsvoorwaarden en heeft hierover overleg met

Holland Casino inzetten op de mobiliteit en flexibiliteit van de medewerkers.

de vakbonden. Holland Casino streeft ernaar om in 2017 een

Niet marktconforme arbeidsvoorwaarden, kunnen leiden tot inflexibiliteit,

nieuwe, toekomstbestendige cao af te sluiten.

Voor het nemen van goede beslissingen en voor het informeren van

◊ Holland Casino heeft een control framework, waarin gedocumenteerd

externe partijen is een betrouwbare financiële verslaglegging essentieel.

is hoe de belangrijkste financiële verslagleggingsrisico’s worden

Als deze onvolledig of onjuist is, of niet tijdig beschikbaar, kan dit leiden

beheerst. De belangrijkste maatregelen worden intensief

tot inadequate informatievoorziening en eventueel reputatieschade.

gemonitord op het bestaan en een adequate werking.

◊ Periodiek wordt de opzet van dit control framework opnieuw

een te hoge kostenstructuur en een slechte concurrentiepositie ten

geëvalueerd, waarbij naast het identificeren van mogelijke

opzichte van mogelijke toetreders.

verbeteringen ook wordt gezocht naar mogelijkheden om de
processen efficiënter in te richten.

Project en portfoliomanagement
Holland Casino voert momenteel een groot aantal omvangrijke

◊ De selectie, prioritering en planning van projecten wordt gedaan op

projecten uit. Als deze projecten niet adequaat geprioritiseerd en

basis van een kosten-baten-risico afweging. Voorts is het

beheerst worden, kan dit leiden tot het niet (volledig) realiseren van

topmanagement intensief betrokken bij alle grote projecten.

projectdoelstellingen of inefficiënt gebruik van de middelen danwel
capaciteit van de organisatie.

◊ Het Holland Casino projectmanagement office borgt een
consistente en effectieve wijze om projecten en de projectportfolio
te beheersen. Zo wordt kwaliteit en planning van de projecten, de
kosten, onderlinge samenhang en de voordelen voor de business
intensief gemonitord.

80

Holland Casino heeft vanwege haar business model met kansspelen

◊ Hoewel het liquiditeitsrisico op dit moment beperkt is, monitort

als voornaamste product beperkt last van fluctuerende prijsniveaus met

Holland Casino de liquiditeit- en werkkapitaalpositie en neemt waar

betrekking tot de inkopen.

nodig actie.

Omdat de onderneming vrijwel geen debiteuren en ook geen schulden
heeft, zijn ook de kredietrisico’s en kasstroomrisico’s beperkt. Op basis
van de huidige liquiditeitspositie kunnen kortlopende schulden vrijwel
geheel in één keer worden voldaan. Hierdoor is ook het liquiditeitsrisico
momenteel laag.
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JAARREKENING

BALANS PER
31 DECEMBER 2016

JAARREKENING

WINST-EN
VERLIESREKENING

in duizenden euro, voor winstbestemming

in duizenden euro

ACTIVA

WINST- EN VERLIESREKENING

		
31-12-2016 		
31-12-2015*		

1-1-2015

Vaste activa				
			 2016		2015
Opbrengst Tafelspelen		

253.005		
305.544		

294.209

Troncopbrengst/tips		

22.881		

22.777

Entreeontvangsten		

1.746		

2.034

Horecaopbrengst		

21.580		

20.464

Overige opbrengsten		

3.575		

3.476

Brutobaten1			
Kansspelbelasting		

608.331		

-161.979		

Nettobaten			

Materiële vaste activa

233.261

Opbrengst Speelautomaten		

Nog niet geamortiseerde fees12
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode13

-24.628		

-34.271

Personeelskosten3		

-207.580		

-201.610

-131.615		

-115.188

4

Operationele kosten 		

Brutobedrijfsresultaat			
5

Financieringsbaten 		
6

Financieringslasten 		
7

Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 		

36		

37

-1.101		

-1.772

309		

Resultaat voor vennootschapsbelasting			
Vennootschapsbelasting8		

82.529		

-7.612		

Resultaat na belasting			

576.221

423.254

72.185

1.990

175.331		

134.112		

141.499

14.396		

- 		

-

650		

887		

-

1.092		

1.045		

1.020

197.717		

138.616		

Voorraden14
Vorderingen en overlopende activa

15

704		

691		

544

4.954		

4.861		

4.819

Overige belastingvorderingen11

777		

910		

-

Nog niet geamortiseerde fees12

236		

236		

101.088		

96.184		

Geldmiddelen en kasequivalenten16

144.509

77.709		

Totaal vlottende activa		

107.759		

102.882		

83.072

Totale activa		

305.476		

241.498		

227.581

PASSIVA

		
31-12-2016 		
31-12-2015		

1-1-2015

Eigen vermogen17				
70.785

-

74.161		

2.572		

Vlottende activa				

335

81.773		

6.248		

Totaal vaste activa		

					
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen2		

10

Latente vennootschapsbelasting11

-152.967

446.352		

Immateriële activa9

Wettelijke reserve
Reserve omrekeningsverschillen
Herwaarderingsreserve

70.785

Overige reserve
Onverdeeld resultaat

5.800		

2.572		

1.949

-92		

-70		

-

1.898		1.898		 1.898
102.515		

34.958		

50.909

74.161		

70.785 		

11.953

Totaal eigen vermogen		

184.282		

110.143		

66.709

Langlopende verplichtingen				

OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

Voorzieningen18

9.827		

10.093		

9.092

Bankschulden19

- 		

- 		

40.845

- 		

- 		

3.043

2.730 		

- 		

Afgeleide financiële instrumenten21
		
2016		2015
Overige verplichtingen22

Totaal langlopende verplichtingen		
Resultaat over de verslagperiode		

74.161		

70.785

					

Te betalen vennootschapsbelasting20

- Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten van deelneming			

Overige belastingverplichtingen20

					
Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen			

-22 		

-70

					
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten			

84

Voorzieningen18
Handelscrediteuren en overige schulden22

-70

74.139		

70.715

- 		

10.093		

52.980

Kortlopende verplichtingen

Overig totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden				
-22 		

12.557		

1.999		

1.102		

9.613

88.640		78.997		 69.563
2.018		

- 		

-

15.980		

13.882		

19.681

Af te dragen winst23

- 		

27.281		

-

Bankschulden19

- 		

- 		

7.635

Afgeleide financiële instrumenten21

- 		

- 		

1.400

Totaal kortlopende verplichtingen		

108.637		

121.262		

107.892

Totaal eigen vermogen en verplichtingen		

305.476		

241.498		

227.581
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2016

in duizenden euro

in duizenden euro

MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

KASSTROOMOVERZICHT

Stichtings
kapitaal

Wettelijke
reserves

Herwaarderingsreserve

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal

Stand per 1 januari 2015		

-

1.949

-		 1.898

50.909

11.953

66.709

Resultaat boekjaar		

-

-

-		

-

70.785

70.785

Resultaatbestemming 		
-

-

-		
11.953

-11.953

-

Overige niet-gerealiseerde resultaten		

-

-

-70		

-

-

-

-70

Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten		

-

-

-70		

-

11.953

58.832

70.715

-

-

-		

-

-27.281

-

-27.281

Toevoeging inzake ontwikkelingskosten 		

-

623

-		

-

-623

-

-

Stand per 31 december 2015		

-

2.572

-70		 1.898

34.958

70.785

110.143

Stand per 31 december 2015		

-

2.572

-70		 1.898

34.958

70.785

110.143

Resultaat boekjaar		

-

-

-		

-

74.161

74.161

Resultaatbestemming		
-

-

-		
70.785

-70.785

-

Overige niet-gerealiseerde resultaten		

-

-

-22		

-

-

-

-22

Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten		

-

-

-22		

-

70.785

3.376

74.139

-

-

-		

-

-

-

-

Toevoeging inzake ontwikkelingskosten 		

-

3.228

-		

-

-3.228

-

-

Stand per 31 december 2016		

-

5.800

-92		 1.898

102.515

74.161

184.282

23

Afdracht aan de Staat 		
9

23

Afdracht aan de Staat 		
9

JAARREKENING

VERSLAG RVC

Reserve
omrekenings
verschillen

-

Toelichting

2016

2015

Resultaat na belasting		

74.161

70.785

13

-309

-335

2

24.628

34.271

5,6

1.065

1.735

8,20

7.612

-

Aanpassingen voor: 		
Resultaat uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode
Afschrijvingslasten vaste activa

-

Nettofinancieringslasten
Vennootschapsbelastinglast

		
Mutaties:		
- Vorderingen

15

-93

-42

- Voorraden

14

-13

-147

- Overige activa

11

133

-910

- Handelscrediteuren en overige schulden

22

9.643

9.434

- Voorzieningen

18

631

-7.510

20,22

4.505

-5.860

- Overige verplichtingen

		
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten		

Betaalde vennootschapsbelasting

8

121.963

101.421

-19.990

-

		
Nettokasstroom uit operationele activiteiten 		

86

101.973

101.421
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
OVER HET BOEKJAAR EINDIGEND
OP 31 DECEMBER 2016

KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2016
in duizenden euro

ALGEMENE INFORMATIE
KASSTROOMOVERZICHT

De Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (Holland Casino), statutair gevestigd te ’s-Gravenhage in
Nederland (feitelijk bezoekadres hoofdkantoor: Hoofdweg 640 (2132 MK) Hoofddorp), exploiteert casinospelen en speelautomaten in
Toelichting

2016

2015

Ontvangen rente

5

36

37

Investeringen in immateriële activa

9

-4.440

-1.360

Investeringen in materiële vaste activa

10

-65.308

-26.784

De jaarrekening over het boekjaar 2016 is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals

Resultaat uit verkoop materiële vaste activa

10

225

679

goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS), en artikel 2:362 lid 9 van het Burgelijk Wetboek (BW). Deze geconsolideerde jaarrekening is

Ontvangen dividend

13

240

240

Nederland (inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 33294603).
OVEREENSTEMMINGSVERKLARING IFRS EN NIEUWE EN GEWIJZIGDE IFRS-STANDAARDEN

op 11 april 2017 ondertekend door het Bestuur.

		
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 		

-69.247

-27.188

19,21

-

-53.671

Financieringsfees

6

-

-1.184

Betaalde financieringskosten

6

-541

-903

23

-27.281

-

-27.822

-55.758

Aflossingen leningen

Betaalde winstuitkering

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 		

		
Nettokasstroom 		

4.904

Voor alle periodes tot en met het jaar eindigend op 31 december 2015 heeft Holland Casino haar jaarrekening opgemaakt volgens de
bepalingen van artikel 2:362 lid 9 van het Burgelijk Wetboek (BW). Deze jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2016
is de eerste jaarrekening opgemaakt in overeenstemming met IFRS.

Wij verwijzen naar de paragraaf 'Eerste toepassing van IFRS' voor informatie over de transitie naar IFRS door Holland Casino.
RELEVANTE GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Hierna volgt een uiteenzetting van de belangrijke grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat van
Holland Casino. Deze grondslagen zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in deze jaarrekening.

18.475

		

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

16

96.184

77.709

De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kostprijs. met uitzondering van de volgende posten die op iedere balansdatum

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

16

101.088

96.184

zijn gewaardeerd op een alternatieve basis:
◊

afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat:

◊

niet-afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-

waardering op basis van reële waarde;

verliesrekening: waardering op basis van reële waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's en alle bedragen zijn afgerond naar het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 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.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening 2016 van Holland Casino is door het bestuur opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit.
Presentatievaluta en functionele valuta
De euro (€) is de functionele valuta van Holland Casino en is eveneens de valuta waarin de jaarrekening wordt gepresenteerd.
Vreemde valuta
De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen. Transacties die luiden in
88
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een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment van de transactie. In vreemde valuta luidende monetaire
activa en verplichtingen worden op balansdatum naar de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoersen.
In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa en verplichtingen die tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden naar de
functionele valuta omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de reële waarden werden bepaald. In vreemde
valuta luidende niet-monetaire activa en verplichtingen die op basis van historische kosten worden gewaardeerd, worden niet opnieuw
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GRONDSLAGEN VOOR DE
WINST- EN VERLIESREKENING

omgerekend. Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Koersverschillen en provisies die het gevolg zijn van wisseltransacties worden verantwoord onder overige opbrengsten.

RESULTAATBEPALING
Het resultaat is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Opbrengsten worden in het algemeen verantwoord in het jaar waarin zij

Buitenlandse bedrijfsactiviteiten
De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij overnames opgetreden reële-waarde
correcties, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen op verslagdatum. De opbrengsten en kosten van buiten-

zijn ontvangen; kosten worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen op het moment dat
zij worden geconstateerd.

landse bedrijfsactiviteiten worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoersen op de transactiedata.
OPBRENGSTEN
Valutakoersverschillen worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en worden verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen,

Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoedingen. De activiteiten van Holland

behalve voor zover het valutakoersverschil wordt toegerekend aan minderheidsbelangen.

Casino genereren opbrengsten die kwalificeren als opbrengsten uit het verrichten van diensten. Deze opbrengsten worden verantwoord
naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum en voor zover het resultaat betrouwbaar kan worden geschat.

Belangrijke schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de raad van bestuur oordelen vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en
hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die, gegeven de

OPBRENGST TAFELSPELEN
De opbrengst tafelspelen is het verschil tussen de ontvangen inzetten en de uitkeringen.

omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
OPBRENGST SPEELAUTOMATEN
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden prospectief verwerkt.

De opbrengst Speelautomaten is het verschil tussen de inworpen in en de uitbetalingen van de Speelautomaten, gecorrigeerd voor nog uit
te betalen progressive jackpots.

De belangrijkste schattingen en beoordelingen betreffen voornamelijk
◊

gebruiksduur en waardering van de materiële vaste activa10;

◊

voorziening reorganisatie18;

◊

voorziening personeelsbeloningen18;

◊

lease classificatie4;

◊

zeggenschap deelneming13.

HORECAOPBRENGSTEN
Horecaopbrengsten worden verantwoord op het moment dat het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald
en de inning van de vergoeding is ontvangen of waarschijnlijk is.

TRONCOPBRENGSTEN EN TIPS
Reële waarde

Het betreft hier de bij de tafelspelen en speelautomaten ontvangen troncopbrengst, alsmede fooien ontvangen door horeca- en overig

Voor een aantal waarderingsgrondslagen en toelichtingen is bepaling van de reële waarde vereist, voor zowel financiële als

personeel. Deze opbrengst wordt dagelijks verantwoord na telling van de speelchips.

niet-financiële activa en verplichtingen.

Bij het bepalen van de reële waarde van een actief of een verplichting maakt Holland Casino zoveel mogelijk gebruik van op de markt
waarneembare gegevens. De reële waarden worden ingedeeld naar verschillende niveaus op basis van een reële-waardehiërarchie,
afhankelijk van de inputs op basis waarvan de waarderingstechnieken zijn toegepast. De verschillende niveaus zijn als volgt gedefinieerd:

KOERSRESULTATEN
Het koersresultaat dat is behaald op (vreemde valuta) transacties met gasten in de casino's bestaat uit enkele gesaldeerde stromen.
Deze zijn ingehouden transactiekosten en provisie over creditcardtransacties, betaalde provisie aan GWK-Travelex, en verschillen tussen
vreemde valutakoersen. Het koersresultaat wordt gepresenteerd onder overige opbrengsten in de winst- en verliesrekening.

◊

Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.

◊

Niveau 2: input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de

OPERATIONAL LEASES

verplichting, hetzij rechtstreeks (i.c. in de vorm van prijzen) hetzij indirect (i.c. afgeleid van prijzen).

Activa waarvan de stichting krachtens een leaseovereenkomst het economisch eigendom hebben, worden geclassificeerd als financiële

◊

Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare input).

Indien de inputs die worden gebruikt voor het bepalen van de reële waarde van een actief of verplichting binnen verschillende niveaus van
de reële-waardehiërarchie vallen, dan wordt de bepaalde reële waarde in zijn geheel ingedeeld in hetzelfde niveau van de reële-waardehiërarchie als de input van het laagste niveau die van belang is voor de gehele meting. Holland Casino verwerkt eventuele herrubriceringen
tussen de niveaus van de reële-waardehiërarchie aan het einde van de verslagperiode waarin de wijziging zich heeft voorgedaan.

lease. De stichting heeft het economisch eigendom indien vrijwel alle aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen aan haar zijn
overgedragen. Leaseovereenkomsten waarbij het economisch eigendom van de activa in handen is van derden worden geclassificeerd als
operationele lease. In de classificatie van leaseovereenkomsten als operationele of financiële lease is de economische realiteit leidend (niet
de vorm van het contract). Holland Casino treedt op als lessee in operational leases van speelautomaten en auto's. De geleaste speel
automaten en auto's worden niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operational leases worden linear over de leaseperiode ten laste
van het resultaat gebracht.
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PERSONEELSBELONINGEN

BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE (OMZETBELASTING)/ KANSSPELBELASTING

Kortetermijnpersoneelsbeloningen worden verwerkt als kosten wanneer de daarmee verband houdende dienst wordt verricht. Er wordt een

Voor kansspelen in de zin van de Wet op de kansspelbelasting is Holland Casino vrijgesteld van omzetbelasting. Over de omzet uit

verplichting verwerkt voor het bedrag dat naar verwachting zal worden betaald als Holland Casino een in rechte afdwingbare of feitelijke

kansspelen wordt kansspelbelasting geheven. De horeca-activiteiten van Holland Casino zijn wel onderhevig aan omzetbelasting. De aftrek

verplichting heeft om dit bedrag te betalen als gevolg van verrichte diensten door de werknemer en de verplichting betrouwbaar kan

van voorbelasting voor de gemeenschappelijke baten en lasten is daarom nog maar in beperkte mate mogelijk. De investeringen en

worden bepaald.

kosten, voor zover de aftrek van voorbelasting geheel of gedeeltelijk is uitgesloten, worden daarom inclusief omzetbelasting geactiveerd dan
wel in de rekening van baten en lasten opgenomen.

De nettoverplichting van Holland Casino uit hoofde van overige langetermijnpersoneelsbeloningen worden elders in de jaarrekening
toegelicht. Deze aanspraken worden gedisconteerd om de contante waarde te bepalen. Herwaarderingen worden verwerkt in het resultaat

WINSTBELASTING

in de periode waarin zij optreden.

Holland Casino was vanaf de oprichtingsdatum tot en met het boekjaar 2015 niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Per 2016
is Holland Casino vennootschapsbelastingplichtig. Hiervoor is een regel opgenomen in de winst-en verliesrekening met bijbehorende

PENSIOENREGELING

toelichtingen.

Holland Casino heeft per 1 januari 2015 een pensioenregeling die geclassificeerd is als 'toegezegde bijdrageregeling'. Dit is een pensioen
regeling waarbij vooraf een premie is vastgesteld, welke wordt overgeheveld naar een afzonderlijke entiteit ('Stichting Pensioenfonds Holland

Winstbelastingen

Casino'), en waarbij Holland Casino hierna geen verdere juridische of feitelijke verplichting heeft om aanvullende betalingen te maken.

De winstbelasting op het resultaat over het boekjaar omvat de over de verslaggevingsperiode verschuldigde en verrekenbare winst-

De periodieke betalingen aan het pensioenfonds worden in de winst- en verliesrekening gepresenteerd. Het nog te betalen bedrag

belastingen en latente winstbelastingen. Deze zijn berekend op basis van de geldende belastingwetgeving en -tarieven. Belastingen

(indien van toepassing) wordt per balansdatum als kortlopende schuld gepresenteerd.

op het resultaat omvatten alle belastingen die zijn gebaseerd op fiscale winsten en verliezen. De winstbelasting wordt in de winst- en
verliesrekening verantwoord, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen of

AANDEEL IN RESULTAAT DEELNEMINGEN VERWERKT VOLGENS DE 'EQUITY'-METHODE

totaalresultaat worden opgenomen.

Waardeveranderingen in deelnemingen gewaardeerd volgens de 'equity'-methode worden ten gunste of ten laste van het resultaat
gebracht in de winst- en verliesrekening. Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten van deelneming worden in het overig

In dit geval wordt de belasting in het eigen vermogen of totaalresultaat verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare

totaalresultaat verantwoord. De geaccumuleerde valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten van de deelneming worden

acute belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, alsmede correcties op de

in het overzicht ten laste van het resultaat gepresenteerd als het belang in de deelneming afgestoten wordt. Ontvangen dividenden uit

over de voorgaande jaren verschuldigde belasting. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke

deelnemingen worden in mindering gebracht op de balanspost.

verschillen tussen de waarde van de activa en verplichtingen volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening
gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse

FINANCIERINGSBATEN

verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen

De financieringsbaten van Holland Casino omvatten de rentebaten uit deposito's en tegoeden bij banken.

kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Latente belastingverplichtingen worden verant-

Rentebaten worden verwerkt op basis van de effectieve-rentemethode.

woord voor belastbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen, joint
ventures en contractgerelateerde activa, tenzij de vennootschap in staat is het tijdstip van afwikkeling van het tijdelijke verschil te bepalen

FINANCIERINGSLASTEN

en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal worden afgewikkeld.

De financieringslasten van Holland Casino omvatten het volgende:
◊

rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen;

Er wordt geen latente belastingverplichting opgenomen voor:

◊

commitment, utilisation en agency fees;

1. tijdelijke verschillen die het gevolg zijn van transacties die niet zijn aan te merken als overname en ten tijde van de transactie geen effect

◊

amortisatie financial fees;

◊

rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen.

Rentelasten worden verwerkt op basis van de effectieve-rentemethode.

hebben op het commerciële en fiscale resultaat;
2. de initiële verwerking van goodwill.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing
zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven
(en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten op de balansdatum. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd voor zover de vorderingen en verplichtingen onderdeel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid en de vennootschapsbelasting aan het hoofd van deze fiscale eenheid een afdwingbaar recht hiertoe heeft.
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In 2016 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden omtrent de afschrijvingstermijnen van de verbouwingen en installaties waarbij
rekening gehouden wordt met de gebruiksduur van de activa. Tevens heeft een schattingswijziging plaatsgevonden op de gebruiksduur
van speelautomaten en multiroulettes. Voor meer informatie over deze schattingswijzigingen wordt verwezen naar de toelichting op

ACTIVA

de balans.

IMMATERIËLE ACTIVA

BIJZONDERE WAARDEVERANDERINGEN

Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gedaan. Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten

De boekwaarde van vaste activa wordt aan de realiseerbare waarde periodiek getoetst indien aanwijzingen bestaan voor een bijzondere

worden alleen geactiveerd als de uitgaven betrouwbaar kunnen worden bepaald, het product of proces technisch en commercieel

waardeverandering. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is de

haalbaar is, toekomstige economische voordelen waarschijnlijk zijn en Holland Casino van plan is en over voldoende middelen beschikt

geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering minus de geschatte kosten van voltooiing en de geschatte kosten

om de ontwikkeling te voltooien en het actief te gebruiken of te verkopen. Andere ontwikkelingskosten worden verwerkt in het resultaat

die nodig zijn om de verkoop te realiseren. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen die naar

wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste opname worden geactiveerde ontwikkelingskosten gewaardeerd tegen kostprijs verminderd

verwachting zullen voortvloeien uit het voortgezette gebruik van een actief en uit zijn vervreemding aan het eind van zijn gebruiksduur.

met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Voornoemde toets wordt uitgevoerd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden. Indien de realiseerbare waarde lager is
dan de boekwaarde wordt ter hoogte van het verschil een bijzondere waardeverandering opgenomen in de winst- en verliesrekening en

De overige door Holland Casino verworven immateriële activa met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd

wordt de boekwaarde van het actief verlaagd tot zijn realiseerbare waarde.Voorts wordt, voor zover van toepassing, de lineaire afschrijving

met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De algemene gebruiksduur van immateriële activa

over de resterende gebruiksduur bijgesteld. Indien er aanwijzingen bestaan die duiden op de noodzaak tot het terugnemen van een

is drie jaar. Voor activa met betrekking tot 'Play Digital' en het IT landschap van Holland Casino geldt een afwijkende gebruiksduur van

eerder toegepaste bijzondere waardeverandering wordt de boekwaarde van het actief verhoogd naar de realiseerbare waarde.

5 jaar.
UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN
MATERIËLE VASTE ACTIVA

Uitgestelde belastingvorderingen worden berekend volgens de balansmethode, toegepast op de relevante verschillen die bestaan

Materiële vaste activa bestaan uit gebouwen, terreinen, verbouwingskosten, speelautomaten , speeltafels en overige bedrijfsinstallaties.

tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van activa en verplichtingen. Uitgestelde belastingen worden gewaardeerd op basis van de

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing,

belastingtarieven die naar verwachting van kracht zullen zijn wanneer de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld

met bijzondere waardeverminderingen. De lineaire afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte verwachte gebruiksduur en

uitgaande van de geldende belastingwetgeving en -tarieven. Uitgestelde belastingen worden opgenomen tegen nominale waarde.

zijn berekend op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de geschatte restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare tijdelijke verschillen, de voorwaartse compensatie van fiscale

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

verliezen en de verrekening van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden indien en voor zover het waarschijnlijk is dat toekomstige
Uitgaven voor reparatie en (groot) onderhoud worden alleen geactiveerd (volgens de componentenbenadering) als het waarschijnlijk

fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de niet-gecompenseerde fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden

is dat de actiefpost additionele toekomstige economische voordelen genereert en als de kostprijs van de actiefpost betrouwbaar kan

kunnen worden verrekend.

worden vastgesteld. Alle overige kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht.
DEELNEMINGEN VERWERKT VOLGENS DE 'EQUITY'-METHODE
Materiële vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs

Het 40%- aandeel in Gaming Support B.V., de geassocieerde deelneming van Holland Casino wordt in de jaarrekening opgenomen

bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, installatiekosten, een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten gebaseerd

volgens de 'equity'-methode. Hierbij vindt de eerste opname plaats tegen historische kostprijs waarbij de boekwaarde wordt aangepast

op een normaal niveau van bedrijfsactiviteit en toegerekende interestkosten. De directe opbrengstwaarde is gebaseerd op een

met het aandeel in het resultaat. Ontvangen dividenden worden op de boekwaarde in mindering gebracht. Geassocieerde deel-

verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

nemingen worden opgenomen vanaf het moment dat invloed van betekenis is verworven tot het moment dat die invloed niet meer
bestaat. Resultaten van transacties met geassocieerde deelnemingen worden geëlimineerd naar rato van het kapitaalbelang in de

DE GESCHATTE ECONOMISCHE LEVENSDUUR IS IN HET ALGEMEEN VOOR

Gebouwen

20 jaar

Verbouwingen

12 jaar

Installaties
Speelautomaten en Multi Roulettes
Andere vaste bedrijfsmiddelen

94

geassocieerde deelneming. Eventuele bijzondere waardeverminderingen van Gaming Support B.V. worden niet geëlimineerd.

5 - 12 jaar

Verliezen op geassocieerde deelnemingen worden verwerkt tot het bedrag van de netto-investering in de deelneming, waarin naast de
boekwaarde ook eventueel verstrekte leningen aan de deelneming zijn begrepen. Voor het aandeel in verdere verliezen wordt alleen een
voorziening opgenomen indien Holland Casino zich daarvoor aansprakelijk heeft gesteld.

7 jaar
3 - 8 jaar
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Ongerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met Gaming Support B.V. worden geëlimineerd naar rato van het belang dat de

plichtingen en feitelijke verplichtingen. Voorzieningen worden bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken

Holland Casino in Gaming Support B.V. heeft. Ongerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd als niet-gerealiseerde

op basis van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van

winsten, maar alleen voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.

geld en van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting. De oprenting van de voorziening wordt verwerkt als financieringslast.

DOCHTERONDERNEMINGEN

Voorziening ontmantelingskosten

De Stichting Beheer Fooiengelden (SBF) is volgens IFRS 10 economisch gezien een 100% dochter. De individuele activa en passiva van de

In deze voorziening zijn de verwachte contractuele ontmantelingskosten opgenomen voor het in oorspronkelijke staat brengen van

SBF wordt meegeconsolideerd in de jaarrekening van Holland Casino.

gehuurde gebouwen en terreinen. De voorziening wordt getroffen voor de daarmee samenhangende kosten op het moment de
verplichting tot ontmanteling gevormd wordt.

ACTIVA AANGEHOUDEN VOOR DE VERKOOP
Voor verkoop aangehouden activa worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reële waarde onder aftrek van

Voorziening personeelsbeloningen (jubileumverplichting)

verkoopkosten. Bij classificatie van activa voor verkoop worden eventuele bijzondere waardeverminderingen ten laste van het resultaat

De nettoverplichting van Holland Casino uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen, met uitzondering van pensioenregelingen,

gebracht. Voor de waardebepaling is, indien noodzakelijk, gebruik gemaakt van externe taxaties.

is het bedrag van de toekomstige beloning die werknemers hebben verdiend in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande
perioden. Deze verplichting wordt ingeschat met behulp van de ‘projected unit credit’-methode en wordt verdisconteerd tot de contante

VOORRADEN

waarde. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van obligaties met een waardering van de kredietwaardigheid van AA,

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs op basis van de 'first in first out' (FIFO) methode of lagere netto-opbrengst-

waarvan de looptijd de termijn van de verplichtingen van Holland Casino benadert.

waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Voorziening reorganisatie
HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN

Een reorganisatievoorziening wordt opgenomen wanneer Holland Casino een gedetailleerd en geformaliseerd herstructureringsplan

Deze vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste opname worden ze gewaardeerd tegen

heeft goedgekeurd, en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. Er wordt geen voorziening

geamortiseerde waarde op basis van de effectieve interestmethode, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het

getroffen voor toekomstige operationele verliezen.

risico van oninbaarheid.
Voorziening verlieslatende contracten
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

De voorziening voor verlieslatende contracten wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de verwachte kosten van het beëindigen

Geldmiddelen en kasequivalenten zijn opgenomen tegen hun nominale waarden. Indien banktegoeden niet ter vrije beschikking van

van het contract of, als deze lager is, tegen de contante waarde van de verwachte nettokosten van de voortzetting van het contract.

Holland Casino staan wordt hiermee rekening gehouden in de waardering.

Voordat een voorziening wordt getroffen, verwerkt Holland Casino eerst een eventueel bijzonder waarde-verminderingsverlies op de
activa die gerelateerd zijn aan het contract.

EIGEN VERMOGEN
Het stichtingskapitaal betreft het bij de oprichting op 22 januari 1974 gestorte kapitaal van honderd gulden (45 euro). De post

Voorziening AOV-uitkeringen

wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen en een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten. De

De voorziening AOV-uitkeringen is gevormd voor werknemers die onder de voormalige verzekering vallen. Deze verzekering keert AOV uit

reserve omrekeningsverschillen betreft de omrekening van vreemde valuta voortvloeiend uit de deelneming. De herwaarderingsreserve

totdat de werknemer 62 jaar wordt. Holland Casino heeft besloten de AOV-uitkering aan deze personen tot 67 jaar uit te keren.

is een wettelijke reserve en heeft betrekking op de herwaardering van materiële vaste activa. Voor deze panden en terreinen is een
herwaarderingsreserve gevormd indien de reële waarde hoger is dan de aanschafwaarde. De overige reserve betreft het toegekende

BANKSCHULDEN

resultaat aan de Stichting. Conform artikel 17 van de Beschikking Casinospelen 1996 alsmede artikel 14 van de Statuten van Holland

Bij eerste opname worden opgenomen leningen gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste opname worden deze leningen verant-

Casino zal een deel van het onverdeeld resultaat afgedragen worden aan de Staat.

woord tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve interestmethode. Direct toerekenbare transactiekosten worden daarbij
geactiveerd en gesaldeerd met de opgenomen leningen. Als er geen uitstaande schulden meer zijn aan de passivazijde van de

Voor nadere toelichting zie noot 17.

balans, worden deze transactiekosten geactiveerd en aan de activazijde gepresenteerd als 'nog niet geamortiseerde fees'. De effectieve
rentelasten (indien er leningen zijn geweest gedurende het jaar) worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en

VERPLICHTINGEN

verantwoord in de winst- en verliesrekening.

De verplichtingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. Tenzij anders vermeld worden verplichtingen na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve interestmethode.

UITGESTELDE BELASTINGEN
Uitgestelde belastingen worden toegepast op de relevante, tijdelijke verschillen die bestaan tussen de boekwaarde en de fiscale waarde

VOORZIENINGEN

van activa en verplichtingen van Holland Casino. Uitgestelde belastingen worden gewaardeerd op basis van de belastingtarieven die

Voorzieningen worden alleen gevormd voor op de balansdatum bestaande verplichtingen. Dit betreffen in rechte afdwingbare ver96
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naar verwachting van kracht zullen zijn wanneer de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld uitgaande van de
geldende belastingwetgeving en -tarieven. Uitgestelde belastingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Uitgestelde belasting
vorderingen worden slechts opgenomen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst en/of andere tijdelijke
verschillen aanwezig zijn waarmee de uitgestelde belastingvordering verrekend kan worden.
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GRONDSLAGEN
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht bestaat uit de kasstromen uit operationele, investerings- en financiëringsactiviteiten. De operationele kasstroom

Voor de voorwaartse compensatie van fiscale verliezen en de verrekening van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden neemt Holland

wordt gepresenteerd op basis van de indirecte methode en is opgesteld aan de hand van de vergelijking tussen begin- en eindbalans

Casino een uitgestelde belastingvordering op indien en voor zover het waarschijnlijk is dat toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn

van het betreffende boekjaar. Hierbij wordt het resultaat aangepast voor mutaties die niet hebben geleid tot ontvangsten of uitgaven

waarmee de niet gecompenseerde fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden kunnen worden verrekend.

gedurende het boekjaar. De investerings- en financieringskasstromen worden volgens de directe methode gepresenteerd.

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Er is voor gekozen om het ontvangen dividend te presenteren als investeringskasstroom en de ontvangen rente als investeringskasstroom

Afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde; eventuele direct toerekenbare

en de betaalde financieringskosten als financiële kasstroom, omdat deze voortvloeien uit investerings- dan wel financieringsactiviteiten van

transactiekosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste opname worden afgeleide financiële

Holland Casino. Betaalde winstuitkering is gepresenteerd als financiële kasstroom.

instrumenten tegen reële waarde gewaardeerd, en eventuele wijzigingen daarin worden verwerkt in het resultaat.

De reële waarden zijn een indicatie van prijzen die gehanteerd zouden worden tijdens reguliere markttransacties. De gehanteerde
'highest and best use' tijdens de bepaling van de reële waarden was de afkoop van de instrumenten. In september 2015 zijn de
derivaten ook daadwerkelijk afgekocht. Daarvoor maakten de derivaten onderdeel uit van het risicobeheer t.a.v. de kasstroomrisico's
van Holland Casino.

Hedge accounting
In 2015 zijn alle lopende rentederivaten afgewikkeld. Als gevolg hiervan zijn de rentederivaten op de openingsbalans verwerkt tegen hun
reële waarde (7.488K euro) en is het negatieve resultaat verbonden aan de afkoop van deze rentederivaten volledig ten laste van het
resultaat in 2015 gebracht.

MANCOVERPLICHTING
De verplichtingen met betrekking tot de niet ingewisselde jetons, chips en tokens worden opgenomen tegen hun nominale waarde, onder
aftrek van dat deel van de jetons, chips en tokens waarvan verwacht wordt dat de bezoekers ze niet meer ter omwisseling aanbieden.

JACKPOTVERPLICHTING
De verplichtingen met betrekking tot de jackpotverplichting worden opgenomen tegen de reële gemeten jackpotstanden.

FAVORITES PROGRAMMA
Met de Favorites Card wordt vanaf het eerste bezoek voor (speel)geld of korting voor een hapje of drankje gespaard. Er worden punten
gespaard op de speelautomaten en aan de bar of in het restaurant. In geselecteerde vestigingen worden ook punten gespaard aan
de live speeltafels.

Er bestaan verschillende kaarten (Welcome, Black, Platinum en Diamond Card) waar steeds meer privileges aan gekoppeld zijn.
Deze verplichting wordt opgenomen voor het aantal openstaande punten per jaareinde gebaseerd op een nominaal bedrag per punt.

De opbrengsten worden toegerekend aan het loyaliteitsprogramma en de andere componenten van de verkooptransactie. De verwerking
van het aan het loyaliteitsprogramma toegerekende bedrag wordt uitgesteld en wordt pas als opbrengst verantwoord wanneer Holland
Casino haar verplichting uit hoofde van het programma tot het met korting leveren van producten heeft vervuld, of wanneer het niet
meer waarschijnlijk is dat de punten uit hoofde van het programma nog zullen worden ingeruild.
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AANSLUITING VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI 2015
Dutch Gaap

Aanpassingen
Dutch Gaap

Waardering
mutatie IFRS

Presentatiemutatie IFRS

IFRS

1.949			

-

-

1.949

Eigen vermogen

Deze jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2016 is de eerste jaarrekening opgemaakt in overeenstemming met
IFRS. Voor alle periodes tot en met het jaar eindigend op 31 december 2015 heeft Holland Casino haar jaarrekeningen opgemaakt
volgens de bepaling van Titel 9 Boek 2 BW.

Wettelijke reserve			

Herwaarderingsreserve						

1.898		

1.898

Overige reserve			

52.954		 1.667

8.241

-11.953

50.909

Onverdeeld resultaat			

-		

-

-

11.953

11.953

Totaal eigen vermogen			
54.903		1.667

10.139

-

66.709

389

-18.705

-

-

-43.410

-

Holland Casino heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met IFRS voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016,
samen met de vergelijkende periode eindigend op 31 december 2015. Bij het opstellen van deze jaarrekening is de openingsbalans van

Voorzieningen			
18.316			

de financiele positie per 1 januari 2015 gebruikt van Holland Casino. Dit betreft de datum van overgang naar IFRS.
Langlopende schulden			

43.410			

in duizenden euro
AANSLUITING VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI 2015

Langlopende verplichtingen

AANSLUITING VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI 2015

Voorzieningen			

-			

-

9.092

9.092

Bankschulden			

-			

-

40.845

40.845

Afgeleide financiële instrumenten

(C)		

-			

478

2.565

3.043

Overige verplichtingen			

-			

-

-

-

Totaal langlopende verplichtingen			
-		-

478

52.502

52.980

Dutch Gaap

Aanpassingen
Dutch Gaap

Waardering
mutatie IFRS

Presentatiemutatie IFRS

IFRS

Vaste activa
Immateriële activa			
Materiële vaste activa

(A)		

1.990			

-

-

1.990

128.796		 1.667

11.036

-

141.499

Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode (B)		
1.050			
-30		
1.020

Kortlopende verplichtingen

Totaal vaste activa			
131.836		1.667

Voorzieningen			

-			

-

9.613

9.613

Handelscrediteuren en overige schulden			

-		 3.442

-

66.121

69.563

Overige belastingverplichtingen			

-		 -3.442

-

23.123

19.681

Belastingen			23.123			

-

-23.123

-

Bankschulden			9.035			

-

-1.400

7.635

11.006

-

144.509

Vlottende activa
Voorraden			673			

-

-129

544

Vorderingen en overlopende activa			

4.690			

-

129

4.819

Geldmiddelen en kasequivalenten			

77.709			

-

-

77.709

Diverse schulden			

66.121			

-

-66.121

-

Totaal vlottende activa			
83.072		-

-

-

83.072

Afgeleide financiële instrumenten			

-			

-

1.400

1.400

Totaal kortlopende verplichtingen			
98.279		-

-

9.613

107.892

11.006

-

227.581

Totale activa			 214.908		 1.667

11.006

-

227.581
Totaal eigen vermogen en verplichtingen			

100

214.908		 1.667
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Mutaties
openingsbalans*

Aanpassingen
Dutch Gaap

Waardering
mutatie IFRS

Presentatiemutatie IFRS

JAARREKENING

VERSLAG RVC

Dutch Gaap

IFRS

Mutaties
openingsbalans*

Aanpassingen
Dutch Gaap

Waardering
mutatie IFRS

Presentatiemutatie IFRS

IFRS

-		

-

-

2.572

-		
-70

-

-70

Eigen vermogen

Vaste activa
Immateriële activa		
Materiële vaste activa

VERSLAG BESTUUR

AANSLUITING VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 31 DECEMBER 2015

AANSLUITING VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 31 DECEMBER 2015
Dutch Gaap
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2.572

-		
12.703

-

-

2.572

1.206

1.697

-

134.112

Wettelijke reserve		

2.572

Reserve omrekeningsverschillen		-

(A)

118.506

Nog niet geamortiseerde fees		

-

-		

-

887

887

Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode (B)

1.050

-30		

25

-

1.045

Overige reserve		

92.359

1.722

887

138.616

Onverdeeld resultaat 		

-

Totale vaste activa		
122.128
12.673

1.206

Herwaarderingsreserve		

-

1.898

-

-

-

1.898

-2.045		

-

-55.356

34.958

11.953

1.206

2.270

55.356

70.785

Totaal eigen vermogen		
94.931
11.806

1.206

2.200

-

110.143

Voorzieningen		
10.806
389

-		
-11.195

-

Langlopende schulden		

-

Overige vorderingen
Nog niet geamortiseerde fees		

887

-		

-

-887

-

Vlottende activa

-

-

-

-

-

Voorraden		899

-		

-

-208

691

Vorderingen en overlopende activa		

5.799

-		

-

-938

4.861

Overige belastingvorderingen		

-

-		

-

910

910

Voorzieningen		-

-		 -

10.093

10.093

Nog niet geamortiseerde fees		

-

-		

-

236

236

Bankschulden		-

-		 -

-

-

Geldmiddelen en kasequivalenten		

96.184

-		

-

-

96.184

Afgeleide financiële instrumenten		

-		

-

-

-

-

-

102.882

Overige verplichtingen		-

-		 -

-

-

Totaal langlopende verplichtingen		 -

-

10.093

10.093

1.102

1.102

Totale vlottende activa		
102.882
-

Totale activa		

225.897

12.673

-

1.206

1.722

-

Langlopende verplichtingen

-

-		

241.498
Kortlopende verplichtingen

* De mutaties openingsbalans betreffen de mutaties voor Dutch Gaap en IFRS in 2015, zie 'Aansluiting van het eigen vermogen per
1 januari 2015'.

Voorzieningen		-

-		 -

Handelscrediteuren en overige schulden		

-

-

3.362

-

75.635

78.997

Overige belastingverplichtingen		-

-

-3.362

-

17.244

13.882

Belastingen		 17.244

-		

-

-17.244

-

Bankschulden		-

-		 -

-

-

Af te dragen winst		

27.281

-		

-

-

27.281

Diverse schulden		

75.635

-		

-

-75.635

-

Afgeleide financiële instrumenten

(C)

-

478

-

-478

-

Totaal kortlopende verplichtingen		
120.160

478

-

-478

1.102

121.262

12.673

1.206

1.722

-

241.498

Totaal eigen vermogen en verplichtingen		

225.897

* De mutaties openingsbalans betreffen de mutaties voor Dutch Gaap en IFRS in 2015, zie 'Aansluiting van het eigen vermogen per
1 januari 2015'.
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Aanpassingen
Dutch Gaap

VERSLAG BESTUUR

VERSLAG RVC

JAARREKENING

TEKSTUELE TOELICHTING OVER EFFECT OP DE RESULTAATREKENING, DE BALANS EN HET KASSTROOMOVERZICHT

AANSLUITING VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2015

WINST- EN VERLIESREKENING

KERNCIJFERS

De overgang naar IFRS heeft gevolgen voor de winst-en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht.

Waardering
mutatie IFRS

Presentatiemutatie IFRS

IFRS

Opbrengst Tafelspelen		

233.261				

-

-

233.261

Opbrengst Speelautomaten		

294.209				

-

-

294.209

Tekstuele toelichting over effect op de resultaatrekening, de balans en het kasstroomoverzicht.
De overgang naar IFRS heeft gevolgen voor de winst-en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht.

Troncopbrengst/tips		

22.777				

-

-

22.777

Entreeontvangsten		

2.034				

-

-

2.034

Horecaopbrengst		

20.464				

-

-

20.464

-

-

3.476

-			

-

-

576.221

activa van 1,7 miljoen euro per 1 januari 2015 en 2,9 miljoen euro per 31 december 2015.

-152.967				

-

-

-152.967

Bij de conversie naar IFRS heeft Holland Casino geopteerd voor de ‘deemed cost approach’; een keuzemogelijkheid die slechts

-		423.254

eenmalig kan worden toegepast bij eerste toepassing van IFRS. Hierbij heeft Holland Casino ervoor gekozen om een deel van de

Overige opbrengsten		

3.476				

Brutobaten		
576.221

Kansspelbelasting		

Nettobaten		423.254

-

-

A Materiële vaste activa
In 2014 en 2015 zijn uitgaven voor installatie van speelautomaten als operationele kosten verantwoord. In overeenstemming met
Dutch gaap en IFRS worden installatiekosten geactiveerd. Deze aanpassing resulteert in een hogere waardering van materiele vaste

panden in eigendom en de daartoe behorende eigen terreinen te waarderen op reële waarde. Holland Casino anticipeert hiermee
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

-				

Personeelskosten		

-202.071				

Operationele kosten

(A)

-116.406

Afschrijvingen

(A)

-35.957

Bijzondere baten en lasten		

1.751			
-545			

461				

Brutobedrijfsresultaat		
69.281

1.206			

-1.972				

-

-34.271

-34.271

op een toekomstige privatisering waarbij de presentatie van de reële waarde van de panden bijdraagt aan het inzicht. Bij deze

-

461

-201.610

systematiek is een nieuwe kostprijs bepaald per 1 januari 2015 waarbij tevens de cumulatieve afschrijving op nihil is gesteld. Tevens

87

-620

-115.188

1.611

34.891

-

-

-461

-

1.698

-

72.185

237

1735

-

Financiële baten en lasten

(D)

Financieringsbaten

(D)						

37

37

Financieringslasten

(D)						

-1.772

-1.772

Aandeel in resultaat deelnemingen
(B)					
verwerkt volgens de 'equity'-methode

335		

heeft Holland Casino de gebruiksduur en restwaarde voor deze panden opnieuw bepaald. De nieuwe kostprijs voor deze panden
van 35,8 miljoen euro en voor terreinen van 8,9 miljoen euro is gebaseerd op een taxatierapport van een externe vastgoedspecialist.
Voor deze panden en terreinen is een herwaarderingsreserve gevormd indien de reële waarde hoger is dan de aanschafwaarde.
Het totaal effect bedraagt 10,2 miljoen euro op materiële vaste activa en eigen vermogen per 1 januari 2015 en 12,1 miljoen euro per
31 december 2015.

De toepassing van de componenten-benadering is verplicht onder IFRS en heeft een positief effect op het eigen vermogen van
0,8 miljoen euro per 1 januari 2015 en 0,7 miljoen per 31 december 2015.
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B
Resultaat voor vennootschapsbelasting		

67.309

1.206			

2.270

Vennootschapsbelasting							

-

Resultaat na belasting								

C De waardeveranderingen van de rentederivaten tot 1 januari 2015 worden in het eigen vermogen geboekt, wat leidt tot een hoger
70.785

							
OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT
Resultaat over de verslagperiode								

Gaming Support is als deelneming met invloed van betekenis geclassificeerd en verwerkt volgens de 'equity'-methode.

70.785

resultaat over 2015.
Op dit contract werd kostprijshedge accounting toegepast. Onder IFRS is kostprijshedge accounting niet toegestaan en dient dit

70.785

contract (aangezien het een derivaat betreft) per 1 januari 2015 op reële waarde gewaardeerd te worden. Dit leidt tot een aanpassing
in de openingsbalans per 01-01-2015 van 478K euro.

Overig totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden:			
- Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse
activiteiten van deelneming
(B)					

-70		

-70

D Financiële baten en lasten worden nu separaat gepresenteerd.

							
Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen							

-70

alsmede gewijzigde terminologie.

							
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten							

104

De kolom presentatiemutatie IFRS betreft voornamelijk het uitsplitsen van vorderingen en verplichtingen in een kort- en langlopend deel,

70.715
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NIEUWE OF GEWIJZIGDE STANDAARDEN
Holland Casino heeft geen nieuwe standaarden, wijzigingen van bestaande standaarden of interpretaties vrijwillig vervroegd toegepast.
Holland Casino onderzoekt momenteel de consequenties van de volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van
bestaande standaarden. De volgende standaarden zijn gepubliceerd, maar nog niet verplicht voor het boekjaar 2016:

IFRS 9 FINANCIËLE INSTRUMENTEN

KERNCIJFERS

VERSLAG BESTUUR

VERSLAG RVC

JAARREKENING

TOELICHTING OP DE
WINST-EN VERLIESREKENING
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven

1. OPBRENGSTEN

IFRS 9, gepubliceerd in juli 2015, vervangt de huidige regelgeving van IAS 39 Financiële instrumenten: Opname en Waardering. IFRS 9
bevat herziende regelgeving ten aanzien van de classificatie en waardering van financiële instrumenten, inclusief een nieuw ‘verwacht

			
2016		2015

kredietverliesmodel’ (expected credit loss model) om bijzondere waardeverminderingen op financiële activa te berekenen, en nieuwe

Opbrengst Tafelspelen		

253.005		

233.261

algemene hedge-accountingvereisten. Ook de bepalingen van IAS 39 ten aanzien van opname en het niet meer opnemen van

Opbrengst Speelautomaten		

305.544		

294.209		

financiële instrumenten zijn overgenomen in de nieuwe standaard. IFRS 9 is effectief voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2018,

Baten voor kansspelbelasting			

558.549		

527.470

met de mogelijkheid tot eerdere invoering van de standaard. Holland Casino analyseert de potentiële impact op de jaarrekening als
gevolg van de toepassing van IFRS 9.

Kansspelbelasting		

-161.979		

-152.967

		
-161.979		
-152.967

IFRS 15 OMZET UIT CONTRACTEN MET KLANTEN

					

IFRS 15 stelt een alomvattend kader voor het bepalen of, hoeveel en wanneer opbrengsten opgenomen worden. Het vervangt de bestaande

De opbrengst Tafelspelen en Speelautomaten is onderhevig aan kansspelbelasting. Het tarief bedraagt 29 procent van de opbrengst. 		

regelgeving ten aanzien van omzetverantwoording, met inbegrip van IAS 18 Opbrengsten, IAS 11 Onderhanden projecten en IFRIC 13
Loyaliteitsprogramma’s. IFRS 15 is effectief voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2018, met de mogelijkheid tot eerdere invoering
van de standaard.

Holland Casino verwacht een minimale impact op haar omzetverantwoording na invoering van IFRS 15. Gezien de aard van haar
activiteiten (het exploiteren van casinospelen en speelautomaten), wordt verwacht dat aan de prestatieverplichtingen wordt voldaan op
de dag dat de 'contracten' ontstaan tussen klanten en Holland Casino. Dit houdt in dat de omzet terstond kan worden verantwoord, en
dit leidt niet tot verandering ten opzichte van de huidige omzetverantwoording.

Troncopbrengst/tips					
Troncopbrengst		

21.644		

21.557

Tips		

1.237		

1.220

		
22.881		
22.777
					
Entreeontvangsten			

1.746		

2.034

					
Horecaopbrengst					
Horeca (bruto)		

45.676		

39.946

IFRS 16 LEASES

Uitbestede horeca		

1.045		

1.313

Op 13 januari 2016 is de nieuwe standaard over lease accounting, IFRS 16 Leases, gepubliceerd. IFRS 16 moet verplicht worden toegepast

Verstrekkingen aan gasten (tegen verkoopprijs)		

-25.141		

-20.795

vanaf 1 januari 2019. De boekhoudkundige behandeling van leasecontracten zal fundamenteel veranderen. IFRS 16 elimineert het

		
21.580		
20.464

huidige model van verwerking, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen financiële lease (on balance) en operationele leasing

					

(off balance). In plaats daarvan komt er één model voor de verwerking, die vergelijkbaar is met de huidige financiële lease accounting.

Overige opbrengsten					

Holland Casino zal de komende tijd de impact van de nieuwe standaard inventariseren. Naar verwachting zal deze standaard een
aanzienlijke impact hebben op de balans. Een mogelijk scenario zou inhouden dat voor alle huidige operationele leases en huur
verplichtingen (off balance onder IAS 17) waarin Holland Casino optreedt als lessee/huurder, onder IFRS 16 de betreffende activa en
lease- en huur verplichtingen op de balans komen te staan. De impact op het balanstotaal zal waarschijnlijk tussen de 100 en 150
miljoen euro liggen. Impactbepaling vindt in 2017 plaats.

106

			

Parkeergelden		

2.389		

2.336

Koersresultaten		

967		

921

Overige		

219		

219

		
3.575		
3.476
					
Nettobaten			

446.352		

423.254
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Het reglement van de Stichting Pensioenfonds Holland Casino voorziet in geen enkel opzicht in de mogelijkheid tot bijstortingen in
en/of onttrekkingen aan het fonds. Het pensioenfonds stelt jaarlijks de kostendekkende premie vast, welke nodig is voor de nominale

2. AFSCHRIJVINGSKOSTEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

pensioenopbouw in het betreffende jaar. De kostendekkende premie is hierbij gelijk aan de som van de actuariële premie van de

			
2016		2015
Afschrijvingskosten immateriële activa 		

764		

778

Afschrijvingskosten materiële vaste activa 		

23.864		

33.493

			

24.628		

pensioenopbouw in het betreffende jaar, de risicopremies, de solvabiliteitsopslag en de kostenopslag. De kostendekkende premie bevat
derhalve geen elementen die betrekking hebben op de opgebouwde pensioenen in het verleden dan wel betrekking hebben op de
financiële positie van het fonds. Holland Casino kan niet worden aangesproken voor tekorten of overschotten in het pensioenfonds.

34.271

Het risico van tekorten of overschotten is volledig voor rekening van de deelnemers aan de pensioenregeling.

Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa 		

- 		

-

Jaarlijks wordt door CAO partijen besloten of de pensioenregeling per 1 januari van het volgende jaar uit de overeengekomen premie

Bijzondere waardeverminderingen immateriële activa 		

- 		

-

gefinancierd kan blijven worden of dat een aanpassing van de regeling noodzakelijk is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een opgave

door het pensioenfonds van het verwachte opbouwpercentage dat (financieel) realiseerbaar is uit de afgesproken premie voor het
		
- 		
Totaal afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 			

24.628		

34.271

volgende jaar. Naast aanpassing van het opbouwpercentage kan door CAO partijen ook tot een alternatieve aanpassing van de
regeling besloten worden. Randvoorwaarde voor de aanpassing is dat te allen tijde de kostendekkende premie binnen het afgesproken
premieniveau blijft. Komen CAO partijen er niet uit samen, dan zal het pensioenfonds tot een benodigde aanpassing van het opbouw
percentage besluiten en deze doorvoeren.

3. PERSONEELSKOSTEN

			
2016		2015

De pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloon-regeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar en een fiscaal
minimale franchise.

Salarissen 		

152.806		

154.488

Verloning WAO/WIA 		

194		

295

Sociale lasten 		

22.448		

20.668

In 2016 heeft Holland Casino aan het Bestuur van het Pensioenfonds kenbaar gemaakt om, mede in verband met de aanstaande

Pensioenlasten 		

19.674		

14.931

privatisering, de pensioenen elders te willen onderbrengen. In dit verband is de uitvoeringsovereenkomst medio 2016 opgezegd. Na

Indirecte personeelskosten 		

10.298		

9.778

een periode van onderhandeling is er een vaststellingsovereenkomst ter hoogte van 4,3 miljoen euro overeengekomen met het Bestuur

Dotatie (vrijval) reorganisatievoorziening 		

1.500		

-461

van het Pensioenfonds. Ook zijn er afspraken gemaakt over de tijdelijke voortzetting van de uitvoering van de pensioenregeling. Op 30

Dotatie (vrijval) jubileumuitkeringen 		

660		

1.911

december is de vaststellingsovereenkomst met het Bestuur van het Pensioenfonds getekend en is een reservering getroffen voor 4,3 miljoen

		
207.580		
201.610

euro. In deze overeenkomst wordt uitgegaan van een ingangsdatum per 1 juli 2017. Tevens is er een conceptovereenkomst met Stap APF
onderhandeld. De definitieve datum van de overgang nog niet vastgesteld.

SOCIALE LASTEN

INDIRECTE PERSONEELSKOSTEN

Hieronder is opgenomen het werkgeversaandeel sociale lasten voor 14,0 miljoen euro (2015: 12,3 miljoen euro). Verder vallen hieronder

Dit betreffen onder andere kosten voor werving en selectie, opleidingen, bedrijfskantine, bedrijfskleding en huur parkeerplaatsen

de kosten voor de zorgwet voor 8,4 miljoen euro (2015: 8,4 miljoen euro).

personeel.

PENSIOENLASTEN

KOSTEN REORGANISATIEVOORZIENING

Dit betreft de werkgeverspremie die in het boekjaar verschuldigd is. Holland Casino heeft de pensioenregeling ondergebracht bij de Stichting

Dit betreft in 2016 een dotatie van 1,5 miljoen euro in verband met de sluiting van Holland Casino Schiphol en het Pensioenburo.

Pensioenfonds Holland Casino. Op basis van de bepalingen in de pensioenregeling kwalificeert deze als een toegezegde bijdrage
pensioenregeling. Holland Casino heeft de premie die verschuldigd is aan de Stichting Pensioenfonds Holland Casino als last in de winst-

KOSTEN JUBILEUMUITKERINGEN

en verliesrekening verantwoord.

Dit betreft met name de toename in de fte's in verband met de insourcing F&B in Enschede, Leeuwarden en Utrecht en de lager gehanteerde vertrekkansen voor jongere deelnemers. Vorig jaar betrof dit een eenmalige last (1,5 miljoen euro) in verband met de dotatie van
de voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen na een 40-jarig dienstverband.
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PERSONEELSBEZETTING
In 2016 waren er gemiddeld 3.321 medewerkers (2015: 3.081 medewerkers) in dienst van Holland Casino (exclusief stand-by medewerkers

5. FINANCIERINGSBATEN

en stagiaires). De verdeling over de afdelingen was als volgt:
			
2016		2015
Rentebaten uit deposito’s en tegoeden bij banken		

PERSONEELSBEZETTING PER AFDELING

36		

37

			36		37

			
2016		2015
Tafelspelen		1.364		

1.299

Speelautomaten		250		

227

Services		565		

526

Horeca		537		

413

Overige		605		

616

6. FINANCIERINGSLASTEN

			
2016		2015

			3.321		3.081

Het aantal medewerkers ultimo 2016 was 3.441 (ultimo 2015: 3.198).

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

72		

383

Financieringslasten (commitment fee, utilisation fee, etc.)		

469		

520

Amortisatie financial fees		

236		

809

Rentelasten als gevolg van oprenting en/of discontering voorzieningen		

324		

60

			

1.101		

1.772

4. OPERATIONELE KOSTEN
7. RESULTAAT UIT DEELNEMINGEN
			
2016		2015
Bedrijfskosten		

63.271		

54.968

			
2016		2015

Huisvestingskosten		

27.597		

26.833

Gaming Support B.V.		

Marketingkosten		

21.138		

15.603

			
-309		

Automatiseringskosten		

18.490		

16.576

Desinvesteringen materiële vaste activa		

201		

621

Aanloopkosten		

214		

-

Overige operationele kosten		

704		

587

			

131.615		

-309		

-335

8. VENNOOTSCHAPSBELASTING TEN LASTE GEBRACHT VAN HET RESULTAAT

115.188

De bedrijfskosten betreffen voornamelijk onderhoudskosten, leasekosten speelautomaten, adviseurskosten en inkopen Food & Beverage.

			
2016		2015
Acute belastingen		

22.008		

-

Latente vennootschapsbelasting		

-14.396		

-

Totale vennootschapsbelasting			
7.612		

Accountantshonoraria
Wettelijke accountantscontrole (Deloitte Accountants B.V.)		

-		

215

Andere assuranceopdrachten (Deloitte Accountants B.V.)		

- 		

39

Wettelijke accountantscontrole (KPMG Accountants N.V.)		

190		

-

Andere assuranceopdrachten (KPMG Accountants N.V.)		

24		

-

Belastingadviesdiensten (Meijburg & Co)		

43 		

56

Overige dienstverlening (Deloitte Accountants B.V.)		

176 		

-

-335

-

			433		310
Bovenstaande kosten zijn exclusief btw en zijn verantwoord onder de bedrijfskosten.
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2016		

TOELICHTING
OP DE BALANS

Resultaat voor belasting			

in duizenden euro, tenzij anders aangegeven

AANSLUITING BRUTO RESULTAAT MET HET BELASTBAAR BEDRAG

81.773

JAARREKENING

VERSLAG RVC

				

9. IMMATERIËLE ACTIVA

Permanente verschillen:				
Beperkt aftrekbare kosten		

554		

Energie aftrek		

-5		

Ontwikkelingskosten

Deelnemingsvrijstelling		-309		
			

240

Tijdelijke verschillen: 				
Fiscaal lagere afschrijving		

Software

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde		

9.369

2.135

958

12.462

Cumulatieve afschrijvingen		

-8.378

-2.094

-

-10.472

Stand per 1 januari 2015		

991

41

958

1.990

Investeringen – intern ontwikkeld		

601

-

759

1.360

Afschrijvingen		-737

-41

-

-778

6.775		

(Des)investeringen boekjaar reeds opgenomen in fiscale beginbalans		

-307

Fiscaal hogere last mbt voorzieningen		

-409		

			6.059

Stand per 31 december 2015		

855

-

1.717

2.572

				

Investeringen – intern ontwikkeld		

1.879

461

2.100

4.440

Totaal te betalen acute winstbelastingen (effectief)			

Afschrijvingen		-751

-13

-

-764

				
Belastbaar bedrag			

88.072

22.008

26,9%

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Deze wet heeft als doel over
heidsondernemingen op dezelfde wijze in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om zo een

Stand per 31 december 2016		

1.983

448

3.817

6.248

Aanschafwaarde		

11.849

2.596

3.817

18.262

Cumulatieve afschrijvingen		

-9.866

-2.148

-

-12.014

Stand per 31 december 2016		

1.983

448

3.817

6.248

gelijk speelveld te creëren. Dit houdt voor Holland Casino in dat zij per 1 januari 2016 Vpb-plichtig is. Hiertoe is per 1 januari 2016 een
fiscale openingsbalans opgesteld. De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland,
rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen veroorzaken tussen de bedrijfseconomische en de fiscale

De immateriële activa van Holland Casino bestaan uit de geactiveerde kosten ten aanzien van onder andere: online casinoproject Play

resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere (de deelnemingsvrijstelling en) de beperking van aftrekbare kosten.

Digital (zie kolom 'activa in uitvoering'). Procure-to-Pay tool en toekomstvaste architectuur (IT landschap van Holland Casino).
De geactiveerde kosten bestaan uit interne en externe uren, advieskosten en software.

De immateriële activa hebben een gebruiksduur van 3 jaar en worden lineair afgeschreven. Een uitzondering betreft de toekomstvaste

OPBOUW LATENTIE VENNOOTSCHAPSBELASTING

architectuur die over 5 jaar zal worden afgeschreven. In 2015 en 2016 hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan.
1-1-2016		
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Voorzieningen
Stand latentie voor vennootschapsbelasting

Mutatie		31-12-2016

224		

54		

278

10.232		

1.563		

11.795

2.425		 -102		2.323
12.881		 1.515		14.396

De latente belastingvordering is gevormd op 1 januari 2016 ten gunste van het resultaat 2016 vanwege de invoering van de
vennootschapsbelastingplicht voor Holland Casino per 1 januari 2016.
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De gebruiksduur van de verschillende categoriëen materiële vaste activa worden hieronder weergegeven (op terreinen wordt niet
afgeschreven):
Terreinen en
gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Speelautomaten

Overige
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering

Totaal

GEBRUIKSDUUR VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIËEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 1 januari 2015

51.529

74.893

118.596

93.130

132.078

4.700

474.926

-6.607

-59.648

-87.075

-75.666

-104.431

-

-333.427

44.922

15.245

31.521

17.464

27.647

4.700

141.499

						
Investeringen

-

702

4.368

9.733

4.705

7.276

26.784

Activa in uitvoering/in gebruik genomen

-

-

93

2.963

485

-3.541

-

-1.704

-3.957

-8.133

-8.131

-11.568		

-33.493

-

-7.035

-10.877

-30.242

-11.686

-

-59.840

-

6.972

10.659

30.211

11.320

-

59.162

43.218

11.927

27.631

21.998

20.903

8.435

134.112

Afschrijvingen

Gebouwen				

20 jaar

Verbouwingen				

12 jaar

Installaties				

5 - 12 jaar

Speelautomaten en Multi Roulettes				

7 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen				

3 - 8 jaar

Desinvesteringen/activa niet langer in
gebruik (aanschafwaarde)
Desinvesteringen/activa niet langer in
gebruik (cum.afschrijving)
Stand per 31 december 2015

Bij de conversie naar IFRS heeft Holland Casino geopteerd voor de ‘deemed cost approach’, voor verdere toelichting verwijzen wij naar
'Eerste toepassing van IFRS'.

In 2016 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden omtrent de afschrijvingstermijnen van de verbouwingen en installaties
Investeringen

-

1.000

4.402

27.752

9.110

23.044

65.308

Activa in uitvoering/in gebruik genomen

-

1.921

1.931

778

1.626

-6.256

-

-1.637

-2.296

-5.338

-4.953

-9.640		

-23.864

-

-2.570

-9.719

-16.196

-8.094

-

-36.579

-

2.506

9.649

16.196

8.003

-

36.354

41.581

12.488

28.556

45.575

21.908

25.223

175.331

Afschrijvingen

Desinvesteringen/activa niet langer in
gebruik (cum.afschrijving)
Stand per 31 december 2016

gebruiksduur van speelautomaten en multiroulettes.

Tot 2016 hanteerde Holland Casino een zogenoemde sluitingsdatum van een casinovestiging. Indien deze sluitingsdatum eerder lag dan

Desinvesteringen/activa niet langer in
gebruik (aanschafwaarde)

waarbij rekening gehouden wordt met de gebruiksduur van de activa. Tevens heeft een schattingswijziging plaatsgevonden op de

de 'reguliere' levenduur werden de verbouwingen en installaties activa afgeschreven over de periode tot deze sluitingsdatum. In 2016 zijn
op basis van de uitkomsten van het meerjarig strategisch plan deze sluitingsdata herzien. Het effect van deze schattingswijziging op het
resultaat bedraagt 4,8 miljoen euro lagere afschrijvingskosten in 2016. De impact op de volgende jaren is gemiddeld 400K euro hogere
afschrijvingskosten t/m 2028.

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Stand per 31 december 2016

51.529

68.911

108.794

87.918

128.224

25.223

470.599

-9.948

-56.423

-80.238

-42.343

-106.316

-

-295.268

De gebruiksduur van speelautomaten en multiroulettes is in 2016 van vijf naar zeven jaar verlengd op basis van een herziende visie.

41.581

12.488

28.556

45.575

21.908

25.223

175.331

De gebruiksduur van een speelautomaat wordt in hoge mate bepaald door het succes van het spel dat de automaat voert. Daarom is
de gebruiksduur van speelautomaten en multiroulettes in 2016 van vijf naar zeven jaar verlengd. Het effect van deze schattingswijziging
op het resultaat bedraagt 3.797K euro lagere afschrijvingskosten in 2016. De impact op de volgende jaren is gemiddeld 600K euro
hogere afschrijvingskosten t/m 2022.

In 2015 en 2016 hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan.
De boekwaarde van de speelautomaten bestaat voor een deel uit automaten die bij Gaming Support staan in de opslag. Dit betreffen:

11. BELASTINGVORDERINGEN

			
2016		2015
Latente vennootschapsbelasting				
				
Boekwaarde

Aantal

Automaten die verschroot moeten worden				

-

880

Oude automaten te herplaatsen in de vestiging				

70

198

Nieuwe automaten nog te plaatsen in de vestiging				

6.076

367

Totaal bij Gaming Support per 31-12-2016				

6.146

1.445

Vennootschapsbelasting			

14.396		

-

					
Overige belastingvorderingen					
Omzetbelasting		

777		

910

			

777		

910

			

15.173		

910

Zie verdere toelichting voor de opbouw van de latente vennootschapsbelasting, in noot 8.
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SAMENVATTING FINANCIËLE INFORMATIE GAMING SUPPORT B.V.

			
2016		2015

31-12-2016

Nog niet geamortiseerde fees, langlopend deel		

650		

887

Vlottende activa		

4.792

Nog niet geamortiseerde fees, kortlopend deel		

236		

236

Vaste activa		

3.901

Kortlopende verplichtingen		

4.690

Langlopende verplichtingen		

1.024

			

886		

1.123

Kosten die gemaakt zijn in verband met een nieuwe kredietfaciliteit worden in aftrek gebracht op de verplichtingen van de uitstaande
leningen en geamortiseerd over de resterende looptijd op basis van de effectieve interestmethode. Ultimo 2015 en 2016 was er geen
uitstaande lening, dus werden deze kosten onder 'nog niet geamortiseerde fees' verantwoord.

13. DEELNEMINGEN VERWERKT VOLGENS DE 'EQUITY'-METHODE

Stand per 1 januari 2015				

1.020

Resultaat Gaming Support (incl. omrekeningsverschillen)				

335

Ontvangen dividenden				

-240

Valutaomrekeningsverschillen uit resultaat deelnemingen				

-70

Stand per 31 december 2015				

1.045

Resultaat Gaming Support (incl. omrekeningsverschillen)				

309

Ontvangen dividenden				

-240

Valutaomrekeningsverschillen uit resultaat deelnemingen				

-22

Stand per 31 december 2016				

1.092

Omzet		13.871
Resultaat		769
Overig totaalresultaat		

3

Totaalresultaat 		

772

Groepsvermogen Gaming Support B.V. per 31-12-2016		

2.979

Minderheidsbelang derden		

-250

Eigen vermogen in de jaarrekening van Gaming Support B.V. per 31-12-2016		

2.729

Deelneming Gaming Support B.V. (40% van het eigen vermogen van Gaming Support B.V.) in de jaarrekening van Holland Casino		

1.092

In 2016 vonden de volgende transacties plaats; verkopen aan Gaming Support ter waarde van 38K euro en afname van diensten ter
waarde van 14,5 miljoen euro (in 2015; verkopen van 150K euro en afname van diensten van 10,5 miljoen euro). Deze bedragen zijn
inclusief BTW. Nog te betalen bedragen aan Gaming Support B.V. bedroegen eind 2016 1,5 miljoen euro (2015: 1,4 miljoen euro).

Deze transacties worden uitgevoerd tegen marktcondities en prijzen die niet gunstiger zijn dan die welke bedongen zouden zijn met
Gaming Support B.V. houdt zich bezig met het onderhoud van- en de handel in speelautomaten en aanverwante apparatuur alsmede

derde, onafhankelijke partijen.

holdingactiviteiten. Naast de 40 procent van de aandelen die Holland Casino in bezit heeft, zijn de overige aandelen in het bezit van een
directeur-grootaandeelhouder Van Linden Beheer B.V.

14. VOORRADEN

De speeltafels en apparaten die Holland Casino in haar casino's heeft zijn zeer specialistisch van aard en vallen onder diverse strenge

			
2016		2015

regelgeving. Daarom is Holland Casino een samenwerkingscontract overeengekomen met Gaming Support B.V. die haar bijstaat met

Voorraden		

de aan- en verkoop, het onderhoud, het installeren en het voorraadbeheer van de speeltafels, apparaten en bijbehorende onderdelen.

			
704		

704		

691
691

De voorraden betreffen voornamelijk verbruiksartikelen en grondstoffen ten behoeve van de horeca-activiteiten, alsmede artikelen voor
prijzen in natura bij de speelautomaten en andere voorraden zoals brochures.
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17. EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen van Holland Casino bestaat uit stichtingskapitaal en een winstreservering. Het stichtingskapitaal betreft het bij de
oprichting op 22 januari 1974 gestorte kapitaal van honderd gulden (45 euro). Conform artikel 17 van de Beschikking Casinospelen
15. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

1996 alsmede artikel 14 van de Statuten van Holland Casino is uit de netto-opbrengst van de gezamenlijke speelcasino’s een reservering
betreffende het Eigen Vermogen gevormd, die is geclassificeerd als ‘overige reserve’. Voor geactiveerde ontwikkelingskosten en activa in

			
2016		2015
Debiteuren		

1.420		

529

Te ontvangen van creditcardmaatschappijen		

690		

346

Diverse vorderingen		

877		

824

Vooruitbetaalde kosten		

1.967		

3.162

			
4.954		

uitvoering onder immateriële activa is een wettelijke reserve gevormd.

De vaststelling van de winstafdracht door de minister van Financiën heeft in 2017 plaatsgevonden en van het resultaat van 2016 zal 35,0 miljoen
euro afgedragen worden aan de Staat. Het nettoresultaat zal, met inachtneming van de winstafdracht, worden toegevoegd aan het eigen
4.861

vermogen in overeenstemming met de bepaling inzake resultaatsbestemming zoals opgenomen in de overige gegevens van dit jaarverslag.

ONVERDEELD RESULTAAT
Holland Casino heeft over 2015 een deel van de winst afgedragen aan het ministerie van Financiën. De winst na winstafdracht wordt

OUDERDOM VAN DEBITEUREN NA VERVALDATUM MAAR NIET VOORZIEN

toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Deze afspraak is in de jaarrekening verwerkt. Voor 2016 is per balansdatum nog geen afspraak
			
31-12-2016		31-12-2015
30-60 dagen		

2		

55

> 60 dagen		

25		

-

Totaal			

27		

gemaakt over de winstafdracht.

HERWAARDERINGSRESERVE
55

Bij de conversie naar IFRS heeft Holland Casino geopteerd voor de ‘deemed cost approach’; een keuzemogelijkheid die slechts eenmalig

					

kan worden toegepast bij eerste toepassing van IFRS. Hierbij heeft Holland Casino ervoor gekozen om een deel van de panden in eigen-

Gemiddelde ouderdom (dagen)			

dom en de daartoe behorende eigen terreinen te waarderen op reële waarde. Voor deze panden en terreinen is een herwaarderings

55		

18

reserve gevormd indien de reële waarde hoger is dan de aanschafwaarde. De herwaardering heeft enkel betrekking op terreinen.
Het gemiddelde uitstaande debiteurensaldo betreft 55 dagen in 2016. Er wordt geen rente gerekenend op debiteuren na vervaldatum.
Holland Casino heeft een voorziening (57K euro, vorig jaar 72K euro) opgenomen voor alle oninbare debiteuren die langer uitstaan dan

18. VOORZIENINGEN

90 dagen, wegens ervaring uit het verleden dat deze niet meer geincasseerd zullen worden.

16. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

Ontmantelings
kosten

Personeels
beloningen

Voorziening
AOV-uitkeringen

Stand per 1 januari 2015		

3.293

4.283

718

Verlieslatende
contracten

669

Reorganisatie

9.742

Totaal

18.705

Dotatie/vrijval		

169

1.815

26

-

-461

1.549

			
2016		2015

Onttrekkingen		

-

-255

-

-324

-8.528

-9.107

Gelden onderweg			

3.092

Oprenting		

-

48

-

-

-

48

Stand per 31 december 2015		

3.462

5.891

744

345

753

11.195

Dotatie/vrijval		

-837

1.080

114

-

1.500

1.857

Onttrekkingen		

-

-385

-

-57

-574

-1.016

5.618		

Geldvoorraad casino's			

29.699		

30.307

Banktegoeden			

65.771		

62.785

			

101.088		

96.184

Oprenting		

-

-210

-

-

-

-210

Stand per 31 december 2016		

2.625

6.376

858

288

1.679

11.826

Ten behoeve van de voortgang van het spel wordt de benodigde geldvoorraad in de casino's aangehouden. De ‘gelden onderweg’ zijn

					

gelden die nog bijgeschreven moeten worden op de bankrekening.

Per 1 januari 2015							

Voor verdere toelichting inzake verpanding van de bankrekeningen, verwijzen wij naar noot 19.

Langlopend deel voorzieningen		

3.293

4.028

718

300

753

9.092

Kortlopend deel voorzieningen		

-

255

-

369

8.989

9.613

							
Per 31 december 2015							
Langlopend deel voorzieningen		

3.373

5.551

744

90

335

10.093

Kortlopend deel voorzieningen		

89

340

-

255

418

1.102

							
Per 31 december 2016							

118

Langlopend deel voorzieningen		

2.536

5.816

835

86

554

9.827

Kortlopend deel voorzieningen		

89

560

23

202

1.125

1.999
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Er zijn convenanten opgesteld, welke jaarlijks getoetst worden. Aan alle convenanten is voldaan in 2016 en 2015.

Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Schiphol en Utrecht. De verwachting is dat Holland Casino Utrecht in 2019 verhuist naar een nieuwe
locatie en de huidige locatie ontmanteld zal worden. Voor de kosten die gemaakt worden in dat scenario is deze voorziening gevormd.

◊

Net Senior Debt to EBITDA ratio moet lager zijn dan of gelijk aan 2,5;

◊

Maximale investeringen (exclusief speelautomaten) t/m 2019: 316 miljoen euro (tenzij Venlo niet wordt aangekocht, dan 288 miljoen euro);

De voorziening personeelsbeloningen is gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen. De dotatie in 2016 in de voorziening is

◊

Maximale investeringen (exclusief speelautomaten) in 2020: 30 miljoen euro;

voornamelijk het gevolg van de toename in de fte's en de hogere gehanteerde vertrekkansen voor jongere deelnemers.

◊

Maximale aantal speelautomaten (gekocht of geleast) v.a. 2015: 5.000;

Verder is de disconteringsvoet verlaagd van 1,6 procent in 2015 naar 1,4 procent in 2016. De onttrekkingen hebben betrekking op de

◊

Maximale leasebedrag per speelautomaat per jaar: 6.600 euro;

daadwerkelijk betaalde jubileumuitkeringen in 2016. Er is bij waardering van deze voorziening rekening gehouden met onder andere de

◊

Maximale aankoopbedrag per speelautomaat: 18.000 euro.

sterftekansen en vertrekkansen van medewerkers.
In de bankconvenanten wordt ook een koppeling gemaakt met de investeringsplannen en welk deel hiervan uit eigen middelen dient
De voorziening AOV-uitkeringen is gevormd voor werknemers die onder de voormalige AOV-verzekering vallen. Deze verzekering keert AOV

te worden voldaan.

uit tot het 62e levensjaar. Holland Casino keert de AOV-uitkering uit tot het 67ste jaar. Er zijn momenteel nog 24 medewerkers die onder
deze regeling vallen. Mochten deze medewerkers overlijden voor hun 62ste vindt er een vrijval van de voorziening plaats.

Er is een aantal zekerheden verschaft met betrekking tot de kredietfaciliteit, te weten:

De laatste start van uitkeringen (voor de jongste medewerker in de regeling) begint in 2034 en loopt maximaal vijf jaar tot 2039.

◊

Eerste hypotheek casino Breda (reële waarde: 24,3 miljoen euro);

De verplichting is berekend aan de hand van de december 2016 uitkering waarbij een indexering is gebruikt van 3 procent. Dit betreft

◊

Eerste hypotheek casino Enschede (reële waarde: 18,7 miljoen euro);

dus een feitelijke verplichting wat tot uitstroom van middelen zal leiden en wat betrouwbaar kan worden ingeschat. De schuld is contant

◊

Eerste hypotheek casino Scheveningen (reële waarde: 16,0 miljoen euro);

gemaakt met een disconteringsvoet van 0,95 procent.

◊

Eerste hypotheek casino Valkenburg (reële waarde: 14,7 miljoen euro);

◊

Verpanding alle bankrekeningen van Holland Casino (nominale waarde 31-12-2016: 65,8 miljoen euro).

De voorziening voor verlieslatende contracten is gevormd voor de te verwachten kosten voortvloeiend uit de beëindiging van huurcontracten. De voorziening voor het Max Eeuweplein 36 in Amsterdam is volledig onttrokken in 2015 toen de laatste huur is betaald.

De vier panden zijn door een onafhankelijke taxateur gewaardeerd in augustus 2015. Aangezien voor deze objecten geen actieve

De resterende voorziening heeft betrekking op de locatie Hoofdweg 616 te Hoofddorp. De huur is opgezegd per 1 juni 2017 en de

markt bestaat van vraag en aanbod en er onvoldoende betrouwbare transactieprijzen bekend zijn, is voor de kostprijsbenadering

voorziening zal eind mei 2017 worden onttrokken.

gekozen. De kostprijsbenaderingsmethode is een waarderingstechniek waarbij de waarde van het object wordt bepaald door de huidige
vervangingsnieuwwaarde te corrigeren wegens technische veroudering gebaseerd op de verstreken en de resterende gebruiksduur en

In de voorziening reorganisatie heeft in 2016 een dotatie van 1,5 miljoen euro plaatsgevonden in verband met de sluiting van Holland

met in achtneming van een restwaarde en rekening houdend met functionele en economische veroudering vermeerderd met de

Casino Schiphol (1e kwartaal 2017) en het Pensioenburo (eind 2017).

vervangingswaarde van de grond.

In 2016 is in totaal 0,6 miljoen euro betaald ten laste van deze voorziening.
20. BELASTINGVERPLICHTINGEN
19. BANKSCHULDEN
Er zijn geen bankleningen ultimo boekjaar. In juli 2015 is de laatste termijn van de term loan volledig afgelost.

			
2016		2015
Acute winstbelastingverplichtingen					

De kredietfaciliteit ultimo 2016 bedraagt 140 miljoen euro en bestaat uit een ancillary facility (30 miljoen euro) en een revolving credit

Vennootschapsbelasting			

2.018		

-

facility (110 miljoen euro). De rente wordt bepaald door EURIBOR + margin (tussen 0,95 en 2,0 procent).

			

- 		

-

Acute overige belastingverplichtingen					

Rekening houdend met de ruimte voor bankgaranties ad 9,5 miljoen euro bedraagt ultimo 2016 de

beschikbare kredietruimte

130,5 miljoen euro (ultimo 2015: 132,5 miljoen euro).

Kosten die gemaakt zijn in verband met een nieuwe kredietfaciliteit worden in aftrek gebracht op de verplichtingen van de uitstaande
leningen en geamortiseerd over de resterende looptijd op basis van de effectieve interestmethode. Ultimo 2015 en 2016 was er geen
uitstaande lening, dus werden deze kosten onder 'nog niet geamortiseerde fees' (aan de activazijde) verantwoord.

Kansspelbelasting		10.807		

9.322

Omzetbelasting		

- 		

-

Loonheffing		

4.861		

4.560

Overige belastingen		

312		

-

			

15.980		

13.882

			
17.998		

13.882

Er zijn ultimo 2016 geen voorwaardelijke belastingverplichtingen.
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN
In 2015 zijn alle rentederivaten afgewikkeld. De 'closing' bedragen zijn in oktober 2015 betaald aan de banken.				
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24. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

		
Totaal 2016
< 1 jaar
> 1 jaar en
> 5 jaar
in miljoenen euros				
< 5 jaar

21. AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Verplichtingen uit hoofde van:					
Tegenpartij

van

Notioneel bedrag
ultimo (in euro)

Variabele rente

Vaste rente
(in procent)

Reële waarde
01-01-2015

Reële waarde
30-09-2015

Huur panden		89,7

10,8

32,0

46,9

21,2

6,7

14,5

-

Leaseauto's		1,8

0,7

1,1

-

4,1

6,0

-

Lease speelautomaten		

ING #1		

29/10/2013

11.308.242

3 maands Euribor

7,73

478

384

DB #3		

29/10/2013

21.001.020

3 maands Euribor

0,59

3.965

2.573

ICT diensten		

4.443

2.957

Investeringen		19,3

19,3		

		
142,1

41,6

						

10,1

53,6

46,9

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

11,2

28,9

50,1

Verplichtingen uit hoofde van:
Totaal 2015
< 1 jaar
				

22. HANDELSCREDITEUREN EN OVERIGE SCHULDEN

Huur panden		90,2
			
2016		2015

Lease speelautomaten		

34,3

8,3

26,0

-

Overige langlopende verplichtingen

Leaseauto's		1,7

0,7

1,0

-

ICT diensten		

4,2

10,1

-

2.730		

Huur incentives 		

-

14,3

Investeringen		6,6
Handelscrediteuren en overige schulden

		
147,1

6,6		
31,0

66,0

50,1

Crediteuren		

29.006		

18.759

Schulden aan Gaming Support		

1.463		

1.336

Vakantiedagen, vakantietoeslag en salarissen		

15.523		

19.551

Schuld aan Stichting Pensioenfonds Holland Casino		

6.115		

1.774

HUUR

Jackpots		11.696		

8.906

De vervaldata van de huurovereenkomsten lopen tot uiterlijk 31 december 2032.

Mancoverplichting		

2.685		

2.544

Nog te betalen investeringen		

6.693		

6.835

Nog te betalen kosten		

8.001		

11.723

Sinds 2014 least Holland Casino speelautomaten waarvoor operationele leaseverplichtingen worden aangegaan voor een periode van

Overige schulden		

7.458		

7.569

maximaal vijf jaar. Holland Casino heeft het recht om de automaten te kopen, maar niet per definitie tegen een bedrag lager dan de

LEASE

			
88.640		78.997

reële waarde. Eind 2016 zijn een tweetal contracten afgekocht, deze automaten zijn geïnvesteerd.

De post huur incentives betreft de huurkorting bij de panden in Amsterdam en Rotterdam. Deze zullen worden verdeeld over de totale huurtermijn.

In 2016 is er voor 9,9 miljoen euro aan leasebetalingen voor speelautomaten ten laste van het resultaat gebracht.

In de post 'Overige schulden' is de schuld voor het loyaliteitsprogramma opgenomen ad 2,9 miljoen euro (vorig jaar: 2,8 miljoen euro).

Holland Casino maakt gebruik van leaseauto’s waarvoor operationele leaseverplichtingen worden aangegaan voor een periode van
maximaal vijf jaar.

23. TE BETALEN WINSTUITKERING
RAAMOVEREENKOMST PLAY TECH
			
2016		2015

Holland Casino is in 2014 een raamovereenkomst aangegaan met PlayTech voor het ontwikkelen van het immaterieel vast actief Play

Af te dragen aan de staat		

Digital (haar online casinoplatform). In het contract staat dat ieder jaar een prognose gemaakt dient te worden van de te verwachte

- 		

		

27.281

- 		

27.281

bruto speelopbrengsten, waarop Play Tech zal factureren volgens een staffel. Ieder kwartaal zal de vergoeding worden aangepast (door
middel van een debet- of creditfactuur) op basis van de werkelijke bruto speelopbrengst.

Met het ministerie van Financiën is afgesproken dat een deel van de winst van 2015 is afgedragen aan de Staat. Deze afdracht is
berekend volgens een staffel en is afhankelijk van de nettowinst, de solvabiliteit en het balanstotaal. Voor 2016 zijn nog geen afspraken

Zodra de Wet is aangepast en er opbrengsten worden gegenereerd, zal dit contract in gang worden gezet.

gemaakt per balansdatum.							
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OVERIGE VERPLICHTINGEN

KREDIETRISICO

In 2014 is Holland Casino een contract aangegaan met KPN voor ICT-diensten. Deze verplichting loopt 5 jaar. In 2016 zijn aan dit contract

Kredietrisico is het risico dat een afnemer aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt. De uitstaande vorderingen van Holland

ook de multifunctionele afdrukapparatuur toegevoegd.

Casino zijn van beperkte omvang. Daardoor is het risico beperkt. Om dit risico beperkt te houden zijn maatregelen ingesteld om te
bewerkstelligen dat alleen zakelijke klanten met een adequate reputatie op het gebied van kredietwaardigheid op rekening de casino's

BANKGARANTIE

kunnen bezoeken. Geldtransacties (onder andere wisseltransacties met vreemde valuta) vinden alleen plaats met hooggekwalificeerde

In totaal is er voor 9,0 miljoen euro (2015: 7,0 miljoen euro) aan bankgaranties afgegeven (waaronder 6,0 miljoen euro op voorschrift van

kredietinstellingen. De boekwaarde van de financiële activa vertegenwoordigt het maximale kredietrisico.

De Nederlandsche Bank, 1,0 miljoen euro voor de huur van het pand in Amsterdam en 2,0 miljoen euro ten behoeve van opnemen groot
zakelijk geld). Holland Casino schat de kans zeer klein dat zij aan deze garanties zal moeten voldoen in de komende twaalf maanden

LIQUIDITEITSRISICO

gezien de sterke solvabiliteit.

Liquiditeitsrisico is het risico dat Holland Casino problemen heeft om te voldoen aan in contanten of in andere financiële activa af te
wikkelen financiële verplichtingen. Eind 2016 heeft Holland Casino een groot bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten

INVESTERINGEN

(101,1 miljoen euro waarvan 65,8 miljoen euro bij de ABN AMRO bank en ING bank) en een beschikbare kredietfaciliteit van 140 miljoen

Voor investeringsprojecten (onder andere voor Amsterdam West 15,9 miljoen euro, instandhouding Utrecht 1,1 miljoen euro en verbouwing

euro. Het liquiditeitsrisico is daarom klein en Holland Casino heeft dit risico per 31-12-2016 niet meer afgedekt met (afgeleide) financiële

Rotterdam 1,1 miljoen euro) zijn per balansdatum verplichtingen aangegaan voor circa 19,3 miljoen euro (2015: 6,6 miljoen euro).

instrumenten. Meer toelichting over de liquiditeit van Holland Casino is beschikbaar in de alinea over kapitaalbeheer.

JURIDISCHE GESCHILLEN

MARKTRISICO

Tussen Holland Casino en vakbond FNV waren twee procedures aanhangig: een procedure waarbij FNV verzet had aangetekend tegen de

Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van de Holland Casino of de waarde van financiële instrumenten nadelig worden beïnvloed

omvorming van stichting naar NV en een bodemprocedure over het besluit van Holland Casino om de pensioenregeling bij een andere

door veranderingen in marktprijzen zoals valutakoersen, rentetarieven en aandelenkoersen. Holland Casino streeft ernaar de markt

pensioenuitvoerder onder te brengen. In de eerstgenoemde procedure is het verzet van FNV tegen de omvorming ongegrond verklaard. Dit

risicopositie binnen aanvaardbare grenzen te houden bij een optimaal rendement. Holland Casino heeft eind 2016 geen derivatenposities.

betekent dat de weg vrij is voor Holland Casino om de omvorming van stichting naar NV door te zetten.
Valutarisico
Holland Casino heeft per balansdatum enkele juridische geschillen lopen. Holland Casino verwacht niet dat deze aansprakelijkheids
claims tot een materiële uitstroom van middelen zal resulteren en heeft derhalve geen voorzieningen getroffen per balansdatum.

Holland Casino wisselt chips en jetons tegen vreemde valuta voor (buitenlandse) gasten in de casino's. Aangezien de vreemde valuta in
kas periodiek worden afgestort bij GWK-Travelex loopt Holland Casino risico op koersverlies, en loopt daarmee valutarisico. Om dit risico
af te dekken neemt Holland Casino de volgende maatregelen:

25. FINANCIËLE INSTRUMENTEN -REËLE WAARDEN EN RISICOBEHEERKADER

◊

er wordt 2,75 procent transactiekosten in rekening gebracht bij wisseltransacties en

In het kader van de normale bedrijfsvoering loopt Holland Casino krediet-, liquiditeits- en marktrisico. Er zijn ten opzichte van vorig jaar

◊

op de inwisselkoers wordt een marge gehanteerd die de koerschommelingen tot één week (de maximale duur tussen de transactie

geen wijzigingen in het risicobeheer van Holland Casino.

en het moment van afstorting) opvangt.

Verantwoordelijk voor het risicobeheer van Holland Casino is onder andere de auditcommissie. Deze bestaat uit mevrouw R. Dekker (voor-

In 2016 behaalde Holland Casino een positief koersresultaat ter waarde van 967K euro (2015: 921K euro); dit is verantwoord onder overige

zitter) en mevrouw drs. M. M. van Zuijlen. De auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen met het toezicht op de interne

opbrengsten in de winst- en verliesrekening. Het positieve koersresultaat toont aan dat Holland Casino het valutarisico voldoende mitigeert.

risicobeheersings- en controle systemen van Holland Casino en de financiële verslaggeving. In 2016 kwam de commissie vier keer bij
elkaar voor een reguliere vergadering. Belangrijke zaken die tijdens deze bespreking werden behandeld zijn onder meer het jaarverslag

Renterisico

en het winstuitkeringsbeleid.

Renterisico is het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten als gevolg van een renteverandering in de
markt. Het renterisicobeleid is gericht op het beheersen van de netto-financieringslasten door fluctuaties in de marktrente. Holland Casino

124

VERWERKINGSCATEGORIEEN EN REËLE WAARDEN

heeft een kredietfaciliteit voor het geval er een liquiditeitstekort dreigt. Gezien de gunstige liquiditeitspositie van Holland Casino is ervoor

Financiële activa behoren tot de categorie leningen en vorderingen en financiële verplichtingen tot de categorie overige financiële ver-

gekozen deze kredietfaciliteit niet af te dekken door middel van (afgeleide) financiële instrumenten. Er zijn daarom per balansdatum

plichtingen. De reële waarde van de financiële activa en –verplichtingen zijn nagenoeg gelijk aan de boekwaarden.

geen derivaten in het bezit van Holland Casino.
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GEVOELIGHEIDSANALYSES
Wijzigingen in de valutakoersen hebben nauwelijks invloed op het resultaat van Holland Casino door de genomen maatregelen

De huidige verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen bevestigt dat de solvabiliteit van Holland Casino is gehandhaafd.

hierboven beschreven. Wijzigingen in de rentestand hebben nauwelijks invloed op het resultaat van Holland Casino omdat er per

Holland Casino zal met haar toekomstige beleid ernaar streven deze solide financiële positie te behouden.

31-12-2016 geen rentedragende verplichtingen en vorderingen op de balans staan.
Gezien de huidige liquiditeitspositie heeft Holland Casino geen uitstaande (afgeleide) financiële instrumenten per 31-12-2016 ter
26. KAPITAALBEHEER

afdekking van haar liquiditeits- en marktrisico.

Het beleid omtrent kapitaalbeheer van Holland Casino is gericht op het handhaven van een sterke vermogenspositie die vertrouwen
wekt bij de samenleving, medewerkers, de overheid, potentiële investeerders en overige belanghebbenden. Hiermee kan de toekomstige

VERBONDEN PARTIJEN

ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten zeker gesteld worden. Het kapitaal van Holland Casino bestaat eind 2016 uit stichtingskapitaal,
Verbonden partijen

Aard van de relatie en relevante transacties

Relevante toelichting

Bestuur

Bestuurdersbeloningen

Bezoldiging bestuurders (zie hieronder)

Om investeringen die een hoger en duurzaam rendement kunnen realiseren heeft Holland Casino in oktober 2015 een nieuwe

Raad van Commissarissen

Commissaris beloningen

Bezoldiging RvC (zie hieronder)

kredietfaciliteit afgesloten met een totale kredietruimte van 140 miljoen euro, waarvan ultimo 2016 nog geen gebruik is gemaakt.

Stichting Pensioenfonds Holland Casino

Pensioenpremies

Pensioenregeling op blz. 92

Stichting Beheer Fooiengelden

Tronc en tips

Zie hieronder

Gaming Support

Deelneming verwerkt volgens de 'equity'-methode

wettelijke reserves en overige reserves.

De kredietfaciliteit is aangegaan met een bankenconsortium bestaande uit: ING (50 procent) en ABN AMRO (50 procent).

Voor 2016 is per balansdatum nog geen afspraak gemaakt met het ministerie van Financiën over de winstafdracht. Deze afspraak is

Ministerie van Financiën

/onderhoudscontracten

Op blz. 116 en 117

Pseudo-aandeelhouder/dividenden

Ingehouden winst op blz. 119

gemaakt in 2017. Het winstuitkeringsbeleid en de verdere ontwikkeling van het eigen vermogen blijven onderwerp van gesprek met het
ministerie van Financiën. Holland Casino vindt het belangrijk om voldoende eigen vermogen op te bouwen voor het verrichten van
noodzakelijke investeringen en om voldoende buffer te hebben voor de bedrijfsvoering.

De Stichting Beheer Fooiengelden (SBF) is economisch gezien een 100% dochter. Het doel van de SBF is het ten behoeve van Holland
Casino en de werknemer (mede) uitvoeren van de fooienregeling zoals opgenomen in de cao. De SBF is daardoor onlosmakelijk verbonden

Onderdeel van het kapitaalbeheer is het vaststellen van de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Deze was als volgt:

aan Holland Casino. Wekelijks worden de ontvangen fooiengelden overgemaakt naar de SBF en na uitbetaling van de salarissen wordt
het banksaldo teruggestort aan Holland Casino. Per balansdatum bedraagt het saldo op de bankrekening van SBF 3,9 miljoen euro. Dit
bedrag is meegeconsolideerd in de cijfers van Holland Casino. Het Bestuur van de SBF bestaat uit 4 bestuurders, 2 bestuurders namens

26. KAPITAALBEHEER

Holland Casino en 2 bestuurders namens de vakbonden.
		
2016
2015		2014
Langlopende verplichtingen		

12.557

10.093		

52.980

Holland Casino heeft een belang in een deelneming (Gaming Support B.V.), waarin ze invloed van betekenis heeft, maar geen

Kortlopende verplichtingen		

108.637

121.262		

107.892

beslissende zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid. Transacties met deze partij worden uitgevoerd tegen

Totale verplichtingen		

121.194

131.355		

160.872

marktcondities en prijzen die niet gunstiger zijn dan die welke bedongen zouden zijn met derde, onafhankelijke partijen. Op grond

					

hiervan wordt deze deelneming aangemerkt als verbonden partij. In bovenstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste

Af: Geldmiddelen en kasequivalenten		

101.088

96.184		

77.709

relaties met verbonden partijen.

Nettoverplichting		

20.106

35.171		

83.163
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Eigen vermogen		

184.282

110.143		

66.709

Verhouding nettoverplichting/ eigen vermogen		

0,1

0,3		

1,2
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BEZOLDIGING KEY MANAGEMENT PERSONEEL HOLLAND CASINO

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Het key management personeel van Holland Casino bestaat uit haar bestuurders en commissarissen.

De verwachting is dat Holland Casino in 2017 omgevormd zal worden naar een Naamloze Vennootschap.

Op dit moment is het kabinet voornemens om Holland Casino te privatiseren. Hierbij zal een viertal vestigingen worden afgestoten. Op dit

BESTUURDERS

moment is er nog niet bekend welke vestigingen dit zullen zijn en wanneer dit plaats zal vinden.
			
2016		2015
Bestuurders
vast salaris		

204,2		

-

Bestuur:

variabel salaris1		

37,6		

-

E. van Lambaart		Mr. W.L.J. Bröcker

pensioenlasten		

18,2		

-

Drs. R.J. Bergervoet*		Mevr. drs. M.M. van Zuijlen

Overige vergoedingen		

11,7		

-

			Mevr. drs. R.E. Dekker

			

271,7		

-

			Mr. P.F. Roks

- 		

154,1

E. van Lambaart (vanaf 7-3-2016)

Raad van Commissarissen:

			Mr. J.W. Baud
W.J.M. van den Dijssel (tot 1-8-2015)2

vast salaris		

				

vast salaris3		

Mevr. drs. A.M.J.H. de Kleijn

-

154,1

228,1		

233,4

1

variabel salaris 		

20,8		

51,6

pensioenlasten		

18,6		

18,4

* Per 3 april 2017 benoemd als statutair bestuurder.

4

Overige vergoedingen 		82,9		16,7
			

350,4		

320,1

Commissarissen					
Drs. A. Schouwenaar (t/m 1-12-2016)

commissarisvergoeding		

26,4		

28,5

Mr. W.L.J. Bröcker (v.a. 20-7-2016)

commissarisvergoeding		

9,3		

-

Mevr. drs. A.E.J.M. Schaapveld (t/m 1-7-2016)

commissarisvergoeding		

10,3		

20,5

commissievergoeding		

1,4		

2,8

Mr. W.F.C. Stevens (t/m 31-12-2015)

commissarisvergoeding				

20,5

Mevr. drs. M.M. van Zuijlen

commissarisvergoeding		

20,7		

20,5

commissievergoeding		

2,0		

2,0

commissarisvergoeding		

8,6		

-

commissievergoeding		

1,4		

-

Mr. P.F. Roks

commissarisvergoeding		

20,7		

20,5

Mr. J.W. Baud (v.a. 19-12-2016)

commissarisvergoeding		

- 		

-

			

100,8		

115,3

Mevr. drs. R.E. Dekker (v.a. 20-7-2016)

De commissarisvergoeding is inclusief onkostenvergoeding.

1

Variabele salarissen zijn gebaseerd op het huidige boekjaar, betaling vindt plaats in het volgende boekjaar.

2

Per 1 augustus 2015 heeft Willem-Jan van den Dijssel zijn contract met Holland Casino beëindigd.

3

Inclusief een toeslag in verband met tijdelijke vervulling dubbelfunctie.

4

Bedrag 2016 is inclusief overlijdensuitkering en afkoop vakantierechten.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door
Holland Casino.
128

129

INHOUDSOPGAVE

OVERIGEGEGEVENS
Deze jaarrekening van het boekjaar 2016 is op 11 april 2017 ondertekend door het Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad

KERNCIJFERS

VERSLAG BESTUUR

VERSLAG RVC

JAARREKENING

CONTROLEVERKLARING VAN
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

van Commissarissen heeft de jaarrekening met een pre-advies ter vaststelling voorgelegd aan de minister van Financiën.
Aan: het Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland
WINSTBESTEMMING
Per 1 april 2006 zijn de Beschikking Casinospelen 1996 en de Statuten van Holland Casino gewijzigd. Een en ander vormt het sluitstuk van de

VERKLARING OVER IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016

overdracht van beleidsverantwoordelijkheid voor casinospelen door de minister van Economische Zaken alsmede het door de ministeries
van Justitie en Financiën gewenste onderscheid tussen beheer en beleid. Ten aanzien van de winstbestemming zijn de artikelen 17 van de

ONS OORDEEL

Beschikking Casinospelen en 14 van de Statuten relevant.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland per 31 december 2016 en van het resultaat en de

ARTIKEL 17 BESCHIKKING CASINOSPELEN

kasstromen over 2016, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie

17.1

(EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De netto-opbrengst van alle krachtens deze vergunning georganiseerde activiteiten, zijnde het verschil tussen de bruto-opbrengst
en de som van de voor prijzen bestemde bedragen en de exploitatiekosten, wordt, nadat ten laste daarvan nog een eventuele

17.2

17.3

door de minister van Financiën goed te keuren reservering ten behoeve van het eigen vermogen is gebracht en voor zover de

WAT WE GECONTROLEERD HEBBEN

liquiditeit zulks toelaat, afgedragen aan de Staat.

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (“de stichting”) te Hoofddorp

De stichting zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister van Financiën en aan het college een

gecontroleerd.

verslag betreffende het financiële verloop, alsmede andere door de minister noodzakelijk geachte gegevens.

De jaarrekening bestaat uit:

De stichting verstrekt desgevraagd aan de minister alle gevraagde inlichtingen, desgewenst voorzien van een accountantsverklaring.

1

de balans per 31 december 2016;

2

de volgende overzichten over 2016: de winst-en-verliesrekening, het overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht eigen

ARTIKEL 14 STATUTEN
14.1

Uit de netto-opbrengst van de gezamenlijke speelcasino’s kan ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie een reservering

vermogen en het kasstroomoverzicht; en
3

de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

ter vorming van een Eigen Vermogen worden gevormd. De omvang van het Eigen Vermogen wordt aan de hand van een voorstel

14.2

van de Raad van Commissarissen door de minister van Financiën vastgesteld.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

De aan de Staat der Nederlanden toekomende netto-opbrengst van de gezamenlijke speelcasino’s, waarin de resultaten van de

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze

onderscheidende speelcasino’s zijn gecompenseerd, wordt, voor zover de liquiditeit dit toelaat, binnen zes weken na het einde van

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

elk kalenderkwartaal afgedragen. De hoogte van de afdracht wordt, met inachtneming van de conform het bepaalde in lid 1
vastgestelde omvang van het Eigen Vermogen van de stichting, aan de hand van een voorstel van de Raad van Commissarissen,

Wij zijn onafhankelijk van de stichting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

door de minister van Financiën vastgesteld. De aan het einde van het boekjaar nog niet afgedragen netto-opbrengst over dat

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de

boekjaar wordt uiterlijk binnen één maand na de vaststelling van de jaarrekening afgedragen, met inachtneming van de conform

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

het bepaalde in lid 1 vastgestelde omvang van het Eigen Vermogen.
14.3

Het Bestuur zendt binnen één maand na het einde van elk kwartaal aan de minister van Financiën een verslag betreffende het

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

financiële verloop, alsmede andere door hem noodzakelijk geachte gegevens, over dat kwartaal.

Een regeling in verband met verliezen is niet opgenomen in deze statuten. In geval van verliezen worden deze in mindering op het Eigen
Vermogen gebracht. Een eventueel negatief Eigen Vermogen wordt jaarlijks verminderd met het positieve nettoresultaat over het boekjaar.
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GELD, GELDWAARDEN EN KASSIERFUNCTIES

Samenvatting

Goedkeurende controleverklaring

Omschrijving
Vanwege de significante hoeveelheid chartaal geld in omloop en de hieraan gerelateerde fraudegevoeligheid is een kernpunt
van onze controle het vaststellen van de juistheid en volledigheid van de transacties, de voorraden geld en geldwaarden in

		
MATERIALITEIT
		

◊

Materialiteit van 6,0 miljoen euro

		

◊

1,3 procent van 446,4 miljoen euro netto baten

beheer bij kassier functionarissen in de casinovestigingen en de gevolgen voor de opbrengstverantwoording.

Onze aanpak
Onze werkzaamheden waren voornamelijk gericht op het evalueren en testen van de effectiviteit van de werking van interne

				 KERNPUNT VAN DE CONTROLE			

beheersmaatregelen met betrekking tot de beschikking en bewaring van geld en geldwaarden alsmede het toezicht op de

				

◊ Geld, geldwaarden en kassiersfunctie

geldverwerking. Deze interne beheersingsmaatregelen betreffen onder meer de dagelijkse inventarisatieprocedures, functie

				

◊ IFRS conversie

scheidingen bij de geldverwerking en cameratoezicht. Gedurende het jaar hebben wij op onaangekondigde momenten

				

◊ Gebruiksduur en waardering materiele vaste activa

inventarisaties van geld en geldwaarden bijgewoond om vast te stellen dat de procedures zijn gevolgd en dat de inventarisatie

				 ◊ Vennootschapsbelasting

uitkomsten zijn verwerkt in de opgemaakte kasstukken. Daarnaast hebben wij de aansluiting van de financiële administratie met
de opgemaakte kasstukken vastgesteld.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op 6,0 miljoen
euro. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van nettobaten (de brutobaten na aftrek van kansspelbelasting) en komt de

IFRS CONVERSIE

materialiteit overeen met 1,3 procent van deze nettobaten. Wij beschouwen de nettobaten als de meest geschikte benchmark, omdat dit
over de jaren een stabiele benchmark is die een representatief beeld geeft van de omvang van de activiteiten van de stichting. Wij houden

Omschrijving

ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve

Het Bestuur van de stichting heeft besloten om de jaarrekening met ingang van 1 januari 2016 op te stellen op basis van Interna-

redenen materieel zijn.

tional Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS). Tot en met boekjaar 2015 is de jaarrekening opgesteld op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het Bestuur van de stichting

Wij zijn met de Raad van Commissarisen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de

heeft zich hierbij laten ondersteunen door een externe deskundige op het gebied van externe verslaggeving onder EU-IFRS.

300.000 euro rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De IFRS conversie is een kernpunt van onze controle vanwege het significant effect op vermogen en resultaat.

Eerstejaars controle

Onze aanpak

Eerstejaars controleopdrachten bevatten aanvullende werkzaamheden ten opzichte van bestaande controle opdrachten.Tijdens de eerste-

Onze aanpak van de controle van de conversie naar EU-IFRS was voornamelijk gericht op identificatie van de verschillen in de

jaars controle moeten wij voldoende kennis over het bedrijf, haar activiteiten, de controle-omgeving en de grondslagen voor financiële ver-

grondslagen tussen EU-IFRS en Titel 9 Boek 2 BW en de gekozen uitgangspunten door het Bestuur bij de toepassing van EU-IFRS.

slaggeving krijgen om onze initiële risicobeoordeling en de planning van de controle werkzaamheden uit te voeren.

Voor de gekozen uitgangspunten door het Bestuur hebben wij onderzocht of deze in overeenstemming zijn met EU-IFRS. Daarnaast hebben wij op basis van de door ons zelfstandig geïdentificeerde verschillen tussen EU-IFRS en Titel 9 Boek 2 BW de cor-

Voorafgaand aan de start van de controle hebben wij een transitieplan voorbereid. Wij zijn onze transitiewerkzaamheden begonnen in mei

recties gecontroleerd die zijn gemaakt voor aanpassingen in de grondslagen ten opzichte van Titel 9 Boek 2 BW. Deze correcties

2016 om te komen tot een goed begrip van Holland Casino met inbegrip van de controle-omgeving en de grondslagen voor financiële

zijn ook verwerkt als onderdeel van de IFRS conversie. De effecten van de IFRS conversie zijn weergegeven in paragraaf “Eerste

verslaggeving. We hebben contact gehad met de voorgaande accountant en hebben inzage gehad in hun controledossiers.

toepassing van IFRS” in de jaarrekening.

De kernpunten van onze controle

Op basis van de door ons uitgevoerde procedures vinden wij de door de stichting geïdentificeerde verschillen en gehanteerde

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze con-

uitgangspunten binnen de acceptabele bandbreedte in overeenstemming met de EU-IFRS vereisten en hebben wij vastgesteld

trole van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Commissarisen gecommuniceerd, maar vormen

dat de toelichtingen voldoen aan de EU-IFRS vereisten.

geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als
geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
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GEBRUIKSDUUR EN WAARDERING VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA

Omschrijving
De materiële vaste activa bedragen 175 miljoen euro per 31 december 2016 en is een kernpunt van onze controle vanwege de
omvang daarvan (57 procent van het balanstotaal) en de belangrijke schattingselementen bij de gebruiksduur van de casino’s.

De stichting heeft voor de uitvoering van haar activiteiten investeringen in zowel eigen panden als gehuurde panden. De investeringen
worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen over de verwachte gebruiksduur rekening
houdend met de geschatte restwaarde. Het Bestuur maakt inschattingen inzake de verwachte gebruiksduur en restwaarde.

Onze aanpak
Onze aanpak van de controle van de gebruiksduur en waardering van de materiële vaste activa is voornamelijk gericht op het
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
◊

De introductie op het jaarverslag (pagina 4 tot en met 8);

◊

Over Holland Casino (pagina 12 tot en met 37);

◊

Verslag van het Bestuur (pagina 40 tot en met 65);

◊

Governance (pagina 68 tot en met 81);

◊

de overige gegevens; (pagina 130)

◊

Overige informatie (pagina 140 tot en met 144).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
◊

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

◊

alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

toetsen van de uitgangspunten van het Bestuur voor de gebruiksduur en de restwaarde per casinolocatie. Het Bestuur maakt
op basis van de omstandigheden per casinolocatie een inschatting van de gebruiksduur, hierbij wordt rekening gehouden met
bestemmingsplannen en geplande verhuizingen van casinolocaties. Wij hebben deze inschattingen van het Bestuur gecontro

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip van de stichting, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

leerd aan de hand van strategische plannen, notulen en meerjarige investeringsbegrotingen. De inschatting van de restwaarde
door het Bestuur hebben wij getoetst aan rapportages van externe specialisten op het gebied van onroerend goed.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Als onderdeel van de IFRS conversie heeft het Bestuur de gebouwen geherwaardeerd op basis van de reële waarde en zijn de
gebruiksduur en de restwaarde opnieuw ingeschat. Wij hebben deze aanpassingen getoetst mede op basis van de strategische
plannen van de stichting alsmede (waarderings)rapportages van externe specialisten op het gebied van onroerend goed. Wij

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

hebben vastgesteld dat deze aanpassingen in de jaarrekening zijn verwerkt als onderdeel van de IFRS conversie.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en
met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Bestuur noodzakelijk acht

Omschrijving

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Met ingang van 1 januari 2016 is de stichting belastingplichtig geworden voor de heffing van de vennootschapsbelasting. In
verband hiermee heeft de stichting een fiscale openingsbalans per 1 januari 2016 opgesteld die als startpunt dient voor de fiscale

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit

winstberekening. Dit geldt ook voor de daaruit volgende belastinglatenties die worden opgenomen op de balans van de stichting.

voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsels moet het Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits
veronderstelling, tenzij het Bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

De toepassing van de vennootschapsbelasting is een kernpunt van onze controle vanwege de omvang van de post en het feit

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou

dat het Bestuur de fiscale grondslagen voor het eerst moet bepalen en de fiscale posities moet inschatten.

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze aanpak
Onze werkzaamheden waren voornamelijk gericht op de evaluatie en toepassing van de fiscale grondslagen die zijn gehan-

De Raad van Commissarisen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van
de stichting.

teerd voor het opstellen van de fiscale openingsbalans. Voor de evaluatie van de fiscale grondslagen steunen wij zowel op de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de externe belastingdeskundige die is ingeschakeld door het Bestuur van de stichting
als de fiscaal specialist die wij als lid van het controleteam hebben ingeschakeld. Wij hebben de onafhankelijkheid en de
deskundigheid van de externe deskundige geëvalueerd.
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze
controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een controle van de jaarrekening verwijzen wij naar de
website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Den Haag, 11 april 2017

KPMG Accountants N.V.

R.R.J. Smeets RA
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VESTIGINGEN OVERZICHT
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HOLLAND CASINO HOOFDKANTOOR

HOLLAND CASINO LEEUWARDEN

HOLLAND CASINO VALKENBURG

Hoofdweg 640

Heliconweg 56

Kuurpark Cauberg 28

2132 MK Hoofddorp

8914 AT Leeuwarden

6301 BT Valkenburg a/d Geul

(023) 565 95 65

(058) 750 22 22

(043) 609 96 00

HOLLAND CASINO AMSTERDAM

HOLLAND CASINO NIJMEGEN

HOLLAND CASINO VENLO

Max Euweplein 62

Waalkade 68

Magalhaesweg 4

1017 MB Amsterdam

6511 XP Nijmegen

5928 LN Venlo

(020) 521 11 11

(024) 381 63 81

(077) 750 26 00

HOLLAND CASINO BREDA

HOLLAND CASINO ROTTERDAM

HOLLAND CASINO ZANDVOORT

Kloosterplein 20

Weena 624

Badhuisplein 7

4811 GP Breda

3012 CN Rotterdam

2042 JB Zandvoort

(076) 525 11 00

(010) 206 82 06

(023) 574 05 74

HOLLAND CASINO EINDHOVEN

HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN

Heuvel Galerie 134

Kurhausweg 1

5611 DK Eindhoven

2587 RT Den Haag

(040) 235 73 57

(070) 306 77 77

HOLLAND CASINO ENSCHEDE

HOLLAND CASINO SCHIPHOL AIRPORT

Boulevard 1945 105

Vertrekpassage, E/F/ gebied

7511 AM Enschede

Terminal Centraal Luchthaven Schiphol

(053) 750 27 50

(020) 653 50 66

HOLLAND CASINO GRONINGEN

HOLLAND CASINO UTRECHT

Gedempte Kattendiep 150

Overste den Oudenlaan 2

9711 PV Groningen

3527 KW Utrecht

(050) 317 23 17

(030) 750 47 50
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VIJFJAAROVERZICHT
bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

VIJFJAAROVERZICHT
		
IFRS
IFRS
Dutch Gaap
Dutch Gaap
Dutch Gaap
		
2016
2015
2014
2013
2012*

OVER DIT VERSLAG
REIKWIJDTE EN AFBAKENING VAN HET VERSLAG

Rekening van baten en lasten
Brutobaten		

608,3

576,2

521,2

503,5

540,5

Dit is het jaarverslag van Holland Casino, de staatsdeelneming

GRI (Global Reporting Initiative) is de internationale standaard

Belastingen		

-161,9

-153,0

-137,1

-130,9

-140,4

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland.

op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Het jaar-

Nettobaten		

446,4

423,2

384,1

372,6

400,1

Het verslag beslaat het boekjaar 2016 dat loopt van 1 januari 2016

verslag van Holland Casino is opgesteld op basis van de GRI

Bedrijfslasten excl. bijzondere lasten		

-363.9

-351,0

-345,5

-360,2

-390,2

tot en met 31 december 2016. Dit verslag heeft betrekking op alle

4-richtlijnen en is in overeenstemming met de core optie. De GRI-

Bijzondere baten en lasten		

-

-

-22,9

-17,9

-2,1

activiteiten van Holland Casino en haar medewerkers, er wordt niet

inhoudsopgave is te vinden op de website van Holland Casino.

Financiële baten en lasten		

-1,1

-1,7

-3,7

-16,8

-8,5

gerapporteerd over onderaannemers en/of toeleveranciers.

Holland Casino heeft geen externe assurance verkregen op

Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode

0,3

0,3

-

-

-

-364,7

-352,4

-372,1

-394,9

-400,8

81,7

70,8

12,0

-22,3

-0,7

-7,6

-

-

-

-

Resultaat na belasting		

74,1

70,8

12,0

-22,3

-0,7

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen		

0,0

-0,1

-

-

-

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten***		

74,1

70,7

12,0

-22,3

-0,7

Totaal lasten		
Resultaat voor vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting**		

Balans

de GRI 4-richtlijnen, omdat zij de accountant daartoe niet de
PRESENTATIE VAN INFORMATIE

opdracht heeft gegeven.

Het jaarverslag bestaat uit het verslag van het Bestuur, het
verslag van de Raad van Commissarissen en de jaarrekening.

Holland Casino neemt deel aan de Transparantiebenchmark (TB),

De jaarrekening 2016 is opgemaakt in overeenstemming met

een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maat-

International Financial Reporting Standards (IFRS). De overgang

schappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen,

naar IFRS heeft effecten op de jaarrekening zoals weergeven

en eindigde in 2016 op plaats 110 van de 253 (2015: 132 van

vanaf pagina 100. De financiële informatie opgenomen in dit

de 249).

Eigen Vermogen		

184,3

110,1

54,9

42,9

65,2

jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek

Langlopende verplichtingen		

12,6

10,1

43,4

52,2

45,8

2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het in

REACTIES OP HET VERSLAG

Balanstotaal		

305,5

241,5

214,9

200,3

228,0

dit jaarverslag opgenomen verslag van het bestuur is opgesteld

Wij ontvangen graag reacties ter verbetering van ons verslag.

Investeringen in materiële vaste activa in het jaar		

65,3

26,8

18,0

8,7

33,6

met inachtneming van artikel 391 van Boek 2 BW.

Uw vragen of opmerkingen kunt u naar ons mailen via

Kasstroom uit operationele activiteiten		

102,0

101,4

70,6

25,4

38,5

EBITDA excl. bijzondere lasten		

107,2

106,4

78,1

52,7

50,0

GEMAAKTE KEUZES EN SCOPE

EBITDA (= Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

107,2

106,4

55,2

34,8

47,9

Holland Casino rapporteert in dit verslag ook over materiële en

82,5

72,2

15,7

-5,5

7,8

EBIT (= Earnings Before Interest and Taxes)		

jaarverslag@hollandcasino.nl.

maatschappelijk relevante onderwerpen zoals de governance
en onze rol in het maatschappelijke verkeer en als werkgever. Het

Omzetcategorieën (in procenten van totaal)

Preventiebeleid kansspelen, de Antiwitwas-aanpak, het Human

Opbrengst Tafelspelen		

41,6

40,5

41,0

41,5

40,4

Opbrengst Speelautomaten		

50,2

51,1

49,7

48,2

49,2

Troncopbrengst/tips		

3,8

3,9

4,2

4,4

4,5

Horecaopbrengsten		

3,5

3,5

4,1

4,5

4,5

Overige baten		

0,9

1,0

1,0

1,4

1,4

Winstmarge (in procenten)		

16,6

16,7

3,1

-6,0

-0,2

Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten exclusief bijzondere lasten)

57,0

57,4

59,1

61,0

60,9

Baten voor kansspelbelasting		

5,6

10,6

3,5

-6,8

-3,0

Bedrijfslasten		

3,7

-4,7

-2,6

-3,6

-2,6

Bedrijfslasten excl. bijzondere lasten		

3,7

1,6

-4,1

-7,7

-1,3

Resources beleid en risicomanagement komen aan de orde. De
selectie van niet-financiële indicatoren hangt hiermee samen.

Verhoudingsgetallen

Vergelijking met vorig jaar (in procenten)

* De presentatie van de 2012 cijfers is aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
** Wettelijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd t/m 2015.
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*** In de boekjaren tot en met 2014 zijn de vergelijkende cijfers opgesteld volgens de RJ, vanaf 2015 volgens IFRS.
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BEGRIPPENLIJST
BEGRIPPENLIJST
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AO/IB

Administratieve organisatie en interne beheersing

BW

Burgerlijk Wetboek

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

COSO

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

CRUKS

Centraal register uitsluiting kansspelen

EDC

European Dealer Championship

FIU

Financial Intelligence Unit

GDPR

General Data Protection Regulation

Koa

Kanspelen op afstand

Ksa

Kansspelautoriteit

MOT

Wet melding ongebruikelijke transacties

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

N.V.

Naamloze vennootschap

NPS

Net Promotor Score

OR

Ondernemingsraad

PBK

Preventiebeleid kansspelen

Rau

Resultaatafhankelijke uitkering

RCS

Risicobeheersings- en controlesysteem

RvC

Raad van Commissarissen

SW

Sanctiewet

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

Wft

Wet financieel toezicht

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
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