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Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Holland Casino.
Een bijzonder jaar, van een bijzonder bedrijf. Een
succesvol jaar ook, omdat wij na enkele roerige jaren
de rust en focus hebben hervonden en met volle
aandacht stevig aan onze strategie HC2020 hebben
kunnen bouwen.

‘Met de nieuwe
vestigingen is
onze casinofamilie
weer compleet.’

We hebben geïnvesteerd in nieuwe casino’s, in gastbeleving en
in de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben in een
competitieve markt van uitgaan en entertainment ons aandeel
weten te stabiliseren en grote stappen gezet in het vernieuwen
van ons spelaanbod. Deze inspanningen zien we terug in het
financiële resultaat, dat positief en robuust is, met hogere
brutobaten ten opzichte van 2017. (Dat het resultaat voor
vennootsschapsbelasting niet meegroeit heeft vooral te maken
met een lagere verzekeringsuitkering omtrent ‘Groningen’ en
de verhoging van de kansspelbelasting.)
Met onze nieuwe vestiging in Amsterdam West-Sloterdijk en de
opening van het tijdelijke pop-up casino in Groningen is onze
casinofamilie van veertien vestigingen weer compleet. En met
de ingrijpende vernieuwing van Holland Casino Valkenburg en
het slaan van de eerste paal van ons nieuwe casino in Venlo
blijven wij, in heel Nederland, de meest moderne en duurzame
casino’s ontwikkelen.
Het was tegelijk een dynamisch jaar omdat wij zijn blijven
bouwen aan ons online platform en aan de multidisciplinaire
teams die werken aan onze strategische prioriteiten. Hiermee
hebben wij niet afgewacht, maar actief het heft in handen
genomen om klaar te zijn voor nieuwe wetgeving omtrent
online kansspelen. Dat wij in deze dynamiek het zicht op onze

dagelijkse gasten niet verliezen, is een groot compliment aan
onze medewerkers.

VOORWOORD VAN DE CEO

VERDER BOUWEN
OP EEN STERK FUNDAMENT
Holland Casino neemt haar verantwoordelijkheid naar gasten
en medewerkers uiterst serieus en blijft – samen met haar
partners – werken aan een veilige en plezierige speelomgeving,
waarmee wij onze maatschappelijke taak blijven invullen zoals
van ons verwacht mag worden.
Holland Casino staat middenin de samenleving en verwelkomt
bezoekers uit alle lagen van de bevolking. Wij dragen graag bij
aan een leefbare samenleving met tal van partnerships en
bijdragen aan goede doelen. Meest in het oog springend in 2018
was onze steun als founding father aan de Elfstedenzwemtocht
van Maarten van der Weijden, die wij ook in 2019 continueren,
en de sponsoracties waarmee onze medewerkers het KWF
hebben gesteund.
De kansen en uitdagingen die Holland Casino op haar pad vindt
zijn talrijk. Wij blijven zeer alert op onze omgeving, waarin de
belangen groot zijn en de politieke besluitvorming wat betreft
privatisering vooralsnog ongewis blijft. Wij gaan in volle vaart
door met het realiseren van onze strategie. Met deze strategie
maken we het bedrijf sterker en tegelijk toekomstbestendig,
met aansprekende concepten voor bestaande en nieuwe
groepen gasten en kansrijke proposities. Tevens willen we een
aantrekkelijke werkgever blijven voor onze talentvolle collega’s.
In 2019 zullen we met overtuiging verder bouwen op het sterke
fundament dat in 2018 is gelegd. Wij zien de toekomst van
Holland Casino met vertrouwen tegemoet.
Erwin van Lambaart - CEO Holland Casino
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JAARVERSLAG 2018

2018 IN
CIJFERS
2018
IN CIJFERS
TEN OPZICHTE VAN 2017

€ 656,5 MLN
Totale Brutobaten

29

€ 114

NET Promotor Score

Gemiddelde besteding per bezoek

30

2,7

€ 82,7 MLN

4,6

€ 265,8 MLN

€ 340,0 MLN

3,9

2,3

1,1 MLN

5,7 MLN

5,2 x

1,2

1,7

2.920 FTE

4,9 %

Resultaat voor VPB

15,6

*

Gasten

Medewerkers

7,5
7,5
7,9

Opbrengst Tafelspelen

Bezoeken

Opbrengst Speelautomaten

Bezoekfrequentie

5,2

23.950

Ziekteverzuim

PBK gesprekken

21.324

3,7

493.053

2.733.198

848.460

3.576.221

Couverts

Glazen tap pils

Bitterballen

Koppen koffie

* Zie Financiële ontwikkelingen, p. 15
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JAARVERSLAG 2018

KERNCIJFERS
GECONSOLIDEERDE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

BALANS

bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

2018

Brutobaten

656,5

Kansspelbelasting

-182,4

Nettobaten
Verzekeringsclaim

2017

639,2

Eigen Vermogen

-170,5
474,1

11,4

Langlopende verplichtingen

17,2

17,3

Kortlopende verplichtingen

102,4

102,3

OVERIGE KENGETALLEN
2018

2017

29,0
485,5

497,7

Bedrijfslasten

-403,3

-400,2

82,2

97,5

0,4

-

Financiële baten en lasten
Aandeel in resultaat deelnemingen

Aantal speeltafels

448

417

6.490

5.701

5.743

5.840

114

109

Aantal medewerkers
waarvan Gaming & Casino Services

3.949
50

3.699
0

Op basis van volledige dagtaak (fte)
waarvan Gaming & Casino Services

2.920
49

2.708
0

Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten)

59,9

56,4

Nettobaten per gemiddelde fte (in duizenden euro)

166

179

Aantal speelautomaten (in vestigingen)

0,1

0,5

Resultaat voor vennootschapsbelasting

82,7

98,0

Bezoeken

Vennootschapsbelasting

-23,2

-24,5

Aantal bezoeken (in duizenden)

73,5

Besteding per bezoek (in euro)

Resultaat na belasting
Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Kasstroom uit operationele activiteiten

2017

211,3

468,7

Totale baten
Brutobedrijfsresultaat

2018

222,8

59,5
-

-

59,5

73,5

133,4

83,5

12,6

15,7

Medewerkers ultimo jaar

Winstmarge (in procenten)
((Resultaat na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten /
nettobaten) x 100)

De kerncijfers maken geen onderdeel uit van de jaarrekening van Holland Casino.
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OVER HOLLAND CASINO

OVER
HOLLAND
CASINO
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OVER HOLLAND CASINO

PROFIEL VAN DE ONDERNEMING
Om Nederlanders een veilige en gecontroleerde omgeving te bieden, kreeg
Holland Casino in 1975 een exclusieve vergunning om tafelspelen aan te bieden.
In 1976 openden wij onze eerste vestiging in Zandvoort. Vanaf 1986 mocht
Holland Casino ook speelautomaten aanbieden. Wij bieden onze gasten spannend,
verrassend en betrouwbaar spel in een vertrouwde en ultiem gastvrije omgeving.
Diezelfde uitgangspunten zullen straks van toepassing zijn als Holland Casino naar
verwachting vanaf 2020 online spelen mag aanbieden.
Inmiddels hebben we, met de opening van
Amsterdam West-Sloterdijk en de heropening in
Groningen weer veertien vestigingen, verspreid
over het hele land en met het exclusieve recht
op het aanbieden van tafelspelen. Dit maakt
Holland Casino het enige échte casino van
Nederland. Het in 2017 in gebruik genomen
nieuwe hoofdkantoor van Holland Casino staat
in Hoofddorp. Bij Holland Casino werken in
totaal 3.949 medewerkers, waarvan 50 bij
Gaming & Casino Services, onze in 2018
acquireerde deelneming (zie ook pagina 16).
Gestoeld op ruim 40 jaar ervaring en met een
toonaangevend, internationaal erkend en
bekroond preventiebeleid heeft Holland Casino
een unieke positie in de Nederlandse en
Europese kansspelmarkt. Holland Casino
kenmerkt zich door de persoonlijke aandacht,
gastvrijheid van een hoog niveau en uitgebreide
zorg voor alle gasten.
In 2018 werden brutobaten van 656,5 miljoen
euro gerealiseerd. Holland Casino biedt drie

productgroepen aan. Tafelspelen, onder
begeleiding van een hiervoor speciaal opgeleide
en gediplomeerde croupier; een brede variatie
aan speelautomaten waaronder video-,
roulette-, bingo- en pokerautomaten en Food &
Beverage (F&B). De kernactiviteiten Tafelspelen
en Speelautomaten zorgen voor het grootste
deel van de omzet. F&B wordt een steeds
belangrijker onderdeel van onze kern
activiteiten, en een onmisbare voorwaarde
voor een optimale gastbeleving. Holland Casino
heeft de ambitie om ook een vergunning te
verwerven voor de online kansspelmarkt, nu de
wetgeving hier in de toekomst ruimte toe biedt.
Holland Casino onderscheidt zich met haar
speelautomaten van de andere exploitanten als
speelhallen en horeca. Zowel de maximale inzet
als het uitkeringspercentage liggen hoger en
Holland Casino hanteert geen prijsplafond als
het gaat om maximale prijzen op individuele
automaten of additionele progressieve prijzen.
Dit komt omdat het preventiebeleid en de Wwft
hier specifiek op is ontwikkeld.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

AUDIT
BESTUUR

ONDERNEMINGSRAAD

GAMING & SERVICES

FINANCE & CONTROL

HUMAN RESOURCES

INFORMATIEVOORZIENING

MARKETING & E-COMMERCE

SECURITY & RESPONSIBLE GAMING

CORPORATE COMMUNICATIE

CORPORATE LEGAL & COMPLIANCE
Bestuurssecretaris

INKOOP, RISK, PMO

NOORD NEDERLAND

ZUID NEDERLAND

Amsterdam Centrum
Amsterdam West-Sloterdijk
Enschede
Groningen
Leeuwarden
Scheveningen
Utrecht
Zandvoort

Breda
Eindhoven
Nijmegen
Rotterdam
Valkenburg
Venlo

GAMING
&
CASINO
SERVICES
B.V.
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OVER HOLLAND CASINO

MISSIE & STRATEGIE
MISSIE & STRATEGIE

VISIE

MISSIE

Spelen zit in iedereen.

AMBITIE

Wij brengen het
spannendste spel, altijd
gastvrij en betrokken.

STRATEGIE

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

Wij bouwen duurzame,
persoonlijke relaties met
onze gasten.
Onze strategie is
gebaseerd op vijf pijlers:
medewerker
samenleving
gast
innovatie
partnerships
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OVER HOLLAND CASINO

STRATEGISCHE
STRATEGISCHE
STRATEGISCHE
PIJLERS
PIJLERS
PIJLERS

MEDEWERKER
MEDEWERKER
Heldere rolverdeling tussen

Heldere
rolverdeling
tussen
hoofdkantoor
en vestigingen
hoofdkantoor en vestigingen
Duurzame en moderne arbeidsvoorwaarden
Duurzame en moderne arbeidsvoorwaarden
Leiderschaps- en talentontwikkeling
Leiderschaps- en talentontwikkeling

SAMENLEVING
SAMENLEVING
Hoogwaardig preventiebeleid

PARTNERSHIPS
PARTNERSHIPS
Strategische partnerships

Hoogwaardig preventiebeleid
Maatschappelijk betrokken door hospitality,
Maatschappelijk
betrokken
hospitality,
sociale verbinding
en lokaledoor
relevantie
sociale verbinding en lokale relevantie
Aandacht voor duurzaamheid
Aandacht voor duurzaamheid

Strategische
partnerships
versterken Holland
Casino in
versterken
Holland
Casino in
een dynamische
markt
een dynamische markt

GAST
GAST
Investeren in gastbeleving
INNOVATIE
INNOVATIE
Vernieuwing en verbetering

Vernieuwing
van conceptenenenverbetering
producten
van concepten en producten
Realiseren online propositie
Realiseren online propositie
Kiezen voor omnichannel
Kiezen voor omnichannel

Investeren in gastbeleving
Optimaal en verantwoord gebruik maken van data
Optimaal en verantwoord gebruik maken van data
Inspelen op wensen nieuwe generaties
Inspelen op wensen nieuwe generaties
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OVER HOLLAND CASINO

WAARDECREATIEMODEL
WAARDECREATIEMODEL
INPUT

OUTPUT
KERNWAARDEN

FINANCIEEL
Solide financiële positie

Betrokken
Verrassend

Hartelijk
Betrouwbaar

MENSELIJK

REALISEREN MAATSCHAPPELIJKE
DOELEN DOOR EEN VEILIGE
SPEELOMGEVING

Servicegerichte medewerkers
Uitvoering preventiebeleid

PRODUCTIEMIDDELEN
Speeltafels
Speelautomaten
F&B
Vestigingen

RENDEMENT VOOR DE
AANDEELHOUDER

BEDRIJFSACTIVITEITEN

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

BETROKKEN MEDEWERKERS
Speelautomaten

Food & Beverage

Tafelspelen

GOEDE REPUTATIE
EN STERK MERK

SOCIAAL EN RELATIES
Verankering in samenleving
Actieve relatie / contact met stakeholders
Vergunningen
Overheid / wetgeving

BIEDEN 9+ BELEVING AAN
ONZE GASTEN

STRATEGISCHE PIJLERS
Medewerker
Samenleving
Gast

Innovatie
Partnerships
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VERSLAG VAN
HET BESTUUR
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Met de opening van nieuwe casino’s, een sterke focus op gastbeleving en een
krachtige interne organisatie bouwde Holland Casino in 2018 verder op een stevig
fundament. CEO Erwin van Lambaart en CFO Ruud Bergervoet lichten toe.
Hoe zou u het afgelopen jaar
omschrijven?
Erwin van Lambaart: Ik kenmerk de
afgelopen periode weleens als een ‘hink-stapsprong’. Na een crisisperiode hebben we in
2017 structureel de weg omhoog weer
gevonden en is onze strategie HC2020
geformuleerd. Vorig jaar hebben we in volle
vaart het herstel doorgezet en hebben we
tractie gemaakt op het realiseren van onze
strategie. Ondanks dat we de laatste
elementen van achterstallig onderhoud weg
moesten werken, zijn we goed op koers
gebleven. In 2019/2020 moeten we ‘de sprong
voorwaarts’ gaan maken om daadwerkelijk
het beste casinobedrijf van Europa te worden.
Het vraagt veel van de veerkracht van de
organisatie. Dat we in deze dynamiek blijven
presteren, daarvoor verdienen onze mede
werkers een enorm compliment.

In 2019/2020
moeten we
‘de sprong’
gaan maken.

Ruud Bergervoet: Het was een jaar waarin
we rust hebben hervonden en met focus aan
onze prioriteiten hebben gewerkt. We hebben
zonder ‘onverwachte obstakels’ onze strategie
2020 ten uitvoer kunnen brengen. Dat was

VERSLAG VAN HET BESTUUR

KLAAR VOOR
DE TOEKOMST
prettig. Het mooie is dat we zaken hebben
kunnen versnellen en investeringen hebben
gedaan terwijl onze cijfers robuust zijn
gebleven. We hebben ruim 56 miljoen euro
geïnvesteerd in nieuw- en verbouw van
casino’s, speelautomaten, spelconcepten, ons
toekomstige online platform en systeem- en
procesverbeteringen. De (her)opening van
onze vestigingen in Groningen en Amsterdam
West-Sloterdijk zullen in 2019 een significante
bijdrage gaan leveren aan een verdere groei
van onze resultaten. De ongekend langdurige
warme zomerperiode heeft natuurlijk impact
gehad op het aantal bezoeken, maar wij zijn
erin geslaagd dit grotendeels goed te maken
in de tweede helft van het jaar, mede
dankzij gerichte gastacties en campagnes.
Dat is een prestatie van formaat. Onze
NPS score (gasttevredenheid) blijft hiernaast
onverminderd hoog.

Wat waren voor u de hoogtepunten
van 2018?
Van Lambaart: Van Las Vegas tot Monaco
houdt men zich bezig met de vraag: hoe
spreken we de nieuwe generatie aan?
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Een ongekende prestatie is onze terugkeer in Groningen.
Binnen 16 maanden hebben we een sfeervolle tijdelijke
vestiging geopend aan het Sontplein; het eerste pop-up casino
ter wereld. Prachtig om te zien dat na de brand in 2017 onze
collega’s weer ‘thuis zijn’: een bijzonder emotioneel moment
voor onze medewerkers, die zich na de brand zeer flexibel
hebben opgesteld in het werken op andere locaties. Ook hebben
we Valkenburg vernieuwd, de eerste paal van het nieuwe casino
in Venlo geslagen en het terrein van het nieuwe casino in
Utrecht bouwklaar gemaakt. We hebben met volle kracht
vooruit gekoerst.
Je ziet dat de omgeving onze prestaties ook erkent. Nijmegen is
uitgeroepen tot beste casino van Nederland. We zijn gestegen
op de MT500-lijst van beste bedrijven van Nederland, van de
negende naar de derde plaats in onze categorie, nog voor
bijvoorbeeld Starbucks en Pathé. Ik hoor zelf ook dat
Holland Casino steeds meer als een top onderneming wordt
gezien. Dat maakt trots, maar laten we vooral bescheiden
blijven en de komende jaren de goede stappen blijven zetten.
Bergervoet: Onder de motorkap is heel veel belangrijk werk
afgerond. We hebben financieel en operationeel ingewikkelde
dossiers afgehandeld. De overname van de service-activiteiten

van Gaming Support B.V. is afgerond en de integratie van deze
activiteiten is volledig naar wens verlopen. We hebben oude
systemen en processen vervangen en de IT-ondersteuning
richting de vestigingen is verbeterd. Ook hebben we serieus
geïnvesteerd in de vernieuwing van ons spelaanbod: een zesde
deel van onze speelautomaten is in 2018 vervangen, zodat onze
gasten kunnen genieten van het allernieuwste spel. Dat is toch
waar wij voor staan.
Ook in de onderlinge samenwerking zijn er stappen gemaakt.
We zijn begonnen met multidisciplinaire teams waarin
collega’s van verschillende afdelingen samen aan specifieke
onderdelen van onze strategie werken. Elk van die teams draagt
een steentje bij aan de verbetering van de beleving van een gast
bij een bezoek aan Holland Casino, de zogenaamde ‘gastreis’.
Met name door digitalisering en het omnichannel aanbod gaat
deze reis er in de toekomst heel anders uitzien.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Ik ben buitengewoon trots op ons inhouse ontwikkelde
concept: de Experience Zone in Utrecht. Hier worden beginnende spelers op maat bediend met speluitleg, lagere inzet en
entertainment. De sfeer, setting en beleving zijn bewust anders
dan in de rest van ons aanbod. Daarmee zijn we onderscheidend en succesvol tegelijk. Het bijzondere is dat inmiddels uit
heel Europa collega-casino’s komen kijken hoe dit concept bij
ons aanslaat. Ook kijk ik met vreugde terug op de allurerijke
opening van ons nieuwe casino Amsterdam West-Sloterdijk,
waar onze 1500 genodigden nog steeds over napraten.

Prachtig om te
zien dat onze
collega’s in
Groningen na
de brand weer
‘thuis’ zijn.

Deze resultaten komen niet uit de lucht vallen.
Welke interne ontwikkelingen liggen hieraan ten
grondslag?
Van Lambaart: Bestuur, management en medewerkers zijn
dichter bij elkaar gekomen. Onze eensgezindheid is gegroeid.
Ook de samenwerking met de ondernemingsraad (OR) is sterk
verbeterd. Dat geeft vertrouwen. Er is samen gewerkt aan een
nieuwe openheid waarin we het niet altijd met elkaar eens
hoeven te zijn, maar zaken open en constructief worden
besproken. De laatste openstaande punten uit de cao zijn ten
uitvoer gebracht, dat geeft rust. Ook hebben we aandacht
besteed aan de verbinding met ons middenmanagement.
We hebben onze shiftleaders, een cruciale schakel in onze
operatie, beter in positie gebracht door onder andere de
organisatie van shiftleaderdagen. Hiermee hebben we de
dialoog opgezocht en zijn zij echt onderdeel geworden van
onze strategie.
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Welke lessen nemen jullie vanuit 2018 mee naar 2019?
Van Lambaart: Waardering en aandacht voor onze vaste gasten
blijft belangrijk. We moeten nog groeien in het werven van
nieuwe gasten. Instroom, doorstroom en hospitality zijn
daarom dé sleutelwoorden van 2019. En we houden goed in
de gaten wat de toenemende concurrentie voor ons betekent.
Daarnaast blijven we in gesprek met alle delen van onze
onderneming.
Bergervoet: De snelheid van het bedrijf kan omhoog en
tegelijk de aandacht op onze prioriteiten. De basis is op orde,
nu is het zaak de organisatie nog daadkrachtiger en wendbaarder te maken, zodat we scherp kunnen concurreren met
andere aanbieders.

Hoe lastig is het om koers te houden
als de (politieke) omgeving verandert?
Bergervoet: Het is op dit moment onduidelijk of de
liberalisering van de markt doorgaat, maar er wordt wel
van ons verwacht dat we hier klaar voor zijn. Intussen neemt
de regeldruk toe. Wij zien een algemene tendens dat onze

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Bergervoet: Ik zie dat de afstand tussen hoofdkantoor en
vestigingen kleiner wordt. Onder meer door de intensieve
samenwerking op projecten en innovaties, door het samen
delen van bereikte resultaten en successen en door een
groeiend wederzijds vertrouwen dat we allemaal hetzelfde doel
nastreven. Ook zijn er stappen gezet in een betere afstemming
van onze marketingacties. De nieuwe landelijke campagne,
‘de spanning van het spel’, was vernieuwend en heeft ons
nog nadrukkelijker op de kaart gezet. Belangrijk voor de
concurrentiekracht is ook de koppeling van IT, marketing en
ons privacybeleid. Hiermee creëren we een goede balans om
onze gasten zo goed mogelijk te kunnen bedienen op een
verantwoordelijke en veilige manier.

bewegingsvrijheid en ruimte om te ondernemen steeds verder lijkt te worden ingeperkt.
Ook na eventuele privatisering en opening van
de online kansspelmarkt krijgen wij met
aangescherpte lagere regelgeving te maken.
De kansspelbelasting is tijdelijk verhoogd
en met het preventieakkoord wordt het
roken over enkele jaren verder ingeperkt.
Wij ontmoedigen roken in onze casino’s,
de gezondheid van onze gasten en onze
medewerkers staat voorop. Desondanks is
het een maatregel die ook ons treft.
Van Lambaart: Onze strategie staat als een
huis. We doen wat we moeten doen en
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Welke kant de politiek ook beweegt, we willen
hoe dan ook het beste casinobedrijf van
Europa zijn: het meest gastvrij, innovatief en
veilig. Dat is onze ambitie en daar verandert
niets aan. We zullen daarbij moeten inspelen
op allerlei ontwikkelingen en wetgeving die
impact op ons hebben. Het is aan ons en al
onze collega’s om het bedrijf gezond de
toekomst in te helpen. Daarvoor willen wij
wel verantwoord kunnen ondernemen en
samen blijven werken aan een onderneming
waar elan, vernieuwing, beleving en betrouwbaarheid hand in hand gaan.

Welke kant de politiek
ook beweegt: we willen
het beste casinobedrijf
van Europa zijn.
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GECONSOLIDEERDE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
(x miljoen euro)

2018

2017

Opbrengst Tafelspelen

265,8

255,9

Opbrengst Speelautomaten

340,0

332,2

Troncopbrengst/tips

23,0

23,6

Opbrengst Food & Beverage

24,4

23,6

Overige baten

3,3

Brutobaten
Kansspelbelasting

-182,4

Nettobaten
Verzekeringsclaim

639,2
-170,5

474,1
11,4

Totale baten
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

3,9
656,5

468,7
29,0

485,5

497,7

-32,7

-43,3

Personeelskosten

-241,6

-225,8

Operationele kosten

-129,0

-131,1

Bedrijfslasten
Brutobedrijfsresultaat

-403,3

-400,2

82,2

97,5

Financiële baten en lasten

0,4

0,0

Aandeel in resultaat deelnemingen

0,1

0,5

Resultaat voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (VPB)
Resultaat na belasting

82,7
-23,2

98,0
-24,5

59,5

73,5

BEREKENING EBITDA
(x miljoen euro)

2018

2017

Resultaat voor vennootschapsbelasting

82,7

98,0

Financiële baten en lasten

-0,4

0,0

Aandeel in resultaat deelnemingen

-0,1

-0,5

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

32,7

43,3

114,9

140,8

EBITDA

Baten
De brutobaten voor kansspelbelasting bedroegen
656,5 miljoen euro, een stijging van 17,3 miljoen euro ten
opzichte van 2017 (639,2 miljoen euro). Het aantal bezoeken
nam licht af naar 5,7 miljoen in 2018 (2017: 5,8 miljoen),
terwijl de gemiddelde besteding per bezoek steeg met
4,6 procent, van 109 euro in 2017 naar 114 euro in 2018.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

De opbrengst Tafelspelen inclusief de omzet van de Multi
Roulettes steeg met 9,9 miljoen euro of 3,9 procent naar
265,8 miljoen euro ten opzichte van 2017 (255,9 miljoen euro).
Mede door de opening van Amsterdam West-Sloterdijk en het
vervangen, vernieuwen en innoveren van speelautomaten,
steeg de opbrengst Speelautomaten in 2018 naar 340,0 miljoen
euro (2017: 332,2 miljoen euro); een groei van 7,8 miljoen euro
(2,3 procent).
De troncopbrengst (inclusief ontvangen fooien voor Horecaen Front Office-activiteiten) daalde met 0,6 miljoen euro
naar 23,0 miljoen euro (2017: 23,6 miljoen euro). De opbrengst
Food & Beverage steeg met 0,8 miljoen euro naar
24,4 miljoen euro.
De baten van 11,4 miljoen euro hebben betrekking op het
resterende deel van de verzekeringsclaim in verband met de
brand in Groningen (2017: 29,0 miljoen). Zie pagina’s 86 en 87
in de jaarrekening voor meer informatie over de totale
financiële impact van de brand in Groningen.
Lasten
De bedrijfslasten stegen in 2018 naar 403,3 miljoen euro
(2017: 400,2 miljoen euro), een stijging van 0,8 procent of
3,1 miljoen euro.
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Vanaf 2018 wordt de deelneming in Gaming & Casino Services
B.V. (GCS) meegeconsolideerd, waardoor een deel van de
stijging op onderstaande kosten wordt verklaard.
De personeelskosten stegen van 225,8 miljoen euro in
2017 naar 241,6 miljoen euro in 2018, een toename van
15,8 miljoen euro (7,0 procent). Deze stijging is het gevolg
van een toename van het aantal medewerkers (fte) naar
2.920 ultimo 2018, waarvan 49 fte van GCS (ultimo 2017:
2.708), in combinatie met een cao-loonstijging in 2018.
De operationele kosten zijn gedaald met 1,6 procent of
2,1 miljoen euro naar 129,0 miljoen euro, ten opzichte van
131,1 miljoen euro een jaar eerder. De hogere huisvestingskosten (2,9 miljoen euro) en hogere marketingkosten
(3,0 miljoen euro) worden gecompenseerd door de lagere
overige kosten in 2018 (in 2017 bevatte deze post de eenmalige
overdrachtsbelasting voor de omvorming van de rechtsvorm
van een stichting naar een naamloze vennootschap
(4,6 miljoen euro)). De lagere bedrijfskosten (2,4 miljoen euro)
worden voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten door de aankoop van de deelneming in GCS die
het onderhoud van de speelautomaten voor haar
rekening neemt. Dit betreft een verschuiving van
onderhoudskosten naar personeelskosten.
In 2018 zijn de afschrijvingskosten en bijzondere waarde
verminderingen 10,6 miljoen euro lager uitgekomen dan
in 2017. Dit is het gevolg van een aantal bijzondere waardeverminderingen in 2017 die met name verband houden met
de brand in Groningen (8,0 miljoen euro) en een impairment
op eerder gedane investeringen voor onze online propositie
(3,8 miljoen euro).

Een schurende roulettecilinder of storing in de Mega Millions? Dat repareren we gewoon zelf.
Sinds 2018 heeft Holland Casino haar ‘eigen’ onderhoudstak voor speeltafels en speelautomaten. Vanuit Gaming & Casino Services B.V. (GCS) worden alle installatie- onderhouds- en
service-werkzaamheden aan speelautomaten, speeltafels, casino-signs en accessoires voor
Holland Casino verricht.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Onderhoud en services
in ‘eigen’ handen

Holland Casino had en heeft een aandeel van 40% in moederbedrijf Gaming Support B.V..
GCS, gevestigd in Rotterdam, is een afsplitsing van Gaming Support B.V.. GCS verrichtte sinds
2000, op exclusieve basis, onderhouds- en servicewerkzaamheden aan speelautomaten en
tafelspelen van Holland Casino. In GCS heeft Holland Casino haar aandeel nu uitgebreid
van 40% naar 60%.
In 2017 hield Holland Casino de behoefte ten aanzien van onderhoud en services en de samenwerkingsvorm tegen het licht. Nu het nieuwe GCS exclusief werkt voor Holland Casino kunnen
processen beter op elkaar worden afgestemd en geautomatiseerd, en worden de voorraden van
reserveonderdelen beter en goedkoper ingericht. Dit zorgt voor een kostenbesparing voor beide
partijen. Ook kan Gaming Support B.V. zich nu beter focussen op haar andere activiteiten.

BEREKENING KANSSPELBELASTING
(x miljoen euro)

2018

Kansspelbelasting Tafelspelen

80,0

2017

74,2

Kansspelbelasting Speelautomaten

102,4

96,3

Totaal kansspelbelasting

182,4

170,5
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Sinds 1 januari 2016 is Holland Casino belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting. In 2018 is het resultaat na
belasting 59,5 miljoen euro (2017: 73,5 miljoen euro).
Holland Casino draagt maandelijks 30,1 procent (tot en met
2018 was dit 29,0 procent) kansspelbelasting af aan de Staat
over de opbrengsten van Tafelspelen en Speelautomaten. Door
de stijging van het kansspelbelastingtarief met 1,1 procent is er
over 2018 € 6,7 miljoen extra kansspelbelasting afgedragen,
wat een direct effect heeft op het brutobedrijfsresultaat.
De daadwerkelijke afdracht van kansspelbelasting over
een boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat de
afdracht een maand later plaatsvindt. Naast de afdracht van
kansspelbelasting is Holland Casino ook wettelijk verplicht
kansspelheffing te betalen. Met de opbrengst van de kans
spelheffing wordt de Kansspelautoriteit gefinancierd zodat zij
haar toezichthoudende functie kan uitvoeren. In 2018 bedroeg
de kansspelheffing 1,0 miljoen euro (2017: 0,9 miljoen euro).

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Resultaat
Het resultaat voor vennootschapsbelasting daalde met
15,3 miljoen euro tot 82,7 miljoen euro, een sterke daling ten
opzichte van 2017 (98,0 miljoen euro). Deze daling wordt
voornamelijk veroorzaakt door de lagere baten met betrekking
tot de ontvangen verzekeringsclaim (11,4 miljoen euro in 2018
tegenover 29,0 miljoen euro in 2017) en hogere personeelskosten (15,8 miljoen euro). Daartegenover staan hogere
nettobaten van 5,4 miljoen euro (bij een gelijkblijvend
kansspelbelastingtarief zouden de nettobaten 12,1 miljoen
hoger zijn geweest), lagere operationele kosten (2,1 miljoen
euro) en lagere afschrijvingskosten en bijzondere waarde
verminderingen (10,6 miljoen euro).

Financiële positie
Solvabiliteit
Het eigen vermogen steeg gedurende 2018 van 211,3 miljoen
euro naar 222,8 miljoen euro. Dit is het gevolg van enerzijds
de toevoeging van het onverdeelde resultaat 2018 (resultaat
voor winstafdracht) aan het eigen vermogen en de toevoeging
van GCS en anderzijds de betaling van de winstafdracht over
2017 (48,2 miljoen euro). Hierdoor steeg de solvabiliteit naar
65,1 procent (2017: 63,9 procent).
Financiering
In september 2018 is de bestaande kredietfaciliteit gewijzigd.
De totale kredietruimte van 140 miljoen euro is verlaagd naar
120 miljoen euro, waarvan in 2017 en 2018 nog geen gebruik is
gemaakt. De looptijd van de faciliteit is met 5 jaar verlengd,
met ook nog twee verlengingsopties van een jaar. Ook zijn
diverse condities verbeterd, onder andere door verlaging van
de interest margin en het terugbrengen van het aantal
bankconvenanten. De kredietfaciliteit is aangegaan met een
bankenconsortium bestaande uit ABN AMRO (50 procent)
en ING (50 procent). Van deze faciliteit zal met name gebruik
worden gemaakt voor de nieuwbouwprojecten in Venlo
en Utrecht. Voor een verdere toelichting op financiële
instrumenten verwijzen wij naar note 23 op pagina 118
van de jaarrekening.
Eigen vermogen
In 2018 is een bedrag van 48,2 miljoen euro aan dividend
uitgekeerd aan de Staat. In 2018 zijn afspraken gemaakt over
de systematiek om de hoogte van het jaarlijks uit te keren
dividend te bepalen. Na balansdatum is het definitieve bedrag
aan dividend bepaald (46,0 miljoen euro). Het resterende
resultaat (13,5 miljoen euro) zal worden toegevoegd aan het
eigen vermogen.

Investeringen
In 2018 heeft Holland Casino 53,3 miljoen
euro geïnvesteerd in materiële vaste activa.
Dit betreft investeringen in bouw- en verbouwingsprojecten in met name Groningen,
Valkenburg en Venlo en overige renovatie
projecten (22,5 miljoen euro), maar ook
in reguliere vervangingsinvesteringen
(12,9 miljoen euro). Daarnaast is 17,9 miljoen
euro geïnvesteerd in nieuwe speelautomaten
(2017: 9,9 miljoen euro).
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MANOUCK KWAKERNAAT:

‘IK ZIE ELKE AVOND
LACHENDE GEZICHTEN’

2018 IN HOOGTEPUNTEN

2018 IN HOOGTEPUNTEN / EXPERIENCE ZONE

Met hart en ziel zet Manouck Kwakernaat zich
in als ambassadeur voor de Experience Zone
in Utrecht, de nieuwe inhouse ontwikkelde
speelzone speciaal voor enthousiaste,
beginnende spelers.
‘Een relaxte sfeer en vibe waarin gasten
makkelijk om speluitleg vragen en met ons
een praatje komen maken. Dat is één van de
redenen waarom de Experience Zone zo goed
werkt. Ik zie iedere avond lachende gezichten
en hoor van gasten dat ze het enorm gezellig
vinden. Dat maakt me trots. De Experience Zone
staat. We hebben hard gewerkt om het allemaal
voor elkaar te krijgen. Ik moest flink aan de bak,
want ik draaide natuurlijk ook nog mijn
‘normale’ uren aan de traditionele tafels.
Maar als ik ergens voor ga, ga ik er ook echt
voor. Dat zit nou eenmaal in mijn karakter.
In de Experience Zone zijn collega’s de
entertainers voor onze gasten. Dat moet je
wel in je hebben. We zijn geholpen door een
goede externe trainster, waardoor we er nu
iedere avond als één team een feestje van
kunnen maken. Dat enthousiasme wil ik
overbrengen op andere vestigingen, zodat we
daar ook met dit concept aan de slag kunnen.‘
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2018 IN HOOGTEPUNTEN

2018 IN HOOGTEPUNTEN / EXPERIENCE ZONE

SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN
Nieuwe gasten, nieuwe kansen, nieuwe
toekomst. Begin juli 2018 opende in
Utrecht de Experience Zone, een
vernieuwing van Holland Casino op het
gebied van spelaanbod en beleving.
Iedereen moet op een laagdrempelige
manier de spanning van het spel kunnen
ervaren. Dát is de gedachte achter de
Experience Zone, die het afgelopen jaar in
Utrecht opende. De vernieuwing past in de
trend van het samen spelen met vrienden.
De ambitie is om de Experience Zone naar
andere vestigingen uit te breiden.
Iedere vrijdag- en zaterdagavond kunnen
gasten Roulette, Black Jack, Diceball en
andere tafelspelen spelen met een lagere
minimum inzet en met extra aandacht
voor speluitleg in al haar facetten. In de live

De vernieuwing past in
de trend van het samen
spelen met vrienden.

spelarena, het ‘Stadium’, kunnen ze samen
met vrienden en andere bezoekers spelen,
begeleid door hosts. Zij zijn er niet alleen
om de gasten te ondersteunen en te
motiveren, maar om er ook echt een feestje
van te maken. Er is veel aandacht besteed
aan de inrichting van de Experience Zone,
die een sfeervolle en hippe uitstraling heeft
gekregen. Aan de centrale bar worden
cocktails bereid en kunnen gasten onder
meer finger foods bestellen. En wil je
hiervan een foto delen op social media? Dan
kan dat, want de speelzone is de enige
ruimte in het casino waar het maken en
delen van foto’s is toegestaan.
Ook in andere vestigingen worden
initiatieven ontplooid om in te spelen op
de wensen van nieuwe groepen gasten.
In Valkenburg is er bijvoorbeeld de
Welcome Zone, waar met lage inzetten
kan worden gespeeld. En samen spelen
met Live Bingo kan, behalve in Breda,
nu ook in Amsterdam West-Sloterdijk.
Holland Casino is voornemens in 2019
minimaal drie volledige Experience Zones
in haar vestigingen te openen.

6

JULI
2018
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ONZE OMGEVING
Holland Casino opende in 1976 de deuren van haar
eerste vestiging in Zandvoort. De Nederlandse overheid
wilde een legaal en gereguleerd alternatief bieden voor
illegaal spelen. Sindsdien is er veel veranderd en
Holland Casino verandert mee.
Politieke, economische, technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen hebben invloed op de toekomst en het
bestaansrecht van Holland Casino. Onze omgeving en de
behoeften van onze gasten veranderen. Om onze leidende
positie in de casinomarkt te behouden en verder te versterken
is het van belang dat we snel kunnen anticiperen op deze
ontwikkelingen. In de afgelopen jaren is gewerkt aan
het strategisch meerjarenplan HC2020. Door onze omgeving
voortdurend te monitoren kunnen we inspelen op belangrijke
trends en veranderende marktomstandigheden. In 2018 waren
de relevante ontwikkelingen en bijbehorende uitdagingen in
onze omgeving:

Modernisering speelcasinoregime
Een verandering van wet- en regelgeving heeft voor
Holland Casino grote gevolgen. De huidige Wet op de kansspelen (Wok) is ruim 50 jaar oud. Een modernisering
is reeds aangekondigd in het regeerakkoord van 2012.
Bij het debat in de Eerste Kamer op 12 februari 2019 is het
voornemen van het kabinet tot het moderniseren van het
speelcasinoregime en de daaraan gekoppelde wijziging van
de Wok besproken. Het wetsvoorstel heeft, wanneer het zou
worden aangenomen, tot gevolg dat na ruim 40 jaar een einde
komt aan Holland Casino’s publieke monopolie. Tijdens dit
debat is besloten de behandeling van het wetsvoorstel
vooralsnog aan te houden en is door de minister een brief
toegezegd. De uitkomst van de behandeling van dit
wetsvoorstel door de Eerste Kamer is op het moment
van publicatie van dit jaarverslag nog onduidelijk.

• Wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime;
• Wetsvoorstel Kansspelen op afstand;
• Algemene Verordening Gegevensbescherming;
• Vergrijzing.

Uitdaging Holland Casino
Het is van belang dat Holland Casino voldoende concurrentiekracht en wendbaarheid behoudt om in een snel veranderend
speelveld te opereren. Onze strategische keuzes en risico
benadering zijn gericht op het omgaan met deze veranderingen
en onzekerheden.

In onze strategie geven we aan hoe we omgaan met deze trends
en veranderende marktomstandigheden. In het hoofdstuk
Risicomanagement leggen we uit hoe we omgaan met de
risico’s die hiermee gepaard gaan.

Het Bestuur voert regelmatig gesprekken met de ministeries
van Justitie en Veiligheid en Financiën over de voortgang van
de besluitvorming omtrent de Wok, en bereidt zich voor op de
verschillende mogelijke scenario’s.

Om onze leidende
positie te behouden
moeten we snel
kunnen anticiperen
op ontwikkelingen.
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Aanbieders kunnen naar verwachting vanaf medio 2020
een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.
Holland Casino zal dat ook doen. Aanbieders die voldoen
aan de strenge voorwaarden van de Kansspelautoriteit
komen hiervoor in aanmerking.

Door de GDPR hebben onze
gasten en medewerkers
meer controle over hun
eigen gegevens.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Kansspelen op afstand
De invoering van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa)
heeft voor Holland Casino tot gevolg dat het aanbieden van
online kansspelen in Nederland legaal wordt en dat we na het
verkrijgen van een vergunning toestemming zouden hebben
ons op de online kansspelmarkt te begeven. De Tweede Kamer
heeft in juli 2016 ingestemd met het wetsvoorstel, de Eerste
Kamer deed dit op 19 februari 2019. In het wetsvoorstel zijn
aanvullende maatregelen genomen waar het gaat om de
vergunningsvoorwaarden en het terugdringen van kansspelverslaving.

(AVG ofwel GDPR), die sinds 25 mei 2016 van kracht is.
Holland Casino verwerkt in haar dagelijkse werkzaamheden
persoonsgegevens van medewerkers, gasten van het casino en
bezoekers van de website. Het verwerken van deze persoons
gegevens is onderhevig aan privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Uitdaging Holland Casino
We zien kansen in de exploitatie van een online casino en we
zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om
online spel veilig en verantwoord aan te bieden. Met de unieke
combinatie van landbased casino’s zetten we in op een
omnichannel-strategie waarbij, naast een uniek en innovatief
productaanbod, het Preventiebeleid Kansspelen (PBK) een
belangrijk element is. Als vertrouwde partij willen we als
Holland Casino de lat wat betreft preventiebeleid net zo hoog
leggen als we dat nu al doen in onze 14 fysieke vestigingen.
Op de online markt zal Holland Casino moeten concurreren
met een aantal buitenlandse partijen.

De privacywetgeving (GDPR) is vorig jaar aangescherpt en
hiermee ook het privacybeleid van Holland Casino. Door de
GDPR hebben onze gasten en medewerkers onder andere meer
controle over hun eigen gegevens.

Datatechnologie en privacy
Het recht op privacy en beveiliging van persoonsgegevens
van onze gasten en medewerkers is op dit moment
vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met het formuleren van privacy principles, de implementatie
van een gedegen privacybeleid en de aanstelling van een
Privacy Officer kan Holland Casino stellen dat zij compliant
is met de ingevoerde regelgeving op het gebied van privacy.

Naar aanleiding van een door een externe partij uitgevoerde
GDPR Gap Assessment is een concreet actieplan opgesteld
waardoor Holland Casino sinds 25 mei 2018 compliant is.
Dit betekent dat wij transparant zijn over de manier waarop
we informatie over personen gebruiken, wij toestemming
vragen voor dit gebruik en wij alleen die gegevens bewaren
die specifiek voor onze bedrijfsdoelstellingen nodig zijn.
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continuïteit op het gebied van werkgelegenheid. Deze duurzame, toekomstbestendige cao is in 2018 nader uitgewerkt
met de sociale partners.

Vergrijzing
Het aandeel van ouderen in de bevolkingssamenstelling stijgt
(vergrijzing). Dat heeft gevolgen voor onze samenleving.

Onze huidige spelende gasten zijn en blijven belangrijk.
Hiernaast zetten we nu en de komende jaren actief in op
het ontwikkelen en testen van vernieuwende spelconcepten
waarmee we nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken.
Een voorbeeld is de in 2018 geïntroduceerde en succesvolle
Experience Zone in de vestiging Utrecht.

Uitdaging Holland Casino
Bij Holland Casino gaat zowel de gemiddelde leeftijd van onze
medewerkers als die van onze gasten in de komende jaren
omhoog. Deze ontwikkeling vraagt om strategische keuzes.
Holland Casino is in 2017 een nieuwe cao overeengekomen,
waarin onder andere belangrijke afspraken zijn gemaakt over
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en over

De vergrijzing zorgt ook voor een toename van het aantal
eenzame ouderen. Holland Casino ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te
leveren aan een zinvolle en sociale tijdsbesteding.
Enkele vestigingen zetten hier hun activiteiten voor in,
met onder meer het aanbieden van bingo-avonden en
diners in verzorgingshuizen.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Uitdaging Holland Casino
Holland Casino wil veilig en verantwoord gebruik kunnen
maken van beschikbare informatie. Om onze gasten nóg
beter te leren kennen, en hiermee ook ons Preventiebeleid
Kansspelen (PBK) nog beter uit te kunnen voeren. Dit alles
uiteraard binnen de kaders van de privacy wet- en regelgeving.
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Bij Holland Casino hechten we aan de waarden, belangen
en behoeften van al onze stakeholders. We hechten waarde
aan een open dialoog en hebben met onze stakeholders
formele en informele gesprekken. Dit leert ons wat onze
stakeholders van ons verwachten en hoe we hieraan
kunnen voldoen. We monitoren en evalueren ons
stakeholdermanagement op regelmatige basis.
Hierna volgen we onze belangrijkste stakeholdergroepen.
We hebben de contacten die we in 2018 met hen hebben gehad
in kaart gebracht, evenals de acties waartoe deze contacten
hebben geleid.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

STAKEHOLDEROVERZICHT

TOEZICHTHOUDERS
Verwachtingen
Toezichthouders – zoals de Kansspelautoriteit,
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit
Persoonsgegevens – verwachten van
Holland Casino dat we zorgen dat onze gasten
veilig en verantwoord kunnen spelen. Hierbij
verwacht men dat we ons houden aan de
huidige wet- en regelgeving. Onderdeel hiervan
is onder andere een adequaat Preventiebeleid
Kansspelen, anti-witwasbeleid en GDPR.
Soort contact
Met de Kansspelautoriteit vinden kwartaal
bijeenkomsten en periodiek bestuurlijk
overleg plaats. Daarnaast is er op regelmatige
basis ad hoc contact. Naast de uitvoering van
het preventiebeleid, houdt de Kansspelautoriteit tevens toezicht op de naleving van de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme. Met De Nederlandsche Bank is
halfjaarlijks overleg en we leveren halfjaarlijks
een rapportage Europese Centrale Bank Besluit
2010/14 aan. Het contact met de Autoriteit
Persoonsgegevens is op ad hoc basis.
Gespreksonderwerpen in 2018
• Naleving kansspelwet- en regelgeving en
financiële toezichtwetgeving (Wet op de
kansspelen, Wet op het financieel toezicht,
Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme en Sanctiewet);

• Wetsvoorstel Kansspelen op afstand;
• Kennismaking nieuw bestuur van de Ksa;
• Spelinnovatie (pilots en skill based gaming);
• Meldingen incidenten en klachten;
• Uitkomsten relevante auditrapportages
over het vergunningsjaar 2018;
• Reclame- en wervingsactiviteiten;
• Responsible Gaming.
Respons
• De Kansspelautoriteit ontvangt een
kwartaalrapportage met daarin onder
meer een overzicht van de baten en lasten,
de ontwikkelingen op het gebied van
Tafelspelen en Speelautomaten en informatie over thema-acties en incidenten;
• Holland Casino heeft diverse auditrapportages aangeleverd en hier een mondelinge
toelichting op gegeven;
• Holland Casino en de Kansspelautoriteit
zijn in gesprek over Responsible Gaming;
• Holland Casino rapporteert jaarlijks aan
de Kansspelautoriteit over de borging van
de integriteit en betrouwbaarheid van
medewerkers binnen haar organisatie;
• Door het indienen van consultatiereacties
heeft Holland Casino een bijdrage geleverd
aan onder andere de ‘Marktscan land
gebonden kansspelen 2018’.
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Verwachtingen
Holland Casino is een staatsdeelneming
met het ministerie van Financiën als enige
aandeelhouder. Het ministerie verwacht
dat we voldoen aan de vereisten die aan een
staatsdeelneming en vergunninghouder
worden gesteld. Ook wordt van ons verwacht
dat we – waar nodig – voorbereidingen treffen
om de voorgenomen modernisering van de
kansspelmarkt mogelijk te maken.
Soort contact
Er is regelmatig contact tussen het ministerie
van Financiën en het Bestuur. Tevens is er
periodiek contact tussen het ministerie van
Financiën en de voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Ieder kwartaal vindt er
een overleg plaats tussen het ministerie van
Financiën en het Bestuur van Holland Casino.
Daarnaast vindt er ad hoc overleg over
specifieke onderwerpen plaats. Een stuurgroep
met onder andere vertegenwoordigers van het
ministerie van Financiën, het ministerie van
Justitie en Veiligheid en Holland Casino, komt
periodiek bijeen om te overleggen over de
voorgenomen modernisering van de kansspelmarkt en de eventuele daarop volgende
privatisering van Holland Casino.

Gespreksonderwerpen in 2018
• Financiële performance Holland Casino;
• Dividendbeleid;
• Wijziging kredietfaciliteit;
• Beoordeling en beloning bestuurders en
leden van de Raad van Commissarissen;
• Voorgenomen modernisering van de
kansspelmarkt;
• Voorgenomen privatisering Holland Casino.
• Business cases (ontwikkeling nieuwe
vestigingen en verbouwprojecten).
Respons
• De genoemde overleggen zorgen ervoor dat
Holland Casino op transparante wijze en
naar tevredenheid kan samenwerken met
de aandeelhouder.

FINANCIERS

KANSSPELBRANCHE

Verwachtingen
Financiers, zoals bijvoorbeeld banken,
verwachten dat onze administratieve
organisatie en interne beheersing adequaat
ingericht zijn en de financiële performance
en rapportage transparant zijn. Ook wordt
van ons verwacht dat we voldoen aan
bankconvenanten en geldende wet- en
regelgeving.

Verwachtingen
Belangrijke organisaties binnen de kans
spelbranche, zoals de European Casino
Association, het Nederlands Kansspelplatform
en buitenlandse casino’s, verwachten van ons
dat we de kansspelwet- en regelgeving naleven.
Net als andere spelers in de branche. Onze
omgeving verwacht van ons dat we een voorbeeldfunctie vervullen met ons preventiebeleid
en kennis hierover delen met de branche.

Soort contact
De CFO heeft regelmatig contact met de
banken.
Gespreksonderwerpen in 2018
• Financieringsstructuur en herfinanciering;
• Marktontwikkelingen;
• Modernisering van de kansspelmarkt.
Respons
• Holland Casino deelt haar kwartaalcijfers
met de banken;
• Holland Casino informeert de banken over
de realisatie van de bankconvenanten.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

AANDEELHOUDER

Soort contact
Met alle nationale en internationale organisaties vindt regelmatig overleg plaats met als
voornaamste doel het uitwisselen van kennis
en ervaring, trends en ontwikkelingen.
Gespreksonderwerpen in 2018
• Trends en ontwikkelingen in het kansspel
aanbod;
• Wetsvoorstel Kansspelen op afstand;
• Lagere regelgeving op basis van wetsvoorstel
Kansspelen op afstand;
• Kansspelbelasting;
• Preventiebeleid Kansspelen.
Respons
• Holland Casino heeft een positie in het
bestuur van de European Casino Association;
• Holland Casino vaardigt regelmatig sprekers
af op (inter)nationale congressen en
bijeenkomsten op het gebied van kansspelen.
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Verwachtingen
Het ministerie van Justitie en Veiligheid en
de Kansspelautoriteit verwachten dat onze
bedrijfsvoering in lijn is met de doelstellingen
van het Nederlandse kansspelbeleid. Ook
verwachten het ministerie en het parlement
dat Holland Casino haar actuele kennis met
betrekking tot de kansspelmarkt deelt.
Gemeentebesturen verwachten dat we ons bij
de exploitatie en het openen of verbouwen
van lokale vestigingen houden aan de door
hen opgestelde voorschriften en vergunningen.
Provincies en gemeentes verwachten dat
Holland Casino werkgelegenheid voor de
regio creëert en een goed werkgeverschap nastreeft.
Soort contact
Met het ministerie van Justitie en Veiligheid
en verschillende woordvoerders in de Tweede
en Eerste Kamer vindt regelmatig overleg
plaats.
Vestigingsmanagers en medewerkers van het
hoofdkantoor zijn regelmatig in contact met
gemeentes op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
Incidenteel heeft ook de CEO contact met
gemeentes op bestuurlijk niveau.

SAMENLEVING
Gespreksonderwerpen in 2018
• Wet op de kansspelen en de te ontwikkelen
lagere regelgeving;
• Het Preventiebeleid Kansspelen;
• Wetsvoorstel en besluit Kansspelen
op afstand en de gevolgen voor het
Preventiebeleid Kansspelen;
• Wetsvoorstel Modernisering speelcasino
regime;
• Code Promotionele Kansspelen;
• Bouwen van vestigingen Amsterdam
West-Sloterdijk, Venlo, Utrecht en tijdelijke
locatie Groningen;
• Bereikbaarheid casino’s;
• Goede doelen en maatschappelijke
initiatieven;
• Bouw- en exploitatie vergunningen.
Respons
• Het ministerie van Justitie en Veiligheid is
onderdeel van een stuurgroep met het
ministerie van Financiën en Holland Casino,
waarin de voorgenomen modernisering van
de kansspelmarkt periodiek wordt besproken;
• Holland Casino levert een actieve bijdrage
aan de consultatie van de lagere regelgeving
van de aanhangige wetsvoorstellen;
• Locaties en (ver)bouwprojecten worden
vormgegeven in nauw overleg met provincies
en gemeentes. In 2018 is met de gemeente
Groningen een overeenkomst gesloten voor
een tijdelijke locatie.

Verwachtingen
Het overgrote deel van onze gasten beleeft
veel plezier aan een avondje uit in het casino.
Wij realiseren ons dat ons aanbod ook risico’s
kent, zoals kansspelverslaving en witwassen.
Daar zijn wij ons zeer van bewust en we vinden
het vanzelfsprekend dat we ons uiterste best
doen die risico’s te beperken. De samenleving
verwacht dat we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen. Daarin gaat
Holland Casino bewust verder dan het
nakomen van wet- en regelgeving.
Soort contact
Holland Casino wisselt regelmatig kennis
en ervaringen uit met diverse zorgverleners,
experts, wetenschappers en instanties over
ons Preventiebeleid Kansspelen. Daarnaast is
Holland Casino initiator van een adviesgroep
waarin AMC-UvA, Radboud Universiteit
Nijmegen, het Trimbos Instituut, Assissa,
Jellinek, HANDS en stichting AGOG samenwerken. Holland Casino werkt daarnaast
actief samen met scholen en opleidingen.

Gespreksonderwerpen in 2018
• Het Preventiebeleid Kansspelen;
• Uitwisseling kennis over verslavingszorg;
• Het openen van de online markt en het
Preventiebeleid Kansspelen;
• Proef met het oog op uitrol van verruimde
openingstijden;
• Aandacht voor duurzaamheid en MVO;
• Invulling lesprogramma’s en begeleiding
studenten;
• Tegengaan van fraude en witwassen.
Respons
• In overleg met verslavingszorg in Nederland
is het Preventiebeleid Kansspelen verder
aangescherpt. Zo grijpen we eerder in bij
jongvolwassenen;
• Samen met de wetenschap en verslavingszorg wordt gekeken naar het vormgeven van
een online Preventiebeleid Kansspelen;
• Bij de lopende ontwikkelingsplannen voor
Venlo, Utrecht en Groningen wordt gericht
geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen;
• In 2018 heeft Holland Casino, zowel landelijk
als op lokaal niveau een bijdrage geleverd
aan diverse goede doelen. Een voorbeeld
daarvan is de Elfstedenzwemtocht van
Maarten van der Weijden;
• Holland Casino werkt actief samen met
lokale mbo-scholen en opleidingen en
begeleidt stages van studenten.
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OVERHEDEN
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SWOT-ANALYSE
Holland Casino beoordeelt jaarlijks haar positie in relatie
tot de kansen en uitdagingen in de markt waarin zij actief is.
Hier presenteren we een overzicht van onze beoordeling van
de belangrijkste sterke en zwakke punten en kansen en
bedreigingen aan het eind van 2018.

• Sterk A-merk met zeer hoge naamsbekendheid;
• Internationaal toonaangevend preventiebeleid;
• Expertise op gebied van hospitality;
• Marktleider;
• Uitstekende kennis van de industrie;
• Stabiele financiële resultaten;
• High-end vestigingen op A-locaties.

• Relatief hoog niveau vaste kosten;
• Monopolist;
• Afhankelijk van politieke besluitvorming;
• Gevoelig voor economische ontwikkelingen.

STRENGTHS

OPPORTUNITIES

• Toetreden tot markt online kansspelen;
• Partnerships;
• Verbreden product- en dienstenportfolio
door middel van innovatie;
• Aantrekken nieuwe doelgroepen;
• Kansen door liberalisering van de kansspelmarkt.

WEAKNESSES

THREATS

• Complexe organisatie in een continu
veranderende marktomgeving;
• Toenemende concurrentie door liberalisering van
de kansspelmarkt;
• Beperkingen op innovaties en nevenactiviteiten;
• Gaming vs. Gambling: kansspelelementen in
(online)-games.
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MATERIALITEITSMATRIX 2018
HOOG
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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 dienen daarbij
als uitgangspunt

1

Materieel voor stakeholders

De materialiteitsmatrix geeft aan welke onderwerpen
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 materialiteit
voor zowel de onderneming als haar stakeholders.

16
LAAG

15

MIDDEL

HOOG

Materieel voor Holland Casino

MATERIËLE ONDERWERPEN
1

Veilig & verantwoord spel

2

Privacy & veiligheid

10

Winstgevendheid

3

Hospitality & gastbeleving

11

Duurzame arbeidsvoorwaarden

4

Veranderende wetgeving

12

Compliance

5

Politieke besluitvorming

13

Concurrentie

6

Maatschappelijke betrokkenheid

14

IT-infrastructuur

7

Opleiding & ontwikkeling

15

Automatiseren van processen

8

Digitale transformatie

16

Her- en verbouw van vestigingen

9

Innovatie
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STRATEGISCHE PIJLER

INNOVATIE

MEDEWERKER

GAST

PARTNERSHIPS

SAMENLEVING

OVERALL HOLLAND CASINO
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SAMENHANG MATERIËLE ONDERWERPEN
EN STRATEGISCHE PIJLERS
MATERIEEL ONDERWERP
8

Digitale transformatie

9

Innovatie

16

Her- en verbouw van vestigingen

2

Privacy & Veiligheid

7

Opleiding & ontwikkeling

11

Goed werkgeverschap

2

Privacy & Veiligheid

3

Hospitality & gastbeleving

9

Innovatie

1

Veilig & verantwoord spel

4

Veranderende wetgeving

6

Maatschappelijke betrokkenheid

12

Compliance

5

Politieke besluitvorming

10

Winstgevendheid

13

Concurrentie

14

IT-infrastructuur

15

Automatiseren van processen
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LIZ WEEKERS:

‘IK WIST METEEN:
HIER WIL IK WERKEN’

2018 IN HOOGTEPUNTEN

2018 IN HOOGTEPUNTEN / OPENING AMSTERDAM WEST

Als meisje droomde ze er al van voor een
casino te gaan werken. En Liz Weekers
maakte die droom waar in de nieuw
geopende vestiging van Holland Casino
in Amsterdam West-Sloterdijk.
‘Vroeger dacht ik altijd, casino’s hebben zo’n
leuke Las Vegas-achtige glamour. Dat trok me.
Maar toen ik me in de industrie ging verdiepen,
bleek het veel meer te zijn dan dat. Holland
Casino heeft een goed preventiebeleid, iets
waarvan ze op veel plekken in de wereld nog
iets kunnen leren. Toen ik hoorde dat er een
gloednieuwe vestiging zou worden geopend wist
ik meteen: dít wordt mijn stageplek. Inmiddels
ben ik in dienst, deels als medewerker marketing & sales, deels als casinomedewerker.
Het bijzondere aan deze vestiging is dat er meer
collega’s zijn met twee verschillende rollen.
We hebben servicemedewerkers die ook
croupier zijn, medewerkers speelautomaten
die F&B helpen en managers die binnen
meerdere afdelingen actief zijn. Hierdoor leer
je het hele casino goed kennen en kunnen we
gasten echt die unieke 9+ ervaring bieden.
Het komende jaar richten we ons vooral op de
nieuwe bezoekers, met ons Live Bingo concept
waarmee gasten laagdrempelig kennis kunnen
maken met het casino. Ik sta zelf vaak bij de
Bingo en het is echt een belevenis. Vanaf
februari 2019 zijn we 24 uur per dag open. Best
logisch voor zo’n wereldstad als Amsterdam’.
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2018 IN HOOGTEPUNTEN

2018 IN HOOGTEPUNTEN / OPENING AMSTERDAM WEST

CHAMPAGNE VOOR NUMMER 14
Een trendy interieur, de nieuwste spellen
en een luxe restaurant: het past allemaal
in de strategische vernieuwingsslag van
Holland Casino.
Na 14 jaar weer een nieuw casino. De
nieuwe vestiging in Amsterdam WestSloterdijk werd mogelijk met het vrijkomen
van de vergunning voor Schiphol. De
officiële Grand Opening in september 2018
vierden we met een lichtshow, vuurdansers,
Cirque du Soleil-achtige acrobatiek en
muziek van onder meer Fedde le Grand.
Er gingen ruim 1.500 gasten, BN’ers,
zakenrelaties en collega’s van Holland
Casino over de rode loper.

De opening werd via een
livestream meebeleefd
door collega’s overal in
het land.
De opening werd via een livestream
meebeleefd door collega’s overal in het
land. Ook in de andere Holland Casino’s
vierden collega’s en gasten mee: de

openingsceremonie werd ook daar live
uitgezonden en er werd uiteraard een
glas champagne geschonken.
Het casino is de veertiende vestiging van
Holland Casino in Nederland, met ruim
500 speelautomaten. Aan de nieuwste
roulette en blackjacktafels, Live Bingo en
een ruime Multi Roulette Arena kunnen
gasten direct meespelen met roulettetafels
in andere vestigingen.
Het restaurant staat onder leiding van
chef-kok Sebastiaan Veenhuizen, winnaar
van de prestigieuze kookwedstrijd
‘Het Glazen Kalf’ 2017, die met een shared
dining concept meegaat met de moderne
trends in uitgaan en entertainment.
Een andere majeure modernisering in
interieur vond in 2018 plaats in Valkenburg.
Hier werden de speelzaal en restaurant
ingrijpend gerenoveerd, zodat nu met
groots uitzicht over het Geuldal gedineerd
kan worden. Tijdens de verbouwing bleef
het casino open. In september 2018 werd
het vernieuwde deel met diverse feestelijk
heden officieel geopend.
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OPERATIONELE
ONTWIKKELINGEN
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TAFELSPELEN
Met de opening van het casino in Amsterdam WestSloterdijk en de tijdelijke vestiging in Groningen, is het
aantal speeltafels in 2018 gestegen naar 448 tafels
(2017: 417 tafels). Alle speeltafels worden in fases
vervangen door het nieuwste model speeltafels.
Verdeeld over alle vestigingen is het aanbod Multi Roulette in
2018 uitgebreid met 78 stuks naar 873 units in totaal. Bij Multi
Roulette kan een speler via een beeldscherm meespelen op een
Amerikaanse roulettetafel in een vestiging naar keuze.

Nieuw spelaanbod
Het nieuwe tafelspel Live Bingo is na het succes in Breda nu
ook te spelen in Amsterdam West-Sloterdijk. In Holland Casino
Utrecht is, naast de vestiging in Amsterdam Centrum, Classic
Bingo geïntroduceerd.
Het spel Diceball is inmiddels landelijk uitgerold met acht
Diceball-tafels. Dit aantal zal in 2019 nog verder uitgebreid
worden. Het dobbelspel is een afgeleide van het bekende Craps.
In Holland Casino Venlo wordt naast Diceball ook het zelf
ontwikkelde dobbelspel Casino Barbut aangeboden. Casino
Barbut is geïnspireerd op het (straat)spel Barbut uit het
Midden-Oosten.

‘De spanning van het spel’: onder die noemer lanceerde Holland Casino in 2018 haar nieuwe
merkcampagne met een serie innovatieve TV-commercials met in de hoofdrol de spelelementen
waar het écht om gaat: het rouletteballetje, de dobbelsteen en de speelkaart. Een nieuwe aanpak,
want niet eerder liet Holland Casino de kijkers zó dicht op de huid het spel meebeleven.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Nieuwe merkcampagne
draait om details

Voor de campagne werd teruggegrepen op de oerkracht van het merk Holland Casino: de
beleving van het product. Dát is namelijk waarvoor zowel vaste gasten als first-time visitors naar
het casino gaan. Maar hoe breng je die beleving in beeld? Met die vraag werd reclamebureau
INDIE aan het werk gezet. Zij brachten de drie voornaamste tafelspelen van Holland Casino
— Amerikaans Roulette, het dobbelspel en kaartspelen — op ingenieuze wijze tot leven.
Voor de productie werd de vernieuwende Zweedse regisseur Oskar Wrangö (Volkswagen,
Mitsubishi, McDonald’s, IKEA) gevraagd. Door extreem in te zoomen op het balletje of het
randje van de dobbelsteen wilde hij de cruciale rol van de kleinste details, die uiteindelijk
bepalen of de gast wint of verliest, uitlichten. Minuscule hypergevoelige camera’s en een
robotische zwenkarm maakten de spanning van het moment voelbaar in de huiskamers,
tot en met de opvliegende stofdeeltjes na het neerploffen van de dobbelstenen aan toe.
In 2019 wordt de campagne voortgezet en verbreed naar
de focus op de beleving van een spannende avond uit in
het casino.

Laagdrempelig aanbod voor beginnende speler
In Utrecht is in 2018 een Experience Zone ingericht. Deze
levendige entertainmentzone is gericht op de beginnende
speler. Zo kunnen gasten op afstand in een zogenaamde arenaopstelling meespelen met verschillende live tafelspelen
waaronder Roulette, Black Jack en Punto Banco. Croupiers
begeleiden de spelers en er wordt gebruik gemaakt van een
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grote video wall met ondersteunende animaties. Er is aandacht
voor speluitleg en er zijn tafelspelen met een lagere inzet,
zoals het dobbelspel Diceball. De Experience Zone is één van
de vernieuwingen die Holland Casino momenteel doorvoert
op het gebied van spelaanbod en beleving.
Ook in andere vestigingen zijn initiatieven voor de beginnende
speler gestart. Elke vestiging, behalve Amsterdam WestSloterdijk, heeft een Millennial Zone. Afhankelijk van onder
meer de grootte van de vestiging is deze in een aparte ruimte
of in de zaal zelf ingericht.
Pokertoernooien bij Holland Casino
In 2018 is weer een aantal grote toernooien bij Holland Casino
georganiseerd. In april vond voor de vierde maal op rij de
World Poker Tour (WPT) plaats in Holland Casino Amsterdam
Centrum.

Gedurende deze week zijn in totaal 13 verschillende toernooien
gespeeld, waaronder het Main Event.
De World Series of Poker, het grootste en oudste poker
evenement ter wereld, vond opnieuw plaats in Holland Casino
Rotterdam. In totaal werden 18 verschillende toernooien
gespeeld, waaronder 11 Ring Events met verschillende buy-ins
en formats.
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Het grootste
poker-event van
Nederland werd
gewonnen door
TV-maker Alberto
Stegeman.

Eind november werd de 27ste editie van de Master Classics
of Poker, het grootste poker-event van Nederland, gehouden
in Holland Casino Amsterdam. De bekende Nederlander
Alberto Stegeman won dit hoofdtoernooi.
Na een jaar lang pokeren in de verschillende vestigingen, werd
in december in Breda de finale van de Dutch Open Poker Series
gehouden.
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Om onze gasten een gevarieerd en modern aanbod aan te kunnen bieden, werkt
Holland Casino continu aan het updaten en vernieuwen van haar speelautomaten.
Van de 6.463 speelautomaten zijn er in 2018 1.002 vervangen. Daarnaast zijn op 812
bestaande speelautomaten nieuwe spelvarianten geïntroduceerd.
Door zogenaamde branded themes aan de
speelautomaten te koppelen, brengt
Holland Casino steeds meer beleving in het
spel. In Amsterdam Centrum en Utrecht
loopt een pilot met automaten gebaseerd
op het bekende televisieformat The Voice.
Andere branded themes zijn Game of Thrones
en Monopoly Millionaire.
In Amsterdam West-Sloterdijk worden sinds
de opening in mei 2018 ruim 500 speelautomaten aangeboden. In het tijdelijke casino
in Groningen staan 284 speelautomaten.
In de casino’s in Breda en Nijmegen loopt
een pilot met toernooispeelautomaten
waarop gasten tegen elkaar kunnen spelen.
Dit voegt een competitief element toe aan
het spel.
Met de opening van Amsterdam WestSloterdijk en het tijdelijke casino in Groningen
is nu in totaal op 180 speelautomaten een
Mega Millons-Jackpot van 75.000 euro (inzet
één euro) tot minimaal één miljoen euro
(inzet vijf euro), te winnen.
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SPEELAUTOMATEN

In 2018 is een jackpot van bijna 2,8 miljoen
euro gevallen in Eindhoven. Daarnaast is
gedurende 2018 nog 9 keer een lagere jackpot
gevallen; een keer 150.000 euro en acht keer
75.000 euro.
Naast de Mega Millions-Jackpot wordt in zes
vestigingen op in totaal 52 speelautomaten
ook de Tree of Wealth jackpot aangeboden,
met een landelijke jackpot die start vanaf
30.000 euro.

I n april 2018 is een jackpot
van bijna 2,8 miljoen euro
gevallen in Eindhoven.
Tot slot is in Rotterdam de pilot met
verruimde openingstijden voor de speelautomaten succesvol verlopen. Onderzocht wordt
of de verruimde openingstijden ook in
andere casino’s ingevoerd kunnen worden.
In Amsterdam West-Sloterdijk is dit per
1 februari 2019 het geval.
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Voor de complete gastbeleving blijft Holland Casino
zich vernieuwen op het gebied van Food & Beverage
(F&B). Wij introduceren steeds meer horecaconcepten
met een onderscheidend karakter die aansluiten op
de wensen en behoeftes van onze huidige en nieuwe
gasten. Ons ‘Global’ concept is hier een goed
voorbeeld van.

Wij introduceren
steeds meer horeca
concepten met een
onderscheidend karakter.
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FOOD & BEVERAGE

In navolging van het succesvolle Global Kitchen in Rotterdam
is nu een tweede variant van dit concept geïntroduceerd in de
nieuwe vestiging in Amsterdam West-Sloterdijk: Global Dining.
Dit concept is net als Global Kitchen geïnspireerd op de
Aziatische, Mediterrane en Latijns-Amerikaanse keuken,
waarbij Global Dining een luxere variant is en gasten
uitgebreid kunnen tafelen.
In 2018 zijn de F&B voorzieningen in Valkenburg compleet
vernieuwd. We bieden nu zowel een à la carte restaurant als
een brasserie aan. Ook is een bar geopend met grote schermen
waar bezoekers onder andere live naar sportwedstrijden
kunnen kijken.
Om aan te blijven sluiten op de laatste wensen en eisen op het
gebied van in-house restaurants wordt continu geïnvesteerd
in de F&B voorzieningen. In 2018 zijn in Breda, Nijmegen en
Zandvoort de keukens verbouwd en vernieuwd. In alle
vestigingen zijn de restaurants voorzien van digitale menukaartzuilen. Hierop kunnen gasten de menu’s eenvoudig
en snel digitaal raadplegen in vier talen.
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HUUB PETERS:

‘IK DROEG MIJN
MOEDER BIJ ME’

2018 IN HOOGTEPUNTEN
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Vier jaar geleden overleden de moeder en
tante van Huub Peters, shiftleader tafelspelen
in Enschede, kort na elkaar aan de ziekte
kanker. Toen hij hoorde dat Holland Casino
partner was van de Elfstedenzwemtocht van
Maarten van der Weijden wist hij meteen:
ik doe mee.
’Ik was helemaal geen zwemmer. Maar ik
ben het wel geworden, dankzij Maarten
van der Weijden. Wát een held om een hele
Elfstedentocht te gaan zwemmen om geld in
te zamelen voor kankeronderzoek. Ik heb me
meteen ingeschreven voor de City Swim in
Sloten en ben gaan trainen, zowel in het
zwembad als in een recreatiemeer. Via flyers en
social media deed ik een oproep aan collega’s
en vrienden om mij te steunen. Dat sloeg aan.
Ik heb ruim tweeduizend euro opgehaald, veel
meer dan ik had verwacht.
De City Swim in Sloten ging niet door vanwege
slechte waterkwaliteit, maar gelukkig konden
we met dertien collega’s meedoen aan een
swim in ’t IJ in Amsterdam. Deze ijSWIM was
zwaar, maar toen ik over de finish zwom, voelde
ik me zo voldaan. Ik droeg mijn moeder en tante
bij me. Ze hadden het geweldig gevonden.’
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ZWEMMEN VOOR ELKAAR
EN VOOR EEN ANDER
Holland Casino liep voorop om Maarten
van der Weijden te ondersteunen bij zijn
Elfstedenzwemtocht door Friesland.
Het past in de doelstelling om actief bij te
dragen aan een betere kwaliteit van leven.
Een barre, heroïsche tocht van drie dagen
zonder slapen, om geld in te zamelen voor
kankeronderzoek. Maarten van der Weijden
was afgelopen zomer dé nationale held
van Nederland. En hoewel hij de tocht niet
helemaal uitzwom – hij moest na tweeënhalve dag vlak voor Dokkum noodgedwongen stoppen op doktersadvies – legde hij
toch 163 kilometer af en haalde hij mede
door alle publiciteit vijf miljoen euro binnen
voor KWF Kankerbestrijding.
Door zich te laten sponsoren droegen
medewerkers van Holland Casino, van
schoonmaker tot CEO, met de ijSWIM in
Amsterdam in september 37.903 euro bij.
Maarten van der Weijden kwam dit bedrag
persoonlijk ophalen op het hoofdkantoor
van Holland Casino. De bijdrage werd

aangevuld met de 19.500 euro vanuit de
door Holland Casino gesponsorde Zipline
op het dancefestival Mysteryland.
Holland Casino was een van de eerste
organisaties die zich als ‘founding father’
committeerde aan de doelstelling van
Van der Weijden. De steun aan de actie van
de zwemmer past naadloos in het streven
van Holland Casino om actief bij te dragen
aan een betere samenleving. Hiertoe
ondersteunen onze vestigingen ook diverse
lokale initiatieven. In Venlo en Nijmegen
zijn bijvoorbeeld diners voor eenzame
ouderen georganiseerd en werden de
Hartstichting en de Stichting Metakids
ondersteund, en in Valkenburg is samen
met gasten geld gedoneerd aan onderzoek
van de afdeling Kindergeneeskunde van
het Universitair Medisch Centrum
Maastricht.

18

AUG
2018

Ook in 2019 zwemt Maarten van der Weijden
zijn Elfstedentocht, wederom met steun van
Holland Casino.

Holland Casino streeft er naar
actief bij te dragen aan een
betere samenleving.
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ONTWIKKELINGEN CASINO’S
Bouw- en verbouwingsprojecten
Holland Casino wil een optimale gastbeleving bieden en
investeert daarom continu in haar vestigingen. In september
2018 heeft Holland Casino Valkenburg een complete renovatie
afgerond, waarbij zowel de spelindeling als de gehele
uitstraling van het casino en het horeca aanbod compleet
is vernieuwd.
Na de opening in juni 2018, vond eind september 2018 de
officiële en feestelijke Grand Opening van de nieuwe
Holland Casino vestiging in Amsterdam West-Sloterdijk plaats.
Met ruim 1.500 aanwezige gasten en optredens van bekende
artiesten als Fedde Le Grand, Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis
en Jan Versteegh was de opening een groot succes.
Voor het nieuwe casino in Venlo zijn de bouwwerkzaamheden
in oktober 2018 onder het toeziend oog van de burgemeester
van Venlo, van gestart gegaan. De vestiging behoort straks tot
één van de modernste en meest innovatieve casino’s in Europa.

Dit wordt onderschreven door de nominatie van het spectaculaire ontwerp voor de World Architecture Festival (WAF) prijs in
de categorie Leisure Led Development. Het nieuwe casino aan
de Floralaan op Tradeport Oost wordt naar verwachting eind
2020 in gebruik genomen. Holland Casino Venlo blijft op de
huidige locatie tot de nieuwe vestiging gereed is.
In Utrecht wordt op de Winthontlaan bij de A12, een geheel
nieuw casino gebouwd. Tot de opening kunnen gasten terecht
bij de bestaande vestiging op de Overste den Oudenlaan.
In december 2018 heeft Holland Casino aan het Sontplein in
Groningen het eerste premium pop-up casino ter wereld
geopend. Pop-up, omdat het een vestiging voor enkele jaren
betreft. Premium, omdat het een casino met allure is
geworden. In Groningen hebben we ons casino moeten
sluiten door de brand in 2017. Momenteel lopen diverse
gesprekken met de gemeente Groningen over een
definitieve locatie.

De vestiging in Venlo
behoort straks tot een
van de modernste en
meest innovatieve
casino’s in Europa.
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De verwachting is dat de economische groei in 2019 aanhoudt,
hoewel het hoogtepunt van de groei achter de rug lijkt.
Bovendien kunnen (internationale) politieke ontwikkelingen
het consumentenvertrouwen negatief beïnvloeden.
Desondanks verwachten we dat met de strategische keuzes
die in 2017 en 2018 zijn gemaakt, we komend jaar klaar zijn
voor de uitdagingen die ons te wachten staan.
De vestigingen Amsterdam West-Sloterdijk en Groningen zullen
komend jaar (weer) volledig bijdragen aan de activiteiten van
Holland Casino. Om onze leidende positie in de kansspelmarkt
te behouden wordt het komende jaar verder fors geïnvesteerd
in innovatieve spelconcepten, het online casino, nieuwe
F&B-concepten, verbouwprojecten, nieuwbouw in Utrecht en
Venlo en het verbeteren van het leiderschap en de cultuur bij
Holland Casino. Ook staan het verder optimaliseren van de
interne processen en het samen met partners ontwikkelen
van nieuwe marketingconcepten hoog op de agenda.

online en landbased spelaanbod, naast een innovatief
productaanbod, ons toonaangevende Preventiebeleid Kansspelen en ons Wwft- en privacybeleid cruciale elementen zijn.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

VOORUITZICHTEN

We opereren in een dynamisch speelveld. Het besluit over de
privatisering van Holland Casino is vooralsnog aangehouden
door de Eerste Kamer. Voor ons is het van belang dat we ons
adequaat, flexibel en wendbaar blijven voorbereiden op alle
veranderingen die ons mogelijk te wachten staan. Met ons
strategisch plan HC2020 anticiperen we met een sterk en
toekomstbestendig Holland Casino op ontwikkelingen die
op ons pad komen.

Hiernaast willen we in 2019 nadrukkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en met ons bedrijf bijdragen
aan een duurzame samenleving en sociale verbinding.
Wij blijven bouwen aan duurzame en persoonlijke relaties
met waardevolle gasten. Het is een belangrijke uitdaging om
relevant te blijven voor nieuwe generaties gasten en hierom is
het verder realiseren van Experience Zones een van onze
prioriteiten. Holland Casino blijft zich in 2019 verder voor
bereiden op de online kansspelmarkt. We willen startklaar
zijn zodra dit, met het in werking treden van de wet Koa,
naar verwachting vanaf 2020 legaal kan worden aangeboden.
We zetten in op een omnichannelstrategie met aanvullend
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Bij Holland Casino doen we er alles aan om onze ruim
1,1 miljoen gasten een verrassende en spannende
avond te bezorgen.
De tevredenheid van onze gasten wordt uitgedrukt in de
Net Promoter Score (NPS). Deze NPS wordt gemeten met een
vragenlijst. 6.000 gasten van Holland Casino – een willekeurig
gekozen groep – krijgen iedere week een uitnodiging om mee
te doen aan het gastbelevingsonderzoek. Hierop reageren zo’n
700 tot 800 mensen.

We zien erop toe
dat onze gasten
veilig en verantwoord
kunnen spelen.

De NPS is een belangrijke graadmeter voor klanttevredenheid
en klantloyaliteit. Centraal staat de vraag hoe waarschijnlijk
het is dat gasten Holland Casino aanbevelen aan anderen.
In 2018 blijft de NPS met een score van 29 net iets achter bij
2017 (30). De vestigingen in Scheveningen, Valkenburg en
Amsterdam-West laten een flinke groei zien met hun NPS.
Van de promotors (de groep die een 9 of 10 geeft) noemt
84% de sfeer als belangrijkste aanbeveling.
In 2018 is gestart met een gastpanel van zo’n 7.000 gasten.
Zij worden regelmatig bevraagd over thema’s als campagnes,
events en andere marketingactiviteiten.
Verantwoord spelen
We zijn ons er van bewust dat kansspelen risico’s met zich
meebrengen. Met het Preventiebeleid Kansspelen (PBK)
als basis wil Holland Casino gasten op een veilige en
verantwoorde manier deel laten nemen aan het spel.
Holland Casino concentreert zich in haar beleid richting gasten
op drie speerpunten: verantwoord spelen, eerlijk en betrouwbaar spelaanbod en het garanderen van een veilige speel

omgeving. Deze speerpunten zijn gebaseerd op de publieke
doelstellingen van het kansspelbeleid, waarop de Ksa toeziet:
het voorkomen van kansspelverslaving, de bescherming van de
consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

ONZE GASTEN

De zorg voor onze gasten beschouwen we als één van de
kerntaken van Holland Casino. Dit betekent onder meer dat
we er op toezien dat onze gasten veilig en verantwoord spelen.
Holland Casino heeft in samenwerking met verslavingszorg in
Nederland het PBK ontwikkeld. Het beleid staat onder toezicht
van de Kansspelautoriteit (Ksa). De Ksa is momenteel bezig met
het opstellen van een leidraad zorgplicht die naar verwachting
medio 2019 gereed is.
Daarnaast is een adviesgroep met externe experts opgericht
waar het PBK regelmatig getoetst wordt maar ook recente
ontwikkelingen in de markt en onderwerpen als de komst van
het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa) aan bod komen.
De adviesgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en bestaat
naast Holland Casino uit AMC-UvA, Radboud Universiteit
Nijmegen, het Trimbos Instituut, Assissa, Jellinek, HANDS en
stichting AGOG.
Na overleg met de adviesgroep is in 2018 een nieuwe beheersmaatregel geïmplementeerd naar aanleiding van de pilot met
verruimde openingstijden in Rotterdam. Om te voorkomen
dat gasten te lang doorspelen wordt nu tussentijds een
controle uitgevoerd op de aanwezigheidsduur.
Preventiebeleid Kansspelen
Het PBK stelt dat de speler in beginsel zelf verantwoordelijk is
voor het speelgedrag en niet langer of vaker mag spelen dan
goed voor hem of haar is of dan de persoonlijke financiële
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Medewerkers leveren een cruciale bijdrage aan de uitvoering
van dit beleid; zij zijn de ogen en oren op de vloer. Medewerkers
krijgen een intensieve PBK-training gericht op het inzichtelijk
maken van de problematiek rondom kansspelverslaving.
Ze worden getraind op vroegtijdige herkenning van potentieel
probleemgedrag en leren door middel van gespreksvaardigheden een actieve bijdrage te leveren aan het PBK. Ook leren zij
veranderend gedrag bij gasten te herkennen en te beoordelen.
Indien nodig kunnen zij een signaal afgeven binnen het
centrale registratiesysteem, aan hun leidinggevenden of
aan de afdeling Security & Responsible Gaming.
Naast medewerkers, speelt het management een belangrijke
rol bij het uitdragen van het belang van het PBK. Zij volgden
(online) al diverse trainingen. In 2018 is een nieuwe training
ontwikkeld voor staf- en casinomanagers, die in 2019 samen
met een ervaringsdeskundige zal worden gegeven.
Het PBK van Holland Casino bestaat uit vier pijlers:
1. Identificatie en registratie
Bij binnenkomst zijn gasten van Holland Casino verplicht zich
te legitimeren en wordt hun bezoek vastgelegd in het centrale
bezoekersregistratiesysteem.
2. Voorlichting en bewustwording
Het PBK is primair gericht op voorlichting en bewustwording
van de gast omtrent veilig en verantwoord spelen. Dit gebeurt
onder andere door online en offline informatie te delen. Er zijn
verschillende mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met
gasten.

De bezoekfrequentie van een gast kan aanleiding zijn voor een
bewustwordingsgesprek. In de loop van 2017 is dit beleid in
overleg met de adviesgroep aangescherpt. Een bewust
wordingsgesprek vindt plaats wanneer een gast gemiddeld 12
(of meer) keer per maand1 Holland Casino bezoekt en heeft
een informerend karakter. Een daarvoor gekwalificeerde
medewerker van de afdeling Security & Responsible Gaming
bespreekt met de gast wat verantwoord spelen inhoudt en
welke risico’s aan het spel verbonden zijn. In 2018 is het aantal
bewustwordingsgesprekken door het aangescherpte beleid
toegenomen tot 1.710 gesprekken (2017: 1.043 gesprekken).
Omdat jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar
een groep vormen die gevoeliger wordt geacht voor verslaving,
is het beleid ten aanzien van jongvolwassenen strenger.
Zo ontvangen alle jongvolwassenen bij hun vierde bezoek een
flyer om hen bewust te maken van hun bezoekfrequentie en
om voorlichting te geven over de risico’s van het spel. Laat de
jongvolwassene een stijgende bezoekfrequentie zien over een
periode van drie maanden, dan volgt een bewustwordings
gesprek. In 2018 zijn 2.197 gesprekken met jongvolwassenen
gevoerd (2017: 2.521 gesprekken).
3. Monitoren
Zes en achttien maanden na het bewustwordingsgesprek
wordt de gast gemonitord op bezoekfrequentie en speelgedrag.
Dit gebeurt op basis van een kwalitatieve analyse van eventueel gemelde signalen en incidenten in het systeem van de
afdeling Security & Responsible Gaming. Op basis van een
analyse wordt bepaald of een gast in aanmerking komt voor
een monitoringsgesprek. Tijdens een monitoringsgesprek
wordt nogmaals de eigen verantwoordelijkheid benadrukt als
het gaat om veilig en verantwoord spelen en het reguleren van
(speel)gedrag. In 2018 zijn 101 monitoringsgesprekken gevoerd,
een toename ten opzichte van 2017 (61 gesprekken).
1 Gezien over een periode van drie maanden.

In het kader van
bewustwording
is het belangrijk
dat gasten vrijwillig
instemmen met
een bezoek
beperking of
entreeverbod.
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situatie toelaat. Om spelers bewust te maken van hun
speelgedrag, voorziet Holland Casino hen van alle beschikbare
informatie.
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Bij jongvolwassenen wordt extra voorzorg in acht genomen
door middel van voorzorggesprekken. In 2018 zijn 2.386
voorzorggesprekken gevoerd, een lichte toename ten opzichte
van 2017 (2.306 gesprekken).
4. Interventie
Tijdens het monitoringsgesprek wordt de gast geconfronteerd
met de bevindingen van de monitoringsfase en wordt gesproken
over eventueel te nemen maatregelen om het speelgedrag te
matigen, zoals een bezoekbeperking of entreeverbod. In het
kader van bewustwording is het belangrijk dat gasten vrijwillig
instemmen met een bezoekbeperking of entreeverbod. Wanneer
een gast niet meer in staat wordt geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen, legt Holland Casino een maatregel op.
Ook als vermoed wordt dat een speler met het speelgedrag
zichzelf en/of naasten schade kan toebrengen, kan
Holland Casino de toegang ontzeggen. Bezoekbeperkingen of
entreeverboden brengen het risico met zich mee dat ze hun
uitwerking missen omdat de betrokkene anoniem verder kan
gaan spelen in een speelautomatenhal of in het illegale circuit.
Dit risico zal met de komst van de Koa aanzienlijk kleiner
worden. Dankzij de nieuwe wet wordt identiteitscontrole straks
verplicht voor zowel online (via DigiD) als fysieke locaties
(paspoort of rijbewijs). Bij Holland Casino is het nu al verplicht
je paspoort of rijbewijs te laten zien. Dat gaat straks ook gelden
voor bijvoorbeeld speelhallen en online. Bovendien zijn alle
aanbieders, online en fysiek, dankzij de Koa verplicht om
bezoekbeperkingen in het Centraal Register Uitsluiting
Kansspelen (CRUKS) op te nemen. Zo voorkomen we als sector
dat probleemspelers kunnen ‘shoppen’ tussen aanbieders.
Indien een persoon na afloop van een beperkende maatregel
terugkomt, vindt altijd een nazorggesprek plaats met een
medewerker van Security & Responsible Gaming. In 2018 zijn
10.777 nazorggesprekken gevoerd (2017: 10.485 gesprekken).

Een casino kan gevoelig zijn voor het witwassen van geld. Bijvoorbeeld omdat cash geld kan
worden omgewisseld in speelfiches en via de kassa weer omgezet in contanten: de zogeheten
wisseltransacties. Holland Casino heeft de wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering vertaald in haar Anti-witwasbeleid. In 2018 is de
vierde anti witwasrichtlijn EU in de Wwft geïmplementeerd. Een aantal van de wetswijzigingen
heeft direct betrekking op Holland Casino, zoals op de criteria waarop ongebruikelijke trans
acties gemeld moeten worden. In 2018 zijn wij bezig geweest met het doorvertalen van de
richtlijn in een duidelijke en efficiënte werkwijze voor onze medewerkers.
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Wwft: niet alleen wát,
maar ook waaróm

Fleur Kuijper, adviseur Wwft & Integriteit: “Bij Holland Casino vinden we het niet alleen belangrijk wát we doen, maar ook waaróm we het doen. Als we richtlijnen niet alleen uitvoeren maar
ook doorleven, helpt dit bij het maken van de juiste keuzes. Zo kunnen onze gasten met plezier
blijven spelen, krijgen we de bezoekers die wet- en regelgeving overtreden eerder in het vizier,
en kunnen onze collega’s hun professionaliteit inzetten en meer voldoening uit hun werk halen.”
Ook Kansspelen op afstand (Koa) valt onder de Wwft. In 2018 heeft Holland Casino dan ook
hard gewerkt aan het geschikt maken van het bestaande landbased Wwft-beleid voor de
online omgeving.
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geobjectiveerd, wat heeft geleid tot een toename in het aantal
PBK-meldingen en gesprekken in 2018. Daarnaast hebben
zowel het aangescherpte beleid omtrent de bezoekfrequentie
als de verruimde openingstijden in Rotterdam tot een toename
in het aantal PBK-gesprekken geleid.

Holland Casino heeft de afgelopen jaren steeds vaker spelers
met een bezoekbeperking of entreeverbod doorverwezen naar
HANDS. Dit is een onafhankelijke instantie gespecialiseerd in
telefonische hulpverlening bij verslaving. Tegenwoordig neemt
HANDS, als de gast daarmee instemt, zelf contact op om het
hulptraject te starten in plaats van andersom.
Voor medewerkers van Holland Casino geldt dat zij tijdens
en zes maanden na het beëindigen van hun dienstverband
niet mogen deelnemen aan kansspelen.
UITVOERING PBK IN CIJFERS
2018

2017

Aantal gesprekken

23.950

21.324

Bezoekbeperkingen

4.546

4.888

Dwingend opgelegde
bezoekbeperkingen
Entreeverboden
Dwingend opgelegd entreeverboden

330

432

5.977

5.886

245

336

In januari 2018 is een nieuw incidentensysteem, iTrack, in
gebruik genomen dat gebruiksvriendelijker en zowel offline
als online inzetbaar is. Doordat hiermee veel handelingen zijn
geautomatiseerd, wordt de uitvoering van het beleid nog beter

Hospitality gesprek
Het hospitality gesprek is een extra mogelijkheid om bij gasten
te onderzoeken of zij op een verantwoorde manier spelen.
Een hospitality gesprek is een gesprek tussen een shiftleader
en een gast, dat niet per se PBK-gerelateerd hoeft te zijn.

Gasten moeten
erop kunnen
vertrouwen dat het
spelaanbod van
Holland Casino
eerlijk en
betrouwbaar is.
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De maximale duur van een beperkende maatregel is, in lijn
met de Koa, zes maanden. Hierna komen spelers, via een
nazorggesprek, automatisch opnieuw met ons in contact
waardoor we kunnen voorkomen dat zij mogelijk langdurig
in het illegale circuit spelen. Naast de mogelijkheid van
een vrijwillig entreeverbod, heeft Holland Casino altijd de
mogelijkheid een (langdurig) entreeverbod op te leggen.

Preventiebeleid online
Holland Casino wil ook online kansspelen aanbieden en de
voorbereidingen hierop zijn in volle gang. Het preventiebeleid
wordt, mede in overleg met de adviesgroep, vertaald naar een
online spelomgeving.
Eerlijk en betrouwbaar aanbod
Gasten moeten er op kunnen vertrouwen dat het spelaanbod
van Holland Casino eerlijk en betrouwbaar is. Holland Casino
kan dit garanderen omdat zij beschikt over betrouwbaar en
gekwalificeerd personeel en speelmaterialen die voldoen aan
objectieve technische standaarden en vastgestelde uitkeringspercentages.
De selectie- en aannameprocedures voor medewerkers en
spelbegeleiders zijn grondig: elke nieuwe medewerker wordt
gescreend en moet een Verklaring Omtrent het Gedrag
aanleveren. Medewerkers worden daarnaast continu getraind
en opgeleid om op een veilige en verantwoorde manier het spel
aan te bieden.
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Garanderen van een veilige speelomgeving
Het is onze hoogste prioriteit om fraude en criminaliteit tot een
minimum te beperken. Hierbij leven we de Wet op het financieel
toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme en de Sanctiewet 1977 zorgvuldig na.
Holland Casino zet naast videobewaking tegenwoordig ook
geluidsopnames in bij de Amerikaanse Roulette speeltafels
om deze bij incidenten of claimgeschillen terug te kunnen
luisteren. En sinds 2018 heeft de afdeling Security &
Responsible Gaming een indirecte koppeling met de politiemeldkamers, zodat bij zware incidenten live meegekeken en
adequaat gehandeld kan worden.
Anti-witwasbeleid
De Ksa houdt toezicht op Holland Casino en haar anti-witwasbeleid. Het anti-witwasbeleid kent drie belangrijke pijlers:
risicoclassificatie en cliëntenonderzoek, het monitoren van
de zakelijke relatie en het melden van ongebruikelijke
transacties (MOT).

MELDINGEN VAN HOLLAND CASINO AAN DE FIU (INCLUSIEF NAMELDINGEN)
Gemeld op basis van
objectieve indicatoren

Gemeld op basis van
subjectieve indicatoren

Totaal

2018

1.853

1.890

3.743

2017

1.386

1.741

3.127

2016

1.199

1.475

2.674

2015

894

1.094

1.988

2014

501

903

1.404

onze casino’s ontzegd worden. De indicatoren voor het melden
van ongebruikelijke transactie zijn per 1 augustus 2018
verscherpt conform internationale richtlijnen van de Financial
Action Task Force (FATF). Hierdoor is onder andere de grens
voor het melden van contante en creditcard betalingen van
15.000 euro naar 10.000 euro verlaagd.
Het aantal in 2018 gemelde objectieve transacties had betrekking op 635 depotstortingen (2017: 503), 434 overboekingen
(2017: 442), 777 contante transacties en creditcard betalingen
van 10.000 euro of meer en vreemde valutatransacties (2017:
437) en 7 overige meldingen (2017: 4). De stijging in het totaal
aantal MOT-meldingen kan worden verklaard door het
verscherpen van zowel de indicatoren voor het melden van
ongebruikelijke transacties als het aangescherpte beleid van de
Ksa ten aanzien van de meldingen aan de FIU.
AANTAL ENTREEVERBODEN*
(na weigering van medewerking aan cliëntenonderzoek)

2018

Ongebruikelijke transacties worden bij de Financial Intelligence
Unit (FIU) gemeld en overboekingen van geldbedragen worden
nauwkeurig gecontroleerd en wel of niet geaccordeerd.
Wanneer Holland Casino twijfelt over de herkomst van
speelgeld, wordt een onderzoek ingesteld en kan de toegang tot

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Twee keer per jaar voert het Nederlands Meetinstituut (NMi),
een onafhankelijke specialist in testen, certificeren en trainen
op het gebied van meetsystemen en kansspelen, controles uit
op onze speeltafels. Hierbij wordt onder andere het toevalsproces van de gecertificeerde speluitkomst bepalende
materialen gecontroleerd. De betrouwbaarheid van onze
speelautomaten wordt door de Ksa gecontroleerd.

63

2017

57

2016

50

2015

41

2014

21

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

‘IK KRIJG HET LIEFST
MORGEN AL DE SLEUTEL’

2018 IN HOOGTEPUNTEN

2018 IN HOOGTEPUNTEN / VENLO 2

Jordy Vreman, manager facilitair in Venlo,
denkt al sinds 2015 mee over de nieuw te
realiseren vestiging in Venlo.
‘Toen ik voor het eerst over de plannen hoorde
voor Venlo 2, zoals wij het noemen, was ik
meteen verkocht. Een compleet nieuw te
realiseren gebouw voor ons casino, wow,
wat is dat gaaf, dacht ik. Sindsdien ben ik
betrokken bij het opstellen van de wensen
en eisen aan het nieuwe gebouw, denk ik
mee over de inrichting en zit ik bij iedere
bouwvergadering. Want je kunt wel leuke
plannen verzinnen, maar als ze straks niet
uitvoerbaar zijn of niet aansluiten bij onze
wensen, heeft niemand er iets aan.
Het casino wordt toonaangevend, modern met
een opvallende led-gevel. Er moet nog veel
gebeuren, maar dat geeft niets. Deze klus geeft
mij zoveel energie. Het moment dat de eerste
paal de grond in ging, was heel bijzonder.
Nu gaat het echt gebeuren, dacht ik. Ik zou
het liefst morgen al de sleutel krijgen.’
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NIEUWE LANDMARKS:
DUURZAAM, ZICHTBAAR
EN BEREIKBAAR
De eerste paal in Venlo was het officiële
startsein voor de bouw van het nieuwe
casino, dat in 2020 open zal gaan.
Hier blijft het niet bij. Holland Casino
timmert – letterlijk – aan de weg.
Met een led-gevel die iedere kleur kan
aannemen en een hoogte van 25 meter
kan niemand straks om het nieuwe casino
aan de Floralaan in Venlo heen. Het
ontwerp werd genomineerd voor een WAF
(World Architecture Festival)-award.
De gasten die Holland Casino Venlo
bezoeken komen niet alleen uit Nederland,
maar ook – onder andere – uit Duitsland en
België. Door de ligging langs de snelweg
en de parkeergelegenheid is het nieuwe
Holland Casino een nog beter alternatief
als uitgaansgelegenheid voor nationale
en internationale gasten.
De bouw van het casino past in de
innovatie- en vernieuwingsstrategie van
Holland Casino. Ook in Utrecht krijgt het
Holland Casino een nieuwe plek, aan de
Winthontlaan. Het gebouw krijgt onder
meer warmte-koudeopslag: restwarmte

van het casino kan worden gebruikt voor
andere gebouwen. Tot de opening blijft
Holland Casino Utrecht gewoon open
op de locatie op het Jaarbeursterrein.

16

OKT
2018

In december opende Holland Casino haar
tijdelijke vestiging in Groningen, aan het
Sontplein. Na de brand op de locatie
Kattendiep op 27 augustus 2017 wilden
wij onze gasten zo snel mogelijk weer
kunnen verwelkomen. Over een nieuwe
permanente locatie wordt nog gesproken
met de gemeente Groningen.

Het ontwerp werd
genomineerd voor
een WAF-award.
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Om onze gasten het hoogst haalbare niveau van
hospitality te kunnen bieden, is vakkundig en
betrokken personeel van essentieel belang. Onze
medewerkers zorgen dat we ons kunnen onderscheiden,
niet alleen nu maar ook in de toekomst. Holland
Casino en GCS investeren daarom in een veilige
werkomgeving en biedt medewerkers ontwikkelingskansen. Leidend hierin zijn onze kernwaarden
hartelijk, verrassend, betrokken en betrouwbaar.

motief, het vieren van successen en de vertaling van de visie
van Holland Casino naar de werkvloer. Opvolging van de
uitkomsten vindt in eerst instantie plaats op lokaal niveau.
Zo zijn er bijvoorbeeld op meerdere vestigingen focusgroepen
geformeerd om de dialoog met het management aan te gaan.
MEDEWERKERS

Medewerkers casino's
Medewerkers hoofdkantoor

Cultuur en
leiderschap zijn
speerpunten in
het strategisch
meerjarenplan.

In het strategisch meerjarenplan zijn cultuur en leiderschap
speerpunten. In dit kader zijn in het eerste halfjaar van 2018
drie shiftleaderdagen en in totaal 47 medewerkersdagen
georganiseerd om iedereen bij de strategie HC2020 te
betrekken en deze samen beter uit te kunnen voeren.
Vanwege het gebleken succes krijgen in 2019 de managementen medewerkerdagen een vervolg. Nieuw is dat ook de
shiftleaders worden uitgenodigd voor de managementdagen,
om zo een nog breder segment van het management te
betrekken bij de koers van het bedrijf. Tijdens deze dagen gaan
zij met elkaar in gesprek over de actuele kansen en uitdagingen
van Holland Casino, en worden ze goed op de hoogte gehouden
over de onderdelen van het strategisch plan.

Medewerkers GCS

2018

2017

3.653

3.475

246

224

50

0

3.949

3.699

1.454

1.409

336

295

Medewerkers Services

651

630

Medewerkers Food & Beverage

764

700

Medewerkers Overige

694

665

50

0

3.949

3.699

890

869

Totaal medewerkers (in personen)
Medewerkers Tafelspelen
Medewerkers Speelautomaten

Medewerkers GCS
Totaal medewerkers (in personen)
Medewerkers man fulltime
Medewerkers man parttime

1.271

1.136

Totaal medewerkers man

2.161

2.005

Medewerkers vrouw fulltime

Flow
In 2018 zijn we tevens gestart met het medewerkersonderzoek
Flow. Met behulp van Blauw Research wordt een continu en
thematisch onderzoek uitgevoerd, waarmee we goed zicht
hebben op veranderingen in de tevredenheid van medewerkers.
De eerste uitkomsten laten zien dat er ruimte voor verbetering
zit in de ervaren werkdruk, het werken vanuit gezamenlijk
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ONZE MENSEN

139

153

Medewerkers vrouw parttime

1.649

1.541

Totaal medewerkers vrouw

1.788

1.694
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Totaal medewerkers (in fte)

2.920

2.708
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Nieuwe medewerkers
We willen onze vooraanstaande positie op de casinomarkt
behouden. In 2018 is daarom veel aandacht besteed aan het
neerzetten van Holland Casino als werkgeversmerk, onder
andere door het ontwikkelen en inzetten van diverse online en
offline materialen voor arbeidsmarktcommunicatie. Bij het
aantrekken van nieuw talent kijken we niet alleen of mensen
de kwaliteiten in huis hebben die we zoeken, maar ook of ze
binnen onze bedrijfscultuur passen. In 2018 is tevens een
speciale HR app ontwikkeld om nieuwe medewerkers wegwijs
te maken in de organisatie.
Groei en ontwikkeling
Holland Casino en GCS investeren in hun mensen om ze
vandaag en in de toekomst de besten te laten zijn in hun vak.
We zorgen dat er voldoende ruimte is voor ontwikkeling en
bieden een breed scala aan e-learning modules, trainingen,
opleidingen en ontwikkelprogramma’s. Naast vakopleidingen

Of medewerkers nu werken
in één van de casino’s of op
het hoofdkantoor, we willen
dat iedereen zich veilig voelt.

op het gebied van tafelspelen, speelautomaten en services,
biedt Holland Casino ook generieke trainingsmodules aan.
Trainingen en opleidingen
Medewerkers doorlopen tijdens hun carrière bij Holland Casino
verschillende vakinhoudelijke trainingen en opleidingen. In 2018
is wederom een aantal vakopleidingen vernieuwd, waaronder de
opleiding tafelspelen, en is er een nieuwe F&B opleiding
geïntroduceerd. De opleidingen zijn zogenaamde blended
learning trajecten, waar zowel online als offline leren onderdeel van uit maken. Uiteindelijk worden alle vakopleidingen
vernieuwd. Daarnaast hebben medewerkers toegang tot een
persoonlijk opleidingsbudget ter waarde van 500 euro per jaar,
welke zij naar eigen inzicht kunnen inzetten dan wel opsparen.
Via het leerportaal hebben medewerkers keuze uit meer dan
duizend opleidingen, waaronder ook gratis trainingen. In 2018
hebben circa 300 medewerkers hun loopbaanbudget ingezet of
gebruik gemaakt van de studieregeling van Holland Casino.
Ook bij dochteronderneming Gaming & Casino Services BV
wordt flink geïnvesteerd in training van medewerkers. Zo
hebben diverse medewerkers algemene cursussen gevolgd op
het gebied van Keurmeester elektrische materialen en
arbeidsmiddelen, heftruck en hoogwerker trainingen,
bedrijfshulpverlening en klantgericht handelen. Om up-to-date
te blijven bij de technologische ontwikkelingen op het gebied
van speelautomaten hebben de field en repair medewerkers
opleidingen gevolgd bij diverse merken als Novomatic, IGT,
Interblock, Aristocrat en Bally. Ook werd in 2018 een nieuw
intern audit team getraind voor ISO 9001:2015, ISO27001 en
voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hospitality
Om het hoogst haalbare niveau van hospitality te behalen,
spelen hartelijkheid, sociale vaardigheden en servicegericht-
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Holland Casino is trots op de medewerkers van Amsterdam
West-Sloterdijk en Groningen die de afgelopen periode
uitzonderlijke flexibiliteit hebben getoond door tijdelijk op
vestigingen door het hele land te werken. Per december 2018
zijn ook de medewerkers in Groningen weer aan de slag in de
tijdelijk geopende vestiging.
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Management Development programma
Holland Casino hecht veel waarde aan de ontwikkeling van
leiderschap binnen de organisatie en biedt medewerkers de
mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen en door te
groeien. Begin 2018 ging voor de derde keer het Management
Development programma van Holland Casino van start, waarbij
dit keer een combinatie is gemaakt met talent development.
Alle deelnemers van deze derde editie hebben inmiddels
promotie gemaakt (zie foto).
Same job, new venture
Meer dan 150 medewerkers hebben in 2018 meegedaan aan het
‘Same job, new venture’ project, waarbij medewerkers een
aantal dagen hun eigen functie in een ander casino uitoefenen.
De eerste uitwisselingen vonden plaats op initiatief van en
tussen de vestigingen Nijmegen, Venlo, Eindhoven en Valkenburg. Op deze manier kunnen onze mensen hun blik verruimen
en wordt tegelijkertijd kennisuitwisseling gestimuleerd tussen
de vestigingen. Inmiddels doen ook de casino’s in Enschede,
Amsterdam, Zandvoort en Utrecht mee aan dit initiatief.
Vitale medewerkers
Bij Holland Casino streven we naar vitale medewerkers die met
plezier naar hun werk gaan. Cijfers van het CBS laten zien dat

het verzuim in Nederland in 2018 gestegen is. Deze trend zien
we ook bij Holland Casino terug met een ziekteverzuimniveau
van 4,8 procent in 2018. In 2017 was dit (in een dalende trend)
3,7%. Hiermee behalen we onze doelstelling van 3,5 procent dit
jaar niet. Dit heeft met name te maken met de langdurige
griepepidemie begin 2018.
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heid een cruciale rol. We hanteren hiervoor de HEP-theorie
(Hoffelijkheid, Emotie en Pro-activiteit). Op alle vestigingen zijn
hospitality coaches actief om nieuwe medewerkers te trainen
en het onderwerp en de geleerde theorie levend te houden en
toe te passen. Twee keer per jaar komen alle hospitality
coaches samen om ervaringen uit te wisselen. In 2018 is
gestart met het uitvoeren van mystery visits om het hospitality
niveau van de verschillende vestigingen te testen. De mystery
visits worden door medewerkers van andere vestigingen
uitgevoerd, waarbij na afloop ervaringen gedeeld worden.

In 2018 zijn net als in voorgaande jaren lokaal verschillende
BRAVO-initiatieven ondersteund om fit en vitaal blijven.
BRAVO staat voor (meer) Beweging, (niet) Roken, (matig met)
Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning. Er
hebben diverse landelijke sportieve activiteiten plaatsgevonden
waar medewerkers aan deel konden nemen.
Veilig en verantwoord voor de gast
Preventiebeleid Kansspelen
Medewerkers spelen een cruciale rol bij de uitvoering van het
Preventiebeleid Kansspelen (PBK) van Holland Casino. Een
PBK-training geeft inzicht in de problematiek rondom kansspelverslaving en leert medewerkers verslavings- of probleemgedrag
vroegtijdig te herkennen. Het volgen van deze basiscursus is
verplicht voor alle medewerkers. Naast de basiscursus volgen
leidinggevenden en medewerkers van de afdeling Security &
Responsible Gaming aanvullende trainingen. Meer informatie
over het PBK is te vinden in het hoofdstuk ‘Onze gasten’.
Anti-witwasbeleid
Vanuit zowel de wetgeving als maatschappelijke verantwoordelijkheid, leidt Holland Casino medewerkers op in het opgestelde
anti-witwasbeleid. Alle medewerkers volgen een basiscursus in
de vorm van een e-learning. Daarnaast volgen medewerkers
met specifieke functies aanvullende trainingen.
Veiligheid en integriteit
Een veilige werkomgeving voor onze medewerkers staat hoog
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Vertrouwenspersonen, meldpunt Integriteit en
klachtencommissies
Holland Casino heeft op alle vestigingen gecertificeerde
vertrouwenspersonen om medewerkers advies te geven en
bij te staan bij ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. De vertrouwenspersonen zijn bekend op de
vestigingen en informatie is zowel op intranet als in een
brochure op de vestigingen te vinden.
Ook is er een meldpunt Integriteit, een klachtencommissie
ongewenste omgangsvormen en een Commissie Melden
Integriteitskwesties. In 2018 is er één melding binnengekomen
bij de verschillende commissies. In totaal zijn door de afdeling
Security & Responsible Gaming 51 integriteitskwesties
onderzocht, een kleine afname ten opzichte van 2017 (54).
Arbeidsvoorwaarden
Cao
Holland Casino heeft in juni 2017 een onderhandelaarsakkoord
bereikt met de vakbonden over een vijfjarige cao met een
looptijd van januari 2016 tot en met december 2020. In 2018
zijn de laatste openstaande punten omtrent de thema’s
flex/vast en duurzame inzetbaarheid afgewikkeld.
Om het hoogst haalbare niveau van hospitality te bieden, zijn
voldoende ervaren medewerkers nodig met vakkennis, passie
voor het spel en betrokkenheid bij de gasten. Een vast contract
is daarom weliswaar de norm, maar Holland Casino is gebaat

bij een zekere mate van flexibiliteit en hier zijn nu concrete
afspraken over vastgelegd.
Loopbaanbegeleiding
Holland Casino stimuleert medewerkers om het beste uit
zichzelf te halen zodat zij nu en in de toekomst optimaal
inzetbaar zijn en blijven. Om medewerkers te faciliteren en
stimuleren, heeft Holland Casino per januari 2019 op centraal
niveau een loopbaancentrum ingericht. Dit is een centraal punt
waar elke medewerker uitleg en advies kan krijgen over de
loopbaanregelingen en -mogelijkheden binnen en buiten
Holland Casino. Via het loopbaancentrum is extra begeleiding
en coaching mogelijk.

MEDEWERKERS
(in personen)

2018

2017

Medewerkers cao

3.835

3.643

64

56

Medewerkers HAY
Medewerkers GCS
Totaal medewerkers

50

0

3.949

3.699
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op de agenda bij Holland Casino. Of medewerkers nu werken in
één van de vestigingen of op het hoofdkantoor, we willen dat
iedereen zich veilig voelt. De afdeling Security & Responsible
Gaming speelt een belangrijke rol in de veiligheid van ons
personeel door middel van continu cameratoezicht en
beveiligingsmedewerkers op de vloer.

Ook kent de cao een aantal andere instrumenten die medewerkers kunnen inzetten, waaronder het loopbaanbudget, het
generatiepact, een positieve demotieregeling en duurzame
inzetbaarheidsuren. Daarnaast is de combinatie van het
generatiepact met deeltijdpensioen mogelijk gemaakt.
Nieuw is de loopbaan vertrekregeling om medewerkers onder
bepaalde voorwaarden in de gelegenheid te stellen om, na
begeleiding door het loopbaancentrum, een externe carrière
stap te maken.
Onderdeel van de cao-afspraken is tot slot de pensioenregeling,
die in 2017 in overleg met het bestuur van de Stichting
Pensioenfonds Holland Casino is afgesloten bij Stichting
Algemeen Pensioenfonds (Stap).
In 2018 is voor de laatste keer een resultaat afhankelijke
uitkering (RAU) uitgekeerd vanwege de solide financiële
resultaten over 2017. De hoogte van de uitkering over 2017 was
3,5 procent en bedroeg in totaal 3,8 miljoen euro. Met ingang
van 2019 (over boekjaar 2018) is, als onderdeel van de in 2017
afgesloten cao, een winstdelingsregeling (WDR) van toepassing.
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Het door de OR tegen de uitspraak van de
Ondernemingkamer ingestelde cassatieberoep
betreffende de omvorming van Holland Casino
van een stichting naar een naamloze vennootschap, is in mei 2018 door de Hoge Raad
verworpen.
Holland Casino en de OR hebben in 2018
een akkoord bereikt over de voorwaarden
waaronder de overgang van de pensioen
regeling naar de nieuwe uitvoerings
organisatie STAP heeft plaatsgevonden.

In 2018 is door de OR ingestemd met of
positief geadviseerd over de volgende
verzoeken:

VERSLAG VAN HET BESTUUR

De ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) is in 2018
vijf maal bijeengekomen voor een formele
overlegvergadering met het Bestuur. De CEO
van Holland Casino was als overlegpartner
bij alle vergaderingen aanwezig en ook de
CFO van Holland Casino heeft overleg
vergaderingen bijgewoond. Daarnaast heeft
de OR informeel overleg met het Bestuur
gehad. Naast de aan de OR ter advisering of
ter instemming voorgelegde onderwerpen,
stonden ook de modernisering van de (online)
kansspelmarkt, de garantieafspraken van de
pensioenregeling, de gevolgen van de
invoering van de privacywet General Data
Protection Regulation (GDPR), het aanpassen
en verlengen van de kredietfaciliteit van
Holland Casino en de evaluatie van de
zittingstermijn en faciliteitenregeling van de
OR en de Onderdeelcommissies op de agenda.

Instemming:
• Wijziging reglement klachtencommissie
ongewenste omgangsvormen;
• Verruimde openingstijden 2018;
• Wijziging arbeidstijden in verband met de
verruimde openingstijden – met uitzondering van tafelspelen – voor de vestiging
Rotterdam;
• Wijziging reglement IT-voorzieningen;
• Aanpassing beleid disciplinaire maatregelen;
• Aanpassing roosterhandboek;
• Herziene versie privacyreglement.
Positief advies:
• Regionale observatie Security & Responsible
Gaming;
• Investeringen in verband met de realisatie
van zowel een tijdelijke als een permanente
vestiging van Holland Casino in Groningen.
In 2018 zijn door de OR geen negatieve
adviezen gegeven.
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FELLICIA MOLLENAAR:

‘HET VOELDE ALS VANOUDS, MAAR TEGELIJK
ALS EEN NIEUW BEGIN’
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Ze woont in Friesland, maar het casino in
Groningen stal haar hart. Dus stond croupier
Fellicia Mollenaar te trappelen om, na het
verlies van ‘haar’ vestiging in het centrum,
aan de slag te gaan in het gloednieuwe
pop-up premium casino aan het Sontplein.
’Na de brand ben ik heel fijn opgevangen in
Leeuwarden, maar ik was al verliefd geworden
op Groningen. Waarom voel je je ergens thuis?
Dat is moeilijk in woorden uit te drukken.
Misschien is het de nuchterheid van de
Groningers, hun gevoel voor humor, de gezelligheid van mijn collega’s. We willen er met z’n
allen iets van maken. En deze nieuwe pop-up
vestiging is dan wel wat kleiner, maar dat heeft
ook voordelen. Ik sta bijvoorbeeld met mijn tafel
recht tegenover de speelautomaten, dus ik
maak nu ook regelmatig een praatje met onze
gasten daar. Het is één geheel. Het werkt.
‘Jeetje, wat overkomt me nu?’, dacht ik toen
ik alle fotografen zag bij de officiële opening.
Ik was gevraagd om de eerste gouden kogel te
draaien aan de roulettetafel – een enorme eer!
– en ik stond daar toch met zweethanden, zo
nerveus. Je wilt die kogel natuurlijk niet uit de
bak knikkeren, maar gelukkig ging het goed.
De avond was heel speciaal. Ik was blij dat we
weer met z’n allen bij elkaar waren. Het voelde
als vanouds, maar tegelijk als een nieuw begin.‘
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POP-UP MET ALLURE
Holland Casino is weer terug in Groningen
met het allereerste premium pop-up
casino van de wereld. Pop-up, omdat het
om een vestiging voor enkele jaren gaat.
Premium, omdat het een casino met
allure is geworden.
Een verwoestende brand zette de levens
van alle medewerkers van Holland Casino
Groningen in augustus 2017 volledig op
z’n kop. ‘Hun’ casino aan het Gedempt
Kattendiep in het centrum van Groningen
brandde af en kon niet meer gered worden.
Holland Casino kwam meteen in actie: met
de gemeente, omgeving en verzekeraars
werden ijlings afspraken gemaakt om de
gevolgen in kaart te brengen en zo goed
mogelijk te begeleiden. Maar de brand was
vooral een klein menselijk drama. In een
klap waren 150 werkplekken verdwenen.
Collega’s die jarenlang hadden samengewerkt gingen in andere vestigingen in het
land aan de slag, met nieuwe logistieke
uitdagingen van dien en een impact op
gezinnen.
Terwijl zij aan de slag gingen in andere
vestigingen in het land, werd er meteen
nagedacht over een nieuw tijdelijk casino
in de stad. In zo’n anderhalf jaar, wist

Holland Casino samen met haar partners
een intieme nieuwe vestiging neer te zetten
aan het Sontplein. De totale oppervlakte
van het casino is circa 2.200 m2. In de
speelzaal staan 12 speeltafels waar gasten
Amerikaanse Roulette, Black Jack en
Ultimate Texas Hold’em kunnen spelen.
Daarnaast staan er 284 speelautomaten
en 34 Multi Roulettes.
Gouden kogel
De feestelijke opening vond plaats op
17 december 2018. Croupier Fellicia
Mollenaar gaf de eerste draai aan de
Amerikaanse Roulette in het nieuwe
casino, met het op gang brengen van de
traditionele ‘gouden kogel’. Speciale gast
Victor Mids vermaakte het publiek met zijn
illusies, in het bijzijn van de burgemeester
van Groningen, CEO Erwin van Lambaart,
casinomanagers Hans van der Veen en
Aad Sterk en prominente gasten zoals
Jacques d’Ancona en Frits Sissing.
Inmiddels overlegt Holland Casino met
de gemeente Groningen over een nieuwe
definitieve vestiging in de stad.

18
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Als onderdeel van de samenleving zet Holland Casino zich actief in voor milieu
en maatschappij. De impact op het milieu wordt zoveel mogelijk beperkt door
duurzame inkoop en aandacht voor duurzaamheid bij (ver)bouwprojecten.
Verder nemen we het welzijn van onze medewerkers en onze
gasten uitermate serieus. Meer informatie hierover is terug te
vinden in de hoofdstukken ‘Onze mensen’ en ‘Onze gasten’.
Tevens steunen we jaarlijks een aantal lokale initiatieven en
landelijke goede doelen. Eind 2018 is een start gemaakt met
het ontwikkelen van een overkoepelend duurzaamheidsbeleid
om zo te komen tot meetbare doelen voor de komende jaren.

Holland Casino ziet
haar leveranciers als
partners op het
gebied van
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.

Duurzaam inkopen
Een belangrijk deel van onze impact bevindt zich in de
inkoopketen. Holland Casino ziet haar leveranciers als
partners in het behalen van doelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. We stimuleren zowel onze
bestaande als potentiële leveranciers verantwoorde keuzes te
maken om zo een duurzame keten te realiseren. Dit begint al
in het inkooptraject met een duurzaamheidsparagraaf in de
standaard offerteaanvragen. Daarnaast worden per inkoop
traject specifieke duurzaamheidscriteria, zoals milieucriteria,
opgesteld. In 2018 is een programma geïnitieerd om de
samenwerking met strategische leveranciers verder te
versterken.
De basis van onze aanpak van duurzaam inkopen wordt
gevormd door de leverancierscode, welke is afgeleid van de
kernwaarden van Holland Casino en de interne gedragscode.
Als grondbeginselen in het inkoopproces hanteren we:
gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.
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Integriteit inkoop
Holland Casino heeft zich aangesloten bij de beroepscode
van de Nederlandse Vereniging van Inkopers en deze code
uitgewerkt in een viertal richtlijnen:
1. Loyaal zijn ten opzichte van Holland Casino;
2. Leveranciers rechtvaardig behandelen;
3. Eerlijke concurrentie ondersteunen;
4. Reputatie van de professie hoog houden.
Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid om te
handelen in overeenstemming met de bovengenoemde
richtlijnen en met de geldende wetgeving.
Energie
In 2018 heeft in samenwerking met installateurs een succesvolle pilot plaatsgevonden op het gebied van energie
monitoring en verantwoord energieverbruik in Valkenburg
en Zandvoort. De pilot wordt verder uitgebreid naar andere
casino’s. Daarnaast zijn met onze energiepartner afspraken
gemaakt over het inkopen van groene energie.
Food & Beverage
In onze restaurants kiezen we voor kwaliteitsproducten van
A-leveranciers die verantwoorde en eerlijke producten op de
markt brengen. We serveren voornamelijk producten van het
seizoen. In 2018 heeft Holland Casino een private label water
geïntroduceerd, waarmee een logistieke stroom van
1,5 miljoen flesjes water is geëlimineerd.
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Goede doelen & sponsoring
In 2018 is een begin gemaakt met een heroriëntatie op
het sponsor- en partnershipbeleid. Aanleiding hiervoor
is het voornemen om meer eenheid en richting aan te
brengen in de veelheid aan (vaak lokale) initiatieven.
Dit nieuwe beleid wordt in 2019 verder vormgegeven.

Duurzame (ver)bouwprojecten
Bij grote en kleinere (ver)bouw-trajecten wordt nagedacht over
het (her)gebruik van de juiste verantwoorde materialen. Voor
de nieuwbouw van Holland Casino Venlo wordt, aansluitend
bij de cradle-to-cradle principes van de gemeente Venlo,
bijvoorbeeld gekeken naar het optimaal gebruiken van regen,
wind en zon. Ook bij de nieuwbouw van de vestiging
in Utrecht is veel aandacht voor rendabele duurzaamheid.

De aflopende overeenkomst met het bobsleeteam is niet
verlengd. De samenwerking begon medio 2017, met als doel
om het team naar de Olympische Spelen in Pyongchang te
begeleiden. Het team wist zich helaas niet te kwalificeren.
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Afval
In alle vestigingen en op het hoofdkantoor wordt afval
gescheiden. Ook kijken we naar afvalstromen die ingezameld
kunnen worden voor hergebruik. Een voorbeeld hiervan is de
koffiedroes. Deze wordt apart ingezameld en verwerkt tot pellet
korrels die als brandstof kunnen dienen.

In augustus 2018 heeft Holland Casino langeafstandszwemmer
Maarten van der Weijden ondersteund met zijn Elfstedenzwemtocht (zie pagina 36). Ook vonden diverse zwem
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Vanuit de verschillende vestigingen van Holland Casino zijn
in 2018 diverse goede doelen ondersteund.
Richtlijn Bekendmaking niet-financiële informatie
In lijn met de richtlijn Bekendmaking niet-financiële informatie, neemt Holland Casino in dit verslag een niet-financiële
verklaring op.
Sociale- en personeelsaangelegenheden
Holland Casino neemt verschillende maatregelen omtrent
sociale en personeelsaangelegenheden (Zie Hoofdstuk ‘Onze
mensen’ voor meer informatie).
Diversiteit
We vinden het belangrijk om de verschillen van mensen te
erkennen en te benutten. We behandelen mannen en vrouwen
gelijk en streven naar een gelijke verdeling tussen mannen en
vrouwen in teams en vestigingen. In 2018 was de verdeling:
mannen 54,2 procent, vrouwen 45,8 procent.
Veiligheid
In 2018 zijn als gevolg van de Risico Inventarisatie en Evaluatie
Arbeidsomstandigheden (RI&E) verbeteringen aangebracht in
de indeling en inrichting van werkplekken. Dit is een continu
proces waar we in 2019 verder mee gaan. De Psychosociale
arbeidsbelasting (PSA), onderdeel van de RI&E, is in 2018 niet
gemeten. Dit gebeurde voor het laatst in 2017 en zal in 2019
weer plaatsvinden. Vanzelfsprekend neemt Holland Casino
meldingen van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld van

gasten, collega’s en leidinggevenden zeer serieus. We zetten ons
in voor een preventieve aanpak door het aanbieden van
agressie-preventietrainingen. Het bespreken van de impact van
voorvallen en het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers is een belangrijk onderdeel van deze trainingen.
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activiteiten plaats waarmee medewerkers geld ophaalden voor
KWF Kankerbestrijding. Diverse activaties, zoals de Zipline op
het dancefestival Mysteryland, droegen hier eveneens aan bij.

Dialoog
Holland Casino overlegt geregeld met de drie vakbonden
FNV, De Unie en ABC (in december 2018 opgeheven) en er
is een ondernemingsraad (OR). We streven naar een
effectieve samenwerking met de OR en sociale partners
(zie pagina 51).
Arbeidsmarkt
Gelet op het specifieke en verantwoordelijke werk is goed
gekwalificeerd personeel voor Holland Casino van groot belang.
Naast het aanbieden van interne (vak)opleidingen wordt
daarom samengewerkt met verschillende regionale scholen.
We bieden stageplaatsen en leer-werkplekken aan zodat jonge
mensen ‘een kijkje in de keuken’ krijgen en de mogelijkheden
binnen de arbeidsmarkt zien. Om deze samenwerking met
regionale scholen te bevorderen en studenten een beeld te
geven van de mogelijkheden binnen Holland Casino worden
onder andere presentaties op scholen gegeven. Het aantal
stage- en leerwerkplekken is afhankelijk van de begeleiding
die per vestiging geboden kan worden.
Ultimo 2018 heeft Holland Casino elf medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Het aantal medewerkers
met een afstand tot arbeidsmarkt dat participeert, fluctueert
door enerzijds verloop en anderzijds lokale beschikbaarheid
van begeleiding.
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DIRECTIETEAM HOLLAND CASINO

Van links naar rechts:
Jan Philippen, regiodirecteur Noord
Ruud Bergervoet, CFO
Anneke Westbroek, General Counsel
Pieter Boers, directeur Gaming & Services
Karin den Dunnen, directeur Finance & Control
Daniëlle Justus, directeur HR
Noël Leise, regiodirecteur Zuid
Erwin van Lambaart, CEO
Janny Wierda, directeur Security & Responsible Gaming
Daniël van Dijkman, directeur Marketing & eCommerce
Jeroen Hellenberg, directeur Corporate Communicatie
Niet op de foto:
Mario der Weduwen,
directeur Informatie Voorziening (IV)
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Het Bestuur van Holland Casino is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, 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 van de
continuïteitsveronderstelling.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de
interne beheersing in onze organisatie. We hebben meerdere
risicobeheersings- en controlesystemen (RCS) ingericht als
onderbouwing van onze verklaring. Deze RCS zijn gebaseerd op
het COSO Integrated Control Framework. De RCS betreffen alle
elementen van interne beheersing, zoals het beheerskader
(waaronder governance structuur, gedragscodes, rollen en
verantwoordelijkheden en rapportagelijnen), risico-identificatie, beheersmaatregelen (waaronder AO/IB), informatie &
communicatie (waaronder rapportages en overlegstructuren)
en monitoring (waaronder audit). We streven ernaar onze
processen en procedures continu te verbeteren.
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VERKLARING BETREFFENDE JAARREKENING
EN SYSTEEM VAN INTERNE BEHEERSING
Met inachtneming van het bovenstaande is het Bestuur van
mening dat, ten aanzien van financiële verslagleggingsrisico’s,
de systemen van interne beheersing een voldoende mate van
zekerheid bieden, deze tot een aanvaardbaar niveau zijn
gereduceerd en de financiële verslaglegging derhalve geen
onjuistheden van materieel belang bevat.
Op pagina 70 t/m 79 staan de belangrijkste risico’s en de wijze
waarop deze door Holland Casino worden beheerst nader
uitgewerkt. De belangrijkste bevindingen vanuit audits (intern
en extern), Letter of Assessment en Risk Management Monitor
zijn besproken met de auditcommissie dan wel de Raad van
Commissarissen.
Hoofddorp, 3 april 2019
Het Bestuur
Erwin van Lambaart
CEO
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Van links naar rechts:
mevrouw drs. R.E. Dekker, de heer mr. W.L.J. Bröcker,
de heer mr. P.F. Roks, de heer mr. J. Baud en
mevrouw drs. M.M. van Zuijlen.
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SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
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De heer mr. W.L.J. Bröcker (1951), Nederlands
Huidige benoemingsperiode eindigt op de eerstvolgende
algemene vergadering na 1 augustus 2020.
Overige functies
• Extern Adviseur Y Group
• Extern Adviseur IBS Capital Management
• Lid Raad van Toezicht Mauritshuis Museum
• Voorzitter Stichting Continuïteit BE
Semiconductor Industries N.V.
• Voorzitter Raad van Commissarissen Berlage
Winkelfonds Duitsland N.V.
• Voorzitter Board Colonial Property Fund
Mevrouw drs. R.E. Dekker AAG (1972), Nederlands
Huidige benoemingsperiode eindigt op de eerstvolgende
algemene vergadering na 1 augustus 2020.
Overige functies
• Director Group Balance Sheet Management
a.s.r. Verzekeringen
Mevrouw drs. M.M. van Zuijlen (1967), Nederlands
Huidige benoemingsperiode eindigt op de eerstvolgende
algemene vergadering na 1 juni 2019.
Overige functies
• Consultant, coach, dagvoorzitter
• Voorzitter Raad van Toezicht The Hague & Partners
• Lid Raad van Toezicht Het Nationale Theater
• Lid Raad van Commissarissen Chassé Theater
• Lid Toetsingscommissie STIVA
• Onafhankelijk voorzitter ANWB Bondsraad
• Lid Raad van Toezicht RDW
• Voorzitter Remuneratiecommissie PO-Raad

De heer mr. P.F. Roks (1954), Nederlands
Huidige benoemingsperiode beëindigd per 3 april 2019.
Overige functies
• Bestuurder Fluxys BBL B.V.
De heer mr. J. W. Baud (1951), Nederlands
Huidige benoemingsperiode eindigt op de eerstvolgende
algemene vergadering na 19 december 2020.
Overige functies
• Voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke de Kuiper
• Voorzitter Raad van Commissarissen Bavaria
• Lid Raad van Commissarissen Teslin Capital Management
• Lid Investment Committee DOB Africa
• Lid Stichting Continuïteit Holland Pigments
(Holland Colours)
• Lid Investeringscommittee Walvis II en III
• Voorzitter Raad van Toezicht Utrecht Science Park
• Lid bestuur Stichting Continuïteit Philips Lighting
• Lid Raad van Toezicht Het Concertgebouw Fonds
• Lid Raad van Toezicht Urgenda
• Jury familiebedrijven award
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De Raad van Commissarissen (RvC) kijkt terug op een
jaar waarin Holland Casino sterker is geworden en zich
verder heeft voorbereid op de toekomst. Het Bestuur
verdient een compliment voor de wijze waarop zij,
in een constant veranderende omgeving, de koers
vasthoudt en doorzet. De solide financiële resultaten
over 2018 vormen hiervan het tastbare bewijs.

‘De RvC is vanuit
haar rol nauw
betrokken bij de
vernieuwings
agenda.’

De RvC heeft het Bestuur ondersteund en geadviseerd vanuit
een betrokken en open houding. Holland Casino heeft in
2018 twee vestigingen geopend; het nieuwe Amsterdam
West-Sloterdijk en de tijdelijke vestiging in Groningen.
Ten aanzien van twee vestigingen – Venlo en Utrecht – zijn
de voorbereidingen voor nieuwbouw gestart. De RvC is
vanuit haar toezichthoudende rol nauw betrokken bij de
vernieuwingsagenda, met bijzondere aandacht voor
risicomanagement.
De RvC heeft daarnaast het Bestuur ondersteund bij het
uitvoeren van de strategie te midden van impactvolle
politieke ontwikkelingen. De RvC nam hierbij haar eigen rol in
de contacten met de aandeelhouder en overige stakeholders.
Er is een goede werkrelatie met de aandeelhouder, en wij kijken
uit naar continuering van deze samenwerking in 2019 als het
implementeren van nieuwe wetgeving nadrukkelijk op de
agenda staat.
De RvC was in 2018 nauw betrokken bij de totstandkoming van
het strategisch meerjarenplan, dat op initiatief van het Bestuur
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breed met de organisatie is gedeeld en besproken. Bijzondere
aandacht was er voor de digitaliseringsslag die is gemaakt in
de interne bedrijfsvoering en in de voorbereiding van het
aanbieden van online kansspelen: de Play Digital propositie.
Juist vanwege de vertraagde besluitvorming op dit dossier
verdient Holland Casino een compliment dat het bedrijf
met alle scenario’s wat betreft wetgeving rekening is
blijven houden.
In 2018 was er bij Holland Casino specifieke aandacht voor
medewerkers en de manier waarop zij in goede gezondheid
bij de onderneming kunnen blijven werken. Zo zijn de laatste
openstaande punten van de cao-afspraken afgewikkeld.
De RvC heeft deze ontwikkeling met instemming gevolgd en
de contacten tussen RvC en Ondernemingsraad (OR) zijn het
afgelopen jaar prettig en constructief geweest. De RvC ziet er
naar uit deze goede samenwerking voort te zetten.
Over de RvC
Het functioneren van de RvC is eind 2018 extern geëvalueerd.
Hieruit is naar voren gekomen dat op een kritische,
constructieve en open manier met elkaar wordt omgegaan,
zowel binnen de RvC als in de relatie met het Bestuur.
Naast de formele en informele bijeenkomsten met het bestuur
van de onderneming heeft de RvC ook de gelegenheid gehad
om tijdens een informele bijeenkomst met het voltallige
directieteam op een open wijze van gedachten te wisselen.
Aan deze informele contacten zal ook in het nieuwe jaar
structureel een vervolg worden gegeven.
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Op de algemene vergadering op 3 april 2019 loopt de termijn
van de heer Roks af. De RvC wil de heer Roks bedanken voor
zijn grote inzet voor de RvC en Holland Casino. De heer Roks
heeft onder andere een belangrijke rol gespeeld bij de
totstandkoming van de cao en we zijn hem hiervoor zeer
erkentelijk. Ook zijn bijdrage in de bezoldigings-, selectie- en
benoemingscommissie is van grote waarde. De voordracht van
een nieuwe commissaris is in voorbereiding en zal in samenspraak met OR en conform de wet en statuten plaatsvinden.
Vooruitblik 2019
Voor Holland Casino zal 2019 een belangrijk jaar worden. De
RvC zal de politieke ontwikkelingen met aandacht volgen en is

zich bewust van haar verantwoordelijkheden richting alle
stakeholders. De RvC ziet er naar uit samen met het Bestuur,
vanuit haar eigen rol, de toekomst van Holland Casino verder
vorm te geven. Hierbij kan het Bestuur rekenen op steun maar
ook op een onafhankelijke blik van de RvC.
De RvC wil het Bestuur en de medewerkers van Holland Casino
bedanken voor hun niet aflatende inzet.
Willem Bröcker
Voorzitter Raad van Commissarissen

‘Voor Holland Casino
wordt 2019 een
belangrijk jaar.’
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De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op
en adviseert het Bestuur bij het vaststellen en het
behalen van de strategische doelen. In dit verslag legt
de RvC verantwoording af over het uitgeoefende
toezicht en worden de belangrijkste gespreksonderwerpen benoemd.
In 2018 kwam de RvC zesmaal bijeen voor een reguliere
vergadering – waarvan een drietal keren in Holland Casino
vestigingen – waarbij steeds het benodigde quorum aanwezig
was. Ook hebben er twee formele telefonische vergaderingen
plaatsgevonden. Bij alle vergaderingen was het Bestuur
aanwezig.
Tijdens de vergaderingen van de RvC is onder andere gesproken
over de lopende wetgevingstrajecten en de voorbereidingen op
de invoering hiervan, uitwerking van de overeengekomen cao,
(ver)bouwprojecten, (de voortgang van) het strategisch
meerjarenplan, de herfinanciering, het meerjarig dividend
beleid en de nieuwe Europese privacy verordening.
Onderwerpen die jaarlijks terugkeren op de agenda zijn de
begroting voor het komende verslagjaar, de met de bedrijfs
activiteiten verbonden risico’s, de kwaliteit en doeltreffendheid
van interne controlesystemen en de financiële verslaglegging.
Leden van de RvC hebben daarnaast deelgenomen aan
besprekingen met verschillende stakeholders, waaronder leden
van de ondernemingsraad en de aandeelhouder, het ministerie
van Financiën. Tijdens de reguliere jaarlijkse gesprekken met
de aandeelhouder zijn onder andere het functioneren van de
RvC en het Bestuur en het strategisch beleid besproken.
De RvC evalueert regelmatig het eigen functioneren en in 2018
heeft een externe evaluatie plaats gevonden.
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Commissies
De RvC kent drie commissies: de auditcommissie, de bezoldigings-, selectie- en benoemingscommissie en de privatiseringscommissie. De commissies bieden op hun specifieke terrein
ondersteuning aan de RvC en bereiden besluitvorming voor.
De uitkomsten van de commissievergaderingen worden
besproken tijdens de reguliere vergaderingen van de RvC.
Ook vindt regelmatig overleg plaats tussen de commissies en
het Bestuur. De taken van de commissies zijn beschreven in
de voor de betreffende commissies geldende reglementen.
Auditcommissie
De auditcommissie ondersteunt de RvC met het toezicht op de
interne risicobeheersings- en controle systemen en de financiële
verslaggeving. De leden van de auditcommissie bestaan uit
mevrouw Dekker (voorzitter) en mevrouw Van Zuijlen.
In 2018 kwam de commissie vier maal bijeen voor een reguliere
vergadering. Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer
besproken: financiële en auditrapportages, de inrichting van
het riskmanagement en compliance framework, de nieuwe
financieringsfaciliteit en de invoering van een privacy
framework.
Bezoldigings-, selectie- en benoemingscommissie
De bezoldigings-, selectie- en benoemingscommissie heeft als
taak de RvC te adviseren over de bezoldigingsstructuur en de
bezoldiging voor de individuele leden van het Bestuur. Tevens
adviseert de commissie over de voordracht tot benoeming van
leden van het Bestuur. De heer Baud (voorzitter) en de heer
Roks vormen samen de bezoldigings-, selectie- en benoemingscommissie. De commissie is in 2018 twee maal bijeen
gekomen.
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Privatiseringscommissie
De privatiseringscommissie is opgericht met als taak de RvC te
adviseren over de gevolgen van de voorgenomen modernisering
van de kansspelmarkt. De heer Bröcker (voorzitter) vormt
samen met de heer Baud de privatiseringscommissie. De
commissie richt zich op de voorbereiding op de invoering van
het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime. In 2018 is
deze commissie vijfmaal bijeengekomen en er hebben twee
telefonische vergaderingen plaatsgevonden.
Samenstelling en (her)benoemingen
In 2018 was de RvC, met ultimo 2018 vijf leden waarvan twee
vrouwen en drie mannen, op volle sterkte. De leden representeren diverse achtergronden, ervarings- en kennisgebieden.
De huidige benoemingsperiode van de heer Roks loopt af op de
algemene vergadering op 3 april 2019. Ten aanzien van de
vervulling van de te ontstane vacature heeft de OR een wettelijk

aanbevelingsrecht. Dit is een versterkt voordrachtsrecht voor
de benoeming van een derde van het aantal leden van de
Raad van Commissarissen. Bij de benoeming van nieuwe leden
wordt, in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code,
rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling, de
toegevoegde waarde van ieder individueel lid alsmede met
diversiteit.
Financiële rapportage
De RvC heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2018 besproken
met het Bestuur en de accountant. Op 3 april 2019 heeft de
staatssecretaris van Financiën de jaarrekening vastgesteld.
De goedkeurende verklaring van de accountant is te vinden op
pagina 136 t/m 141 van dit jaarverslag. De RvC stelt voor dat
conform de statuten van Holland Casino décharge wordt verleend
aan het Bestuur voor het gevoerde beleid en dat décharge wordt
verleend aan de RvC voor het uitgeoefende toezicht.
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Holland Casino hecht veel belang aan goed onder
nemingsbestuur. Daarbij wegen we de belangen van
onze stakeholders zorgvuldig af. We hanteren hierbij
onder andere principes als transparantie, integriteit en
heldere en eenduidige communicatie.
Holland Casino volgt de Nederlandse Corporate Governance
Code (de “Code”) en heeft voor zover relevant de bepalingen
uit de Code geïmplementeerd. Holland Casino is geen beursvennootschap en de specifiek voor beursvennootschappen
geschreven bepalingen worden niet toegepast. Op onze
website rapporteren we over de naleving van de code
middels het ‘comply or explain’ principe.
Governance structuur
Holland Casino is sinds 1 mei 2017 een naamloze vennootschap
waarvan de Staat 100 procent aandeelhouder is. In 1974 is
Holland Casino opgericht als stichting en aangewezen als enige
vergunninghouder voor het aanbieden van casinospelen in
Nederland.
De Staat oefent zijn aandeelhouderschap in Holland Casino N.V.
uit in overeenstemming met het beleid uit de Nota Deel
nemingenbeleid Rijksoverheid 2013. Het beleid gaat uit van een
kapitaalvennootschap als rechtsvorm met toepassing van een
gemitigeerd structuurregime. De beleidsmatige bevoegdheden
vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van
Rechtsbescherming. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van de deelneming. Er vindt
winstafdracht aan de Staat plaats door middel van dividend
uitkeringen op basis van de wet, de beschikking, statuten en
nadere afspraken in dit kader.
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Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing
van de onderneming en staat onder toezicht van een RvC.
Benoeming van de leden van de RvC gebeurt door de staats
secretaris van Financiën. Het ministerie van Financiën heeft
wettelijke en statutaire goedkeuringsrechten en aanwijzings
bevoegdheden. Holland Casino staat onder toezicht van de
Kansspelautoriteit en opereert binnen het wettelijke kader
van de Wet op de kansspelen en de Beschikking Casinospelen.
De betrouwbaarheid van het Bestuur en de leden van de RvC
wordt door De Nederlandsche Bank getoetst.
Wet- en regelgeving
De volgende wet- en regelgeving is van toepassing op
Holland Casino (niet uitputtend):
• Wet op de kansspelen (Wok);
• Beschikking Casinospelen;
• Wet op het financieel toezicht (Wft);
• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft);
• Sanctiewet (SW);
• Drank en Horecawet;
• General Data Protection Regulation (GDPR);
• Arbeidsomstandighedenwet;
• Arbeidstijdenwet;
• Gedragscode promotionele kansspelen;
• Nederlandse Reclame Code;
• Besluit werving, reclame en verslavingspreventie Kansspelen;
• Speelautomatenbesluit 2000;
• Wet op de kansspelbelasting;
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• Besluit ECB inzake echtheids- en geschiktheidscontroles
en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten
(ECB/2010/14);
• Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus;
• Reclamecode voor alcoholhoudende dranken;
• Algemeen Plaatselijke Verordeningen.
Het Bestuur
Het uitzetten van de strategie en het beleid en het dagelijks
besturen van Holland Casino is de taak van het Bestuur.
De verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van het
Bestuur staan beschreven in de statuten van Holland Casino
en in het Bestuursreglement.
Het aantal bestuursleden wordt conform de statuten bepaald
door de RvC. Bestuursvoorzitter (Bestuursvoorzitter)
Erwin van Lambaart vormt samen met (CFO) Ruud Bergervoet
het Bestuur. Bestuursleden worden voor een periode van
vier jaar benoemd, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.
Holland Casino heeft naast het statutair Bestuur een directieteam dat bestaat uit de stafdirecteuren en de regiodirecteuren.
Het Bestuur en het directieteam komen één keer per twee
weken bij elkaar om strategische onderwerpen te bespreken
en hierover te besluiten.
Chief Executive Officer (CEO)
De heer E. van Lambaart (1963)
Erwin van Lambaart is sinds 7 maart 2016 Bestuursvoorzitter
van Holland Casino. Voor zijn aantreden was hij werkzaam in
de (internationale) gastvrijheidsindustrie en de wereld van
theater, entertainment en media bij onder meer Accor,
Stage Entertainment en Niehe Media.

Erwin van Lambaart heeft een opleiding gevolgd aan de
Hogere Hotelschool Den Haag.
Aandachtsgebieden: Gaming & Services, Human Resources,
Marketing & E-Commerce, Corporate Communication,
Operations, Legal & Compliance, Audit.
Chief Financial Officer (CFO)
De heer R. Bergervoet (1963)
Ruud Bergervoet is sinds 21 maart 2017 CFO van Holland
Casino. Hiervoor bekleedde hij verschillende (a.i.) posities
als CFO bij onder meer FD Mediagroep, Sdu Uitgevers en
Baarsma Wine Group Holding. Hij studeerde cum laude af
als econoom aan de Universiteit van Amsterdam.
Aandachtsgebieden: Finance & Control, Informatievoorziening,
Security & Responsible Gaming, Risk Management, Inkoop,
PMO.
Raad van Commissarissen
De RvC oefent toezicht uit op het beleid van het Bestuur van
Holland Casino en staat het Bestuur met raad ter zijde.
Vanuit een onafhankelijke positie controleert en adviseert
de RvC het Bestuur bij de uitvoering van de taken. Dit is in
overeenstemming met de best-practicebepaling III.2.2 van
de Code. Ultimo 2018 bestond de RvC uit vijf leden, waarvan
twee vrouwen en drie mannen. De heer W.L.J. Bröcker is sinds
eind 2016 voorzitter van de RvC.
Benoeming van de commissarissen vindt plaats door de
staatssecretaris van Financiën na het horen van de RvC.
Tenminste éénmaal per jaar wordt het eigen functioneren,
het functioneren van de afzonderlijke commissies en dat
van de individuele bestuursleden besproken.
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Samenstelling Bestuur en Raad van Commissarissen
In lijn met de Code hanteert Holland Casino een diversiteits
beleid voor de samenstelling van het Bestuur, de RvC en
de commissies. Holland Casino erkent het belang van
een gebalanceerde man/vrouw-verdeling in het Bestuur
(en directieteam) en de RvC en streeft ernaar te voldoen
aan de richtlijn voortvloeiend uit de Wet bestuur en toezicht,
opgenomen in artikel 2:166 BW. Ten aanzien van een
evenwichtige verdeling van de zetels over vrouwen en
mannen voldoet de samenstelling van de RvC aan de
wettelijke norm hieromtrent.
Het Bestuur bestaat thans uit twee mannen. Op het moment
dat er sprake zal zijn van een vacature zal getracht worden in
lijn met de wettelijke norm de functie te vervullen met het oog
op een evenwichtige verdeling.
Externe accountant
Vanaf het boekjaar 2016 is KPMG de accountant van Holland
Casino. KPMG rapporteert aan het Bestuur en de RvC. In 2018
is KPMG twee maal aanwezig geweest bij vergaderingen met
de auditcommissie, dit is in lijn met het reglement dat een
minimale aanwezigheid van één maal per jaar voorschrijft.
Integriteit en ethiek
Holland Casino hanteert hoge normen op het gebied van
integriteit waar medewerkers op alle niveaus in de organisatie
zich aan moeten houden. Ook stelt Holland Casino eisen
aan de diensten en producten van partners en leveranciers.
Deze eisen hebben onder meer betrekking op eerlijke en
ethisch verantwoorde productie van voedingsmiddelen en
andere producten. Medewerkers en leveranciers worden
voor hun aanstelling op integriteit en betrouwbaarheid
getoetst.

Remuneratie
De RvC stelt elk jaar in lijn met het Bezoldigingsbeleid Holland
Casino, dat gebaseerd is op het Beloningskader staatsdeel
nemingen en de Nota deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013,
de remuneratie voor het Bestuur vast. De beloning voor
bestuursleden bestaat uit een vaste en een variabele
component. De som van het vaste en variabele inkomen van
de Bestuursvoorzitter is gemaximeerd op 296.000 euro.
Voor het Bestuur geldt dat de variabele component maximaal
20 procent van het vaste inkomen bedraagt.
De hoogte van de uit te keren variabele beloning is afhankelijk
van het behalen van de, vooraf door de RvC vastgestelde,
targets. Deze targets leveren een bijdrage aan het realiseren
van verschillende doelstellingen en zijn onderverdeeld in
financiële en niet-financiële targets en kunnen de korte en/of
de (middel)lange termijn betreffen. Voor 2018 was de
verhouding van financiële en niet-financiële targets 50/50.
Het financiële deel betreft het realiseren van het begrote
resultaat vóór bijzondere baten en lasten. Het niet-financiële
deel betreft persoonlijke targets en maatschappelijke targets
(waaronder gast- en medewerkers- tevredenheid, compliance
en maatschappelijk verantwoord ondernemen).
Op de variabele beloning is een zogenaamde claw back clausule
van toepassing. Daarnaast heeft de RvC de bevoegdheid om de
variabele beloning aan te passen indien de uitkering naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
De remuneratie van de RvC wordt vastgesteld door de aandeelhouder. De in redelijkheid gemaakte onkosten van de leden van
de RvC worden aan hen vergoed.
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Een uitwerking van de remuneratie is te vinden in de
jaarrekening op pagina 133 van dit jaarverslag.
De beloningsratio tussen de totale remuneratie van de hoogst
betaalde medewerker (Bestuursvoorzitter) en de mediaan van
de totale bezoldiging van alle overige medewerkers bedraagt
in 2018 5,2 (2017: 4,9). In de berekening zijn de vaste en
variabele beloningen en pensioenkosten meegenomen.
Privacy
Om het Preventiebeleid Kansspelen goed uit te kunnen voeren,
is inzicht in de persoonsgegevens van onze gasten nood
zakelijk. We hechten grote waarde aan de privacy van onze
gasten en zorgen ervoor dat administratieve processen waar
persoonsgegevens van gasten bij betrokken zijn, voldoen aan
de wettelijke criteria. Dit geldt uiteraard ook voor de persoonsgegevens van onze medewerkers. De herziening van de regels
voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de
Europese Unie, de GDPR, is inmiddels van kracht geworden
en Holland Casino heeft haar beleid hierop aangepast.
Naleving Wwft, Wft en sanctiewet
Het toezicht op de naleving van de Wwft ligt sinds 1 januari
2016 bij de Kansspelautoriteit (Ksa) en Holland Casino
verstrekt jaarlijks een Wwft-rapportage aan de Ksa.
De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het
toezicht op de naleving van de Wft en de Sanctiewet.
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RISICOMANAGEMENT
CONTEXT
• Missie en kernwaarden
• Strategie en doelstellingen
• Verwachtingen van gasten en andere belanghebbenden

RISICOMANAGEMENT PROCES
RISICOBEREIDHEID
Rapporteren

Monitoren

Risk assesment

(re)actie

1. Inleiding
De kansspelmarkt en Holland Casino zijn onderhevig aan
veranderingen. Economische ontwikkelingen, technologische
toepassingen, de herziening van de wetgeving en toetreding
van nieuwe aanbieders bieden kansen voor onze organisatie,
maar brengen ook onzekerheden en risico’s met zich mee.
In deze ontwikkelingen vormt risicomanagement een integraal
onderdeel in de dagelijkse (operationele) activiteiten van
Holland Casino. Hiermee worden strategische doelstellingen
op een beheerste wijze gerealiseerd. Holland Casino creëert
waarde door het optimaliseren en continu monitoren van de
balans tussen risico’s en verwachte opbrengsten of resultaten
van gestelde doelen, waarbij tegelijkertijd wordt voldaan aan
de vereisten vanuit (externe) stakeholders.
Het doel van integraal risicomanagement is het in kaart
brengen van materiële risico’s, het proactief inrichten van
beheersmaatregelen en het tijdig en adequaat anticiperen en
bijsturen op (veranderende) onzekerheden of ontwikkelingen.

FUNDAMENT
MENS & CULTUUR

2. Organisatie
Integraal Risicomanagement
Bij integraal risicomanagement kijken we naar risico’s op
strategisch, tactisch en operationeel niveau in verschillende
organisatielagen, zoals vestigingen, afdelingen en projecten.
In het risicomanagementproces worden continu risico’s
geïdentificeerd, beoordeeld in assessments en afgewogen op
de toepassing van interne beheersmaatregelen. De risico’s

en de resultaten van interne beheersing worden vervolgens
gemonitord door de afdeling Risicomanagement. Rapportage
over de status en voortgang vindt eens per kwartaal plaats
richting (hoger) management en het Bestuur.
Holland Casino heeft niet alleen aandacht voor de ‘harde kant’
van risicomanagement (de processen, procedures en rapportages), maar ook voor de ‘zachte kant’ (risicobewustzijn,
communicatie en het onderlinge vertrouwen). Tezamen met
de missie, kernwaarden, strategie en doelstellingen vormt dit
de context voor de inrichting van het risicomanagementproces
binnen Holland Casino.
Met behulp van integraal risicomanagement worden er betere
afwegingen gemaakt in belangrijke beslissingen door de
risico’s (en kansen) te identificeren, te benoemen en expliciet
te maken. In onze dagelijkse operatie en de uitvoering van
projecten zijn we in staat om risico’s breed en efficiënt te
beheersen met behulp van samenhangende maatregelen.
Integraal risicomanagement draagt dan ook bij aan een
beheerste realisatie van de doelstellingen van de organisatie.
Holland Casino streeft ernaar om haar processen continu te
verbeteren en zich hiermee zo goed mogelijk te weren tegen
mogelijke risico’s. Niettemin kan geen enkel systeem zekerheid
bieden voor het behalen van strategische en financiële doelen,
noch verlies, fraude of overtredingen van wet- en regelgeving
volledig voorkomen.
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Verantwoordelijkheid
Risicomanagement en interne beheersing binnen
Holland Casino is ingericht conform het ‘three lines of defense’
model. De eerste lijn, bestaande uit management en risk
owners, is verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren
van primaire en ondersteunende processen met bijbehorende
interne beheersmaatregelen (hierna: controls), het beheersen
van de risico’s, het voldoen aan wet- en regelgeving die relevant
is voor deze processen en het continu monitoren van processen
en controls. Risk owners vormen een additionele schakel bij de
beheersing van risico’s. De tweede lijn, waar de afdelingen
Risicomanagement en Compliance deel van uitmaken,
faciliteert en adviseert het management en bewaakt of
verantwoordelijkheden daadwerkelijk worden genomen.
De derde lijn, Internal Audit, controleert en beoordeelt of het
samenspel tussen de eerste en tweede lijn goed functioneert.
Het Bestuur blijft eindverantwoordelijk voor het integrale
risicomanagementsysteem. Deze verantwoordelijkheden zijn
hiernaast schematisch weergegeven.

HET BESTUUR
• Eindverantwoordelijk voor de opzet van integraal
risicomanagement en de juiste toepassing hiervan

• Formuleren en jaarlijks herijken van de risicobereidheid

DIRECTIETEAM
• Uitvoeren jaarlijkse strategische risk assessment
• Aanstellen van Risk Owners voor belangrijkste strategische risico’s

RISK OWNERS
• Identificeren en uitzetten/delegeren van (mogelijke)
verbeteracties ten aanzien van het risico
• Optimaliseren van beheersing en voorkomen van
over-beheersing

• Implementeren van juiste risicoreactie om het
toegewezen strategische risico nu en in de toekomst
binnen de risicobereidheid te managen
• Voorstellen van maatregelen ter mitigering van
het risico

MANAGEMENT
• Beheersen van tactische en operationele risico’s
• Inrichten, effectueren en uitvoeren van primaire en
ondersteunende processen en bijbehorende controls

RISICOMANAGEMENT
• Faciliteren, aanjagen en adviseren
van het lijnmanagement bij de
uitvoering van hun risicomanagement verantwoordelijkheden
• Coördineren en stroomlijnen van
risicomanagement activiteiten
• Faciliteren van een jaarlijkse
strategische risk assessment
• Coördineren van het control
assessment proces
• Beheren van een integraal
risicoregister
• Consolideren assessments en
rapporteren over risico’s en
controls
• Onderhouden van het
Risk Management Charter

• Voldoen aan relevante en geldende wet- en regelgeving
• Continu monitoren van processen en controls
• Periodiek evalueren en optimaliseren van controls

COMPLIANCE, LEGAL
& BUSINESS CONTROL
• Faciliteren en adviseren van
het lijnmanagement bij de
uitvoering van hun risico
management verantwoordelijkheden
• Identificeren van en adviseren
over verbetermogelijkheden in
het specifieke risicodomein
• Bewaken dat lijnmanagement
haar verantwoordelijkheden ten
aanzien van risicomanagement
neemt			

INTERNAL AUDIT

• Onafhankelijke beoordeling
van de opzet en effectiviteit
van het integrale risico
managementsysteem
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RISICOBEREIDHEID
Zeer laag

•

Compliance en Integriteit
Reputatie
Dienstverlening

Laag

•
•

Innovatief vermogen
Financieel
Risicobereidheid Holland Casino

•

Medium

Hoog

Zeer hoog

•
•

RISICO CATEGORIE
Risico categorie

Toelichting

Compliance en Integriteit

Holland Casino doet haar uiterste best om de veiligheid van
gasten en medewerkers te allen tijde te waarborgen en is op
dit gebied dus niet bereid risico’s te accepteren. Ook streeft
zij ernaar aan alle wet- en regelgeving te voldoen welke van
toepassing is op Holland Casino.

Reputatie

Holland Casino bewaakt haar maatschappelijke rol en
gerelateerde zorgtaak (preventiebeleid). Bovendien wil
Holland Casino gezien worden als ‘spannend spel’ in
combinatie met een betrouwbare en veilige spelomgeving.

Dienstverlening

De gast en de dienstverlening naar de gast toe staan centraal
bij Holland Casino. Holland Casino is bereid op een
verantwoorde manier risico’s te accepteren om een
hoogwaardige gastbeleving te creëren.

Innovatief vermogen

Holland Casino neemt op een verantwoorde manier risico’s
om de gastbeleving vernieuwend en spannend te houden.

Financieel

Holland Casino heeft een solide financiële positie zonder
uitstaande leningen. Derhalve is zij bereid op een verantwoorde
manier financiële risico’s te accepteren.

Holland Casino’s
risicobereidheid

De risicobereidheid geeft aan hoeveel risico het Bestuur
bereid is te accepteren bij het nastreven van de strategische
doelstellingen van Holland Casino. Over het algemeen is
Holland Casino terughoudend in het nemen van risico maar
door de aanstaande veranderingen in de gastbehoeften en
markt wordt Holland Casino gedwongen om actiever op
(externe) veranderingen te reageren waardoor Holland Casino
op sommige gebieden bereid is enig risico te nemen.
Derhalve is de risicobereidheid vastgesteld op ‘laag’.

3. Risicobereidheid
De risicobereidheid is bepaald per risk driver en geconsolideerd
in een totale risicobereidheid per impactgebied en als totaal
voor Holland Casino. De risicobereidheid is vastgesteld door
het Bestuur met inachtneming van de strategie, missie & visie,
kernwaarden en (business) context van Holland Casino. Het
risicoprofiel wordt periodiek besproken met de auditcommissie
en de Raad van Commissarissen. Het Bestuur en (hoger)
management houden rekening met de risicobereidheid bij het
nemen van beslissingen en beheersen de risico’s consistent
binnen de vastgestelde risicobereidheid. De risicobereidheid is
dit jaar herijkt, vastgesteld op ‘laag’ en is gebaseerd op de
vijf risicocategorieën in de linker tabel.
Risicobereidheid
De risicobereidheid van Holland Casino verschilt per
type risico impactgebied en is hiernaast samengevat
in een geconsolideerde rating.
4. Overzicht belangrijkste risico’s:
De belangrijkste risico’s worden jaarlijks vastgesteld door
het Bestuur. De meest recente status met betrekking tot de
beheersing van risico’s en de voortgang op gedefinieerde acties
worden per kwartaal gerapporteerd aan het Bestuur, directieteam en casinomanagers. Holland Casino neemt interne
beheersmaatregelen om de belangrijkste risico’s te beheersen.
De belangrijkste risico’s en interne beheersmaatregelen
worden hieronder toegelicht.
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RISICOBEREIDHEID
RISICOBEREIDHEID
SAMENLEVING

GAST

MEDEWERKER

PARTNERSHIPS

INNOVATIE

Risicobereidheid m.b.t. de strategische pijlers

Risk drivers:

COMPLIANCE
& INTEGRITEIT

Risk drivers:

Risk drivers:

Kansspelverslaving

Veilig en betrouwbaar spel

Anti-witwas

Informatiebeveiliging & privacy

Maatschappelijke rol

Merkbeleving

Arbeidsvoorwaarden - en
omstandigheden

Gastbeleving

Vakkundige
Vakkundige&&betrokken
betrokken
medewerkers
medewerkers

Risk drivers:

Risk drivers:

Voorkomen van ongewenst gedrag

Zeer laag

REPUTATIE

Aangaan van partnerships

Risicobereidheid per risicocategorie

Laag

DIENSTVERLENING

Aansluiten van concepten,
spelaanbod en services
Efficiënte en effectieve ondersteunende
processen en systemen

Laag

INNOVATIEF
VERMOGEN

Relatiemanagement

Innovatie- en verandercultuur

Innoveren door middel van nieuwe
concepten, spelaanbod en services

Implementeren en integreren
ontwikkelingen (processen & systemen)
Innoveren businessmodel

Medium

Omzet

Investeringen

Kostenstructuur

FINANCIEEL

Financiële positie
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Risicobereidheid

Zeer laag

Laag

Medium

Hoog
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SAMENLEVING RISICO’S
FRAUDE VAN GASTEN
EN MEDEWERKERS

LEVEL PLAYING FIELD

NIET VOLDOEN AAN ANTI-WITWAS WET- EN REGELG EVING

Categorie: Reputatie
Impact: hoog

Categorie: Reputatie
Impact: hoog

Categorie: Compliance & Integriteit
Impact: medium

Het risico
Door de activiteiten van Holland Casino
bestaat het risico dat onvoldoende monitoring
of schending van procedures leidt tot fraude
(zoals manipulatie van speelautomaten of
valsspelen speeltafels) door gasten en/of
medewerkers.

Het risico
Doordat Holland Casino wet- en regelgeving
strikt naleeft (met o.a. een vooraanstaand
preventiebeleid) in combinatie met (nieuwe)
concurrenten die de markt betreden, bestaat
het risico dat overheidsinstantie(s) onvoldoende scherp toezicht houden op de
organisaties en activiteiten met als gevolg
gebrek aan een (eerlijk) level playing field.

Het risico
Door de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Holland Casino om niet op enige
wijze met witwassen en terrorismefinanciering in aanraking te komen in combinatie met
de aard of hoeveelheid van cash transacties in
operationele processen in de casino’s, bestaat
het risico dat anti-witwas procedures binnen
Holland Casino niet adequaat worden
nageleefd en daarmee niet wordt voldaan
aan wet- en regelgeving.

De beheersing
Holland Casino zorgt voor de inbedding
van preventieve beheersmaatregelen in
werkprocedures en veiligheidsprotocollen
op risicogebieden. Naast duidelijke scheiding
van taak en functie in de geld-verwerkende
processen en geldbewaring, vindt er intensief
toezicht plaats. Holland Casino stimuleert
bewustwording in trainingen voor mede
werkers. Voor gasten zijn er mogelijkheden
om uit veiligheidsoverwegingen geld over
te maken danwel in depot te storten.

De beheersing
Ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving worden nauwgezet gemonitord en
Holland Casino heeft regelmatig overleg met
alle betrokken stakeholders.

De beheersing
Er vindt zorgvuldige compliance monitoring
plaats door de afdelingen Legal & Compliance,
Security & Responsible Gaming en Internal
Audit. Interne trainingen, maar ook het
voorbeeldgedrag van het management (tone
at the top), dragen bij aan het bewustzijn van
medewerkers met betrekking tot wet- en
regelgeving en hoe zich te gedragen in lijn met
deze regelgeving.
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NIET VOLDOEN AAN
PREV ENTIEBELEID KANSSPELEN

FINANCIËLE
VERSLAGLEGGING

FINANCIËLE RISICO’S
ALGEMEEN

Categorie: Compliance & Integriteit
Impact: medium

Categorie: Financieel
Impact: medium

Categorie: Financieel
Impact: laag

Het risico
Gezien haar maatschappelijke rol heeft
Holland Casino een vooraanstaand preventiebeleid kansspelverslaving, maar bestaat het
risico dat procedures binnen Holland Casino
niet adequaat worden nageleefd en daarmee
niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving
en/of eigen interne regels met als gevolg
boetes, maatregelen en/of reputatieschade.

Het risico
Voor het nemen van goede beslissingen en
het informeren van externe partijen is een
betrouwbare financiële verslaglegging
essentieel. Als deze onvolledig of onjuist is,
of niet tijdig beschikbaar, kan dit leiden tot
inadequate informatievoorziening en
eventueel reputatieschade.

Het risico
Holland Casino heeft vanwege haar business
model met kansspelen als voornaamste product
beperkt last van fluctuerende prijsniveaus met
betrekking tot de inkopen. 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. Het liquiditeitsrisico neemt
de komende jaren echter toe door de hoge
investeringen die gedaan gaan worden in de
nieuw te bouwen casino’s in Venlo en Utrecht.

De beheersing
Er vindt zorgvuldige compliance monitoring
plaats door de afdelingen Legal & Compliance,
Security & Responsible Gaming en Internal
Audit. Interne trainingen, maar ook het
voorbeeldgedrag van het management (tone
at the top), dragen bij aan het bewustzijn van
medewerkers met betrekking tot wet- en
regelgeving en hoe zich te gedragen in lijn
met deze regelgeving.

De beheersing
Holland Casino heeft een internal control
framework, waarin gedocumenteerd is hoe de
belangrijkste financiële verslagleggingsrisico’s
worden beheerst. De belangrijkste maatregelen worden intensief gemonitord op het
bestaan en een effectieve werking. Periodiek
wordt de opzet van dit internal control
framework opnieuw geëvalueerd, waarbij
naast het identificeren van mogelijke verbeteringen ook wordt gezocht naar mogelijkheden
om de processen efficiënter in te richten.

De beheersing
Hoewel het liquiditeitsrisico op dit moment
beperkt is, monitort Holland Casino de
liquiditeit- en werkkapitaalpositie en neemt
waar nodig actie. Er wordt continu gewerkt aan
het verder optimaliseren van de organisatie.
In 2018 is de kredietfaciliteit verlengd voor
maximaal zeven jaar (verlenging voor vijf jaar
en optioneel tweemaal een jaar). De hoogte van
de kredietfaciliteit is berekend op basis van een
meerjarenplan met diverse scenario’s zodat ook
bij tegenvallende resultaten genoeg headroom
blijft om te investeren in de toekomst.
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GOVERNANCE

GAST RISICO’S
AFHANKELIJKHEID
KERNGROEP GASTEN

ONGEAUTORISEERDE
TOEGANG TOT ICT
SYSTEMEN OF DATA

DIVERSIFICATIE
GASTSEGMENTEN

Categorie: Financieel
Impact: hoog

Categorie: Compliance & Integriteit
Impact: hoog

Categorie: Dienstverlening
Impact: medium

Het risico
Gezien de afname/ vergrijzing van de
kerngroep vaste gasten waardoor de gastenbase gediversifieerd moet worden bestaat het
risico dat Holland Casino onvoldoende
initiatief neemt om omzet te genereren uit
andere en/of nieuwe gastsegmenten.

Het risico
Door de complexiteit van ICT systemen met de
bijbehorende (persoonlijke) data bestaat het
risico van ongeautoriseerde toegang tot ICT
systemen vanuit interne of externe bronnen
en/of gebrekkige afscherming van (persoonlijke) data met als gevolg lekken van data en/
of compliance incidenten.

Het risico
Door de veranderingen in de gastsegmenten
met diverse behoeften (afname loyale gasten
en toename millennials) bestaat het risico dat
Holland Casino niet de juiste gastbeleving
biedt aan de gastsegmenten en concessies
worden gedaan aan de 9+ gastbeleving met
als gevolg afname in de gasttevredenheid en
herhaalbezoeken.

De beheersing
Holland Casino werkt aan doorlopende
initiatieven met betrekking tot gastvrijheid,
hospitality en marketing om gastrelatie te
behouden en te versterken. Door middel van
een value-based benadering worden alle
doelgroepen op een voor hen passende
manier (besteding) benaderd.

De beheersing
Holland Casino implementeert een toekomst
vaste architectuur en werkt continu aan de
vernieuwing van haar applicatielandschap.
Standaarden zijn opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot operationele
beveiligingsmaatregelen en de staat van
de informatiebeveiliging wordt periodiek
gerapporteerd en geëvalueerd.

De beheersing
Doorlopende initiatieven met betrekking tot
gastvrijheid, hospitality en marketing om
gastrelatie te behouden en te versterken.
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GOVERNANCE

TE STRIKTE NALEVING VAN
REGELS EN WETGEVING

SPELVEILIGHEID

Categorie: Compliance & Integriteit
Impact: medium

Categorie: Compliance & Integriteit
Impact: hoog

Het risico
Door de invulling van de maatschappelijke rol
door Casino Holland, het vooraanstaande
preventiebeleid en de strikte naleving van
wet- en regelgeving bestaat het risico dat
gasten zich liever verplaatsen naar de
concurrenten of het onlinecircuit met minder
strikte naleving van regels met als gevolg
verlies van gasten.

Het risico
Om compliant te zijn met interne regels en
vereisten vanuit toezichthouders zijn operationele procedures en interne regels nodig om
een veilig en betrouwbaar spel te garanderen
maar bestaat het risico dat procedures niet
worden nageleefd waardoor spelveiligheid in
het geding komt met als gevolg reputatieschade en/of boetes/maatregelen gecombineerd met verscherpt toezicht.

De beheersing
Met het toenemen van de concurrentie in de
(online) markt monitort Holland Casino
deze markt om, indien nodig en gewenst,
tijdig hierop in te kunnen spelen.

De beheersing
Holland Casino neemt haar maatschappelijke
taak serieus en ziet het aansturen op verantwoord spelgedrag als één van haar kerntaken.
Holland Casino zorgt verder voor de inbedding
van preventieve beheersmaatregelen in
werkprocedures en veiligheidsprotocollen
op risicogebieden.
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PARTNERSHIPS RISICO’S

INFLEXIBELE
KOSTENSTRUCTUUR

ONVOLDOENDE
VERANDERINGSGEZINDHEID

TE LANGE TIME-TO-MARKET

HANDELINGSVRIJHEID
PARTNERSHIPKEUZE

Categorie: Reputatie
Impact: hoog

Categorie: Innovatief vermogen
Impact: hoog

Categorie: Innovatief vermogen
Impact: hoog

Categorie: Reputatie
Impact: laag

Het risico
Door de relatief inflexibele kostenstructuur in
combinatie met de onzekere (prijs)ontwikkelingen in de markt bestaat de kans dat
Holland Casino niet snel genoeg kan reageren
op veranderingen of teruggang (in gasten en/
of inkomsten) met als gevolg hoge kosten in
(economisch) slechtere tijden en een negatieve
impact op het resultaat.

Het risico
Door onvoldoende veranderingsgezindheid
bestaat het risico dat Holland Casino niet in
staat is om de omslag naar een wendbare,
competitieve, gastgerichte, resultaatgerichte
en innovatieve organisatie te maken met
als gevolg dat de gewenste snelheid ten
behoeve van innovatief vermogen niet
wordt gerealiseerd.

Het risico
Door de complexe organisatie- en governancestructuur binnen Holland Casino in
combinatie met veranderende gastbehoeften
bestaat het risico dat Holland Casino een te
lange time-to-market heeft voor nieuwe
concepten.

Het risico
Door de mate van handelingsvrijheid in het
aangaan van partnerships en de definitieve
keuze voor partners bestaat het risico dat
vestigingen van Holland Casino partnerships
aangaan die niet overeenstemmen met de
kernwaarden met als gevolg tegenstrijdige
belangen en/of reputatieschade.

De beheersing
Verdere verlaging van de vaste kosten en
gerichte investeringen ter verbetering van het
rendement (om marktpositie te versterken).

De beheersing
Holland Casino ontwikkelt continu initiatieven om onder andere (besluitvormings)
processen te verkorten of te versimpelen,
onderlinge samenwerking te verbeteren en
leiderschap binnen de organisatie te
versterken.

De beheersing
Holland Casino ontwikkelt continu diverse
initiatieven om onder andere (besluit
vormings)processen te verkorten of te
versimpelen, onderlinge samenwerking
te verbeteren en leiderschap binnen de
organisatie te versterken.

GOVERNANCE

MEDEWERKER RISICO’S

De beheersing
Holland Casino borgt dat haar kernwaarden
breed en nadrukkelijk worden uitgedragen en
gedeeld en dat activiteiten van vestigingen en
hoofdkantoor met elkaar worden geagendeerd
en gemonitord.
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GOVERNANCE

INNOVATIE RISICO’S
CONCURRENTIE

ONLINE PROPOSITIE SLUIT
NIET GOED AAN BIJ GAST
BEHOEFTEN

POLITIEKE
ONTWIKKELINGEN

Categorie: Dienstverlening
Impact: medium

Categorie: Dienstverlening
Impact: hoog

Categorie: Innovatief vermogen
Impact: hoog

Het risico
Door toegenomen concurrentie, veranderende
economische omstandigheden in de markt en
mogelijke nieuwe toetreders (bijv. disruptieve
innovaties) bestaat het risico dat concurrenten
betere en slimmere diensten aanbieden en
omzet wegnemen, met als gevolg een verlies
van de bestaande marktpositie.

Het risico
Door de implicaties in toekomstige wetgeving
Koa en de bijbehorende status van de
ontwikkeling van het online casino bestaat
het risico dat de ontwikkelde online propositie
kwalitatief niet goed aansluit bij gasten
behoeften, spelwensen en/of (nieuwe)
wet- en regelgeving met als gevolg onvoldoende aangroei van (online) gasten en de
omnichannel ervaring.

Het risico
Door de onzekerheid over de timing en inhoud
van politieke beslissingen (zoals verbod van
rookruimtes, Koa, privatisering, belastingdruk
en wijzigingen in de toepassing van horeca
vergunningen) bestaat het risico dat
Holland Casino zich niet (snel genoeg) heeft
voorbereid op politieke veranderingen met
als gevolg een lagere marktontwikkeling en
innovatie van het businessmodel dan gewenst.

De beheersing
Holland Casino werkt conform de Agilemethodiek samen met (product)specialisten,
die gedegen kennis en ervaring hebben om de
ontwikkeling van het online casino continu
af te stemmen op de wensen van stakeholders.

De beheersing
Ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving worden nauwgezet gemonitord
en Holland Casino heeft regelmatig overleg
met alle betrokken stakeholders.

De beheersing
Holland Casino investeert in duurzame
gastrelaties en ziet dit als belangrijk onderscheidend vermogen ten opzichte van de
concurrentie. Daarnaast wordt door het
beheersen van de vaste kosten en met gerichte
investeringen ter verbetering van het rendement gewerkt aan een versterking van de
marktpositie.
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018
in duizenden euro

Toelichting

2018

2017

Opbrengst Tafelspelen

265.794

255.872

Opbrengst Speelautomaten

340.032

332.187

23.029

23.600

Troncopbrengst/tips
Entreeontvangsten
Opbrengst Food & Beverage
Overige baten

1.734

1.812

24.413

23.622

1.520

Brutobaten

2.145
656.522

Kansspelbelasting

-182.354

Nettobaten

639.238
-170.537

474.168

Verzekeringsclaim

11.418

468.701
28.957

Totale baten

1

485.586

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

2

-32.741

-43.267

Personeelskosten

3

-241.624

-225.765

Operationele kosten

4

-128.983

-131.130

Financieringsbaten

5

1.185

1.097

Financieringslasten

6

-834

-1.060

Aandeel in resultaat deelnemingen

7

120

457

8

-23.248

Brutobedrijfsresultaat

82.238

Resultaat voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

497.658

97.496

82.709

Resultaat na belasting

97.990
-24.510

59.461

73.480

Resultaat toe te rekenen aan:
- Aandeelhouder van de Vennootschap (nettoresultaat)
- Minderheidsbelangen

59.395

73.480

66

59.461

73.480

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT OVER 2018
in duizenden euro

Resultaat over de verslagperiode

2018

2017

59.461

73.480

-11

3

Overig totaalresultaat te reclassificeren naar winst- en verliesrekening
in volgende perioden
-V
 alutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten van
deelneming
Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

3

59.450

73.483

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
- Aandeelhouder van de Vennootschap (nettoresultaat)
- Minderheidsbelangen

59.384

73.483

66

59.450

73.483
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
in duizenden euro, voor winstbestemming

Toelichting

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa
Immateriële activa

9

6.504

4.742

10

230.106

208.901

Latente vennootschapsbelasting

11

10.139

14.283

Nog niet geamortiseerde fees

12

638

414

Deelnemingen

13

1.171

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

1.342
248.558

229.682

Vlottende activa
Voorraden

14

953

711

Vorderingen en overlopende activa

15

6.651

35.626

Acute belastingvorderingen

11

742

1.014

Nog niet geamortiseerde fees

12

170

236

Geldmiddelen en kasequivalenten

16

85.326

63.601

Totaal vlottende activa
Totale activa
Eigen vermogen

93.842

101.188

342.400

330.870

17

Aandelenkapitaal

45

45

Wettelijke reserve

6.504

4.448

Reserve omrekeningsverschillen

-100

-89

1.898

1.898

Overige reserve

154.671

131.483

Onverdeeld resultaat

59.395

73.480

222.413

211.265

346

-

Herwaarderingsreserve

Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouder
Minderheidsbelang
Totaal eigen vermogen

222.759

211.265

Langlopende verplichtingen
Voorzieningen

18

9.349

8.656

Latente vennootschapsbelasting

20

1.941

4.502

Overige verplichtingen

21

5.905

Totaal langlopende verplichtingen

4.138
17.195

17.296

Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen

18

1.828

1.223

Handelscrediteuren en overige schulden

21

79.610

85.423

Acute belastingverplichtingen

20

20.632

15.634

Overige verplichtingen

21

376

29

Totaal kortlopende verplichtingen

102.446

102.309

Totale passiva

342.400

330.870
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MUTATIEOVERZICHT VAN HET GECONSOLIDEERDE EIGEN VERMOGEN OVER 2018
Aandelen
-kapitaal

in duizenden euro

Stand per 1 januari 2017

-

Reserve
Wettelijke omrekenings
reserves
verschillen

5.800

-92

Herwaarderingsreserve

Overige
reserves

1.898

102.515

Resultaat van 1 januari tot en met
30 april 2017

-

-

-

-

Saldo op 30 april 2017

-

5.800

-92

1.898

Onverdeeld Minderheidsresultaat
belang

Totaal

74.161

-

184.282

-

25.981

-

25.981

102.515

100.142

-

210.263

Effect omvorming naar Naamloze
Vennootschap op 1 mei 2017

45

-

-

-

-45

-

-

-

Saldo op 1 mei 2017 (na effect omvorming)

45

5.800

-92

1.898

102.470

100.142

-

210.263

Resultaat van 1 mei tot en met
31 december 2017

-

-

-

-

-

47.499

-

47.499

Resultaatbestemming

-

-

-

-

74.161

-74.161

-

-

Overige niet-gerealiseerde resultaten 2017

-

-

3

-

-

-

3

45

-

3

-

74.116

-681

-

73.483
-46.500

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten
Dividenduitkering 36

-

-

-

-

-46.500

-

-

Toevoeging inzake ontwikkelingskosten 9

-

-1.352

-

-

1.352

-

-

-

Stand per 31 december 2017

45

4.448

-89

1.898

131.483

73.480

-

211.265

Stand per 1 januari 2018

45

4.448

-89

1.898

131.483

73.480

-

211.265

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

59.395

66

59.461

Resultaatbestemming

-

-

-

-

73.480

-73.480

-

-

Overige niet-gerealiseerde resultaten 2018

-

-

-11

-

-

-

-

-11

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten

-

-

-11

-

73.480

-14.085

66

59.450

Dividenduitkering 36

-

-

-

-

-48.236

-

-

-48.236

-

2.056

-

-

-2.056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280

280

45

6.504

-100

1.898

154.671

59.395

346

222.759

Toevoeging inzake ontwikkelingskosten

9

Verwerving van dochteronderneming met
minderheidsbelangen
Stand per 31 december 2018
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
in duizenden euro

Toelichting

2018

2017

59.461

73.480

13

-120

-457

Resultaat na belasting
Aanpassingen voor:
Resultaat uit deelnemingen
Afwikkeling eerder bestaande relatie

4

3.610

-

Afschrijvingslasten materiële en immateriële vaste
activa

2

32.741

43.267

Resultaat uit verkopen materiële vaste activa

4

-460

-185

Nettofinancieringslasten/-baten
Vennootschapsbelastinglast

5,6

-351

-37

8

23.248

24.510

-2.563

Mutaties:
Vorderingen

15

1.492

Ontvangen verzekeringsclaim brand Groningen

15

47.835

5.000

Af te wikkelen schade brand Groningen

15

-19.726

-33.109

Voorraden

14

-208

-7

Overige activa

11

232

-197

Handelscrediteuren en overige schulden

21

-1.071

-3.217

18

1.262

-1.947

20,21

4.829

916

152.774

105.454

-19.394

-21.953

133.380

83.501

Voorzieningen
Overige verplichtingen
Kasstroom uit operationele activiteiten
Betaalde vennootschapsbelasting

8

Nettokasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen rente

5

37

37

Koersresultaten

5

1.148

1.060

Investeringen in immateriële vaste activa

9

-3.051

-3.819

10

-58.192

-71.567

4

1.328

240

Verwerving dochteronderneming

13

-3.750

-

Ontvangen dividend

13

-

210

-62.480

-73.839

Investeringen in materiële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop materiële vaste activa

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
Betaalde financieringskosten
Betaald dividend

6

-939

-649

36

-48.236

-46.500

-49.175

-47.149

21.725

-37.487

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettokasstroom
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

16

63.601

101.088

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

16

85.326

63.601
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
OVER HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2018
Algemene informatie
Holland Casino, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68662289, exploiteert casinospelen en
speelautomaten in Nederland en is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage in Nederland (feitelijk bezoekadres hoofdkantoor:
Neptunusstraat 71, 2132 JP Hoofddorp).
Verwerving dochteronderneming
Op 3 januari 2018 is de entiteit Gaming & Casino Services B.V. (“GCS”) (KvK 70505179) opgericht. GCS is bij juridische
afsplitsing opgericht, waarbij alle service activiteiten onder algemene titel over zijn gegaan van Gaming Support B.V.
naar GCS. Vervolgens heeft Holland Casino N.V. op 3 januari 2018 extra aandelen in GCS van Van Linden Beheer B.V.
aangekocht, zodat een aandelenverhouding in GCS ontstaat van 60 procent voor Holland Casino en 40 procent voor
Van Linden Beheer. De financiële gegevens van Holland Casino en GCS worden volgens de integrale consolidatiemethode
opgenomen.
De geconsolideerde jaarrekening van Holland Casino over 2018 omvat de vennootschap en haar dochterondernemingen
(tezamen te noemen Holland Casino) en de belangen in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijke
zeggenschap wordt uitgeoefend. Holland Casino houdt zich in hoofdzaak bezig met de exploitatie van casinospelen.
De speeltafels en apparaten die Holland Casino in haar casino’s heeft zijn zeer specialistisch van aard en vallen onder
diverse strenge wet- en regelgeving.
Overgedragen vergoeding
De volgende tabel geeft een samenvatting van de reële waarden op overnamedatum van de belangrijkste categorieën van
de overgedragen vergoeding.
Waardering deelneming Gaming & Casino Services B.V.

420

Afwaardering deelneming Gaming Support

-280

Afwikkeling eerder bestaande relatie

3.610
3.750

Deze aankoop is geschied middels meerdere stappen. De afsplitsing van de bestaande deelneming waarbij 40 procent
van Gaming Support is verkocht en 40 procent is aangekocht in GCS. De herwaardering naar reële waarde van het
bestaande 40 procent belang in GCS heeft niet geleid tot een boekwinst. Vervolgens is er 20 procent extra gekocht van
Van Linden Beheer in de onderneming GCS.
Afwikkeling bestaande relatie
De reden van deze aankoop betreft voornamelijk het verwachte fiscale voordeel op de af te nemen diensten, omdat er
een fiscale eenheid kan worden gevormd met GCS. Holland Casino heeft 3.610K euro van de overgedragen vergoeding
toegerekend aan de behaalde compensatie van het fiscale nadeel. Dit bedrag is opgenomen onder de operationele kosten
(zie noot 4).
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Aan de overname gerelateerde kosten
Holland Casino heeft aan de overname gerelateerde kosten gemaakt van 174K euro in verband met externe juridische
kosten en due-diligencekosten. Deze kosten zijn reeds in 2017 opgenomen onder operationele kosten.
Identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen
De volgende tabel geeft een overzicht van de opgenomen bedragen voor verworven activa en aangegane verplichtingen
op de overnamedatum.
Materiele vaste activa

251

Voorraden

34

Handelsvorderingen

626

Voorzieningen

-36

Handelsschulden en overige te betalen posten

-176

Saldo van identificeerbare activa en verplichtingen

699

60 procent meerderheidsbelang

420

Bepaling van reële waarden
De waarderingstechnieken die zijn gebruikt voor het bepalen van de reële waarde van activa van materieel belang waren
als volgt.
VERWORVEN ACTIVA

WAARDERINGSTECHNIEK

Materiële vaste activa

Martkvergelijkstechniek en kostentechniek: Het waarderingsmodel gaat uit van marktprijzen voor vergelijkbare
posten, indien beschikbaar, en afgeschreven vervangingskosten, waar van toepassing. Afgeschreven vervangings
kosten omvatten aanpassingen voor fysieke slijtage en functionele en financiële veroudering.

Voorraden

Marktvergelijkingstechniek: De reële waarde wordt bepaald op basis van de geschatte verkoopprijs onder normale
zakelijke omstandigheden, minus de geschatte kosten van sluiting en verkoop, en een redelijke winstmarge op basis
van de inspanningen die vereist zijn om de voorraden gereed te maken en te verkopen.

De handelsvorderingen bestaan uit bruto contractuele vorderingen van 626K euro, waarvan 0 euro naar verwachting
oninbaar was op overnamedatum.
Brand Groningen
In 2017 is de casino vestiging in Groningen door brand getroffen, waarbij het pand en inventaris geheel verloren zijn gegaan.
De vaste kosten van de vestiging Groningen over de periode na de brand (september t/m december 2017) zijn verantwoord
onder de ‘Overige operationele kosten’ (zie noot 4). Deze kosten zijn gecompenseerd door de gederfde opbrengsten van
de vestiging Groningen over deze periode die onder de dekking vallen van de verzekerd belang polis (voor een periode
van maximaal 104 weken). Holland Casino heeft in 2017 een claim ingediend ten aanzien van deze gederfde opbrengsten
en in 2018 is deze geheel afgewikkeld. In de jaarrekening 2017 was de derving van de laatste 4 maanden meegenomen als
vordering op de verzekeraar (1,1 miljoen euro). In 2018 zijn de overige 20 maanden (5,4 miljoen euro) van deze derving
ten gunste van het resultaat gekomen (onder de baten).
De schadepost met betrekking tot het bijzondere waardeverminderingsverlies van de materiële vaste activa, met
uitzondering van het terrein, is gedekt door de verzekeraar voor de getaxeerde herbouwwaarde (zie noot 10).
De claim met betrekking tot de gederfde opbrengsten en de herbouwwaarde is in 2017 en 2018 verantwoord ten gunste
van het resultaat onder de baten (zie noot 1).
In totaal is er 52,8 miljoen euro ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waarvan 5 miljoen in 2017 en 47,8 miljoen in
2018. Dit was een voorwaardelijke claim waarvan de voorwaarde naar verwachting gerealiseerd gaat worden (herbouw).
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De verzekeringsclaim zoals opgenomen in de winst- en verliesrekening van 2017 en 2018 bestaat uit de volgende
onderdelen:
VERZEKERINGSCLAIM ZOALS OPGENOMEN IN DE WINST- EN VERLIESREKENING VAN 2017 EN 2018
Verantwoord onder

2018

2017

Gederfde opbrengsten:
September t/m december 2017

baten

Januari 2018 t/m augustus 2019

baten

1,1
5,4

Getaxeerde herbouwwaarde:
Pand (opstal & herstelkosten)

baten

13,5

Inventaris

baten

8,9

Speelautomaten

baten

5,5
27,9

Vergoeding sloop- en vaste kosten:
Sloop en opruiming kosten (derden)

operationele kosten

0,9

2,0

Dekking vaste en extra kosten

operationele kosten

7,4

2,1

Restant verzekeringsclaim

baten

6,0

Totaal

19,7

33,1

Totaal verantwoord onder baten

11,4

29,0

Totaal verantwoord onder operationele kosten
Totaal

8,3

4,1

19,7

33,1

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het jaar 2018, dat eindigde op de balansdatum van 31 december 2018.
Continuïteitsveronderstelling
De geconsolideerde jaarrekening 2018 van Holland Casino is door het bestuur opgesteld op basis van de veronderstelling
van continuïteit.
Toepassing van artikel 402 Boek 2 BW
De financiële gegevens van Holland Casino zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de
enkelvoudige winst- en verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat na belastingen
van vennootschappen waarin wordt deelgenomen en het overige resultaat na belastingen.
Voor een juiste interpretatie van deze statutaire jaarrekening dient de geconsolideerde jaarrekening van Holland Casino te
worden gelezen in samenhang met de enkelvoudige jaarrekening, zoals opgenomen op pagina 122 tot en met 133.
Overeenstemmingsverklaring IFRS
De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018 is opgesteld in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS), zoals goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS-EU) en artikel 2:362 lid 9 van het Burgerlijk
Wetboek (BW). Deze jaarrekening is op 3 april 2019 goedgekeurd voor publicatie door het Bestuur. De enkelvoudige
winst- en verliesrekening van Holland Casino is opgesteld met gebruikmaking van de vrijstelling uit artikel 2:402 BW.
Dit is de eerste jaarrekening van Holland Casino waarin IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten en IFRS 9
Financiële instrumenten zijn toegepast. Wijzigingen in belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving worden
beschreven op pagina 90 en 91.
Relevante grondslagen voor de financiële verslaggeving
Hierna volgt een uiteenzetting van de belangrijke grondslagen voor consolidatie, waardering van activa en passiva en
bepaling van het resultaat van Holland Casino. Deze grondslagen zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde
perioden in deze geconsolideerde jaarrekening.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs, met uitzondering van de twee volgende
posten die op iedere balansdatum zijn gewaardeerd op basis van reële waarde:
• 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 verliesrekening.
De geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s (functionele valuta) waarbij alle bedragen zijn afgerond
naar het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders 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.
Vreemde valuta
De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende koersen.
Transacties die luiden in een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment van de transactie.
Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Koersverschillen en provisies die het gevolg zijn van
wisseltransacties worden verantwoord onder de post financiële baten en lasten.
Buitenlandse bedrijfsactiviteiten
De activa en passiva van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij overnames opgetreden reële-waarde
correcties, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers op verslagdatum. De opbrengsten en kosten van
buitenlandse bedrijfsactiviteiten worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers op de transactiedata.
Valutakoersverschillen worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en worden verwerkt in de reserve
omrekeningsverschillen. Dit geldt niet voor valutakoersverschillen die kunnen worden toegerekend aan minderheids
belangen.
Belangrijke schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Bestuur oordelen vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva 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 omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden verwerkt in de periode waarin de schatting wordt herzien, dan wel in toekomstige perioden indien de herziening
betrekking heeft op toekomstige perioden.
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De belangrijkste schattingen en beoordelingen betreffen:
• gebruiksduur en waardering van materiële vaste activa 10;
• voorziening personeelsbeloningen 18;
• lease classificatie 4;
• zeggenschap deelneming 13;
• niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa 22.
Reële waarde
Voor een aantal waarderingsgrondslagen en toelichtingen is bepaling van de reële waarde vereist, voor zowel financiële als
niet-financiële activa en passiva.
Bij het bepalen van de reële waarde van een actief of een passief maakt Holland Casino zoveel mogelijk gebruik van op de
markt waarneembare gegevens. De reële waarden worden ingedeeld naar verschillende niveaus op basis van een reëlewaardehiërarchie, afhankelijk van de inputs op basis waarvan de waarderingstechnieken zijn toegepast. De verschillende
niveaus zijn als volgt gedefinieerd:
• 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 het passief, hetzij rechtstreeks (i.c. in de vorm van prijzen) hetzij indirect (i.c. afgeleid van prijzen);
• Niveau 3: input voor het actief of het passief die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens
(niet-waarneembare input).
Indien de input die wordt 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.
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NIEUWE STANDAARDEN IFRS
Holland Casino past met ingang van 1 januari 2018 twee nieuwe standaarden toe, te weten IFRS 9 Financiële instrumenten
en IFRS 15 Opbrengstverantwoording klantcontracten.
IFRS 9 – Financiële instrumenten
IFRS 9 bevat vereisten voor de opname en waardering van financiële activa, financiële verplichtingen en sommige
contracten voor de aan- of verkoop van niet-financiële items. Deze standaard vervangt IAS 39 Financiële instrumenten:
opname en waardering.
Als gevolg van de toepassing van IFRS 9, heeft Holland Casino de volgende wijzigingen doorgevoerd in IAS 1 Presentatie
van de jaarrekening, die vereisen dat een bijzondere waardevermindering van financiële activa wordt gepresenteerd op
een afzonderlijke regel in het overzicht van winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten. Holland Casino past dit
momenteel niet toe, gegeven de immateriële omvang. Voorheen was de benadering van Holland Casino om de
bijzondere waardevermindering van handelsvorderingen (hierna te noemen kredietverliezen) onder de operationele
kosten op te nemen.
Classificatie en waardering van financiële activa en financiële verplichtingen
IFRS 9 bevat drie belangrijke classificaties voor financiële activa: gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, FVOCI
en FVTPL. De classificatie van financiële activa onder IFRS 9 is over het algemeen gebaseerd op het bedrijfsmodel
waarin een financieel actief wordt beheerd en de contractuele kasstroomkarakteristieken. IFRS 9 elimineert de eerdere
IAS 39-classificaties van aangehouden tot einde looptijd, leningen en vorderingen en beschikbaar voor verkoop.
IFRS 9 behoudt grotendeels de bestaande vereisten in IAS 39 voor de classificatie en waardering van financiële
verplichtingen.
De toepassing van IFRS 9 heeft geen significant effect gehad op de grondslagen van Holland Casino met betrekking tot
financiële verplichtingen.
De volgende tabel en de bijbehorende toelichting daaronder beschrijven de oorspronkelijke waarderingscategorieën
onder IAS 39 en de nieuwe waarderingscategorieën onder IFRS 9 voor elke categorie van financiële activa en financiële
verplichtingen van Holland Casino op 1 januari 2018.

Oorspronkelijke
indeling onder IAS 39

Nieuwe indeling
onder IFRS 9

Oorspronkelijke
boekwaarde
onder IAS 39

Nieuwe
boekwaarde
onder IFRS 9

Financiële activa
Debiteuren

a Leningen en vorderingen

Geamortiseerde kostprijs

699

686

Af te wikkelen schades

a Leningen en vorderingen

Geamortiseerde kostprijs

28.109

28.109

Geldmiddelen en kasequivalenten

a Tot einde looptijd aangehouden

Geamortiseerde kostprijs

63.601

63.601

Financiële verplichtingen
Crediteuren

b Overige financiële verplichtingen Overige financiële verplichtingen

25.375

25.375

Schulden aan Gaming Support

b Overige financiële verplichtingen Overige financiële verplichtingen

928

928

a. Debiteuren en af te wikkelen schades die werden geclassificeerd als leningen en vorderingen onder IAS 39, worden nu
geclassificeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
b. Crediteuren en schulden aan Gaming Support die onder IAS 39 werden geclassificeerd als ‘overige financiële
verplichtingen’, worden nu geclassificeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder IFRS 9.
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Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
IFRS 9 vervangt het ‘incurred loss’-model in IAS 39 door een ‘expected credit loss’(‘ECL’)-model. Het nieuwe bijzonderewaardeverminderingsmodel is van toepassing op financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Onder IFRS 9 worden kredietverliezen eerder verwerkt dan onder IAS 39.
Het bedrag van het debiteurensaldo per ultimo 2017 is 764K euro. De verwachting voor oninbaarheid is 78K euro.
Holland Casino heeft een voorzieningenmatrix opgesteld om het kredietverlies te bepalen (zie noot 23). Hiervoor is het
gewogen gemiddeld kredietverlies op basis van historische ervaringscijfers en eventuele actuele ontwikkelingen bepaald
voor de debiteuren.
Voor de geldmiddelen en kasequivalenten heeft Holland Casino geen kredietverlies opgenomen.
Hedge accounting
Holland Casino maakt geen gebruik van hedge accounting.
Overgang naar IFRS 9
Holland Casino heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling om de vergelijkende cijfers over voorgaande perioden met
betrekking tot classificatie en waardering (inclusief waardeverminderingen) niet aan te passen.
Verschillen in de boekwaarden van financiële activa en financiële verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van
IFRS 9 worden verwerkt in de reserves en ingehouden resultaten per 1 januari 2018. Holland Casino maakt dit momenteel
niet inzichtelijk in de jaarrekening, gegeven de immateriële omvang (13K euro). Dienovereenkomstig weerspiegelt de
gepresenteerde informatie voor 2017 over het algemeen niet de vereisten van IFRS 9, maar eerder die van IAS 39.
IFRS 15 – Opbrengstverantwoording klantcontracten
IFRS 15 biedt een uitgebreid kader om te bepalen of, hoeveel en wanneer opbrengsten worden verantwoord. IFRS 15
vervangt IAS 18 Opbrengsten, IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden en hieraan gerelateerde interpretaties.
Onder IFRS 15 worden opbrengsten verantwoord wanneer een afnemer zeggenschap verkrijgt over de goederen of
diensten. Het bepalen van de tijdstip van de overdracht van zeggenschap – op een tijdstip of in de tijd – vereist oordeelsvorming.
Holland Casino heeft IFRS 15 toegepast volgens de retrospectieve methode. Het merendeel van de opbrengsten van
Holland Casino betreft opbrengsten uit het verrichten van diensten. In een uitgebreide analyse van de omzetstromen is
vastgesteld dat IFRS 15 geen wijzigingen met zich meebrengt.
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NOG NIET TOEGEPASTE NIEUWE STANDAARDEN EN
INTERPRETATIES
Holland Casino heeft geen nieuwe standaarden, wijzigingen van bestaande standaarden of interpretaties vrijwillig
vervroegd toegepast. Holland Casino heeft de consequenties onderzocht van de volgende nieuwe standaard die is
gepubliceerd, maar nog niet verplicht is voor het boekjaar 2018:
IFRS 16 Leaseovereenkomsten
Holland Casino is verplicht om IFRS 16 Leaseovereenkomsten met ingang van 1 januari 2019 toe te passen. Holland Casino
heeft de geschatte invloed van de eerste toepassing van IFRS 16 op haar geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening,
zoals hieronder beschreven, beoordeeld. De daadwerkelijke invloed van het toepassen van de standaard op 1 januari 2019
kan veranderen omdat:
• Holland Casino het testen en evalueren van interne beheersingsmaatregelen over haar IT-systemen nog niet heeft
afgerond; en
• de nieuwe grondslagen onderhevig zijn aan wijzigingen totdat Holland Casino haar eerste jaarrekening presenteert die
de datum van eerste toepassing omvat.
IFRS 16 introduceert één model voor verwerking van leaseovereenkomsten in de balans van lessees. Een lessee verwerkt
een gebruiksrecht voor zijn recht om het onderliggende actief te gebruiken en een leaseverplichting die zijn verplichting
tot leasebetalingen weerspiegelt. Er zijn vrijstellingen voor de verwerking van kortlopende leaseovereenkomsten en
leaseovereenkomsten van items met een lage waarde. De verwerking van leaseovereenkomsten door lessors blijft
vergelijkbaar met de huidige standaard, dat wil zeggen dat lessors leasecontracten blijven classificeren als financiële of
operationele leaseovereenkomsten.
IFRS 16 vervangt bestaande bepalingen met betrekking tot de verwerking van leaseovereenkomsten, met inbegrip van
IAS 17 Leaseovereenkomsten, IFRIC 4 Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat, SIC-15 Operationele
Leases – Incentives en SIC-27 Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een
leaseovereenkomst.
Leases waarbij Holland Casino een lessee is
Holland Casino zal nieuwe activa en verplichtingen opnemen voor operationele leaseovereenkomsten. De aard van de
kosten met betrekking tot deze leaseovereenkomsten zal nu veranderen omdat Holland Casino een afschrijvingslast voor
de betreffende gebruiksrechten en rentelasten op leaseverplichtingen zal verwerken.
Voorheen verwerkte Holland Casino de operationele leasekosten op lineaire basis over de leaseperiode en verwerkte activa
en verplichtingen alleen voor zover er een tijdsverschil was tussen de daadwerkelijke leasebetalingen en de opgenomen
kosten.
Verder zal Holland Casino niet langer voorzieningen voor operationele leaseovereenkomsten opnemen die volgens haar
verlieslatend zijn zoals beschreven in noot 18. In plaats daarvan zal Holland Casino de betalingen op grond van de
leaseovereenkomst verwerken in haar leaseverplichting.
Er wordt geen significant effect verwacht voor de financiële leaseovereenkomsten Holland Casino.
Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, schat Holland Casino in dat ze bijkomende leaseverplichtingen
van 184 miljoen euro zal verwerken per 1 januari 2019. Holland Casino verwacht niet dat de toepassing van IFRS 16 invloed
zal hebben op haar vermogen om te voldoen aan de herziene maximale drempel van het leningconvenant zoals
beschreven in noot 19.
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Overgang
Holland Casino is van plan om IFRS 16 initieel toe te passen op 1 januari 2019, met gebruikmaking van de modified
retrospective approach. Als gevolg hiervan zal het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 worden opgenomen
als een aanpassing van het openingssaldo van de ingehouden resultaten op 1 januari 2019, zonder aanpassing van
vergelijkende informatie.
Holland Casino is van plan om bij de overgang de praktische vrijstelling toe te passen met betrekking tot definitie van
een leaseovereenkomst. Dit betekent dat IFRS 16 zal worden toegepast op alle contracten die vóór 1 januari 2019 zijn
aangegaan en zijn geïdentificeerd als leaseovereenkomsten in overeenstemming met IAS 17 en IFRIC 4.
Overige standaarden
De volgende aangepaste standaarden en interpretaties hebben naar verwachting geen significant effect op de
geconsolideerde jaarrekening van Holland Casino.
• IFRIC 23 Onzekerheid over fiscale behandelingen van inkomsten.
• Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve compensatie (wijzigingen in IFRS 9).
• Langetermijnbelangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (wijzigingen in IAS 28).
• Plan wijziging, inperking of afwikkeling (wijzigingen in IAS 19).
• Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS 2015-2017 Cyclus – verschillende standaarden.
• Wijzigingen in verwijzingen naar het conceptueel raamwerk in IFRS-standaarden.
• IFRS 17 Verzekeringscontracten.
Aangezien de bovengenoemde gewijzigde standaarden en interpretaties naar verwachting geen significante impact zullen
hebben op de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van Holland Casino, is de geschatte kwantitatieve en/of
kwalitatieve impact niet verder toegelicht.
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING
Opbrengsten
De opbrengsten worden verantwoord op basis van IFRS 15 en kwalificeren als opbrengsten uit klantcontracten.
Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoedingen. Het merendeel
van de activiteiten (zoals hieronder opgenomen) van Holland Casino genereren opbrengsten die kwalificeren als
opbrengsten uit het verrichten van diensten. Deze opbrengsten worden verantwoord op het moment dat de afnemer
de dienst heeft genoten en voor zover het resultaat betrouwbaar kan worden geschat.
Opbrengst Tafelspelen
De opbrengst tafelspelen is het verschil tussen de ontvangen inzetten en de uitkeringen.
Opbrengst Speelautomaten
De opbrengst speelautomaten is het verschil tussen de inworpen in en de uitbetalingen van de speelautomaten,
gecorrigeerd voor nog uit te betalen progressive jackpots.
Opbrengst Food & Beverage
Opbrengst Food & Beverage wordt 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
Het betreft hier de bij de tafelspelen en speelautomaten ontvangen fooien en tips (‘troncopbrengst’ genaamd), alsmede
fooien ontvangen door horeca- en overig personeel. Deze opbrengst wordt dagelijks verantwoord na telling van de
speelchips.
Leaseovereenkomsten
Bij aanvang van een overeenkomst bepaalt Holland Casino of deze overeenkomst een leaseovereenkomst is of bevat.
Bij aanvang of bij herbeoordeling van een overeenkomst die een leaseovereenkomst bevat, scheidt Holland Casino
betalingen en overige door de overeenkomst vereiste vergoedingen in betalingen voor het lease-element van de overeenkomst en betalingen voor de overige elementen op basis van hun relatieve reële waarden. Indien Holland Casino voor een
financiële lease concludeert dat het praktisch niet haalbaar is om de betalingen betrouwbaar te scheiden, worden een
actief en een verplichting opgenomen voor een bedrag dat gelijk is aan de reële waarde van het onderliggende actief.
Daarna wordt de verplichting verminderd naarmate betalingen worden gedaan en worden impliciete financieringskosten
met betrekking tot de verplichting opgenomen, op basis van de marginale rentevoet van Holland Casino.
Geleasede activa
Leaseovereenkomsten waarbij Holland Casino vrijwel alle aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen op zich
neemt, worden geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten. Bij de eerste opname wordt het geleasede actief
gewaardeerd tegen de reële waarde of de contante waarde van de minimale leasebetalingen, afhankelijk van welke lager is.
Na de eerste opname geschiedt de waardering in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslag voor het
betreffende actief.
Overige leaseovereenkomsten hebben betrekking op operationele lease; deze worden niet in de balans opgenomen.
Leasebetalingen
Leasebetalingen uit hoofde van operationele lease worden lineair over de leaseperiode verwerkt in het resultaat. Premies
ontvangen als stimulering voor het sluiten van leaseovereenkomsten worden als integraal deel van de totale leasekosten
in het resultaat verwerkt over de leasetermijn.
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De minimale leasebetalingen uit hoofde van een financiële lease worden deels als financieringskosten opgenomen en
deels als aflossing van de uitstaande verplichting. De financieringskosten worden zodanig aan iedere periode van de totale
leasetermijn toegerekend dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over het resterende saldo van de
verplichting.
Holland Casino treedt op als lessee in operationele leases van speelautomaten en auto’s. De geleasede speelautomaten en
auto’s worden niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten
laste van het resultaat gebracht.
Personeelsbeloningen
Kortetermijnpersoneelsbeloningen worden verwerkt als kosten wanneer de daarmee verband houdende dienst wordt
verricht. Er wordt een verplichting verwerkt voor het bedrag dat naar verwachting zal worden betaald als Holland Casino
een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om dit bedrag te betalen als gevolg van verrichte diensten door de
werknemer en de verplichting betrouwbaar kan worden bepaald.
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 in de periode waarin zij optreden.
Pensioenregeling
Holland Casino heeft 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 (t/m juni 2017
was dit ‘Stichting Pensioenfonds Holland Casino’; vanaf 1 juli 2017 is dit Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap), en
waarbij Holland Casino hierna geen verdere juridische of feitelijke verplichting heeft om aanvullende betalingen te doen.
De periodieke betalingen aan het pensioenfonds worden in de winst- en verliesrekening gepresenteerd. Het nog te betalen
bedrag (indien van toepassing) wordt per balansdatum als kortlopende schuld gepresenteerd.
De bestaande regeling van GCS is een beschikbare premieregeling. De opbouw van de beoogde pensioenaanspraken
wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van premiebetalingen. De hoogte van het
kapitaal dat kan worden aangewend voor de aankoop van een pensioen is gelijk aan de beleggingswaarde op pensioendatum. Het rendement op de premiebetalingen is niet gegarandeerd. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de
groep geen andere verplichtingen dan de jaarlijkse premiebetalingen.
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode
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 totaalresultaat verantwoord. De geaccumuleerde valutaomrekeningsverschillen op
buitenlandse activiteiten van de deelneming worden in het overzicht ten laste van het resultaat gepresenteerd als het
belang in de deelneming afgestoten wordt. Ontvangen dividenden uit deelnemingen worden in mindering gebracht op
de balanspost.
Financieringsbaten
De financieringsbaten van Holland Casino omvatten de rentebaten uit deposito’s en tegoeden bij banken alsmede de
koersresultaten zoals hieronder benoemd.
Koersresultaten
Het koersresultaat behaald op transacties in vreemde valuta met gasten in de casino’s bestaat uit enkele gesaldeerde
stromen. Het betreft ingehouden transactiekosten en provisie over creditcardtransacties, betaalde provisie aan
GWK-Travelex, en omrekenverschillen van vreemde valuta. Het koersresultaat wordt gepresenteerd onder financiële
baten en lasten in de winst- en verliesrekening.
Rentebaten worden verwerkt op basis van de effectieve interestmethode.
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Financieringslasten
De financieringslasten van Holland Casino omvatten het volgende:
• rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen;
• commitment, utilization en agency fees;
• amortisatie financial fees; en
• rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen.
Rentelasten worden verwerkt op basis van de effectieve interestmethode.
Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)/ kansspelbelasting
Voor kansspelen in de zin van de Wet op de kansspelbelasting is Holland Casino vrijgesteld van omzetbelasting. Over de
omzet uit kansspelen wordt kansspelbelasting geheven. De horeca-activiteiten van Holland Casino zijn wel onderhevig aan
omzetbelasting. De aftrek van voorbelasting voor de gemeenschappelijke baten en lasten is daarom nog maar in beperkte
mate mogelijk. De investeringen en kosten waarvoor de aftrek van voorbelasting geheel of gedeeltelijk is uitgesloten,
worden daarom inclusief omzetbelasting geactiveerd dan wel in de baten en lasten opgenomen.
Winstbelasting
Winstbelastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en terug te ontvangen winstbelastingen alsmede
uitgestelde winstbelastingen. Winstbelastingen worden in het resultaat verwerkt, behalve voor zover deze betrekking
hebben op een bedrijfscombinatie of op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen of in niet-gerealiseerde resultaten
worden opgenomen.
Rente en boetes gerelateerd aan winstbelastingen, inclusief onzekere behandeling van winstbelastingen, worden verantwoord op basis van IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
Actuele winstbelastingen
De actuele winstbelastingen omvatten de verwachte te betalen of terug te ontvangen belastingen over de fiscale winst
of verlies over het boekjaar, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde of terug te ontvangen
belastingen. Het bedrag van de actuele winstbelastingen wordt bepaald op basis van de beste schatting van de belastingbate of -last, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele onzekerheid met betrekking tot winstbelastingen.
De actuele winstbelasting wordt berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum,
dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten. De actuele winstbelasting omvat tevens eventuele belastingen
voortvloeiend uit dividenden.
Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen worden uitsluitend gesaldeerd als aan bepaalde criteria wordt voldaan.
Uitgestelde winstbelastingen
Uitgestelde winstbelastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarden van activa
en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarden van die posten.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden niet opgenomen voor:
• tijdelijke verschillen die verband houden met de eerste opname van activa of verplichtingen bij een transactie die geen
bedrijfscombinatie betreft en die noch de commerciële noch de fiscale winst of verlies beïnvloedt;
• tijdelijke verschillen die verband houden met deelnemingen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en
joint ventures, voor zover Holland Casino in staat is het tijdstip van afloop van deze tijdelijke verschillen te bepalen en
het waarschijnlijk is dat deze niet zullen worden afgewikkeld in de voorzienbare toekomst; en
• belastbare tijdelijke verschillen die voortvloeien uit de eerste opname van goodwill.
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Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor onbenutte fiscale verliezen, ongebruikte fiscaal verrekenbare
tegoeden en aftrekbare tijdelijke verschillen, voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten
beschikbaar zullen komen waartegen deze kunnen worden afgezet. Toekomstige belastbare winsten worden bepaald
op basis van de terugname van relevante belastbare tijdelijke verschillen. Als het bedrag van de belastbare tijdelijke
verschillen niet voldoende is om een uitgesteld belastingvoordeel volledig op te nemen, worden toekomstige belastbare
winsten – aangepast voor de terugnames van bestaande tijdelijke verschillen – in aanmerking genomen, gebaseerd op de
bedrijfsplannen van individuele dochterondernemingen binnen Holland Casino. Uitgestelde belastingvorderingen worden
op iedere verslagdatum beoordeeld en worden verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee
samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Dergelijke verlagingen worden teruggeboekt zodra het
waarschijnlijk is dat in de toekomst belastbare winsten weer toenemen.
Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen worden op iedere verslagdatum opnieuw beoordeeld en worden
opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zijn, waartegen ze kunnen
worden gebruikt.
Uitgestelde winstbelastingen worden gewaardeerd op basis van de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing
zullen zijn bij afloop van de tijdelijke verschillen, één en ander op basis van belastingtarieven die op de verslagdatum zijn
vastgesteld of materieel zijn vastgesteld.
De waardering van uitgestelde winstbelastingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die voortvloeien uit de wijze waarop
Holland Casino aan het eind van de verslagperiode verwacht de boekwaarde van haar activa en verplichtingen te realiseren of af te wikkelen. Hierbij is de aanname gedaan dat de boekwaarde van vastgoedbeleggingen die zijn gewaardeerd
tegen reële waarde, zal worden gerealiseerd door verkoop. Deze aanname is niet door Holland Casino weerlegd.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden uitsluitend gesaldeerd als aan bepaalde criteria wordt
voldaan.
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Activa
Immateriële activa
Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gedaan. Uitgaven voor
ontwikkelingsactiviteiten worden alleen geactiveerd als de uitgaven betrouwbaar kunnen worden bepaald, het product of
proces technisch en commercieel haalbaar is, toekomstige economische voordelen waarschijnlijk zijn en Holland Casino
van plan is en over voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling te voltooien en het actief te gebruiken of te
verkopen. Andere ontwikkelingskosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste
opname worden geactiveerde ontwikkelingskosten gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisaties
en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De overige door Holland Casino verworven immateriële activa met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De algemene gebruiksduur van immateriële activa is drie jaar. Voor de activa met betrekking tot het project Play Digital en
het IT landschap van Holland Casino geldt een afwijkende gebruiksduur van vijf jaar.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa bestaan uit gebouwen, terreinen, verbouwingskosten, speelautomaten, speeltafels en overige
bedrijfsinstallaties. Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De lineaire afschrijvingen geschieden
overeenkomstig de geschatte verwachte gebruiksduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde, verminderd met
de geschatte restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
Uitgaven voor reparatie en (groot) onderhoud worden alleen geactiveerd (volgens de componentenbenadering) als het
waarschijnlijk is dat de actiefpost additionele toekomstige economische voordelen genereert en als de kostprijs van de
actiefpost betrouwbaar kan worden vastgesteld. Alle overige kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht.
Materiële vaste activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere directe opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, installatiekosten, een toerekenbaar deel van de indirecte
productiekosten gebaseerd op een normaal niveau van bedrijfsactiviteit en toegerekende interestkosten. De directe
opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en
verkoop.
DE GESCHATTE ECONOMISCHE LEVENSDUUR IS IN HET ALGEMEEN VOOR:

Gebouwen

20 jaar

Verbouwingen

12 jaar

Installaties
Speelautomaten en Multi Roulettes
Andere vaste bedrijfsmiddelen

5-12 jaar
7 jaar
3-8 jaar

Bijzondere waardeveranderingen
De boekwaarde van vaste activa wordt periodiek getoetst aan de realiseerbare waarde indien aanwijzingen bestaan voor
een bijzondere waardeverandering. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering minus de geschatte kosten
van voltooiing en de geschatte kosten die nodig zijn om de verkoop te realiseren. De bedrijfswaarde is de contante waarde
van de geschatte toekomstige kasstromen die naar verwachting zullen voortvloeien uit het voortgezette gebruik van een
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actief en uit zijn vervreemding aan het eind van zijn gebruiksduur. 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 wordt de boekwaarde van het
actief verlaagd tot zijn realiseerbare waarde. Voorts wordt, voor zover van toepassing, de lineaire afschrijving over de
resterende gebruiksduur bijgesteld. Indien er aanwijzingen bestaan die duiden op de noodzaak tot het terugnemen van
een eerder toegepaste bijzondere waardeverandering wordt de boekwaarde van het actief verhoogd naar de realiseerbare
waarde.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode worden bepaald door
vergelijking van de realiseerbare waarde van de deelneming met zijn boekwaarde. Een bijzonder waardeverminderings
verlies wordt verwerkt in het resultaat, en wordt teruggenomen in geval van een positieve verandering in de schattingen
die worden gebruikt ter bepaling van de realiseerbare waarde.
Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode
Het 40 procent aandeel in Gaming Support B.V., de geassocieerde deelneming van Holland Casino, wordt in de jaarrekening opgenomen volgens de ‘equity’- methode. Hierbij vindt de eerste opname plaats tegen historische kostprijs waarbij
de boekwaarde wordt aangepast met het aandeel in het resultaat. Ontvangen dividenden worden op de boekwaarde in
mindering gebracht. Geassocieerde deelnemingen 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 geassocieerde deelneming. Eventuele bijzondere waarde
verminderingen van Gaming Support B.V. worden niet geëlimineerd.
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.
Ongerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met Gaming Support B.V. worden geëlimineerd naar rato van het
belang dat Holland Casino in Gaming Support B.V. heeft. Ongerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd
als niet-gerealiseerde winsten, maar alleen voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.
Consolidatiegrondslagen
Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling van dochterondernemingen zijn waar noodzakelijk aangepast om
overeenstemming met de grondslagen van Holland Casino te bewerkstelligen.
Dochterondernemingen
De financiële gegevens van Holland Casino en haar dochterondernemingen worden volgens de integrale consolidatie
methode opgenomen. Onder dochteronderneming wordt verstaan de entiteit waarin door Holland Casino feitelijk
beleidsbepalende invloed wordt uitgeoefend over het zakelijke en financiële beleid. Het aandeel van overige aandeel
houders in het geconsolideerde eigen vermogen en het geconsolideerde resultaat is in de balans vermeld onder het eigen
vermogen (minderheidsbelang) en in de winst- en verliesrekening onder resultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders. De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de
datum waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap tot aan het moment waarop de zeggenschap eindigt.
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Minderheidsbelangen
Minderheidsbelangen (belangen zonder overheersende zeggenschap) worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen het
evenredige aandeel in de netto- identificeerbare activa van de verworven partij op overnamedatum. Wijzigingen in het
belang van Holland Casino in een dochteronderneming die niet leiden tot verlies van overheersende zeggenschap, worden
verwerkt als vermogenstransacties.
Verlies van zeggenschap
Indien Holland Casino de zeggenschap over een dochteronderneming verliest, worden de activa en verplichtingen en
eventueel hiermee samenhangende minderheidsbelangen en andere eigenvermogenscomponenten niet langer in de
balans verantwoord. De eventueel behaalde boekwinst of het boekverlies wordt opgenomen in de winst of het verlies.
Indien Holland Casino een belang behoudt in een voormalige dochteronderneming, wordt dat vanaf het moment van
het verlies van zeggenschap gewaardeerd tegen reële waarde.
Wanneer sprake is van verlies van zeggenschap over een dochteronderneming, maar behoud van een financieel belang,
dan vindt deconsolidatie van alle activa en passiva plaats en wordt het resterende belang initieel opgenomen tegen reële
waarde. Het resterende verschil wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Eliminatie van transacties bij consolidatie
Intragroepssaldi en -transacties, alsmede eventuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit intragroepstransacties
worden geëlimineerd. Niet-gerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met deelnemingen verwerkt volgens de
‘equity’-methode worden geëlimineerd naar rato van het belang dat Holland Casino in de deelneming heeft. Niet-gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar alleen voor zover er geen
aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.
Dochterondernemingen
Stichting Beheer Fooiengelden (SBF) is volgens IFRS 10 economisch gezien een 100 procent dochter. De individuele activa
en passiva van de SBF worden meegeconsolideerd in de jaarrekening van Holland Casino.
Gaming & Casino Services B.V. is volgens IFRS 3 een 60 procent dochter. De individuele activa en passiva van GCS worden
meegeconsolideerd in de jaarrekening van Holland Casino.
Activa aangehouden voor de verkoop
Voor verkoop aangehouden activa worden gewaardeerd op de laagste van de boekwaarde en de reële waarde onder aftrek
van verkoopkosten. Bij classificatie van activa voor verkoop worden eventuele bijzondere waardeverminderingen ten laste
van het resultaat gebracht. Voor de waardebepaling is, indien noodzakelijk, gebruik gemaakt van externe taxaties.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs op basis van de ‘first in first out’ (FIFO) methode of
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.
Handels- en overige vorderingen
Deze vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste opname worden ze gewaardeerd
tegen geamortiseerde waarde op basis van de effectieve interestmethode, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten zijn opgenomen tegen hun nominale waarden. Indien banktegoeden niet ter vrije
beschikking van Holland Casino staan wordt hiermee rekening gehouden in de waardering.
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Eigen vermogen
Het geplaatst kapitaal omvat de op uitgegeven aandelen gestorte, nominale bedragen. Verder bestaat het eigen vermogen
uit een wettelijke reserve, reserve omrekeningsverschillen, een herwaarderingsreserve en een winstreservering. De post
wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen en een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten. De reserve omrekeningsverschillen betreft de omrekening van vreemde valuta voortvloeiend uit de deel
neming. De herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve en heeft betrekking op de herwaardering van materiële
vaste activa.
Voor nadere toelichting zie noot 17.
Verplichtingen
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.
Voorzieningen
Voorzieningen worden alleen gevormd voor op de balansdatum bestaande verplichtingen. Dit betreffen in rechte afdwingbare verplichtingen en feitelijke verplichtingen. Voorzieningen worden bepaald door de verwachte toekomstige
kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele
marktinschattingen van de tijdswaarde van geld en van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting.
De oprenting van de voorziening wordt verwerkt als financieringslast.
Voorziening ontmantelingskosten
Deze voorziening bestaat uit de verwachte contractuele ontmantelingskosten voor het in de oorspronkelijke staat brengen
van gehuurde gebouwen en terreinen. De voorziening wordt getroffen voor de daarmee samenhangende kosten op het
moment dat de verplichting tot ontmanteling gevormd wordt.
Voorziening personeelsbeloningen (jubileumverplichting)
De nettoverplichting van Holland Casino uit hoofde van langetermijnpersoneelsbeloningen, met uitzondering van
pensioenregelingen, 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 waarde. De disconteringsvoet is het rendement per balansdatum van obligaties met een waardering van de kredietwaardigheid van AA, waarvan de looptijd de termijn van de
verplichtingen van Holland Casino benadert.
Voorziening reorganisatie
Een reorganisatievoorziening wordt opgenomen wanneer Holland Casino een gedetailleerd en geformaliseerd herstructureringsplan heeft goedgekeurd, en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt.
Er wordt geen voorziening getroffen voor toekomstige operationele verliezen.
Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening voor verlieslatende contracten wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de verwachte kosten van
het beëindigen van het contract of, als deze lager is, tegen de contante waarde van de verwachte nettokosten van de
voortzetting van het contract. Voordat een voorziening wordt getroffen, verwerkt Holland Casino eerst een eventueel
bijzonder waarde-verminderingsverlies op de activa die gerelateerd zijn aan het contract.
Voorziening loopbaanbudget
De voorziening voor het loopbaanbudget wordt gevormd op basis van een persoonlijk budget dat aan iedere medewerker
wordt toegekend. Het budget is vrij te besteden zolang het bijdraagt aan de ontwikkeling in werk en fiscaal is toegestaan.
Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde gecorrigeerd voor het deel dat op basis van ervaring niet zal
worden gebruikt.
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Bankschulden
Bij eerste opname worden opgenomen leningen gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste opname worden deze leningen
verantwoord 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 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 verantwoord in de winst- en verliesrekening.
Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde; eventuele direct
toerekenbare transactiekosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste opname
worden afgeleide financiële instrumenten tegen reële waarde gewaardeerd, en eventuele wijzigingen daarin worden
verwerkt in het resultaat.
Mancoverplichting
De verplichting met betrekking tot niet ingewisselde jetons, chips en tokens wordt opgenomen tegen nominale waarde,
onder aftrek van dat deel van de jetons, chips en tokens waarvan verwacht wordt dat bezoekers ze niet meer ter omwisseling aan zullen bieden.
Jackpotverplichting
Verplichtingen met betrekking tot jackpots 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 loyaliteitsniveaus in het programma (Welcome, Black, Platinum en Diamond Card) waar steeds
meer privileges aan gekoppeld zijn.
De verplichting met betrekking tot deze privileges wordt opgenomen voor het totaal aantal openstaande punten per
jaareinde gewaardeerd tegen een nominaal bedrag per punt.
De opbrengsten worden pas gerealiseerd 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. Opbrengsten worden toegerekend aan het loyaliteitsprogramma en de
andere componenten van de verkooptransactie.
Bepaling van reële waarde
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld op de
waarderingsdatum in een ordelijke transactie tussen ter zake goed geïnformeerde partijen op de primaire of, indien deze
niet aanwezig is, de meest voordelige markt die voor Holland Casino toegankelijk is op die datum. De reële waarde van een
verplichting weerspiegelt het risico op niet-nakoming.
Een aantal grondslagen en toelichtingen van Holland Casino vereisen de bepaling van reële waardes, voor zowel financiële
als niet-financiële activa en verplichtingen.
Wanneer deze beschikbaar is, bepaalt de onderneming de reële waarde van een financieel instrument met behulp van de
genoteerde prijs op een actieve markt voor dat instrument. Een markt wordt beschouwd als actief als transacties voor het
actief of passief plaatsvinden met voldoende frequentie en volume om prijsstellingsinformatie te verstrekken op een
continue basis.
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Als er geen prijsnotering is op een actieve markt, bepaalt de onderneming de reële waarde door gebruik te maken van
waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van relevante waarneembare inputs en zo weinig mogelijk van
niet-waarneembare inputs. De gekozen waarderingstechniek omvat alle factoren waarmee marktpartijen rekening zouden
houden bij het bepalen van de prijs van de transactie.
Als een actief dat of een verplichting die is gewaardeerd tegen reële waarde een bied- en een laatprijs heeft, waardeert
Holland Casino haar activa en long posities tegen de biedprijs en haar passiva en short posities tegen de laatprijs.
De beste onderbouwing van de reële waarde van een financieel instrument bij eerste waardering is normaliter de trans
actieprijs, dat wil zeggen de reële waarde van de verstrekte of ontvangen vergoeding. Indien Holland Casino vaststelt dat
de reële waarde bij eerste waardering verschilt van de transactieprijs en de reële waarde niet wordt onderbouwd door een
genoteerde marktprijs op een actieve markt voor een identiek actief of verplichting, noch is gebaseerd op een waarderingstechniek waarbij alle niet-waarneembare inputs worden beoordeeld als insignificant in relatie tot de waardering,
wordt het financieel instrument bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde, aangepast om het verschil tussen
de reële waarde bij eerste waardering en de transactieprijs uit te stellen. Vervolgens wordt dat verschil gedurende de
looptijd van het instrument in de winst- en verliesrekening verwerkt, maar niet later dan wanneer de waardering geheel
wordt ondersteund door waarneembare marktgegevens of de transactie beëindigd is.
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GRONDSLAGEN GECONSOLIDEERDE KASSTROOM
OVERZICHT
Het kasstroomoverzicht geeft de kasstromen weer uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De operationele kasstroom wordt gepresenteerd op basis van de indirecte methode en is opgesteld aan de hand van de vergelijking
tussen begin- en eindbalans van het betreffende boekjaar. Hierbij wordt het resultaat aangepast voor mutaties die niet
hebben geleid tot ontvangsten of uitgaven gedurende het boekjaar. De investerings- en financieringskasstromen worden
volgens de directe methode gepresenteerd.
Er is voor gekozen om het ontvangen dividend en de ontvangen rente te presenteren als investeringskasstroom en de
betaalde financieringskosten als financiële kasstroom, omdat deze voortvloeien uit investerings- dan wel financierings
activiteiten van Holland Casino. Betaalde dividend is gepresenteerd als financiële kasstroom.
De vergoeding voor de overname van GCS is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Er waren geen
geldmiddelen aanwezig in GCS welke verrekend konden worden met de vergoeding.
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TOELICHTING OP HET GECONSOLIDEERDE OVERZICHT VAN
HET TOTAALRESULTAAT
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven

1. OPBRENGSTEN
2018

Opbrengst Tafelspelen
Opbrengst Speelautomaten
Baten voor kansspelbelasting

2017

265.794

255.872

340.032

332.187

1

Kansspelbelasting

605.826

588.059

-182.354

-170.537

Troncopbrengst/tips
Troncopbrengst
Tips

21.719

22.263

1.310

1.337

Entreeontvangsten

23.029

23.600

1.734

1.812

Opbrengst Food & Beverage
Opbrengst Food & Beverage (bruto)
Verstrekkingen aan gasten (tegen verkoopprijs)

55.503

53.784

-31.090

-30.162
24.413

23.622

Overige baten
Parkeergelden
Overige
Nettobaten
Verzekeringsclaim 2
Totale baten

1.300

1.934

220

211
1.520

2.145

474.168

468.701

11.418

28.957

485.586

497.658

1. De opbrengst Tafelspelen en Speelautomaten is onderhevig aan kansspelbelasting. Het tarief bedraagt 30,1 procent van de opbrengst in 2018
(2017: 29 procent).
2. Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene informatie.
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2. AFSCHRIJVINGSKOSTEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
2018

Afschrijvingskosten immateriële activa
Afschrijvingskosten materiële vaste activa

2017

-1.289

-1.508

-31.452

-29.950
-32.741

-31.458

Bijzondere waardeverminderingen immateriële activa

-

-3.817

Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

-

-7.992

Totaal afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

-

-11.809

-32.741

-43.267

In 2017 heeft een bijzondere waardevermindering bij immateriële vaste activa plaatsgevonden voor het project Play Digital
als gevolg van het uitblijven van relevante wetgeving en de snel veranderde online kansspelmarkt. Het project is opnieuw
opgestart en herijkt, waarbij besloten is om een andere richting in te slaan. Als gevolg hiervan is het oude project in zijn
geheel beëindigd, wat heeft geleid tot een bijzondere waardeverminderingsverlies.
Het bijzondere waardeverminderingsverlies materiële vaste activa in 2017 betreft de afwaardering van het pand en de
inventaris in Groningen. In augustus 2017 is deze vestiging getroffen door brand, waarbij de materiële vaste activa, met
uitzondering van het terrein, geheel verloren zijn gegaan.
3. PERSONEELSKOSTEN
2018

Salarissen
Verloning WAO/WIA

-184.938

2017

-174.005

-940

-840

Sociale lasten

-26.191

-22.873

Pensioenlasten

-18.080

-16.748

-9.493

-10.443

Indirecte personeelskosten
Dotatie (vrijval) reorganisatievoorziening
Dotatie (vrijval) jubileumuitkeringen
Dotatie (vrijval) voorziening loopbaanbudget

-

-234

-602

-622

-1.380

-241.624

-225.765

Sociale lasten
Hieronder is opgenomen het werkgeversaandeel sociale lasten voor 16,4 miljoen euro (2017: 14,1 miljoen euro).
Verder vallen hieronder de kosten voor de zorgwet voor 9,8 miljoen euro (2017: 8,8 miljoen euro).
Pensioenlasten
Dit betreft de werkgeverspremie die in het boekjaar verschuldigd is.
Holland Casino heeft de pensioenregeling vanaf 1 juli 2017 ondergebracht bij Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap.
Op basis van de bepalingen in de pensioenregeling kwalificeert deze als een toegezegde bijdrage pensioenregeling.
Holland Casino heeft de aan Stichting Pensioenfonds Holland Casino en Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap
verschuldigde premies als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Het reglement van Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap 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 pensioenopbouw in het betreffende jaar. De kostendekkende premie is hierbij gelijk aan
de som van de actuariële premie van de 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. Het risico van tekorten of overschotten is
volledig voor rekening van de deelnemers aan de pensioenregeling.
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Jaarlijks wordt door cao partijen besloten of de pensioenregeling per 1 januari van het volgende jaar uit de overeen
gekomen premie 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 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 opbouwpercentage besluiten en deze doorvoeren.
De pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde middelloon-regeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar en een
fiscaal minimale franchise.
Uitgangspunt van GCS is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming
de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien
en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De bestaande regeling is een beschikbare premieregeling. De opbouw van de beoogde pensioenaanspraken wordt
steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van premiebetalingen. De hoogte van het kapitaal
dat kan worden aangewend voor de aankoop van een pensioen is gelijk aan de beleggingswaarde op pensioendatum.
Het rendement op de premiebetalingen is niet gegarandeerd. De jaarlijkse premiebetalingen bedragen 4,7 procent van
het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft GCS geen
andere verplichtingen dan de jaarlijkse premiebetalingen.
Indirecte personeelskosten
Dit betreffen onder andere kosten voor werving en selectie, opleidingen, bedrijfskantine, bedrijfskleding en huur parkeerplaatsen personeel.
Personeelsbezetting
In 2018 waren er gemiddeld 3.866 medewerkers (2017: 3.597 medewerkers) in dienst van Holland Casino (exclusief
stand-by medewerkers en stagiaires). Zie hieronder voor de verdeling over de afdelingen.
PERSONEELSBEZETTING PER AFDELING (GEMIDDELD)
2018

Tafelspelen

1.443

2017

1.401

Speelautomaten

317

292

Services

641

608

Food & Beverage

734

640

Overige

685

656

46

-

GCS

3.866

Het aantal medewerkers ultimo 2018 was 3.949 waarvan GCS 50 (ultimo 2017: 3.699).

3.597
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4. OPERATIONELE KOSTEN
2018

2017

Bedrijfskosten

-54.848

-57.204

Huisvestingskosten

-30.547

-27.680

Marketingkosten

-22.537

-19.487

Automatiseringskosten

-22.322

-22.153

Desinvesteringen materiële vaste activa

460

185

811

-4.791

Overige operationele kosten

-128.983

-131.130

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten betreffen voornamelijk onderhoudskosten, leasekosten speelautomaten, adviseurskosten, inkopen
Food & Beverage en accountantshonoraria.
Overige operationele kosten
Naast de gebruikelijke overige baten en lasten (per saldo een bate van 1,0 miljoen euro) bestaat deze post uit het volgende.
In augustus vorig jaar is de vestiging Groningen getroffen door brand, waarbij het pand en inventaris geheel als verloren
kunnen worden beschouwd. De vaste kosten van de vestiging Groningen over de periode na de brand zijn verantwoord
onder de verschillende kostensoorten. Daar deze kosten onder de claim vallen, zijn deze in aftrek gebracht bij de
‘Overige operationele kosten’. De extra kosten zijn direct verwerkt in de claim. Hiervoor wordt verwezen naar de
Algemene informatie.
Het BTW nadeel dat bestond voordat de deelneming met GCS was gerealiseerd, is ten laste van het resultaat gebracht
als afwikkeling van een eerder bestaande relatie ten bedrage van 3,6 miljoen euro.
Aangezien er na de liquidatie van de Stichting niet langer aan de voorwaarden voor de reorganisatievrijsteling van
de overdrachtsbelasting werd voldaan, heeft Holland Casino in 2017 overdrachtsbelasting betaald over de waarde
van de afgesplitste onroerende zaken ten bedrage van 4,6 miljoen euro. Deze is in 2017 verantwoord onder de
‘Overige operationele kosten’.
5. FINANCIERINGSBATEN
2018

Rentebaten uit deposito’s en tegoeden bij banken
Koersresultaten

37

2017

37

1.148

1.060
1.185

1.097

2018

2017

6. FINANCIERINGSLASTEN

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële
verplichtingen

-170

-216

Financieringslasten (commitment fee, utilisation fee, etc.)

-401

-458

Amortisatie financial fees

-219

-236

Rentelasten als gevolg van oprenting en/of discontering voorzieningen

-44

-150
-834

-1.060

2018

2017

7. R
 ESULTAAT UIT DEELNEMINGEN VERWERKT VOLGENS DE EQUITY METHODE

Gaming Support B.V.

120

457
120

457
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8. VENNOOTSCHAPSBELASTING TEN LASTE GEBRACHT VAN HET RESULTAAT
2018

Acute belastingen
Latente belastingen
Totale vennootschapsbelasting

-21.665

2017

-19.895

-1.583

-4.615
-23.248

-24.510

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.
AANSLUITING BRUTORESULTAAT MET HET BELASTBAAR BEDRAG
2018

Resultaat voor belasting

82.709

Permanente verschillen:
Beperkt aftrekbare kosten

637

Energie en milieu aftrek

-97

Deelnemingsvrijstelling

3.490

Resterende aftrek voorgaand jaar

-2.004
2.026

Tijdelijke verschillen:
Fiscaal hogere desinvesteringslast
Fiscaal lagere afschrijving
Fiscaal lagere last m.b.t. voorzieningen

-569
2.462
115
2.008

Belastbaar bedrag

86.743

Totaal te betalen acute winstbelastingen (effectief)

21.665

26,2 procent

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen van kracht geworden. Deze wet heeft
als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private
ondernemingen om zo een gelijk speelveld te creëren. Dit houdt voor Holland Casino in dat zij per 1 januari 2016
Vennootschapsbelasting-plichtig is geworden.
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 resultaatbepaling. Voor Holland Casino bestaan deze
permanente verschillen onder andere uit de deelnemingsvrijstelling met betrekking tot het resultaat uit haar deelneming
Gaming Support B.V. en Gaming & Casino Services B.V. en de beperking van aftrekbare kosten.
In 2017 heeft Holland Casino naast deze tijdelijke verschillen ook nog te maken gehad met een fiscale herinvesterings
reserve. Als gevolg van de brand in Groningen heeft de verzekeraar de schade aan de panden en inventaris uitgekeerd
op basis van getaxeerde herbouwwaarde. Hierdoor ontstond een administratieve boekwinst ten opzichte van de
afwaardering van de activa op basis van historische kostprijs. Aangezien de verzekeringsuitkering volledig zal worden
aangewend voor de herbouw en inrichting van een nieuwe locatie, is voor deze bate een fiscale herinvesteringsreserve
gevormd. In december 2018 is een tijdelijke vestiging in Groningen geopend.
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OPBOUW LATENTIE VENNOOTSCHAPSBELASTING
1-1-18

mutatie

31-12-18

373

-95

278

Materiële vaste activa

11.591

-3.655

7.936

Voorzieningen

2.319

-394

1.925

-4.502

2.561

-1.941

9.781

-1.583

8.198

Immateriële activa

Herinvesteringsreserve
Stand latentie voor vennootschapsbelasting

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. Hiervoor is per 1 januari 2016 een fiscale openingsbalans opgesteld, welke is afgestemd met de Belastingdienst.
Er is in 2017 een nieuwe latentie gevormd voor het bedrag dat is gedoteerd aan de herinvesteringsreserve. Een gedeelte
van de herinvesteringsreserve is in 2018 gebruikt voor nieuwe investeringen in overige bedrijfsmiddelen. Het overige
gedeelte heeft betrekking op opstal en zal worden aangewend wanneer dit mogelijk is.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven

9. IMMATERIËLE ACTIVA
Ontwikkelingskosten

Software

Activa in
uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

13.487

2.596

2.090

18.173

Cumulatieve afschrijvingen

-11.129

-2.302

-

-13.431

Stand per 31 december 2017

2.358

294

2.090

4.742

Investeringen – intern ontwikkeld

774

1.286

991

3.051

Activa in uitvoering/in gebruik genomen			

812

-

-812

-

-1.053

-236

-

-1.289

-983

-39

-

-1.022

Afschrijvingen
Desinvesteringen (aanschafwaarde)
Desinvesteringen (cum.afschr.)
Stand per 31 december 2018

983

39

-

1.022

2.891

1.344

2.269

6.504

Aanschafwaarde

14.090

3.843

2.269

20.202

Cumulatieve afschrijvingen

-11.199

-2.499

-

-13.698

Stand per 31 december 2018

2.891

1.344

2.269

6.504

De immateriële vaste activa van Holland Casino bestaan uit de geactiveerde kosten ten aanzien van onder andere het
online casinoproject Play Digital (2,0 miljoen euro, opgenomen onder ‘Activa in uitvoering’), de Procure-to-Pay tool en de
ontwikkeling van een toekomstvast IT landschap. De geactiveerde kosten bestaan uit in- en externe uren, advieskosten
en software.
De algemene gebruiksduur van immateriële activa is drie jaar. Voor de activa met betrekking tot project Play Digital en het
IT landschap geldt een afwijkende gebruiksduur van vijf jaar.
In 2017 heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden voor het project Play Digital als gevolg van het
uitblijven van relevante wetgeving en de snel veranderde online kansspelmarkt. Het project is opnieuw opgestart en
herijkt, waarbij besloten is om een andere richting in te slaan. Als gevolg hiervan is het oude project in zijn geheel
beëindigd, wat heeft geleid tot een bijzonder waardeverminderingsverlies dat is opgenomen in de winst- en verlies
rekening. Het bedrag onder ‘activa in uitvoering’ betreft voornamelijk de kosten die in 2017 en 2018 zijn gemaakt als
gevolg van de herijking en de daaruit volgende koerswijziging van het nieuwe project Play Digital.
Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met regulering van de online kansspelmarkt. Dat betekent dat
online tegen betaling spelen naar verwachting vanaf medio 2020 legaal wordt bij aanbieders die daarvoor een vergunning
hebben van de Kansspelautoriteit (Ksa).
Ook Holland Casino zal een vergunning aanvraag indienen.
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10. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Installaties

Speelautomaten

Overige
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering

Totaal

68.098

102.383

85.248

111.064

53.084

469.047

Terreinen en
gebouwen Verbouwingen

Aanschafwaarde

49.170

Cumulatieve afschrijvingen

-11.201

-46.118

-74.812

-41.828

-86.187

-

-260.146

Stand per 31 december 2017

37.969

21.980

27.571

43.420

24.877

53.084

208.901

Verworven via bedrijfscombinaties

-

-

3

-

248

-

251

Investeringen

-

5.382

9.120

17.939

13.497

7.336

53.274

11.417

11.434

12.232

8.150

-43.233

-

-1.525

-3.501

-6.072

-12.234

-8.047

-

-31.379

Desinvesteringen/ activa niet langer in
gebruik (aanschafwaarde)

-

-218

-1.356

-7.836

-3.342

-

-12.752

Desinvesteringen/ activa niet langer in
gebruik (cum.afschr.)

-

217

1.332

6.982

3.280

-

11.811

36.444

35.277

42.032

60.503

38.663

17.187

230.106

49.170

84.679

121.584

107.583

129.617

17.187

509.820

Cumulatieve afschrijvingen

-12.726

-49.402

-79.552

-47.080

-90.954

-

-279.714

Stand per 31 december 2018

36.444

35.277

42.032

60.503

38.663

17.187

230.106

Activa in uitvoering/in gebruik genomen
Afschrijvingen

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde

Het bedrag van de investering bij ‘Activa in uitvoering’ betreft voornamelijk de nieuwbouw- (Utrecht en Venlo) en
verbouwingsprojecten (Scheveningen). De verschuiving van ‘activa in uitvoering’ naar de verschillende activaklassen
betreft voornamelijk de investering in Amsterdam West (32,8 miljoen euro) en speelautomaten (7,3 miljoen euro).
Er zijn zekerheden verstrekt in verband met de kredietfaciliteit voor terreinen en gebouwen. Deze hebben een boekwaarde
van 33,2 miljoen euro, zie noot 19.

11. BELASTINGVORDERINGEN
2018

2017

Latente vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

10.139

14.283

-

40

Acute winstbelastingvorderingen
Vennootschapsbelasting
Overige belastingvorderingen
Omzetbelasting

742

974
10.881

15.297

2018

2017

Zie verdere toelichting voor de opbouw van de latente vennootschapsbelasting, in noot 8.

12. NOG NIET GEAMORTISEERDE FEES

Nog niet geamortiseerde fees, langlopend deel

638

414

Nog niet geamortiseerde fees, kortlopend deel

170

236
808

650

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. In 2018
is de huidige kredietfaciliteit inclusief de looptijd gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn nieuwe financiële fees geactiveerd.
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Ook de looptijd van de huidige fees zijn aangepast naar 5 jaar door het openbreken van het contract. Ultimo 2017 en 2018
was er geen uitstaande lening, dus werden deze kosten onder ‘nog niet geamortiseerde fees’ verantwoord. Zie voor verdere
toelichting noot 19 Bankschulden.
13. DEELNEMINGEN

Op 3 januari 2018 is het bedrijf Gaming & Casino Services B.V. hierna te noemen ´GCS’, bij juridische afsplitsing opgericht,
waarbij alle service activiteiten (het onderhoud van en de handel in speelautomaten en aanverwante apparatuur) onder
algemene titel over zijn gegaan van Gaming Support B.V. naar GCS. Holland Casino houdt 40 procent van de aandelen in
Gaming Support B.V., de overige aandelen zijn in het bezit van directeur-grootaandeelhouder Van Linden Beheer B.V..
Deze transactie heeft tot gevolg dat de bestaande deelneming in Gaming Support wordt verlaagd met 40 procent van het
afgesplitste eigen vermogen.
GAMING SUPPORT B.V.

Stand per 31 december 2017
Verlaging wegens afsplitsing GCS
Resultaat Gaming Support (incl. omrekeningsverschillen)
Ontvangen dividenden
Valutaomrekeningsverschillen uit resultaat deelnemingen
Stand per 31 december 2018

1.342
-280
120
-11
1.171

SAMENVATTING FINANCIËLE INFORMATIE GAMING SUPPORT B.V.
31-12-2018

Vlottende activa

2.890

Vaste activa

3.858

Kortlopende verplichtingen

3.217

Langlopende verplichtingen

604

Omzet
Resultaat
Eigen vermogen in de jaarrekening van Gaming Support B.V. per 31-12-2018
40 procent van het eigen vermogen van Gaming Support B.V.
(deelneming in jaarrekening Holland Casino)

9.555
299
2.927
1.171

In 2018 vonden de volgende transacties plaats: geen verkopen aan Gaming Support en afname van diensten ter waarde
van 4,3 miljoen euro (in 2017; geen verkopen aan Gaming Support en afname van diensten van 13,8 miljoen euro).
Deze bedragen zijn inclusief BTW. Nog te betalen bedragen aan Gaming Support B.V. bedroegen eind 2018 0,6 miljoen euro
(2017: 0,9 miljoen euro).
Deze transacties worden uitgevoerd tegen marktcondities en prijzen die niet gunstiger zijn dan die bedongen zouden zijn
met derde, onafhankelijke partijen.
Stichting Beheer Fooiengelden
De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële gegevens van Stichting Beheer Fooiengelden zoals opgenomen in
de jaarrekening van Holland Casino. De balans van de deelneming bestaat enkel uit een banksaldo en een verplichting aan
Holland Casino:
FOOIENGELDEN

Banksaldo 1-1-2018
Banksaldo 31-12-2018

940
3.359
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14. VOORRADEN
2018

Voorraden

2017

953

711
953

711

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.
15. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
2018

Debiteuren

2017

261

699

1.184

1.004

Vooruitbetaalde pensioenpremies

2.125

2.000

Overige vorderingen

1.087

851

-

28.109

Te ontvangen van creditcardmaatschappijen

Af te wikkelen schades
Vooruitbetaalde kosten

1.994

2.963
6.651

35.626

Af te wikkelen schades
Het bedrag in 2017 bevat de verzekeringsclaim met betrekking tot de brand in de vestiging Groningen. In 2018 is deze
claim geheel afgewikkeld.
16. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN
2018

Gelden onderweg

2017

9.021

9.931

Geldvoorraad casino’s

40.769

34.322

Banktegoeden

35.536

19.348
85.326

63.601

17. EIGEN VERMOGEN

Minderheidsaandeelhouders
Onder minderheidsaandeelhouders is per 31 december 2018 het aandeel van derden in het vermogen van de
groepsmaatschappij Gaming & Casino Services B.V. opgenomen.
18. VOORZIENINGEN

Stand per 31 december 2017

Ontmantelingskosten

Personeelsbeloningen

2.614

6.579

Verlieslatende
contracten Reorganisatie

84

Loopbaan
budget

Totaal

602

-

9.879

Dotatie/vrijval

597

684

-

-

1.380

2.661

Onttrekkingen

-

-579

-84

-598

-58

-1.319

-16

-28

-

-

-

-44

3.195

6.656

-

4

1.322

11.177

Langlopend deel voorzieningen

2.614

6.042

-

-

-

8.656

Kortlopend deel voorzieningen

-

537

84

602

-

1.223

Langlopend deel voorzieningen

3.195

6.154

-

-

-

9.349

Kortlopend deel voorzieningen

-

502

-

4

1.322

1.828

Oprenting
Stand per 31 december 2018
Per 31 december 2017

Per 31 december 2018
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De voorziening ontmantelingkosten is gevormd voor de (mogelijke) sluiting en ontmanteling van de panden van
Holland Casino Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. De verwachting is dat Holland Casino Utrecht
in 2020 verhuist naar een nieuwe locatie waarbij de huidige locatie ontmanteld zal worden. Voor de kosten die hiervoor
gemaakt zullen moeten worden is een voorziening gevormd.
De voorziening personeelsbeloningen is gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen.
Verder is de disconteringsvoet verhoogd van 1,3 procent in 2017 naar 1,4 procent in 2018. De onttrekkingen hebben
betrekking op de daadwerkelijk betaalde jubileumuitkeringen in 2018. Er is bij waardering van deze voorziening rekening
gehouden met onder andere de sterfte- en vertrekkansen van medewerkers.
De voorziening voor verlieslatende contracten is gevormd voor de te verwachten kosten voortvloeiend uit de beëindiging
van huurcontracten. De voorziening had betrekking op de locatie 640 te Hoofddorp. De huur van Hoofdweg 640 is
opgezegd per 1 februari 2018 en deze voorziening is aangewend.
In de voorziening reorganisatie heeft in 2017 een dotatie van 0,2 miljoen euro plaatsgevonden als aanvulling in verband
met de sluiting van Holland Casino Schiphol (13 maart 2017). Per ultimo 2018 is deze voorziening bijna volledig
afgewikkeld.
De voorziening voor het loopbaanbudget komt voort uit de cao. De doelstelling van dit budget is het versterken van
medewerkers qua ontwikkeling, inzetbaarheid en positie op de interne en externe arbeidsmarkt. In 3 jaar tijd wordt een
persoonlijk budget van maximaal € 1.500 opgebouwd, dat naar eigen invulling – binnen de fiscaal toegestane kaders en
regels – voor het volgen van opleidingen kan worden gebruikt. Op basis van ervaringscijfers is deze voorziening financieel
gezien voor 50 procent van de medewerkers getroffen.
19. BANKSCHULDEN

Er zijn geen bankleningen ultimo boekjaar.
In 2018 is de huidige kredietfaciliteit gewijzigd en geherformuleerd. De kredietfaciliteit is verlaagd naar 120 miljoen euro
met de optie deze met 20 miljoen euro te verhogen (accordion). Verder betreffen de wijzigingen voornamelijk een
verlenging met minimaal 5 jaar, 2 verlengingsopties van een jaar, een wijziging in de margin en vermindering van het
aantal convenanten.
Ultimo 2018 bedraagt de kredietfaciliteit 120 miljoen euro (2017: 140 miljoen euro) bestaande uit een ancillary facility
(30 miljoen euro) en een revolving credit facility (90 miljoen euro). De rente wordt bepaald door EURIBOR + margin
(tussen 0,60 en 1,65 procent, vorig jaar: tussen 0,95 en 2,0 procent).
Rekening houdend met de ruimte voor bankgaranties ad 9,5 miljoen euro bedraagt ultimo 2018 de beschikbare krediet
ruimte 110,5 miljoen euro (ultimo 2017: 130,5 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 2017
en 2018 waren er geen uitstaande leningen, dus zijn deze kosten geactiveerd onder ‘nog niet geamortiseerde fees’.
Er is een convenant opgesteld, welke jaarlijks getoetst wordt. Het gaat om de Net Senior Debt to Ebitda Ratio die lager of
gelijk moet zijn aan 2,5. In 2018 en 2017 was dit respectievelijk -0,4 en -0,2.
Er is een zekerheid verschaft met betrekking tot de kredietfaciliteit, te weten een eerste hypotheek op de panden in Breda,
Enschede, Scheveningen en Valkenburg.
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20. BELASTINGVERPLICHTINGEN
2018

2017

1.941

4.502

2.232

-

Uitgestelde winstbelastingverplichtingen
Uit hoofde van vennootschapsbelasting
Acute winstbelastingverplichtingen
Vennootschapsbelasting
Acute overige belastingverplichtingen
Kansspelbelasting
Omzetbelasting
Loonheffing

13.154

10.811

93

-

5.153

4.823
18.400

15.634

22.573

20.136

2018

2017

Er zijn ultimo 2018 geen voorwaardelijke belastingverplichtingen.
21. LANG- EN KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

Overige langlopende verplichtingen
Huur incentives

5.905

4.138
5.905

4.138

31-12-2018

31-12-2017

HANDELSCREDITEUREN EN OVERIGE SCHULDEN

Crediteuren
Schulden aan Gaming Support

15.932

25.375

636

928

Vakantiedagen, vakantietoeslag en salarissen

18.453

17.771

Jackpots

13.332

12.199

Mancoverplichting

3.327

2.797

Nog te betalen investeringen

4.830

7.191

Nog te betalen kosten

11.748

8.120

Overige schulden

11.352

11.042
79.610

85.423

OVERIGE KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
2018

Huur incentives

376

2017

29
376

De post huur incentives onder ‘Overige langlopende verplichtingen’ en ‘Overige kortlopende verplichtingen’ betreft de
huurkorting bij de panden in Amsterdam, Hoofddorp en Rotterdam. Deze zullen worden verdeeld over de totale
huurtermijn.
De post ‘Nog te betalen kosten’ bevat voornamelijk openstaande orders en nog niet goedgekeurde facturen ultimo
einde boekjaar.
In de post ‘Overige schulden’ is de schuld voor het loyaliteitsprogramma opgenomen ad 3,2 miljoen euro
(2017: 3,0 miljoen euro) , alsmede een bedrag voor depots van 1,7 miljoen euro (2017: 2,3 miljoen euro).
Voor het overige betreft het meerdere kleinere posten.
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22. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
x 1 miljoen euros

Totaal 2018

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van:
Huur panden

155,9

13,3

53,0

89,6

Lease speelautomaten

5,9

4,2

1,7

-

Leaseauto’s

1,1

0,6

0,5

-

ICT diensten

15,1

5,2

9,9

-

Investeringen

2,6

2,6

-

-

180,6

25,9

65,1

89,6

Totaal 2017

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

111,6

11,4

41,9

58,3

11,3

5,1

6,2

-

Verplichtingen uit hoofde van:
Huur panden
Lease speelautomaten
Leaseauto’s

1,4

0,7

0,7

-

ICT diensten

6,0

4,0

2,0

-

Investeringen

8,9

8,9

-

-

139,2

30,1

50,8

58,3

Huur
De huurovereenkomsten lopen tot uiterlijk 31 december 2035.
Lease
Sinds 2014 least Holland Casino speelautomaten waarvoor operationele leaseverplichtingen worden aangegaan voor een
periode van maximaal vijf jaar. Holland Casino heeft het recht om de automaten te kopen, maar niet per definitie tegen
een bedrag lager dan de reële waarde.
In 2018 is er voor 5,8 miljoen euro aan leasebetalingen voor speelautomaten ten laste van het resultaat gebracht.
Holland Casino maakt gebruik van leaseauto’s waarvoor operationele leaseverplichtingen worden aangegaan voor een
periode van maximaal vijf jaar.
ICT diensten
In 2014 is Holland Casino een contract aangegaan met KPN voor ICT-diensten. Deze verplichting loopt 5 jaar. In 2016 zijn
aan dit contract ook de multifunctionele afdrukapparatuur toegevoegd. Eind 2018 is met KPN een nieuw contract voor
2 jaar afgesloten met als ingangsdatum 1 juli 2019.
Investeringen
Voor investeringsprojecten en reguliere investeringen zijn per balansdatum verplichtingen aangegaan voor circa
2,6 miljoen euro (2017: 8,9 miljoen euro).
Bankgarantie
In totaal is er voor 9,5 miljoen euro (2017: 9,5 miljoen euro) aan bankgaranties afgegeven (waaronder 6,5 miljoen euro op
voorschrift van 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 in dat zij aan deze garanties zal
moeten voldoen in de komende twaalf maanden gezien de sterke solvabiliteit.
Raamovereenkomst Playtech
Holland Casino is in 2014 een raamovereenkomst aangegaan met Playtech voor het ontwikkelen van het immaterieel
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vast actief Play Digital (haar online casinoplatform). In het contract staat dat ieder jaar een prognose gemaakt dient te
worden van de te verwachten bruto speelopbrengsten, waarop Playtech 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.
Zodra de Wet ‘Kansspelen op afstand’ (Koa) is aangenomen en er opbrengsten worden gegenereerd, zal dit contract in gang
worden gezet.
Juridische geschillen
Holland Casino heeft per balansdatum enkele juridische geschillen lopen. Holland Casino verwacht niet dat deze aansprakelijkheidsclaims tot een materiële uitstroom van middelen zullen leiden en heeft derhalve geen voorzieningen getroffen
per balansdatum.
Holland Casino voert met de eigenaar van het Ven complex (Casino Amsterdam West-Sloterdijk) constructieve gesprekken
en afronding van het lopende juridische geschil is in een vergevorderd stadium. De hieruit voortvloeiende financiële
afwikkeling van het geschil zal als bate in de jaarrekening over 2019 worden verwerkt.
23. F INANCIËLE INSTRUMENTEN -REËLE WAARDEN EN RISICOBEHEERKADER

In het kader van de normale bedrijfsvoering loopt Holland Casino krediet-, liquiditeits- en marktrisico. Er zijn ondanks de
consolidatie van GCS geen materiële wijzigingen in het risicobeheer.
Verantwoordelijk voor het risicobeheer van Holland Casino is het Bestuur. De auditcommissie ondersteunt de Raad van
Commissarissen met het toezicht op de interne risicobeheersings- en controle systemen van Holland Casino en de
financiële verslaggeving. Deze bestaat uit mevrouw R. Dekker (voorzitter) en mevrouw drs. M. M. van Zuijlen. In 2018
kwam de commissie vier keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Belangrijke zaken die tijdens deze bespreking
werden behandeld zijn onder meer het jaarverslag en het dividendbeleid.
Verwerkingscategorieën en reële waarden
Financiële activa behoren tot de categorie leningen en vorderingen en financiële verplichtingen tot de categorie overige
financiële verplichtingen. De reële waarde van de financiële activa en –verplichtingen zijn nagenoeg gelijk aan de boekwaarden.
Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat een afnemer aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt. De uitstaande vorderingen
van Holland Casino zijn van beperkte omvang. 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 kunnen bezoeken. Geldtransacties (onder andere wisseltransacties met vreemde valuta) vinden alleen plaats met
hooggekwalificeerde kredietinstellingen. De boekwaarde van de financiële activa vertegenwoordigt het maximale
kredietrisico.
DEBITEUREN 31-12-2018
x 1.000 euro
Dagen

Gewogen gemiddeld kredietverlies

Bruto boekwaarde

Verwacht kredietverlies

netto boekwaarde

0,5 procent

217

-1

216

30-60

4,6 procent

44

-2

42

60-90

18,3 procent

4

-1

3

100,0 procent

0

0

0

265

-4

261

0-30

>90
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Liquiditeitsrisico
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 2018 heeft Holland Casino een groot bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten (84,5 miljoen euro, waarvan
34,7 miljoen euro bij ABN AMRO bank en ING bank) en een beschikbare kredietfaciliteit van 120 miljoen euro.
Het liquiditeitsrisico is daarom klein en Holland Casino heeft dit risico per einde boekjaar derhalve niet afgedekt met
(afgeleide) financiële instrumenten. Meer toelichting over de liquiditeit van Holland Casino is beschikbaar in noot 24
over kapitaalbeheer.
Marktrisico
Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van Holland Casino of de waarde van financiële instrumenten nadelig
worden beïnvloed door veranderingen in marktprijzen zoals valutakoersen, rentetarieven en aandelenkoersen.
Holland Casino streeft ernaar de marktrisicopositie binnen aanvaardbare grenzen te houden bij een optimaal rendement.
Holland Casino heeft eind 2018 geen derivatenposities.
Valutarisico
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:
• er worden transactiekosten in rekening gebracht bij wisseltransacties en
• op de inwisselkoers wordt een marge gehanteerd die de koersschommelingen tot één week (de maximale duur tussen
de transactie en het moment van afstorting) opvangt.
In 2018 behaalde Holland Casino een positief koersresultaat ter waarde van 1,2 miljoen euro (2017: 1,1 miljoen euro); dit is
verantwoord onder financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening. Het positieve koersresultaat toont aan dat
Holland Casino het valutarisico voldoende mitigeert.
Renterisico
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 heeft een kredietfaciliteit voor het geval er een liquiditeitstekort dreigt.
Gezien de gunstige liquiditeitspositie van Holland Casino is ervoor gekozen deze kredietfaciliteit niet af te dekken door
middel van (afgeleide) financiële instrumenten. Er zijn daarom per balansdatum geen derivaten in het bezit van
Holland Casino.
Gevoeligheidsanalyses
Wijzigingen in de valutakoersen hebben nauwelijks invloed op het resultaat van Holland Casino door de genomen
maatregelen zoals hierboven beschreven. Wijzigingen in de rentestand hebben nauwelijks invloed op het resultaat
van Holland Casino omdat er per eind 2018 geen rentedragende verplichtingen en vorderingen op de balans staan.
24. KAPITAALBEHEER

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 ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten zeker gesteld worden. Het kapitaal van
Holland Casino bestaat per eind 2018 uit een aandelenkapitaal, wettelijke reserves en overige reserves.
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Om investeringen met een hoger en duurzaam rendement te kunnen realiseren heeft Holland Casino in september 2018
de huidige kredietfaciliteit verlengd. Deze heeft een totale kredietruimte van 120 miljoen euro, waarvan ultimo 2018 nog
geen gebruik is gemaakt. De kredietfaciliteit is aangegaan met een bankenconsortium bestaande uit: ING (50 procent) en
ABN AMRO (50 procent).
Over de winstafdracht over het resultaat van 2017 zijn na balansdatum afspraken gemaakt met het ministerie van
Financiën en in 2018 is 48,2 miljoen euro afgedragen.
Onderdeel van het kapitaalbeheer is het vaststellen van de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen.
Deze was als volgt:
VERHOUDING NETTOVERPLICHTING / EIGEN VERMOGEN
2018

2017

Langlopende verplichtingen

17.195

17.296

Kortlopende verplichtingen

102.446

102.309

Totale verplichtingen

119.641

119.605

Af: Geldmiddelen en kasequivalenten

85.326

63.601

Nettoverplichting

34.315

56.004

Eigen vermogen

222.759

211.265

0,2

0,3

Verhouding nettoverplichting/ eigen vermogen

De huidige verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen bevestigt dat de solvabiliteit van
Holland Casino is gehandhaafd. Holland Casino zal met haar toekomstige beleid ernaar streven deze solide financiële
positie te behouden.
Gezien de huidige liquiditeitspositie heeft Holland Casino geen uitstaande (afgeleide) financiële instrumenten per einde
boekjaar ter afdekking van haar liquiditeits- en marktrisico.
VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partijen

Aard van de relatie en relevante transacties

Relevante toelichting

Bestuur

Bestuurdersbeloningen

Bezoldiging bestuurders
(zie pagina 133 in de enkelvoudige balans)

Raad van Commissarissen

Commissaris beloningen

Bezoldiging RvC
(zie pagina 133 in de enkelvoudige balans)

Stichting Beheer Fooiengelden

Tronc en tips

Zie hieronder

Gaming Support B.V.

Deelneming verwerkt volgens de ‘equity’methode

Op pagina 113

Van Linden Beheer B.V.

Aandeelhouder deelnemingen

Op pagina 113

Staat der Nederlanden (tot 1 mei 2017)

Pseudo-aandeelhouder/winstafdracht

Ingehouden winst op pagina 129

Staat der Nederlanden (vanaf 1 mei 2017)

Aandeelhouder/dividenden

Ingehouden winst op pagina 129

De Stichting Beheer Fooiengelden (SBF) is economisch gezien een 100 procent 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 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 3,4 miljoen euro. Dit bedrag is meegeconsolideerd in de cijfers van
Holland Casino. Het Bestuur van de SBF bestaat uit 4 bestuurders, 2 bestuurders namens Holland Casino en 2 bestuurders
namens de vakbonden.
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Holland Casino heeft ook een belang in een deelneming (Gaming Support B.V.), waarin ze invloed van betekenis heeft,
maar geen beslissende zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en/of financieel beleid. Transacties met deze partijen
worden uitgevoerd tegen 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 de tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste relaties met verbonden partijen. Tussen een aantal van deze
entiteiten en Holland Casino hebben tijdens de verslagperiode transacties plaatsgevonden. De voorwaarden van de
transacties met managers op sleutelposities en met hen verbonden partijen waren niet gunstiger dan beschikbare
voorwaarden of voorwaarden waarvan men redelijkerwijze zou kunnen aannemen dat deze beschikbaar waren op
vergelijkbare transacties op een zakelijke, objectieve basis met entiteiten die niet verbonden waren aan
managers op sleutelposities.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018
ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018
in duizenden euro

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen
Overige baten en lasten, na belastingen
Nettoresultaat

Toelichting

2018

2017

26

219

421

-

-

219

421
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
in duizenden euro, voor winstbestemming

Toelichting

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa
Immateriële activa

28

6.504

4.742

Materiële vaste activa

29

229.853

208.901

Latente vennootschapsbelasting

30

10.139

14.283

Nog niet geamortiseerde fees

31

638

414

Deelnemingen

32

1.691

Totaal vaste activa

1.342
248.825

229.682

Vlottende activa
Voorraden

33

920

711

Vorderingen en overlopende activa

34

6.614

35.626

Acute belastingvorderingen

30

742

1.014

Nog niet geamortiseerde fees

31

170

236

Geldmiddelen en kasequivalenten

35

84.468

63.601

Totaal vlottende activa
Totale activa

in duizenden euro, voor winstbestemming

Eigen vermogen

Toelichting

92.914

101.188

341.739

330.870

31-12-2018

31-12-2017

36

Aandelenkapitaal

45

45

Wettelijke reserve

6.504

4.448

Reserve omrekeningsverschillen

-100

-89

1.898

1.898

Overige reserve

154.671

131.483

Onverdeeld resultaat

59.395

Herwaarderingsreserve

Totaal eigen vermogen

73.480
222.413

211.265

Langlopende verplichtingen
Voorzieningen

37

9.323

8.656

Latente vennootschapsbelasting

39

1.941

4.502

Overige verplichtingen

40

5.905

4.138

Totaal langlopende verplichtingen

17.169

17.296

Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen

37

1.828

1.223

Handelscrediteuren en overige schulden
Acute belastingverplichtingen

40

79.461

85.423

39

20.492

Overige verplichtingen

15.634

40

376

29

Totaal kortlopende verplichtingen

102.157

102.309

Totale passiva

341.739

330.870
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING OVER
HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2018
Algemene informatie
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2018 van Holland Casino.
Ten aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Holland Casino is gebruikgemaakt van de vrijstelling
ingevolge artikel 2:402 BW.
Basis voor presentatie
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Holland Casino maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling
van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de
grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de
enkelvoudige jaarrekening van Holland Casino gelijk zijn aan de grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS
jaarrekening zijn toegepast. Deze geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening is opgesteld volgens de door de International
Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden (hierna ‘EU-IFRS’).
Verwezen wordt naar pagina 88 tot en met 104 voor een beschrijving van deze grondslagen.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de ‘equity’-methode.
Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor consolidatie in de geconsolideerde jaarrekening.
Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Holland Casino in de
resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen Holland
Casino en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze
als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Fiscale eenheid
Holland Casino vormt samen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting;
elk der Vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de
fiscale eenheid betrokken Vennootschappen.
Afrekening tussen de onderneming en haar dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant verhoudingen.
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TOELICHTING OP HET ENKELVOUDIGE OVERZICHT VAN HET
TOTAALRESULTAAT
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven

25. PERSONEELSKOSTEN
2018

Salarissen
Verloning WAO/WIA

-180.835

2017

-174.005

-940

-840

Sociale lasten

-25.844

-22.873

Pensioenlasten

-18.039

-16.748

-9.394

-10.443

-

-234

-524

-622

Indirecte personeelskosten
Dotatie (vrijval) reorganisatievoorziening
Dotatie (vrijval) jubileumuitkeringen
Dotatie (vrijval) voorziening loopbaanbudget

-1.380

-236.956

-225.765

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 3 in geconsolideerde jaarrekening.
Personeelsbezetting
In 2018 waren er gemiddeld 3.820 medewerkers (2017: 3.597 medewerkers) in dienst van Holland Casino (exclusief
stand-by medewerkers en stagiaires). Zie onderstaande tabel voor de verdeling over de afdelingen.
PERSONEELSBEZETTING PER AFDELING (GEMIDDELD)
2018

Tafelspelen

1.443

2017

1.401

Speelautomaten

317

292

Services

641

608

Food & Beverage

734

640

Overige

685

656
3.820

3.597

Het aantal medewerkers ultimo 2018 was 3.899 (ultimo 2017: 3.699).
Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij Holland Casino, omgerekend naar fte 2.814
(2017: 2.623 ). Hiervan waren 0 personen (2017: 0 personen) werkzaam buiten Nederland.
26. A ANDEEL IN RESULTAAT VAN ONDERNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN, NA BELASTINGEN

Dit betreft het aandeel van Holland Casino in de resultaten van haar deelnemingen, waarvan een bedrag van 0,1 miljoen
euro groepsmaatschappijen betreft.
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27. ACCOUNTANTSHONORARIA

De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen
en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW (cf model JR):
ACCOUNTANTSHONORARIA
2018

Onderzoek van de jaarrekening

2017

-261

-250

Andere controleopdrachten

-38

-15

Adviesdiensten op fiscaal terrein (KPMG Meijburg & Co)

-39

-41
-338

-306

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2018 (2017) hebben betrekking op de totale
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2018 (2017), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar
2018 (2017) zijn verricht.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven
28. IMMATERIËLE ACTIVA

Voor de toelichting wordt verwezen naar de noot 9 in geconsolideerde jaarrekening.
29. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Terreinen en
gebouwen Verbouwingen

Installaties

Speelautomaten

Overige
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

49.170

68.098

102.383

85.248

111.064

53.084

469.047

Cumulatieve afschrijvingen

-11.201

-46.118

-74.812

-41.828

-86.187

-

-260.146

Stand per 31 december 2017

37.969

21.980

27.571

43.420

24.877

53.084

208.901
53.205

Investeringen

-

5.382

9.121

17.939

13.428

7.335

Activa in uitvoering/in gebruik genomen

-

11.417

11.434

12.232

8.150

-43.233

-

-1.525

-3.501

-6.071

-12.234

-7.995

-

-31.326

-

-218

-1.356

-7.836

-3.320

-

-12.730

Afschrijvingen
Desinvesteringen/activa niet langer in
gebruik (aanschafwaarde)
Desinvesteringen/activa niet langer in
gebruik (cum.afschr.)

-

217

1.332

6.982

3.272

-

11.803

36.444

35.277

42.031

60.503

38.412

17.186

229.853

49.170

84.679

121.582

107.583

129.322

17.186

509.522

Cumulatieve afschrijvingen

-12.726

-49.402

-79.551

-47.080

-90.910

-

-279.669

Stand per 31 december 2018

36.444

35.277

42.031

60.503

38.412

17.186

229.853

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde

Voor de specifieke toelichting wordt verwezen naar noot 10 in de geconsolideerde jaarrekening.
30. BELASTINGVORDERINGEN

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 11 in de geconsolideerde jaarrekening. De belastingvordering benadert de
reële waarde. De looptijd van de latente belastingvordering is 16 jaar waarvan -0,4 miljoen euro kortlopend en 8,6 miljoen
langlopend.
31. NOG NIET GEAMORTISEERDE FEES

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 12 in de geconsolideerde jaarrekening.
32. DEELNEMINGEN
Stand per 31 december 2018

2018

Gaming Support B.V.

1.171

Gaming & Casino Services B.V.

520
1.691

DEELNEMINGEN
Vestigingsplaats

Aandeel in geplaatst kapitaal (percentage)

Gaming & Casino Services B.V.

Rotterdam

60

Stichting Beheer Fooiengelden

Den Haag

100*

Gaming Support B.V.

Rotterdam

40

* S tichting Beheer Fooiengelden (SBF) betreft een stichting en daarom is het aandelenbelang niet van toepassing. SBF is volgens IFRS 10
economisch gezien een 100 procent dochter en is daarom opgenomen in de consolidatie van Holland Casino.
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DEELNEMINGEN
Stand per 31 december 2017

1.342

Verlaging deelneming Gaming Support wegens afsplitsing GCS

-280

Waardering deelneming GCS

420

Resultaat Gaming Support (incl. omrekeningsverschillen)

120

Resultaat GCS

100

Ontvangen dividenden

-

Valutaomrekeningsverschillen uit resultaat deelnemingen

-11
1.691

Stand per 31 december 2018

33. VOORRADEN
2018

Voorraden

920

2017

711
920

711

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 14 in de geconsolideerde jaarrekening.
34. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
2018

Debiteuren
Te ontvangen van creditcardmaatschappijen

261

2017

699

1.184

1.004

Vooruitbetaalde pensioenpremies

2.000

2.000

Overige vorderingen

1.084

851

-

28.109

Af te wikkelen schades
Vooruitbetaalde kosten

2.085

2.963
6.614

35.626

Alle overige vorderingen hebben een verwachte looptijd van korter dan 1 jaar.
De reële waarde van de opgenomen vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de
vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
De vooruitbetaalde kosten bestaan uit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot bedrijfskosten en marketingkosten voor
boekjaar 2018.
Er zijn ultimo 2018 geen vorderingen op deelnemingen waarin Holland Casino invloed van betekenis kan uitoefenen.
35. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN
2018

2017

9.021

9.931

Geldvoorraad casino’s

40.769

34.322

Banktegoeden

34.678

19.348

84.468

63.601

Gelden onderweg

De geldmiddelen en kasequivalenten staan ter vrije beschikking.
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36. EIGEN VERMOGEN

Op 31 december 2018 bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 2.250 gewone aandelen met een nominale waarde
van 100 euro. Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt 45K euro in de vorm van 450 aandelen met elk een nominale
waarde van 100 euro.
Verder bestaat het eigen vermogen uit een wettelijke reserve, reserve omrekeningsverschillen, een herwaarderingsreserve,
een winstreservering en minderheidsbelangen. De post wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen
en een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten. De reserve omrekeningsverschillen betreft de
omrekeningsverschillen van vreemde valuta voortvloeiend uit de deelneming.
De herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve en heeft betrekking op de herwaardering van materiële vaste activa.
Voor deze gebouwen en terreinen in eigendom van Holland Casino is een herwaarderingsreserve gevormd indien de reële
waarde hoger is dan de aanschafwaarde. Conform artikel 17 van de Beschikking casinospelen 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’.
De staatssecretaris van Financiën heeft in 2018 de winstafdracht met betrekking tot 2017 vastgesteld. Van het resultaat
van 2017 is 48,2 miljoen euro afgedragen aan de Staat. Het nettoresultaat is, met inachtneming van de winstafdracht,
toegevoegd aan het eigen vermogen; één en ander in overeenstemming met de bepaling inzake resultaatsbestemming
zoals opgenomen in de overige gegevens van dit jaarverslag.
In 2018 zijn afspraken gemaakt over de systematiek om de hoogte van het jaarlijks uit te keren dividend te bepalen.
Na balansdatum wordt het definitieve bedrag aan dividend over 2018 bepaald.
De herwaardering van het bestaande 40 procentsbelang in Gaming Support B.V. heeft niet geleid tot een andere reële
waarde.
Onverdeeld resultaat
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 3 april 2019. De
Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het voorstel van
het Bestuur.
Voorstel tot resultaatbestemming 2018
Het Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voor het resultaat na belastingen over 2018 als volgt te bestemmen: een bedrag van 46,0 miljoen euro uit te keren als
dividend en het resterende bedrag van 13,5 miljoen euro toe te voegen aan de overige reserves.
Herwaarderingsreserve
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 eigendom en de daartoe behorende eigen terreinen te waarderen op reële waarde.
Voor deze terreinen is een herwaarderingsreserve gevormd indien de reële waarde hoger is dan de aanschafwaarde.
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37. VOORZIENINGEN
Ontmantelingskosten

Stand per 31 december 2017

2.614

Personeels- Verlieslatende
beloningen
contracten

6.579

84

Reorganisatie

Loopbaan
budget

Totaal

602

-

9.879

Dotatie/vrijval

597

580

-

-

1.380

2.557

Onttrekkingen

-

-501

-84

-598

-58

-1.241

Oprenting

-16

-28

-

-

-

-44

3.195

6.630

-

4

1.322

11.151

Langlopend deel voorzieningen

2.614

6.042

-

-

-

8.656

Kortlopend deel voorzieningen

-

537

84

602

-

1.223

Langlopend deel voorzieningen

3.195

6.128

-

-

-

9.323

Kortlopend deel voorzieningen

-

502

-

4

1.322

1.828

Stand per 31 december 2018
Per 31 december 2017

Per 31 december 2018

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 18 in de geconsolideerde jaarrekening.					

38. BANKSCHULDEN

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 19 in de geconsolideerde jaarrekening.				
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39. BELASTINGVERPLICHTINGEN
2018

2017

1.941

4.502

2.187

-

Uitgestelde winstbelastingverplichtingen
Uit hoofde van vennootschapsbelasting
Acute winstbelastingverplichtingen
Vennootschapsbelasting
Acute overige belastingverplichtingen
Kansspelbelasting
Loonheffing

13.154

10.811

5.151

4.823
18.305

15.634

22.433

20.136

Er zijn ultimo 2018 geen voorwaardelijke belastingverplichtingen.
40. LANG- EN KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

Overige lang- en kortlopende verplichtingen				
Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 21 in de geconsolideerde jaarrekening.
				
Handelscrediteuren en overige schulden

2018

2017

Crediteuren

15.911

Schulden aan groepsmaatschappijen

1.283

-

636

928

Schulden aan deelnemingen

25.375

Vakantiedagen, vakantietoeslag en salarissen

18.361

17.771

Jackpots

13.332

12.199

3.327

2.797

Mancoverplichting
Nog te betalen investeringen

4.830

7.191

Nog te betalen kosten

11.549

8.120

Overige schulden

10.232

11.042
79.461

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 21 in de geconsolideerde jaarrekening.
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41. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
x 1 miljoen euros

Totaal 2018

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van:
Huur panden

153,4

12,7

51,1

89,6

Lease speelautomaten

5,9

4,2

1,7

-

Leaseauto’s

1,1

0,6

0,5

-

ICT diensten

15,1

5,2

9,9

-

Investeringen

2,6

2,6

-

-

178,1

25,3

63,2

89,6

Totaal 2017

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

111,6

11,4

41,9

58,3

Verplichtingen uit hoofde van:
Huur panden
Lease speelautomaten

11,3

5,1

6,2

-

Leaseauto’s

1,4

0,7

0,7

-

ICT diensten

6

4,0

2,0

-

Investeringen

8,9

8,9

-

-

139,2

30,1

50,8

58,3

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 22 in de geconsolideerde jaarrekening.				
Fiscale eenheid
Holland Casino vormt samen met haar dochteronderneming een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting;
elk der Vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de
fiscale eenheid betrokken Vennootschappen.
Afrekening tussen de onderneming en haar dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant verhoudingen.
42. F INANCIËLE INSTRUMENTEN -REËLE WAARDEN EN RISICOBEHEERKADER

Het beheer van de financiële instrumenten op geconsolideerd niveau is niet significant anders dan op enkelvoudig niveau.
Derhalve wordt verwezen naar noot 23 in de geconsolideerde jaarrekening.
VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partijen

Aard van de relatie en relevante transacties

Relevante toelichting

Gaming & Casino Services B.V.

Deelneming verwerkt volgens de ‘equity’-
methode

Op pagina 127 en 128

De overige verbonden partijen zijn gelijk aan die in de geconsolideerde jaarrekening, zie noot 24.
In 2018 vonden de volgende transacties plaats: geen verkopen aan GCS en afname van diensten ter waarde van 9,0 miljoen
euro. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Nog te betalen bedragen aan GCS bedroegen eind 2018 1,3 miljoen euro.
Deze transacties worden uitgevoerd tegen marktcondities en prijzen die niet gunstiger zijn dan die bedongen zouden zijn
met derde, onafhankelijke partijen.
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BEZOLDIGING KEY MANAGEMENT PERSONEEL HOLLAND CASINO
Het key management personeel van Holland Casino bestaat uit haar bestuurders en commissarissen.
2018

2017

Bestuurders
E. van Lambaart

vast salaris
overige vergoedingen 2

239,3

234,6

27,6

33,6

periodiek betaalde beloningen

Drs. R.J. Bergervoet (vanaf 21-3-2017)

266,9

268,2

variabel salaris 1

45,5

46,9

pensioenlasten

22,8

22,3

335,2

337,4

vast salaris
overige vergoedingen 2

221,6

169,4

24,3

13,7

periodiek betaalde beloningen

245,9

183,1

variabel salaris 1

42,1

33,9

pensioenlasten

19,8

14,5

307,8

231,5

2018

2017

Commissarissen
Mr. W.L.J. Bröcker

commissarisvergoeding 3

29,9

29,6

Mevr. drs. M.M. van Zuijlen

commissarisvergoeding 3

21,5

21,7

commissievergoeding

2,0

2,0

commissarisvergoeding 3

21,5

21,4

Mevr. drs. R.E. Dekker

commissievergoeding

2,8

2,8

Mr. P.F. Roks

commissarisvergoeding 3

21,5

21,7

Mr. J.W. Baud

commissarisvergoeding 3

21,5

21,1

120,7

120,3

De commissarisvergoeding is inclusief onkostenvergoeding.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van Bestuur of de Raad van Commissarissen verstrekt door
Holland Casino.
1. Variabele salarissen zijn gebaseerd op het huidige boekjaar, betaling vindt plaats in het volgende boekjaar.
2. Dit bedrag bevat de fiscale bijtelling auto, werkgeverslasten en in 2017 een éénmalige betaling van 3,5 procent over 2016 in het kader van de cao.
3. De commissarisvergoeding in 2017 bevat een structurele verhoging van 2 procent en een éénmalige nabetaling van 3,5 procent over 2016.

Hoofddorp, 3 april 2019
Bestuur:
E. van Lambaart
Drs. R.J. Bergervoet

Raad van Commissarissen:
Mr. W.L.J. Bröcker
Mevr. drs. M.M. van Zuijlen
Mevr. drs. R.E. Dekker
Mr. P.F. Roks
Mr. J.W. Baud
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OVERIGE GEGEVENS
Deze geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2018 is op 3 april 2019 ondertekend en vrijgegeven voor publicatie
door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 april 2019.
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 overdracht van beleidsverantwoordelijkheid voor casinospelen door de minister van Economische
Zaken alsmede het door de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën gewenste onderscheid tussen beheer en
beleid. Ten aanzien van de winstbestemming zijn de artikelen 17 van de Beschikking casinospelen en 14 van de Statuten
relevant.
Op 15 december 2017 zijn de statuten van Holland Casino gewijzigd.
ARTIKEL 17 BESCHIKKING CASINOSPELEN
De netto-opbrengst van alle krachtens deze vergunning georganiseerde activiteiten, zijnde het verschil tussen de brutoopbrengst en de som van de voor prijzen bestemde bedragen en de exploitatiekosten, wordt, nadat ten laste daarvan nog
een eventuele door de staatssecretaris van Financiën goed te keuren reservering ten behoeve van het eigen vermogen is
gebracht en voor zover de liquiditeit zulks toelaat, afgedragen aan de Staat.
ARTIKEL 10 STATUTEN
10.1	De vennootschap kan slechts uitkeringen doen op aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag
van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die op grond van de wet moeten
worden aangehouden.
10.2	Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, onverminderd het overigens in de statuten bepaalde.
10.3	De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten tot reservering
of tot uitkering aan de aandeelhouders.
10.4	De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van
de winst van het lopende boekjaar. Behoudens in de in artikel 10.5 bedoelde gevallen, vereist het in de vorige zin
genoemde besluit een voorstel daartoe van de raad van bestuur dat vooraf is goedgekeurd door de raad van
commissarissen.
De algemene vergadering kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een
uitkering als bedoeld in de vorige volzin. Indien de algemene vergadering een voorstel van de raad van bestuur tot
een uitkering heeft afgewezen, kan de algemene vergadering de raad van bestuur opnieuw schriftelijk verzoeken om
binnen acht weken een voorstel tot tussentijdse uitkering te doen, welk voorstel goedgekeurd dient te worden door
de raad van commissarissen.
10.5	De algemene vergadering is vrij om te besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves
of van de winst van het lopende boekjaar zonder voorafgaand voorstel van de raad van bestuur:
a. indien het in de laatste volzin van artikel 10.4 bedoelde voorstel door de algemene vergadering is afgewezen; en
b. i ndien de raad van bestuur niet binnen zes maanden na een schriftelijk verzoek daartoe van de algemene vergadering aan die vergadering een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel tot een tussentijdse uitkering
heeft gedaan.
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10.6	Een tussentijdse uitkering is alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het
vereiste van artikel 10.1 is voldaan.
10.7	De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag
van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt
met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de
vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt
ondertekend door de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de
handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
10.8	De algemene vergadering is bevoegd om te bepalen dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in
geld zullen worden uitgekeerd.
10.9	Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de
vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht
van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het
winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
10.10	Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de
verplichte storting op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
10.11	Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen na de dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij de algemene vergadering een andere dag bepaalt.
10.12	Uitkeringen, waarover vijf jaren en een dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de
vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.
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.
Holland Casino heeft over 2017 een deel van de winst afgedragen aan de Staat der Nederlanden. De winst na winstafdracht
wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Deze afspraak is in de jaarrekening verwerkt. Met het ministerie van Financiën
zijn in 2018 afspraken gemaakt over een minimaal jaarlijks uit te keren dividend.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Holland Casino N.V.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Naar ons oordeel:
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van Holland Casino N.V. per 31 december 2018 en van het resultaat en de kasstromen over 2018, in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie
(EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van Holland Casino N.V. per 31 december 2018 en van het resultaat, in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 81 tot en met 133 opgenomen jaarrekening 2018 van Holland Casino N.V.
(de ‘Vennootschap’) te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige
jaarrekening.
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2018;
2. de volgende overzichten over 2018: de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerd overzicht van
het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen en het geconsolideerde
kasstroomoverzicht; en
3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
1. de enkelvoudige balans per 31 december 2018;
2. de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Holland Casino N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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CONTROLEAANPAK

Samenvatting
MATERIALITEIT

• Materialiteit van 6,0 miljoen euro
• 1,3 procent van 474 miljoen netto baten
GROEPSCONTROLE

• 99 procent van geconsolideerde totale activa
• 100 procent van geconsolideerde totale baten
KERNPUNTEN

• Opbrengstverantwoording tafelspelen, speelautomaten en geld en geldwaarden
OORDEEL

Goedkeurend oordeel

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald
op 6,0 miljoen euro (2017: 6,0 miljoen euro). Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van nettobaten
(de brutobaten na aftrek van kansspelbelasting) en de materialiteit bedraagt 1,3 procent daarvan (2017: 1,3 procent).
Wij beschouwen 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 vennootschap. Wij houden ook rekening met
(mogelijke) afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen
materieel zijn.
Wij hebben met de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven
de 0,3 miljoen euro rapporteren aan hen alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen
relevant zijn.
Reikwijdte van de groepscontrole
Holland Casino N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële informatie van
deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Holland Casino N.V.
De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen. Wij hebben alleen Holland Casino N.V.
geïdentificeerd als een significant groepsonderdeel gebaseerd op de aard van de activiteiten en de significante risico’s.
Wij hebben:
• bij groepsonderdeel Holland Casino N.V. zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd;
• bij andere niet-significante groepsonderdelen cijferanalyses uitgevoerd.
Bovenstaande aanpak heeft geresulteerd in een dekking van 99 procent van de geconsolideerde totale activa en een
dekking van 100 procent van de geconsolideerde totale baten.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op
groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de
groep verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.
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Reikwijdte van onze controle van fraude en het niet voldoen aan wet en regelgeving
Op basis van de Nederlandse controlestandaard zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke mate van
zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of
fouten. In het bepalen van onze controlewerkzaamheden maken we gebruik van de evaluatie van management in
relatie tot frauderisicomanagement (preventie, detectie en respons) inclusief ethische normen die een eerlijke cultuur
bewerkstelligen.
Tijdens het identificeren van frauderisico’s hebben wij frauderisicofactoren geëvalueerd, welke we met het Bestuur en met
de Raad van Commissarissen hebben besproken. Frauderisicofactoren zijn gebeurtenissen en omstandigheden die duiden
op een stimulans of druk om fraude te plegen of die een gelegenheid scheppen om te frauderen. We hebben ook factoren
ingeschat in relatie tot het niet voldoen aan wet- en regelgeving die direct of indirect van invloed zijn op de jaarrekening.
Wij hebben, op basis van de controlestandaard, de volgende voorgedefinieerde frauderisico’s die relevant zijn voor onze
controle geadresseerd:
• frauderisico ten aanzien van de opbrengstverantwoording voor Tafelspelen en Speelautomaten en geld en geldwaarden;
• frauderisico ten aanzien van het doorbreken van interne beheersing door management.
In onze controlewerkzaamheden hebben we de interne beheersing relevant voor het mitigeren van deze risico’s geëvalueerd en gegevensgerichte controlewerkzaamheden, waaronder detailcontroles van (administratieve) journaalposten en
documentatie ten aanzien van de geldwaarden, verricht.
Onze controlewerkzaamheden zijn niet vergelijkbaar met een specifiek fraudeonderzoek dat vaak diepgaander van aard
zal zijn.
De uitgevoerde werkzaamheden inzake het adresseren van frauderisico’s en het risico op het niet voldoen aan wet en
regelgeving hebben niet tot bevindingen geleid die in deze controleverklaring moeten worden gerapporteerd.
Wij hebben de bevindingen geëvalueerd, inclusief het door het management getroffen redresserende maatregelen, welke
maatregelen bevredigend zijn in de context van onze controle.
Voor details ten aanzien van het geïdentificeerde frauderisico verwijzen wij naar de kernpunten van onze controle zoals
opgenomen in deze controleverklaring.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het belangrijkst waren
tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Commissarissen
gecommuniceerd, maar vormen 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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OPBRENGSTVERANTWOORDING TAFELSPELEN, SPEELAUTOMATEN EN GELD EN GELDWAARDEN

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 deze transacties, de voorraden geld en geldwaarden in beheer bij kassier functionarissen in de
casinovestigingen.
Onze aanpak
Onze werkzaamheden waren voornamelijk gericht op het testen van de effectiviteit van de werking van interne beheersmaatregelen met betrekking tot de beschikking en bewaring van geld en geldwaarden alsmede het toezicht op de geldverwerking. Deze interne beheersingsmaatregelen
betreffen onder meer de dagelijkse inventarisatieprocedures, functiescheidingen bij de geldverwerking en cameratoezicht. Gedurende het jaar
hebben wij op onaangekondigde momenten inventarisaties van geld en geldwaarden bijgewoond om vast te stellen dat de procedures zijn gevolgd
en dat de uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de opgemaakte kasstukken. Daarnaast hebben wij de aansluiting van de financiële administratie
met deze opgemaakte kasstukken vastgesteld.
Onze observatie
Op basis van de door ons uitgevoerde procedures hebben wij voldoende zekerheid verkregen over de juistheid en volledigheid van de transacties
chartaal geld en de stand van de voorraden geld en geldwaarden per jaareinde.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• Introductie (pagina 3 tot en met 6);
• Over Holland Casino (pagina 7 tot en met 10);
• Verslag van het Bestuur (pagina 12 tot en met 58);
• Governance (pagina 60 tot en met 79);
• Overige gegevens (pagina 134 tot en met 141);
• Overige informatie (pagina 143 tot en met 147).
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.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
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.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de informatie die op basis van
Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening
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 om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het Bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.
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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.
Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de controle van de jaarrekening is opgenomen
in de bijlage bij deze controleverklaring. Deze beschrijving vormt onderdeel van onze controleverklaring.
Den Haag, 3 april 2019
KPMG Accountants N.V.
R.R.J. Smeets RA

Bijlage:
Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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BIJLAGE BIJ DE CONTROLEVERKLARING
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden
te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een entiteit haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op
en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of
de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de
volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de Raad van
Commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden
door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het
maatschappelijk verkeer is.
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OVERZICHT VESTIGINGEN
HOLLAND CASINO HOOFDKANTOOR
Neptunusstraat 71
2132 JP Hoofddorp
(023) 565 95 65

HOLLAND CASINO NIJMEGEN
Waalkade 68
6511 XP Nijmegen
(024) 381 63 81

HOLLAND CASINO AMSTERDAM CENTRUM
Max Euweplein 62
1017 MB Amsterdam
(020) 521 11 11

HOLLAND CASINO ROTTERDAM
Weena 624
3012 CN Rotterdam
(010) 206 82 06

HOLLAND CASINO AMSTERDAM WEST
La Guardiaweg 61
1043 DE Amsterdam
(020) 304 83 04

HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN
Kurhausweg 1
2587 RT Den Haag
(070) 306 77 77

HOLLAND CASINO BREDA
Kloosterplein 20
4811 GP Breda
(076) 525 11 00

HOLLAND CASINO UTRECHT
Overste den Oudenlaan 2
3527 KW Utrecht
(030) 750 47 50

HOLLAND CASINO EINDHOVEN
Heuvel Galerie 134
5611 DK Eindhoven
(040) 235 73 57

HOLLAND CASINO VALKENBURG
Kuurpark Cauberg 28
6301 BT Valkenburg a/d Geul
(043) 609 96 00

HOLLAND CASINO ENSCHEDE
Boulevard 1945 105
7511 AM Enschede
(053) 750 27 50

HOLLAND CASINO VENLO
Magalhaesweg 4
5928 LN Venlo
(077) 750 26 00

HOLLAND CASINO GRONINGEN (tijdelijke vestiging)
Europaweg 10 (Sontplein)
9723 AS Groningen
(050) 317 23 17

HOLLAND CASINO ZANDVOORT
Badhuisplein 7
2042 JB Zandvoort
(023) 574 05 74

HOLLAND CASINO LEEUWARDEN
Heliconweg 56
8914 AT Leeuwarden
(058) 750 22 22

GAMING & CASINO SERVICES B.V.
Industrieweg 29
3044 AS Rotterdam
(010) 524 11 50
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VIJFJARENOVERZICHT
VIJFJAAROVERZICHT
bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

2018

2017

2016

2015

2014

Rekening van baten en lasten
Baten voor belasting 1

656,5

639,2

607,4

575,3

520,2

Belastingen

-182,4

-170,5

-161,9

-153,0

-137,1

Nettobaten

474,1

468,7

445,5

422,3

383,1

11,4

29,0

0,0

0,0

0,0

485,5

497,7

445,5

422,3

383,1

Verzekeringsclaim
Totale baten
Bedrijfslasten excl. bijzondere lasten

-403,3

-400,2

-363,9

-351,0

-345,5

Bijzondere baten en lasten

-

-

-

-

-22,9

Financiële baten en lasten

0,4

-

-0,2

-0,8

-2,7

Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de
‘equity’-methode

0,1

0,5

0,3

0,3

-

Totaal lasten

-402,8

-399,7

-363,8

-351,5

-371,1

Resultaat voor vennootschapsbelasting

82,7

98,0

81,7

70,8

12,0

Vennootschapsbelasting

-23,2

-24,5

-7,6

-

-

59,5

73,5

74,1

70,8

12,0

2

Resultaat na belasting
Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 3

-

-

-

-0,1

-

59,5

73,5

74,1

70,7

12,0

222,8

211,3

184,3

110,1

54,9

Balans
Eigen vermogen
Langlopende verplichtingen
Balanstotaal
Investeringen in materiële vaste activa in het jaar

17,2

17,3

12,6

10,1

43,4

342,4

330,9

305,5

241,5

214,9

53,3

71,6

65,3

26,8

18,0
69,7

Kasstroom uit operationele activiteiten

133,4

83,5

101,2

100,5

EBITDA excl. bijzondere lasten

114,9

140,8

106,5

106,3

77,1

EBITDA

114,9

140,8

106,5

106,3

54,2

EBIT

82,2

97,5

81,6

71,4

14,7

1. De baten voor belasting van de jaren 2014 t/m 2016 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. De koersresultaten worden nu gepresenteerd
onder de financiële baten en lasten.
2. Wettelijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd t/m 2015.
3. In de boekjaren tot en met 2014 zijn de vergelijkende cijfers opgesteld volgens de RJ, vanaf 2015 volgens IFRS.
Omzetcategorieën (in procenten van totaal)
Opbrengst Tafelspelen

40,5

40,0

41,7

40,5

41,1

Opbrengst Speelautomaten

51,8

52,0

50,3

51,1

49,7

3,5

3,7

3,8

4,0

4,2

Troncopbrengst/tips
Opbrengst Food & Beverage

3,7

3,7

3,6

3,3

3,9

Overige baten

0,5

0,6

0,7

1,0

1,1

Verhoudingsgetallen
Winstmarge (in procenten)

12,6

15,7

16,7

16,8

3,1

Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten exclusief
bijzondere lasten)

59,9

56,4

57,0

57,4

59,1

Vergelijking met vorig jaar (in procenten)
Baten voor kansspelbelasting

2,7

5,2

5,6

10,6

3,4

Bedrijfslasten

0,8

10,0

3,7

-4,7

-2,6

Bedrijfslasten excl. bijzondere lasten

0,8

10,0

3,7

1,6

-4,1
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OVER DIT VERSLAG
REIKWIJDTE EN AFBAKENING VAN HET VERSLAG
Dit is het jaarverslag van staatsdeelneming Holland Casino N.V.. Het verslag beslaat het boekjaar 2018 dat loopt van
1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Dit verslag heeft betrekking op alle activiteiten van Holland Casino en haar
medewerkers, er wordt niet gerapporteerd over onderaannemers en/of toeleveranciers.
PRESENTATIE VAN INFORMATIE
Het jaarverslag bestaat uit het verslag van het Bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen en de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van Holland Casino N.V. De geconsolideerde jaarrekening 2018 is opgemaakt in
overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS). De financiële informatie opgenomen in dit
jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW). Het in dit jaarverslag opgenomen verslag van het Bestuur is opgesteld met inachtneming van artikel 391 van
Boek 2 BW.
GEMAAKTE KEUZES EN SCOPE
Holland Casino rapporteert in dit verslag ook over materiële en maatschappelijk relevante onderwerpen zoals de
governance en onze rol in het maatschappelijke verkeer en als werkgever. Het Preventiebeleid kansspelen, de anti
witwas-aanpak, het personeelsbeleid en risicomanagement komen hierbij aan de orde. De selectie van niet-financiële
indicatoren hangt hiermee samen.
GRI (Global Reporting Initiative) is de internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving.
Het jaarverslag van Holland Casino is opgesteld op basis van de GRI 4-richtlijnen en is in overeenstemming met de core
optie. De GRI-inhoudsopgave is te vinden op de website van Holland Casino. Holland Casino heeft geen externe assurance
verkregen op de GRI 4-richtlijnen, omdat zij de accountant daartoe niet de opdracht heeft gegeven.
Holland Casino neemt deel aan de Transparantiebenchmark (TB), een tweejaarlijks onderzoek naar de inhoud en
kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen, en eindigde in 2017 op plaats
128 van de 254 (2016: 110 van de 253).
REACTIES OP HET VERSLAG
We ontvangen graag reacties ter verbetering van ons verslag. Uw vragen of opmerkingen kunt u naar ons mailen via
jaarverslag@hollandcasino.nl.
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BEGRIPPENLIJST
AO/IB
AVG
B.V.
BW
Cao
CEO
CFO
COSO
CRUKS
FIU
GCS
GDPR
GRI
IFRS
Koa
Ksa
MOT
MVO
N.V.
NMi
NPS
OR
PBK
Rau
RCS
RvC
SW
TB
WDR
Wft
Wok
Wwft

Administratieve organisatie en interne beheersing
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Besloten vennootschap
Burgerlijk Wetboek
Collectieve arbeidsovereenkomst
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Centraal register uitsluiting kansspelen
Financial Intelligence Unit
Gaming & Casino Services B.V.
General Data Protection Regulation
Global Reporting Initiative
International Financial Reporting Standards
Kansspelen op afstand
Kansspelautoriteit
Wet melding ongebruikelijke transacties
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Naamloze vennootschap
Nederlands Meetinstituut
Net Promotor Score
Ondernemingsraad
Preventiebeleid Kansspelen
Resultaatafhankelijke uitkering
Risicobeheersings- en controlesysteem
Raad van Commissarissen
Sanctiewet
Transparantiebenchmark
Winstdelingsregeling
Wet financieel toezicht
Wet op de kansspelen
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
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