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JAARVERSLAG 2019

VO O RWO O R D VA N D E B E S T U U R S VO O R Z I T T E R
Voor u ligt ons jaarverslag over het jaar 2019. Het jaar waarin Holland Casino een sterk resultaat heeft geboekt. Maar terwijl u dit leest is er een
nieuwe werkelijkheid ontstaan als gevolg van de wereldwijde coronacrisis die Nederland en dus ook Holland Casino stevig raakt. Voordat we in
dit jaarverslag gaan terugblikken wil ik eerst mijn waardering uitspreken voor alle mensen die dagelijks bezig zijn om samen ons land door deze
uitdagende tijd te loodsen. Onze gezondheid en veiligheid blijft het belangrijkste wat er is.
In 2019 heeft Holland Casino een sterk jaar doorgemaakt. Daar zijn we trots op.
Dat is te danken aan de heldere keuzes die in onze meerjarenstrategie zijn
gemaakt en die door onze 4.000 medewerkers worden gedragen. Een strategie
die is gericht op het centraal stellen van onze trouwe gasten. Het nieuwe gasten
ons laten ontdekken in onder meer het succesvolle door Holland Casino zelf
ontwikkelde NXT. En alle gasten kennis te laten maken met onze unieke beleving
en innovatie in spel, entertainment en F&B. Een strategie die mede gebouwd is
op de toewijding en het vakmanschap van onze medewerkers; op continu willen
verbeteren. Elke dag weer.
De toekomst van onze onderneming wordt niet alleen gebouwd op dagkoersen
maar juist ook op de lange termijn waarbij gasttevredenheid, onze maatschappe
lijke opdracht én verantwoordelijkheid, het aanbieden van veilig en verantwoord
spel, en rendement ultiem met elkaar in balans moeten zijn en blijven.
Wij kunnen als Holland Casino niet bestaan zonder een sterke verankering in de
maatschappij. We doen dat zowel binnen als buiten onze muren. Zo laten we
ons zien op festivals en in concertzalen, en ondersteunden we Maarten van der
Weijden bij zijn recordpogingen voor zijn goede en belangrijke doel. Tegelijk
werken we intensief samen met andere grote Nederlandse merken als KLM,
Heineken en Albert Heijn. Daarmee hebben we ook in 2019 veel bereikt en
daarom worden deze partnerships in dit jaarverslag nader uitgelicht.
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verder nadrukkelijk en relevant op
de kaart zetten van Holland Casino. Een groot compliment aan het bedrijf en al
haar medewerkers, voor en achter de schermen, dat dit is gelukt. Het is geen doel
op zichzelf maar wel van essentieel belang om de verbinding met alle lagen van

onze maatschappij aan te kunnen blijven gaan. Die verbinding is van grote
waarde bij de enorme veranderingen en sterke toename van de concurrentie die
het bedrijf de komende tijd intensief zal gaan ondervinden. Als Holland Casino
hebben wij altijd het verschil willen maken en dat is momenteel belangrijker
dan ooit tevoren.
Het afgelopen jaar hebben we beduidend meer gasten mogen verwelkomen voor
een avond uit in onze 14 vestigingen. Tegelijkertijd is het goed dat dit gepaard
gaat met onder andere een blijvende scherpte op ons gewaardeerde preventie
beleid. Ook op dat complexe vlak wordt terecht steeds meer van ons gevraagd.
In 2020 zal deze ingewikkelde balans verder door ons moeten worden geborgd
terwijl tegelijk de grote veranderingen die de politiek van ons vraagt aangaande
het rookbeleid, toenemende regeldruk en de opening van de online markt goed
zullen trachten vorm te geven.
Het jaar 2020 zou vanzelfsprekend ook het jaar zijn waarin we onze strategie
HC2020 afronden en onze vernieuwde strategie HC2023 neerzetten. Aan die
ambitie is ten tijde van het verschijnen van dit jaarverslag niets veranderd,
maar ze is wel in een ander licht komen te staan als gevolg van de economische
effecten van het coronavirus dat zijn weerslag gaat hebben ook op ons bedrijf.
Ik zie mijn recente herbenoeming als bestuursvoorzitter dan ook vooral als
opdracht om Holland Casino samen met ons managementteam en alle collega’s
door deze uitdagende tijd te loodsen. Ik ben er van overtuigd dat wij in oprechte
samenwerking met alle stakeholders ook deze uitdaging het hoofd gaan bieden.
Erwin van Lambaart
CEO Holland Casino
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€ 728,9 MLN
T O TA L E B R U T O B AT E N

+ 11,0%

€ 89,6 MLN
R E S U LTA AT V O O R V P B *

+ 8,3%

1,2 MLN
GASTEN

+ 9,8%

2.992 FTE
MEDEWERKERS

+ 2,5%

546.068
COUVERTS

*VPB: Vennootschapsbelasting

29
N E T P R O M OT E R S C O R E

29

€ 288,9 MLN
O P B R E N G S T TA F E L S P E L E N

+ 8,7%

6,2 MLN
BEZOEKEN

+ 8,3%

4,8 %
ZIEKTEVERZUIM

- 0,1%

3.966.240
KOPJES KOFFIE
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2019 IN CIJFERS TEN OPZICHTE VAN 2018
€ 117
GEM. BESTEDING PER BEZOEK

+ 2,5%

€ 383,5 MLN
O P B R E N G S T S P E E L A U T O M AT E N

+ 12,8%

5,1x
BEZOEKFREQUENTIE

- 1,4%

25.105
PBK-GESPREKKEN

+ 4,8%

942.540
BITTERBALLEN
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KERNCIJFERS
G E C O N S O L I D E E R D E R E K E N I N G V A N B AT E N E N L A S T E N

BALANS

bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

Brutobaten
Kansspelbelasting

2019

2019

2018

728,9

656,5

Eigen Vermogen

244,2

222,8

-202,4

-182,4

Langlopende verplichtingen*

154,6

17,2

474,1

Kortlopende verplichtingen*

132,7

102,4

O V E R I G E K E N G E TA L L E N
2019

2018

439

448

6.515

6.490

6.221

5.743

117

114

Aantal medewerkers (exclusief stand-by medewerkers en stagiaires)
waarvan Gaming & Casino Services B.V.

4.033
69

3.949
50

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

2.992
67

2.920
49

Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten)

58,9

59,9

Nettobaten per gemiddelde fte (in duizenden euro)

178

166

Nettobaten
Afwikkeling claim

2018

526,5
7,2

11,4

Totale baten

533,7

485,5

Bedrijfslasten

-442,5

-403,3

Brutobedrijfsresultaat

91,2

82,2

Financiële baten en lasten

-1,8

0,4

Aandeel in resultaat deelnemingen

0,2

0,1

Resultaat voor vennootschapsbelasting

89,6

82,7

Vennootschapsbelasting

-22,0

-23,2

67,6

59,5

–

–

67,6

59,5

139,5

133,4

12,8

12,6

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

Aantal speeltafels
Aantal speelautomaten (in vestigingen)
Bezoeken
Aantal bezoeken (in duizenden)
Besteding per bezoek (in euro)
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.
* Per 1 januari 2019 past Holland Casino IFRS 16 Leaseovereenkomsten voor het eerst toe, op basis van de aangepaste
retrospectieve benadering. Volgens deze benadering worden de vergelijkende cijfers niet aangepast.
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HOOFDSTUK 1 – OVER HOLLAND CASINO

HOOFDSTUK 1

OVER HOLLAND
CA S I N O
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HOOFDSTUK 1 – OVER HOLLAND CASINO

P R O F I E L VA N D E O N D E R N E M I N G
Holland Casino is méér dan een casino: behalve kansspelen blinkt ons bedrijf uit in
gastvrijheid, entertainment, spelbegeleiding en preventie.
Wij bieden aan ruim 6,2 miljoen bezoekers
per jaar een totaalbeleving die uniek is in de
Nederlandse uitgaanswereld, en nemen onze
verantwoordelijkheid op het gebied van veilig
en verantwoord spel, zoals dat ook conform
onze maatschappelijke opdracht verwacht kan
worden. Deze pijlers zijn ook van toepassing op
het online casino dat wij na de vergunning
aanvraag naar onze wens medio 2021 mogen
exploiteren.
Holland Casino biedt drie productgroepen aan:
tafelspelen, een brede variatie aan speelauto
maten en Food & Beverage (F&B), met een groot
aantal bars en restaurants. Holland Casino wil
innovatief en trendsettend zijn in het aanbod
aan de gast. We zijn continu op zoek naar
nieuwe spelconcepten (zoals NXT voor de
beginnende speler) en culinaire concepten
(zoals Global dining in Amsterdam West-Sloter
dijk), en naar vernieuwing in onze partnerships
op het gebied van commercie en entertain
ment. Maar ook benutten we steeds vaker onze
maatschappelijke waarde, samen met bijvoor
beeld verzorgingshuizen en goede doelen.
Sinds december 2018 zijn we weer compleet
met veertien vestigingen. Het hoofdkantoor
van Holland Casino staat in Hoofddorp.

Er werken in totaal 4.033 medewerkers.
In 2019 werden brutobaten van 728,9 miljoen
euro gerealiseerd. De kernactiviteiten Tafelspelen
en Speelautomaten zorgen voor het grootste
deel van de omzet. F&B is een steeds belang
rijker onderdeel van onze kernactiviteiten en
een onmisbare voorwaarde voor een optimale
gastbeleving. 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.
Met de intrekking door het kabinet van het
wetsvoorstel wijziging Wet op de kansspelen
vanwege modernisering van het speelcasino
regime in mei 2019, blijft Holland Casino
(vooralsnog) een staatsdeelneming, ook als
zij straks in de online kansspelmarkt opereert.
De kanalisatieplicht die hieruit voortkomt
(voorkomen dat spelers illegaal spelen) zal
Holland Casino ook in haar multichannelaanbod met de hoogste prioriteit, en onder
toezicht van de Kansspelautoriteit (Ksa),
toepassen.

R A A D VA N C O M M I S S A R I S S E N

AUDIT

BESTUUR

ONDERNEMINGSRAAD

GAMING & SERVICES

FINANCE & CONTROL

HUMAN RESOURCES

INFORMATIEVOORZIENING

MARKETING & E-COMMERCE

SECURITY & RESPONSIBLE GAMING

CORPORATE COMMUNICATIE

LEGAL & COMPLIANCE

INKOOP, RISK, PMO

ZUID NEDERLAND

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

GAMING
& CASINO
SERVICES
B.V.

Breda
Eindhoven
Nijmegen
Rotterdam
Valkenburg
Venlo
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Bij Holland Casino vinden we dat spelen in iedereen zit. Wij willen gasten in onze casino’s een geweldige beleving bieden.
Dit doen we met onze uitmuntende gastvrijheid, onze spelinnovatie en ons aantrekkelijke F&B-aanbod.
Om onze gasten die 9+ ervaring te bieden, investeren we in het persoonlijke contact.
Onze medewerkers kennen de wensen en behoeften van onze bezoekers als
geen ander en weten deze verwachtingen keer op keer te overtreffen. Tegelijk zijn
onze mensen alert als het spel voor gasten een probleem dreigt te worden en
hebben wij, in nauwe samenwerking met onze toezichthouder, onze processen
hierop ingericht.

Veilig en verantwoord spel is ook onderwerp van de dialoog met de aandeel
houder. Onze visie, missie en ambitie hebben we vertaald in de strategie HC2020.
Deze bestaat uit vijf pijlers die gezamenlijk voor een gezonde en toekomst
bestendige onderneming zorgen, en voor de toegevoegde waarde voor de
samenleving waartoe Holland Casino zich als staatsdeelneming en vanuit
intrinsieke overtuiging toe verplicht voelt.

VISIE

MISSIE

AMBITIE

STRATEGIE

Spelen zit in iedereen.

Wij brengen
het spannendste
spel, altijd gastvrij
en betrokken.

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

Wij bouwen duurzame, persoonlijke
relaties met onze gasten.

HOOFDSTUK 1 – OVER HOLLAND CASINO

M I S S I E , V I S I E E N S T R AT E G I E

Onze strategie is gebaseerd op vijf pijlers:
medewerkers
samenleving
gasten
innovatie
partnerships
8

PA R T N E R S H I P S
MEDEWERKER

− Strategische partnerships versterken
Holland Casino in een dynamische markt

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

HOOFDSTUK 1 – OVER HOLLAND CASINO

S T R AT E G I S C H E P I J L E R S

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

I N N O V AT I E
− Vernieuwing en verbetering van
concepten en producten
− Realiseren online propositie
− Kiezen voor omnichannel

GAST
− Investeren in gastbeleving
− Optimaal en verantwoord gebruik
maken van data
− Inspelen op wensen nieuwe generaties
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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
Food & Beverage
Vestigingen

RENDEMENT VOOR DE
AANDEELHOUDER
BEDRIJFSACTIVITEITEN

BIEDEN 9+ BELEVING AAN
ONZE GASTEN

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

HOOFDSTUK 1 – OVER HOLLAND CASINO

W A A R D E C R E AT I E M O D E L

STRATEGISCHE PIJLERS
Medewerkers
Samenleving
Gasten

Innovatie
Partnerships
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H O O F D S T U K 2 – V E R S L AG VA N H E T B E S T U U R

HOOFDSTUK 2

V E R S L A G VA N
HET BESTUUR
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Een solide, toekomstbestendige koers leidde in 2019 tot een sterk financieel jaar.
Tegelijk neemt de waardering van gasten verder toe. CEO Erwin van Lambaart en
CFO Ruud Bergervoet over het succes en over de uitdagingen. “Het anticiperen op
risico’s en nieuwe regels is onderdeel van onze core business geworden.”
Vorig jaar zeiden we dat we in 2019 na de
hink en de stap, ‘de sprong’ moesten
maken. Hebben we die ook gemaakt?

E R W I N VA N L A M B A A R T
CEO

RUUD BERGERVOET
CFO

Van Lambaart: “Jazeker, en we zijn ook nog goed
geland. De puzzelstukken zijn in elkaar gevallen.
Dat is niet alleen aan de nieuwe vestigingen
Amsterdam West-Sloterdijk en Groningen te
danken die nu 100% meetellen, of aan het
economisch tij. Het is vooral ook een beloning
voor alle strategische programma’s van de
afgelopen jaren. We hebben voortgang
geboekt op spelinnovatie, F&B en gastvrijheid.
We hebben ons succesvol op nieuwe gasten
gericht en de beleving is omhooggegaan,
waardoor gasten sneller terugkomen. We hebben
onze marketing en ons partnershipbeleid
professioneler ingevuld. Er is meer integratie
tussen idee en uitvoering, meer afstemming
tussen hoofdkantoor en vestigingen. Een groot
compliment aan iedereen; we hebben veel
gevraagd van collega’s en zij hebben dit goed
opgepakt. Flexibel, enthousiast en trots hebben
zij de strategie omarmd.”

H O O F D S T U K 2 – V E R S L AG VA N H E T B E S T U U R

‘DE PUZZELSTUKJES ZIJN
I N E L K A A R G E VA L L E N ’

Bergervoet: “Met het passeren van de
Wet Kansspelen op Afstand is een belangrijke
stap gezet in het verder vormgeven van onze
toekomst. Afgelopen jaar hebben we de
organisatie hier nader op ingericht en zijn we de
partnerships aangegaan die ons verder moeten
brengen, neem Playtech met ons online casino.
De extra tijd die we door het uitstel hebben
gekregen zien we als een kans omdat we nu
dat extra half jaar goed kunnen gebruiken om
nóg beter beslagen ten ijs te komen.”
Van Lambaart: “We kregen begin vorig jaar
eindelijk duidelijkheid over een paar belangrijke
thema’s. De privatisering gaat voorlopig niet
door, we blijven vooralsnog staatsdeelneming en
dat geeft helderheid. We houden de regie over
onze toekomst. Vergeleek ik het vorig jaar nog
met een hink-stap-sprong, nu voelt het meer
als de steeple chase. Dan kijk je naar de lange
termijn. Je moet stamina hebben om het lang
vol te houden, én accepteren dat je af en toe
een hindernis op de weg vindt. Dat zet je aan,
spring je, en haal je natte sokken. En dan ga je
weer door.”
12

Van Lambaart: “We hebben de nieuwe NXT-zone in Scheve
ningen geopend. We hebben onze partnerships met de Toppers,
Tino Martin en Maarten van der Weijden tot een succes gemaakt.
De eerste paal in Utrecht is ceremonieel geslagen. Tel hierbij op
de samenwerkingen met onder andere Albert Heijn, KLM en
Heineken, hoogtepunten volop.”
Bergervoet: “Een groot project als Play Digital heeft talloze
mijlpalen. De omvang en de impact ervan is voor de buiten
wereld minder zichtbaar, maar ze worden stuk voor stuk op
waarde geschat. Dat geldt net zo goed voor de nieuwbouw,
maar ook voor alle projecten binnen IT, HR of marketing.”

Een onverwachte horde voor 2020 is uiteraard het
coronavirus, maar ook zaken als het rookverbod houdt
jullie bezig. Welke impact heeft dit alles op het bedrijf?
Van Lambaart: “We weten zeker dat het coronavirus enorme
impact heeft op de hele wereld, op Nederland en ook op
Holland Casino. Maar hoe groot deze impact is, weten we op
dit moment nog niet. Wij bereiden ons voor op verschillende
scenario’s om de continuïteit van Holland Casino te waarborgen.
Een andere uitdaging is de versnelde invoering van het rook
verbod. Wij ondersteunen de ambitie van de overheid naar een
rookvrije generatie in 2040 en we wisten dat het eraan zat te
komen, alleen niet op deze korte termijn. Dat is lastig, want je
hebt al je lange termijn plannen hierop geënt. Ineens moeten
we voor veertien vestigingen nieuwe, soms rigoureuze
verbouwingsplannen maken. Ons doel is een goede balans
tussen onze kanalisatie-opdracht, de gastvrijheidsbeleving
en de maatschappelijke gezondheid. Om de openbare orde en
veiligheid optimaal te waarborgen realiseren we nu buiten

H O O F D S T U K 2 – V E R S L AG VA N H E T B E S T U U R

In 2018 vielen er twee openingen te vieren, met
Amsterdam West-Sloterdijk en Groningen. In 2021 ook,
als de nieuwe casino’s in Venlo en Utrecht open gaan.
Wat waren de hoogtepunten vorig jaar?

ruimtes achter geregistreerd gebied, zodat onze gasten niet
buiten op de stoep komen te staan. Dat vergt veel van de
flexibiliteit van de organisatie en onze gasten. Maar in goed
overleg met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
Koninklijke Horeca Nederland gaan we het oplossen.”
Bergervoet: “Je ziet dat de maatschappij en de politiek anders
aan gaan kijken tegen een aantal thema’s. De toename van
regeldruk is tegenwoordig een gegeven. Het anticiperen daarop,
net als op de risico’s, is onderdeel van onze core business
geworden. We hebben er begrip voor, ondersteunen het ook,
maar constateren tegelijk dat het soms verregaande en
ingrijpende gevolgen heeft voor onze bedrijfsvoering.”

Geldt dit ook voor de nieuwe, aangescherpte Wwft?
Bergervoet: “Je ziet hier dat wij aan wetgeving moeten voldoen
die eigenlijk voor andere sectoren is bedoeld. Het is dan
one-size-fits-all. De nieuwe Wwft is een goed voorbeeld. Het is
voor een casino-onderneming lastig die vertaalslag te maken,
want we hebben niet dezelfde kennis en instrumenten als
bijvoorbeeld de banken. Maar als staatsdeelneming hebben we
een voorbeeldfunctie en gaan we hier constructief mee om.”

‘We treden de wereld
opener tegemoet,
laten letterlijk meer
daglicht binnen’

Van Lambaart: “Het tegengaan van criminaliteit is een belang
rijk onderdeel van ons beleid. Door onze alertheid lopen mensen
bij ons tegen de lamp die bij andere casino’s in Europa hun gang
konden gaan. Dat betekent dat we iets goed doen. Die aandacht
voor veilig en verantwoord spel is ook waarin we onderschei
dend zijn als we straks online gaan.”

De buitenwereld verwacht steeds meer transparantie.
Gaan we daar goed mee om?
Van Lambaart: “Ja dat denk ik wel. Die ontwikkeling heeft ons
nog alerter gemaakt en we hebben principieel andere keuzes
gemaakt. We waren in het verleden niet altijd even transparant.
13

H O O F D S T U K 2 – V E R S L AG VA N H E T B E S T U U R

Nu treden we opener de wereld tegemoet. We laten letterlijk
meer daglicht binnen in onze casino’s. Dat ‘openklappen’ van de
organisatie zie je terug in onze houding tegenover stakeholders
en aandeelhouder, maar bijvoorbeeld ook in onze business
contacten: we worden vaker uitgenodigd op belangrijke
congressen om ons verhaal te vertellen, we komen naar de open
dagen van opleidingen, we gaan partnerships aan met sterke
Hollandse A-merken. We participeren, zijn aanwezig in de
wereld. Niet omdat we dat moeten maar omdat we dat wíllen.”
Bergervoet: “De kracht van ons merk, reputatie en onze
aantrekkelijkheid als werkgever zijn verbeterd. We stijgen op de
ranglijsten van MT500 en Elsevier, waarmee we in onze sector
bij de beste bedrijven van Nederland horen, voor bijvoorbeeld
Pathé en Starbucks en na alleen De Efteling. Nederland ziet dat je
bij ons aan het juiste adres bent voor een mooie én verantwoor
delijke avond uit. Hier werken we hard aan, en tegelijk verbaast
het niet. Iedereen bij ons heeft de intrinsieke motivatie om een
echte 9+ gastbeleving te bieden.”

Financieel was dit een van de beste jaren uit de
geschiedenis van Holland Casino. Hoe valt dat nog
te overtreffen?
Van Lambaart: “Dat we een sterk, toekomstbestendig bedrijf
blijven en onze maatschappelijke opdracht goed invullen vind
ik belangrijker dan de cijfers over één jaar. Wij doen aan
winstóptimalisatie, niet aan winstmáximalisatie. In de praktijk
betekent dit dat de beleving en het welzijn van gasten én het
werkplezier van onze medewerkers centraal staat. Als dat goed
zit, volgen de resultaten vanzelf. Je ziet nu hoe hoog we op een
sterk fundament kunnen bouwen. Dat is tijdens deze uitdagende
tijden een geruststellende constatering.”
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NAAR BUITEN

I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019

‘EEN CASINO MAAKT
E E N S TA D C O M P L E T E R ’

Werd in 2018 de eerste steen gelegd van het nieuwe casino in Venlo, vorig jaar
vorderde de bouw gestaag en werd op 17 december de dakkoepel geplaatst.
Burgemeester Antoin Scholten volgt het op de voet.
Vanuit zijn werkkamer kan hij het nieuwe casino
nét niet zien, maar hij rijdt er geregeld langs.
Kan ook niet anders, gezien de ligging naast
de snelweg. Liever had hij ‘m misschien in het
stadscentrum gezien, maar hij snapt het ook
wel: Holland Casino Venlo is een van de best
draaiende casino’s van Nederland. En dan
wil je goed bereikbaar zijn. “Venlo ligt op de
nieuwe zijderoute”, vertelt hij. Het is de
westelijke hub tussen de Randstad en Europa,
vlakbij bij het Roergebied. En omdat in
Duitsland de casino’s wat minder gezellig zijn,
komen onze oosterburen in grote getalen naar
Venlo. “Een casino maakt een stad completer”,
vindt Scholten. “Het is een extraatje in je
aanbod aan de inwoners en aan de regio.
Tegelijk geeft een casino een stad cachet.
Het nieuwe pand wordt een geweldige

eyecatcher, een landmark. Zie je het casino,
dan weet je waar je bent.”
Op één lijn
De samenwerking met Holland Casino is open
en constructief, vertelt Scholten. Het duurde
even voor de locatie definitief was, maar over de
uitgangspunten van het casino zelf waren ze het
snel eens. “In Venlo hechten we erg aan duurzaam,
cradle-to-cradle bouwen. Dit gemeentehuis is
er een voorbeeld van. Die wens hebben we ook
bij Holland Casino neergelegd, en gelukkig
zaten we op één lijn.”

A N T O I N S C H O LT E N

BU R G E M E E S T E R VA N V E N LO

Naar verwachting opent het nieuwe casino
medio 2021 zijn deuren. Tot die tijd blijft
iedereen van harte welkom in het huidige
pand aan de Magalhaesweg.
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R E K E N I N G V A N B AT E N E N L A S T E N
(x miljoen euro)

2019

2018

Opbrengst Tafelspelen

288,9

265,8

Opbrengst Speelautomaten

383,5

340,0

Troncopbrengst/tips

25,5

23,0

Opbrengst Food & Beverage

27,4

24,4

Overige baten

3,6

Brutobaten
Kansspelbelasting

-202,4

Nettobaten
Afwikkeling claim

Personeelskosten
Operationele kosten

-182,4

7,2

474,1
11,4

533,7
-54,1

485,5
-32,7

-260,8

-241,6

-127,6

-129,0

Bedrijfslasten

-442,5

Brutobedrijfsresultaat

-403,3

91,2

82,2

Financiële baten en lasten

-1,8

0,4

Aandeel in resultaat deelnemingen

0,2

0,1

Resultaat voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (VPB)
Resultaat na belasting

89,6
-22,0

82,7
-23,2

67,6

59,5

(x miljoen euro)

2019

2018

Resultaat voor vennootschapsbelasting

89,6

82,7

1,8

-0,4

BEREKENING EBITDA

Financiële baten en lasten
Aandeel in resultaat deelnemingen

-0,2

-0,1

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

54,1

32,7

145,3

114,9

EBITDA

De brutobaten voor kansspelbelasting in 2019 bedroegen
728,9 miljoen euro, een stijging van 72,4 miljoen euro ten
opzichte van 2018 (656,5 miljoen euro). Het aantal bezoeken
steeg naar 6,2 miljoen in 2019 (2018: 5,7 miljoen), waarbij de
gemiddelde besteding per bezoek licht toenam met 2,5 procent,
van 114 euro in 2018 naar 117 euro in 2019.

656,5

526,5

Totale baten
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

3,3
728,9

Baten
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FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

De opbrengst Tafelspelen inclusief de omzet van de
Multi Roulettes steeg met 23,1 miljoen euro (8,7 procent) naar
288,9 miljoen euro ten opzichte van 2018 (265,8 miljoen euro).
De opbrengst Speelautomaten steeg in 2019 naar 383,5 miljoen
euro (2018: 340,0 miljoen euro); een groei van 43,5 miljoen euro
(12,8 procent). Deze stijging wordt, naast de toename in het
aantal bezoeken, mede veroorzaakt door het full-year effect
van de in 2018 geopende casino’s in Amsterdam West-Sloterdijk
en Groningen.
De troncopbrengst (inclusief ontvangen fooien voor Horeca
en Front Office-activiteiten) steeg met 2,5 miljoen euro naar
25,5 miljoen euro (2018: 23,0 miljoen euro). De opbrengst
Food & Beverage steeg met 3,0 miljoen euro naar
27,4 miljoen euro.
De baten van 7,2 miljoen euro hebben betrekking op de
afwikkeling van een juridische claim in verband met de
vestiging Amsterdam West-Sloterdijk.

Lasten
De bedrijfslasten stegen in 2019 naar 442,5 miljoen euro
(2018: 403,3 miljoen euro), een stijging van 9,7 procent,
oftewel 39,2 miljoen euro.
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De operationele kosten zijn gedaald met 1,1 procent
oftewel 1,4 miljoen euro naar 127,6 miljoen euro,
ten opzichte van 129,0 miljoen euro een jaar eerder.
Als gevolg van de invoering van IFRS 16 zijn alle leaseen huurverplichtingen sinds 1 januari 2019 op de
balans gekomen (zie pagina 87 en 88). Hierdoor zijn de
operationele kosten lager, maar de afschrijvingen
hoger. De grootste daling is terug te zien in de
huurkosten van panden en parkeergelegenheden.
De marketingkosten zijn gelijk gebleven ten opzichte
van vorig jaar.
In 2019 zijn de afschrijvingskosten en bijzondere
waardeverminderingen 21,4 miljoen euro hoger
uitgekomen dan in 2018. Dit is grotendeels het effect
van de invoering van IFRS 16 per 1 januari 2019
(14,3 miljoen euro).

Resultaat
Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, steeg het
resultaat voor vennootschapsbelasting met 6,9 miljoen
euro tot 89,6 miljoen euro; een stijging van 8,3 procent
ten opzichte van 2018 (82,7 miljoen euro). Het
resultaat na belasting bedraagt 67,6 miljoen euro

(2018: 59,5 miljoen euro). Holland Casino draagt
maandelijks 30,1 procent kansspelbelasting af aan
de Staat over de opbrengsten van Tafelspelen en
Speelautomaten. In 2019 is er 202,4 miljoen euro aan
kansspelbelasting afgedragen. Dat is 20 miljoen euro
meer ten opzichte van 2018.
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 kansspel
heffing te betalen. Met de opbrengst van de kans
spelheffing wordt de Kansspelautoriteit gefinancierd
zodat zij haar toezichthoudende functie kan
uitvoeren. Zowel in 2019 als 2018 bedroeg de
kansspelheffing 1,0 miljoen euro.

Financiële positie
Solvabiliteit
Het eigen vermogen steeg gedurende 2019 van
222,8 miljoen euro naar 244,2 miljoen euro. De
solvabiliteit daalde als gevolg van de invoering van
IFRS 16 in 2019 naar 45,9 procent (2018: 65,1 procent).
Financiering
De bestaande kredietfaciliteit is met één jaar verlengd
en loopt nu tot 24 september 2024. Van de faciliteit
zal met name gebruik worden gemaakt voor de
investeringen in de nieuwe locaties voor de casino’s
in Utrecht en Venlo. Naast de verlenging van de
kredietfaciliteit zijn er met de banken ook aanvullende
afspraken gemaakt met betrekking tot het convenant
(Net Senior Debt to EBTIDA ratio). Het convenant
wordt berekend zoals voor de invoering van IFRS 16
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De personeelskosten stegen van 241,6 miljoen euro
in 2018 naar 260,8 miljoen euro in 2019, een toename
van 19,2 miljoen euro (7,9 procent). Deze stijging
heeft meerdere oorzaken. Naast de toename in het
aantal medewerkers van 2.920 ultimo 2018, naar
2.992 fte ultimo 2019 en een cao-loonstijging in 2019,
is de winstdelingsregeling over 2019 uitgekomen op
4 procent (2018: 2,5 procent). De stijging wordt
daarnaast mede veroorzaakt door het full-year effect
van de openingen van de casino’s in Groningen en
Amsterdam West-Sloterdijk.

(frozen-GAAP). Voor een verdere toelichting op
financiële instrumenten verwijzen we naar pagina
90 t/m 92 van de jaarrekening.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen steeg in 2019 met 21,4 miljoen
euro naar 244,2 miljoen euro; het verschil tussen het
resultaat over 2019 minus het uitgekeerde dividend
over 2018.
In 2019 is over boekjaar 2018 een bedrag van
46,2 miljoen euro aan dividend uitgekeerd aan
de Staat. Na balansdatum is, in verband met
de coronacrisis, bepaald dat er geen dividend
wordt uitgekeerd en het volledige resultaat
(67,6 miljoen euro) zal worden toegevoegd aan het
eigen vermogen. Later in het jaar zal in overleg met
de aandeelhouder worden besloten of er een
interim-dividend kan worden uitgekeerd.
Investeringen
In 2019 heeft Holland Casino 56,8 miljoen euro
geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit betreft
investeringen in bouw- en verbouwingsprojecten in
met name Utrecht en Venlo en overige renovatie
projecten (24,5 miljoen euro), maar ook in reguliere
vervangingsinvesteringen (20,3 miljoen euro).
Daarnaast is 12,0 miljoen euro geïnvesteerd in
nieuwe speelautomaten.
@MASTER CLASSICS OF POKER
A M S T E R DA M C E N T R U M
NOV/DEC
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NAAR BUITEN

I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019

‘A L L E S I N E E N K E E R P E R F E C T ’
Spanning, adrenaline, plezier, hospitality. Typisch Holland Casino, maar het
geldt net zo goed voor Mysteryland. Een perfecte match dus. In 2019 werkten
de twee opnieuw samen.
Met een snelheid van zeventig kilometer
vierhonderd meter naar beneden suizen
(maar zoals het Holland Casino betaamt:
spannend, maar altijd veilig en verantwoord).
Bezoekers van Mysteryland genoten ook deze
zomer weer volop van de dubbele zipline, die in
samenwerking met Holland Casino in 2018 tot
stand kwam. De zipline blijkt heel goed aan te
slaan bij de bezoekers van het festival: precies
wat Martijn van Daalen, commercieel directeur
van ID&T, beoogde met de samenwerking met
Holland Casino. “Wij kijken bij onze partnerships
áltijd naar de toegevoegde waarde voor onze
doelgroep”, vertelt hij. “Hoe kunnen we de
bezoekersbeleving verbeteren? Als we dat
goed in kaart hebben, creëer je succes.”
Sterke merken
Zowel Mysteryland als Holland Casino blijken
dan ook hetzelfde te willen: plezier en spanning
bieden aan een specifiek publiek. “Daarin

vonden we elkaar, als twee sterke merken”,
vertelt Martijn. Behalve de zipline konden
bezoekers in 2019 in een ‘blackbox’ kennismaken met het spelaanbod, de gastvrijheid
en de medewerkers van Holland Casino.
“Ook dat werkte. De waardering van bezoekers
was enorm.”
Waarheid
Terugkijkend ziet Martijn vooral het menselijke
aspect als succesfactor. “De professionaliteit
en toewijding van de medewerkers van
Holland Casino, de persoonlijke klik. Dit is een
project waarin je met z’n allen onder hoge druk
toewerkt naar een deadline. Er is geen generale
repetitie, het moet in een keer perfect zijn.
Dan moet je flexibel zijn en elkaar de waarheid
kunnen zeggen. Door de energie, openheid en
kennis van zaken konden we een unieke
prestatie en een fantastische beleving
neerzetten.”

M A R T I J N VA N D A A L E N

COMMERCIEEL DIRECTEUR ID&T
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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.
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S TA K E H O L D E R O V E R Z I C H T

Hierna volgen onze belangrijkste stakeholdergroepen. We hebben de contacten die
we in 2019 met hen hebben gehad in kaart gebracht, evenals de acties waartoe deze
contacten hebben geleid.

@ B E Z O E K S TA AT S S E C R E TA R I S S N E L
SEPTEMBER
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SA M EN LEV I N G

Verwachtingen

Verwachtingen

Holland Casino is een staatsdeelneming met het ministerie van
Financiën als enige aandeelhouder. Het ministerie verwacht dat
Holland Casino voldoet aan de vereisten die aan een staatsdeel
neming en vergunninghouder voor kansspelen worden gesteld,
waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar het publieke belang
en de maatschappelijke taak van Holland Casino.

Het overgrote deel van onze gasten beleeft veel plezier aan een
avondje uit in het casino. Wij realiseren ons dat dit aanbod ook
minder positieve effecten kan hebben, zoals kansspelverslaving
en witwassen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we ons uiterste
best doen risico’s te beperken. Hierin gaat Holland Casino bewust
verder dan het nakomen van wet- en regelgeving. De samenleving
verwacht dit ook van ons.
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AA N DE EL HOUD ER

Soort contact
Er is regelmatig contact tussen het ministerie van Financiën en
het bestuur. 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. Tevens is er periodiek contact tussen het ministerie van
Financiën en de voorzitter van de raad van commissarissen (rvc).

Gespreksonderwerpen in 2019
• Financiële stand van zaken en strategie van Holland Casino;
• Functioneren, samenwerken, beloning, (her)benoeming en
continuïteit van bestuurders en leden van de rvc;
• Dividendbeleid;
• Legalisering van online kansspelen;
• Voorgenomen privatisering van Holland Casino;
• Publiek belang, veilig en verantwoord spel, PBK.

Respons
De genoemde overleggen zorgen ervoor dat Holland Casino op
transparante wijze en naar tevredenheid kan samenwerken met
de aandeelhouder.

Soort contact
Holland Casino wisselt regelmatig kennis en ervaringen uit met
diverse (lokale) zorgverleners, experts, wetenschappers en
instanties over ons Preventiebeleid Kansspelen (PBK).
Hiernaast is Holland Casino initiator van een adviesgroep
waarin AMC-UvA, Radboud Universiteit Nijmegen, het Trimbos
Instituut, Assissa, Jellinek, HANDS en Stichting AGOG samen
werken. Holland Casino werkt tevens actief samen met scholen
en opleidingen.

Gespreksonderwerpen in 2019
• Het PBK;
• Uitwisseling kennis over verslavingszorg, bijvoorbeeld
het minisymposium over vrouwen en kansspelverslaving;
• Proef uitrol verruimde openingstijden;
• Aandacht voor duurzaamheid en MVO;
• Invulling lesprogramma’s en begeleiding studenten;
• Tegengaan van fraude en witwassen.

@TOPPERS
IN CONCERT
JUNI
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@EERSTE STEENLEGGING
H O L L A N D CA S I N O U T R E C H T
SEPTEMBER

Respons

Verwachtingen

• In overleg met verslavingszorg in Nederland is het PBK verder
aangescherpt. Zo zijn we extra alert bij jongvolwassenen en
andere kwetsbare groepen;
• Samen met de wetenschap en verslavingszorg kijken we naar
het vormgeven van een preventiebeleid online kansspelen;
• Bij de lopende ontwikkelingsplannen voor Venlo, Utrecht
en Groningen investeren we gericht in duurzaamheids
maatregelen;
• Ook in 2019 heeft Holland Casino, zowel op landelijk als op
lokaal niveau, een bijdrage geleverd aan diverse goede doelen;
• Holland Casino werkt actief samen met lokale mbo-scholen en
opleidingen en begeleidt stages van studenten.

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.
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FI N A N C I E RS
(Vervolg pagina 20)

Soort contact
De CFO en de directeur Finance & Control hebben regelmatig
contact met de banken.

Gespreksonderwerpen in 2019
• Verlenging kredietfaciliteit;
• Aanpassing berekening convenant in verband met IFRS 16 op
basis van ‘Frozen GAAP’;
• 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;
• Verlenging van de kredietfaciliteit met 1 jaar.
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TO EZIC HTHOUD ERS
Verwachtingen
Toezichthouders, zoals de Kansspelautoriteit (Ksa),
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoons
gegevens, verwachten van Holland Casino dat we onze gasten
veilig en verantwoord spel aanbieden, en dat we ons houden
aan de huidige wet- en regelgeving. Onderdeel hiervan is onder
andere het voeren van een adequaat PBK, Anti-witwasbeleid
en het voldoen aan de verplichtingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

Soort contact
Met de Ksa vinden kwartaalbijeenkomsten en periodiek
bestuurlijk overleg plaats. Daarnaast is er op regelmatige basis
ad hoc contact. Naast het toezicht op de uitvoering van het
PBK houdt de Ksa tevens toezicht op de naleving van de Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Met DNB is halfjaarlijks overleg en we leveren halfjaarlijks een
rapportage in het kader van het Europese Centrale Bank Besluit
2010/14 aan. Het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens is
op ad hoc basis.

• Uitkomsten relevante auditrapportages over het
vergunningsjaar 2019;
• Reclame- en wervingsactiviteiten;
• Responsible Gaming (zorgplicht).

Respons
• De Ksa 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 (audit)rapportages aangeleverd;
• Holland Casino rapporteert jaarlijks aan de Ksa over de borging
van de integriteit en betrouwbaarheid van de (mede)beleids
bepalers van haar organisatie;
• Door het indienen van consultatiereacties heeft
Holland Casino een bijdrage geleverd aan onder andere de
‘Leidraad Zorgplicht’.

Gespreksonderwerpen in 2019
• Naleving kansspelwet- en regelgeving en financiële toezicht
wetgeving (Wet op de kansspelen, Wet op het financieel
toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme en Sanctiewet);
• Lagere regelgeving (Algemene Maatregel van Bestuur, mede
zeggenschapsraad) Kansspelen op afstand (waaronder Centraal
Register Uitsluiting Kansspelen en de vergunningverlenings
procedure);
• Spelinnovatie (pilots en skill-based gaming);
• Meldingen incidenten en klachten;

@ PA R T N E R S H I P
ANDRÉ HAZES IN AHOY
O K TO B E R
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OV ERHED EN
Verwachtingen

Gespreksonderwerpen in 2019

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Ksa 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.

• Wet op de kansspelen en de te ontwikkelen lagere regelgeving;
• Wetsvoorstel en besluit Kansspelen op afstand en de gevolgen
voor het PBK (wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer
begin 2019);
• Wetsvoorstel Modernisering speelcasino regime (wetsvoorstel
ingetrokken door het kabinet na behandeling door de
Eerste Kamer);
• Het PBK;
• Verbod Rookruimten per 1 april 2020;
• Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme);
• Code Promotionele Kansspelen;
• Bouwen van vestigingen Venlo en Utrecht;
• Bereikbaarheid casino’s;
• Goede doelen en maatschappelijke initiatieven;
• Bouw- en exploitatievergunningen.

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, het ministerie van
Financiën 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. Ook is er overleg geweest met Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) over de implementatie van het
rookverbod per 1 april 2020.

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.

@ M A N AG E M E N T DAG E N B R E DA
JANUARI
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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 2019.

• 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.
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S W O T- A N A LY S E

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

T H R E AT S

• Complexe organisatie in een continu
veranderende marktomgeving;
• Toenemende concurrentie door liberalisering van
de kansspelmarkt;
• Beperkingen op innovaties;
• Gaming vs. gambling: kansspelelementen in
(online)games.
• Economische tegenwind als gevolg van
coronacrisis.
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Verantwoording
Omdat onze huidige strategie van 2018 tot en met 2020 loopt,
kiezen we vanwege de vergelijkbaarheid van de verslaglegging
voor dezelfde weergave als in de voorgaande jaarverslagen.
Holland Casino heeft de ambitie om in de toekomst over te gaan
tot (meer) ‘integrated reporting’, waarbij we duidelijker aangeven
welke kwalitatieve en kwantitatieve waarde we leveren voor de
korte, middellange en lange termijn. Een eerste stap doen we
in dit jaarverslag door het voorheen afzonderlijke hoofdstuk
Onze samenleving op te laten gaan in de overige hoofdstukken.
Immers, de impact op en van de samenleving is voelbaar en
waarneembaar in alle aspecten van onze bedrijfsvoering.
Zie hiervoor ook de verhalen in ‘Naar buiten’ in dit jaarverslag.
Met de nieuwe strategie, waarin ook de input van onze stake
holders wordt meegewogen, zullen we de wijze van rapporteren
en de (nieuwe) materiële onderwerpen opnieuw tegen het
licht houden.
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2
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8
MIDDEL

5
12
6

10

9

13
7

11

14
LAAG

De materialiteitsmatrix van Holland Casino is opgesteld op basis
van de risicoanalyse in combinatie met de input die is verkregen
tijdens gesprekken met stakeholders.

1

Materieel voor stakeholders

Holland Casino bepaalt haar prioriteiten op basis van de
voor zowel de onderneming als haar stakeholders meest
materiële onderwerpen. De materialiteitsmatrix geeft
aan welke onderwerpen voor Holland Casino en haar
stakeholders relevant zijn. Onderwerpen worden gewogen
op basis van relevantie voor zowel de onderneming als
haar stakeholders.
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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

25

H O O F D S T U K 2 – V E R S L AG VA N H E T B E S T U U R

NAAR BUITEN

I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019

‘VIEREN EN GENIETEN,
M A A R M E T M AT E ’
Dat Heineken en Holland Casino elkaar gevonden hebben is logisch: allebei
ijzersterke Hollandse merken, met oog voor de gasten en de maatschappij.
“Een unieke avond uit, dit hebben wij beide
als uitgangspunt”, zegt Joey Scipio Blüme,
Head of Category & Customer Marketing bij
Heineken. “Hoe creëren we samen nog meer
beleving en verbinding met de gast? De wereld
om ons heen verandert in rap tempo en
daarmee ook de wensen en de verwachtingen
van bezoekers. Daarin begrijpen en versterken
we elkaar, en daarom werkt ons partnership
ook zo goed.”
“Kwaliteit en productontwikkeling vinden we
allebei belangrijk, en daarom rollen we onze
innovaties graag bij Holland Casino uit.
Voorbeeld: de succesvolle lancering van
Heineken 0.0 bij Holland Casino. Net als in het
casino gaat het bij ons niet alleen om: hoe
maken we het leuk, maar ook: hoe blijven we
relevant, voor de gast en de maatschappij?”

Desperado’s
Eén keer per jaar is er de zogeheten
‘co-creatiesessie’ van Holland Casino en
Heineken, met als doel: concrete initiatieven
die bijdragen aan de gezamenlijke koers.
“Neem Desperado’s. Dit merk sluit naadloos
aan op het NXT-concept, en kunnen we op
een ludieke manier activeren om dezelfde
doelgroep te bereiken.”
Waar spanning en ontspanning samensmelten,
daar komen Heineken en Holland Casino
elkaar tegen. Op Mysteryland bijvoorbeeld,
maar ook bij James Bond en de Heineken
Dutch Grand Prix Formule 1. “Tijdens de
Formule 1 zal, geheel in lijn met onze ‘enjoy
responsibly’-strategie, Heineken 0.0 een
prominente rol spelen. Hiermee hebben we
een heerlijk alcoholvrij pils in huis dat past bij
onze boodschap, en waar je heel goed een
overwinning mee kunt vieren. Ook bij
Holland Casino dus.”

JOEY SCIPIO BLÜME
H E A D O F C AT E G O R Y &
C U S TO M E R M A R K E T I N G
BIJ HEINEKEN
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TA F E L S P E L E N
Holland Casino biedt een uniek en uitgebreid aanbod tafelspelen. Het aantal speeltafels is in 2019 licht gedaald naar
439 tafels (2018: 448 tafels), als gevolg van het verwijderen van een aantal oudere pokertafels. Ook dit jaar hebben
we een aantal speeltafels vervangen.
Bij Multi Roulette kunnen gasten via een beeldscherm meespelen
aan een Amerikaanse roulettetafel of Punto Banco in een vestiging
naar keuze. Het aanbod Multi Roulettes is in 2019, over alle
vestigingen verdeeld, uitgebreid met 16 stuks naar 889 units in
totaal. Naast de uitbreiding van het aanbod gaven we de Multi
Roulette een upgrade. Alle terminals kregen een software
update, waardoor de gebruikersvriendelijkheid aanzienlijk
is verbeterd. Ook hebben we de camera’s, die de beelden van
de cilinders en speelkaarten bij Punto Banco registreren, voor
een scherper beeld vervangen door HD-camera’s.

Pokertoernooien bij Holland Casino

Nieuw spelaanbod

Holland Casino Amsterdam Centrum was gastheer van de 28ste
editie van de Master Classics of Poker (MCOP), het grootste
pokerevenement van Nederland. Dit internationaal geliefde
pokertoernooi kent maar liefst 20 events. Het hoofdtoernooi is
gewonnen door de Nederlandse Kevin Paqué. Dit jaar werden
voor het eerst de WSOP en de MCOP achter elkaar gespeeld,
waardoor veel spelers aan beide pokerevenementen deelnamen.

Holland Casino blijft het spelaanbod continu vernieuwen. De
introductie van nieuwe spellen volgt doorgaans na een pilot
in één of meerdere van onze casino’s. Wanneer onze gasten
en medewerkers het nieuwe spel aansprekend genoeg vinden,
wordt het opgenomen in ons aanbod. Nieuw spelaanbod zoals
Classic Bingo en Diceball hebben we in 2019 verder uitgebreid.
Zo is Classic Bingo nu ook te spelen in Enschede en Rotterdam
en zijn er vijf Diceball-tafels bijgekomen (Zandvoort, Enschede,
Nijmegen, Eindhoven, Amsterdam Centrum). Hiermee komt het
totale aanbod Diceball-tafels uit op 13. Hiernaast hebben we in
Amsterdam Centrum, in aanvulling op het aanbod in Venlo,
twee Casino Barbut-tafels geplaatst.

In 2019 was Holland Casino opnieuw het toneel van een aantal
grote pokertoernooien. Voor de vijfde maal op rij vond de World
Poker Tour (WPT) plaats in Holland Casino Amsterdam Centrum,
waar 14 verschillende toernooien zijn gespeeld.
De World Series of Poker (WSOP), het grootste en oudste
pokerevenement ter wereld, vond voor de derde keer achter
eenvolgens plaats in Holland Casino Rotterdam. In totaal ging
het om 19 verschillende toernooien.

@ C R O U P I E R VA N H E T
JAAR VERKIEZING
MAART

Na een jaar lang pokeren in de verschillende vestigingen, speelde
in december de finale van de Dutch Open Poker Series zich af in
Breda. Luwendry Martis mag zich Nederlands Kampioen Poker
2019 noemen.
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Onderhoud
Gaming & Casino Services, waar Holland Casino een meerder
heidsbelang in heeft, verzorgt het onderhoud van alle speeltafels.
Bij het vernieuwen van speeltafel kijken we ook naar modernisering
van de tafels, bijvoorbeeld door het toevoegen van USB-poorten
voor het opladen van mobiele telefoons.
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In 2019 vonden voor het eerst de pokerweken van de Lage
Landen plaats, waarbij pokertoernooien in Brussel, Rotterdam,
Amsterdam en Namen elkaar opvolgen. Veel internationale
spelers namen aan deze pokerweken deel.

Na het succes in Utrecht is nu ook Holland Casino Scheveningen met
het concept NXT (‘Next’) een ultramoderne uitgaanszone rijker. In de
NXT-zone kunnen beginnende spelers, in een veilige en aantrekkelijke
omgeving, kennismaken met verschillende tafelspelen met lage
inzet, interactieve speluitleg en veelzijdig entertainment. Voor 2020
staan potentieel een of twee nieuwe NXT-zones op de planning.
Ook de vestigingenn zonder NXT-zone hebben een spelaanbod
voor de beginnende speler, bijvoorbeeld in de vorm van een
Welcome-zone.
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Holland Casino wil haar gasten blijven verrassen en investeert daarom continu in het updaten en vernieuwen
van haar speelautomaten. Van de 6.515 speelautomaten hebben we er 764 vervangen en op 1.141 bestaande
speelautomaten hebben we nieuwe spelvarianten geïntroduceerd.

@MEGA MILLIONS

‘In 2019 zijn er vier
jackpots van meer
dan één miljoen
euro gevallen’

De zogenaamde branded themes speelautomaten, met meer
beleving in het spel, blijven een trend. Zo staan er in Utrecht en
Scheveningen The Voice-speelautomaten en zijn bijvoorbeeld
ook Tarzan en The Walking Dead in de casino’s te vinden. Een
belangrijk thema voor 2020 wordt James Bond, waar we aan
speciale 007-speelautomaten een multimediale campagne
koppelen. Ook zijn nu in alle vestigingen de populaire spelcon
cepten Dragon Link en Jin Ji Bao Xi te spelen. In navolging van
een succesvolle pilot in Breda en Nijmegen zijn alle casino’s
inmiddels uitgerust met toernooispeelautomaten, waarop
gasten tegen elkaar kunnen spelen. In Amsterdam Centrum
worden komend jaar deels geautomatiseerde tafelspelen
geïntroduceerd met kaart- en rouletteachtige spellen op
automaten. Een markt die mede vanwege wetgeving nog in de
kinderschoenen staat is die van skill-based speelautomaten,
waar vaardigheden als vingersnelheid en slim en snel nadenken
belangrijk zijn. In 2020 heeft Holland Casino de wens om een
pilot te doen met skill-based speelautomaten.
In 2019 hebben we alle speelautomaten aangepast zodat deze ook
de nieuwe 100 en 200 euro biljetten accepteren. Verder is het
managementsysteem CasinoLink, de onderliggende infrastructuur
van alle speelautomaten en Multi Roulettes, geüpdatet.

Jackpots
In totaal kunnen gasten in de 14 casino’s op 174 speelautomaten
een Mega Millons-Jackpot van 75.000 euro (inzet één euro) tot
minimaal één miljoen euro (inzet vijf euro), winnen.
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S P E E L A U T O M AT E N

In 2019 zijn er vier jackpots van meer dan één miljoen euro gevallen:
in Utrecht 1.917.457 euro, in Valkenburg 1.064.676 euro, in Breda
1.381.725 euro en in Eindhoven 1.415.158 euro. Daarnaast is
gedurende 2019 nog 13 keer een lagere jackpot gevallen; één keer
500.000 euro, één keer 250.000 euro, twee keer 150.000 euro
en negen keer 75.000 euro.
In de tweede helft van 2019 hebben we de Super 5 Way Poker,
een landelijke Poker jackpot, geïntroduceerd. Hierop zijn,
verdeeld over alle vestigingen, 73 speelautomaten aangesloten.
De jackpot begint op 1.250 euro en is zeer regelmatig gevallen.
Naast de landelijke Mega Millions-Jackpot en de Super 5 Way
Poker bieden we in zes vestigingen op in totaal 52 speelauto
maten ook de Tree of Wealth jackpot aan, met een landelijke
jackpot vanaf 30.000 euro.
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I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019

‘SAMEN VERDER GROEIEN’
De samenwerking tussen Tino Martin en Holland Casino is als een harmonieus
duet: Nederlandstalig, up-tempo met stemmen die elkaar perfect aanvullen.
Wat ooit bescheiden maar ambitieus begon,
is nu een partnership waar de vonken vanaf
vliegen. In het najaar van 2019 was
Holland Casino presenting partner van de
theatertour van de volkszanger en in 2020
neemt de samenwerking een volgende stap als
Tino Martin de imposante Ziggo Dome aanpakt.
“Twee Nederlandse A-merken die elkaar
versterken, wat wil je nog meer?”, zegt Tino’s
manager Brandon Sap. “We hebben hetzelfde
publiek en willen samen met Holland Casino
meegroeien naar nieuwe doelgroepen.”

TINO MARTIN
ZANGER

Tino Martin presenteerde de aftrap van zijn
theatertour in Holland Casino Amsterdam
West-Sloterdijk. “Een logische plek: plezier
en ontspanning staan bij ons publiek voorop.
Dat voelen we allebei goed aan”, zegt Tino.
“Als ik in mijn theatershow de prijzen van
Holland Casino verloot, past dat perfect in de
show. Je kunt zien dat ik trots ben om mij als
artiest aan Holland Casino te verbinden en
aan alles merk ik dat dat gevoel wederzijds is.”
Positief gevoel
Met Tino Martin wil Holland Casino zich
verbinden aan een succesvolle zanger, die

tergelijkertijd zijn grootste triomfen nog voor
zich heeft, en voor wiens publiek de gang naar
het casino een kleine maar logische stap is.
“Tino Martin brengt ons in contact met nieuwe
groepen potentiële gasten”, zegt Directeur
Corporate Communicatie Jeroen Hellenberg.
“De sfeer rondom Tino lijkt op die in onze
casino’s. Hij creëert een positief gevoel.
De associatie met Holland is natuurlijk
ook logisch.” Vanuit die gedachte richt
Holland Casino zich breder op muziek
van Nederlandse bodem. Jeroen Hellenberg:
“Denk dan ook aan onze samenwerking met
de Toppers en Beste Zangers Live, en later
via andere formats en podia.”

H O O F D S T U K 3 – O P E R AT I O N E L E O N T W I K K E L I N G E N

NAAR BUITEN

Persoonlijk contact is het geheim van de
succesvolle samenwerking, stelt Brandon Sap.
“We hebben het zo ingericht dat we flexibel en
creatief blijven, en dat gaat niet met een
dichtgetimmerd contract. Eens per maand
komen we bij elkaar om leuke ideeën te
bedenken en bij elkaar te toetsen. Heel
ongedwongen. En laatst zijn we met alle
betrokkenen aan beide kanten uit eten
geweest; daar hebben we dan geen reden
voor nodig.”
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ONLINE CASINO
Holland Casino wil, nu de wetgeving hier de ruimte voor
geeft, ook online de norm zetten voor veilig en verantwoord
spelen. Met de unieke combinatie van landbased casino’s
zetten we, voor zover wet- en regelgeving dit toelaat, in
op een omnichannel-strategie. Hiervan is, naast een uniek
en innovatief productaanbod, het Preventiebeleid
Kansspelen (PBK) een belangrijk element.
De Eerste Kamer heeft op 19 februari 2019 ingestemd met de
legalisering van online kansspelen in Nederland. Holland Casino
heeft al eerder aangegeven actief te willen worden op de online
kansspelmarkt en zal een licentie aanvragen. Naar verwachting
zal Holland Casino in de zomer van 2021 online zijn.

@ H O L L A N D CA S I N O Z I P L I N E
O P M Y S T E R LY L A N D 2 0 1 9
AUGUSTUS
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FOOD & BEVERAGE
Voor een complete en optimale gastbeleving biedt Holland Casino een hoogstaand Food & Beverage (F&B) aanbod.
Waar F&B voorheen vooral ondersteunend was aan het spel, wil Holland Casino met haar horeca steeds meer
onderscheidend zijn. Zo introduceren we horecaconcepten die aansluiten op de wensen en behoeftes van onze
bestaande en potentiële nieuwe gasten.
Om voorop te blijven lopen deed Holland Casino internationaal
onderzoek naar trends in de horeca die mogelijk een meerwaarde
kunnen bieden op het bestaande aanbod. Denk aan vegetarische
en veganistische gerechten, clockless eating, shared dining,
presentatie en beleving, duurzaamheid en ontwikkelingen op
het gebied van alcoholvrije en alcoholarme producten. In alle
vestigingen zijn naar aanleiding hiervan initiatieven ontplooid
die het bestaande aanbod nog beter maken.

Concepten
Zowel Global Kitchen in Rotterdam als Global Dining in
Amsterdam West-Sloterdijk zijn voorbeelden van succesvolle
horecaconcepten die aansluiten bij de wensen van onze gasten.
In het restaurant in Amsterdam West-Sloterdijk kunnen gasten
genieten van ‘wereldse’ gerechten in dit door Holland Casino
zelf ontwikkelde restaurantconcept. Dit concept is net als Global
Kitchen gebaseerd op de Aziatische, Mediterrane en LatijnsAmerikaanse keuken. In Amsterdam West-Sloterdijk kunnen
gasten uitgebreid dineren en natafelen, in tegenstelling tot het
Global Kitchen-concept dat meer voorziet in de snelle trek.
Onderdeel van de NXT-zone waar beginnende spelers kennis
kunnen maken met het spel, is een trendy bar met een op de
jongere doelgroep afgestemd assortiment. Zo worden hier
cocktails bereid en is er een ruim assortiment van 0.0 bieren.
Trendy bites maken het F&B-aanbod compleet.

Duurzaamheid
Duurzaamheid vinden we ook bij F&B belangrijk. De doelstelling
is om minimaal 25% van het assortiment uit duurzame
producten te laten bestaan. Plantaardige snacks met als
basisingrediënt oesterzwammen, gekweekt op koffiedrab van
Holland Casino, zijn een mooi voorbeeld van duurzaamheid
binnen F&B. Verder wordt het aantal food miles gereduceerd
door te werken met seizoensproducten. Ook werken we aan
het reduceren van plastic en hebben we alle plastic rietjes,
roerstaafjes en stampers vervangen door duurzame alterna
tieven. Tot slot is duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium
bij het kiezen van leveranciers. De basis van onze aanpak vormt
de leverancierscode, die is afgeleid van de kernwaarden van
Holland Casino. Holland Casino is ook aangesloten bij de
beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Inkopers.

@ M E D E W E R K E R S DAG
HOOFDKANTOOR
SEPTEMBER

33

H O O F D S T U K 3 – O P E R AT I O N E L E O N T W I K K E L I N G E N

NAAR BUITEN

I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019

‘DE BIJZONDERE ENERGIE ZIE
JE IN HET GEBOUW TERUG’
Het weer had beter gekund, maar de eerstesteenlegging van het nieuwe
Holland Casino in Utrecht was er niet minder spectaculair om. Er viel ook
echt iets te vieren.
Een markant gebouw, met een gigantische
LED-gevel die van kleur verschiet en een
glazen pui die schittert als een geslepen
diamant. Utrecht kan zich geen mooier pand
wensen als Holland Casino medio 2021
verhuist naar de Winthontlaan. “Het past ook
bijzonder goed bij deze markante plek, hier
pal aan het Merwedekanaal”, zegt wethouder
Klaas Verschuure. “Maar wat mij vooral
aantrekt, is de aandacht voor duurzaamheid,
met zonnepanelen en energie-efficiënte
opslag. Dit sluit perfect aan bij de duurzame
wijk die we hier straks gaan bouwen, met zo’n
10.000 woningen. Het is heel goed dat
bedrijven in de buurt dit ook uitdragen.”

Winst
Holland Casino als opvallend onderdeel van
gebiedsontwikkeling, we zien het steeds vaker.
Verschuure: “Utrecht is één van de snelst
groeiende steden van het land. Met
Holland Casino op de nieuwe plek wordt het
gebied tussen de Winthontlaan en de A12
straks weer waardevol gebruikt.” Dit nu vooral
functionele stadsdeel wordt straks een
levendiger woon-, vermaak- en werkgebied.
“Dat het casino met 400 medewerkers in
Utrecht blijft, is al winst. Ik heb bij de
eerstesteenceremonie gezien hoe betrokken
zij zijn. Bij de besprekingen met de directie van
Holland Casino en de projectontwikkelaar is
er altijd een bijzondere energie geweest, met
goede wil om eruit te komen. Die positiviteit
zie je in het gebouw terug, en hopelijk straks
ook in de wijk.”

KLAAS VERSCHUURE
WETHOUDER IN UTRECHT
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Bouw- en verbouwingsprojecten

Rookbeleid

Holland Casino wil een optimale gastbeleving bieden en investeert
daarom continu in haar vestigingen. In 2019 hebben we naast de
lopende nieuwbouwtrajecten in Venlo en Utrecht tal van
verbouwingen gerealiseerd die bijdragen aan een 9+ ervaring
van onze gasten.

Rookruimtes zijn niet langer toegestaan als gevolg van de uitspraak
van Hoge Raad op 27 september 2019. Tot 1 april 2020 wordt het
gedoogd. Holland Casino wil rokende gasten de mogelijkheid
bieden om te roken en zal vóór 1 april 2020 in elk casino een
buitenruimte creëren die aan de wetgeving voldoet.

Het nieuwe casino in Venlo nemen we naar verwachting medio
2021 in gebruik. Holland Casino Venlo blijft op de huidige locatie
tot de nieuwe vestiging gereed is.
Op 24 september 2019 is de eerste steen gelegd van het nieuwe
Holland Casino in Utrecht. Naar verwachting opent het nieuwe
casino in Utrecht voor de zomer van 2021 haar deuren. Tot de
opening kunnen gasten terecht bij de bestaande vestiging op
de Overste den Oudenlaan.

Duurzaamheid

In 2019 voerde Holland Casino diverse gesprekken met de
gemeente Groningen over een locatie voor het nieuwe casino.
Naar verwachting wordt hier in 2020 een definitieve keuze in
gemaakt. De premium pop-up vestiging aan het Sontplein blijft
open tot het nieuwe casino in Groningen klaar is.

Holland Casino bouwt het nieuwe casino in Venlo volgens het
cradle to cradle-principe. Ook het nieuwe casino in Utrecht zal
met een BREAAM Excellent-certificering aan de duurzaamheids
maatstaven van deze tijd voldoen, waarvan de WKO-installatie
(warmte-koudeopslag vanuit bronnen uit de bodem) een
belangrijk onderdeel is.

Door ontwikkelingen in koeltechnieken zijn waar mogelijk
vestigingen voorzien van CO²-koelinstallaties of worden
alternatieve koelmiddelen ingezet. Holland Casino bespaart
ook op energiegebruik door in de casino’s, bij vervanging van
de verlichting zoveel mogelijk ledverlichting te installeren.
Daarnaast monitoren we ons energieverbruik. Middels het
plaatsen van slimme meters en het analyseren van de data
nemen we initiatieven om het energieverbruik efficiënter te
maken. Holland Casino koopt ook groene stroom in.
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ONTWIKKELINGEN CASINO’S

@ARTIST IMPRESSIONS
VA N D E N I E U W E
H O L L A N D CA S I N O
V E S T I G I N G E N I N V E N LO ( R )
& UTRECHT (L).

In Scheveningen hebben we voor de nieuwe NXT-zone flink
verbouwd. Deze zone is op 21 en 22 november spetterend
geopend. Verder heeft de gaming-lounge in Nijmegen een
upgrade gekregen, is de entree van het casino in Breda
vernieuwd en hebben we in Valkenburg de parkeergarage
gerenoveerd, inclusief een speciaal VIP-dek. In zowel Eindhoven
en Valkenburg zijn nu Welcome-zones, waar beginnende spelers
terecht kunnen voor meer speluitleg.
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@OPENING NXT
SCHEVENINGEN
NOVEMBER

Waar tot voor kort de verwachting was dat de groei van de Nederlandse economie in 2020 louter iets zou
afzwakken door het terugvallen van de mondiale groei, is er tijdens de publicatie van dit jaarverslag een
nieuwe werkelijkheid ontstaan als gevolg van de wereldwijde coronacrisis die Nederland, de economie en
dus ook Holland Casino stevig raakt. Holland Casino heeft naar aanleiding van maatregelen van het kabinet
aangaande de coronacrisis direct besloten de deuren tijdelijk te sluiten. Tijdens deze sluiting, die minimaal
duurt tot 28 april 2020, heeft Holland Casino geen enkele omzet en daarom wordt gebruikt gemaakt van de
ingestelde steunmaatregelen (NOW) van de overheid. Hoe lang deze sluiting uiteindelijk gaat duren is bij het
ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet zeker.
Welke impact de coronacrisis uiteindelijk heeft, hoe de wereld
er dan uitziet, en in welke mate de economie op termijn zal
opleven, is nog niet in te schatten. Holland Casino volgt de
ontwikkelingen op de voet en is op verschillende scenario’s
voorbereid om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen,
de maatschappelijke opdracht te kunnen blijven uitvoeren en
het welzijn van onze medewerkers en gasten te waarborgen.
Holland Casino heeft scenario’s uitgewerkt voor de situatie dat
de gedwongen sluiting van toepassing zou zijn tot 1 juni en
1 augustus, afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende
weken. Holland Casino heeft zelfs het scenario uitgewerkt
waarin haar vestigingen tussen 6 en 12 maanden gedwongen
gesloten zouden zijn na datering van dit jaarverslag. Doordat
Holland Casino financieel robuust is, hebben wij vertrouwen dat
Holland Casino genoemde uitdagingen het hoofd kan bieden.
Het bestuur erkent echter dat de effecten van de coronacrisis
niet te voorspellen zijn en dat daarmee een materiële onzeker
heid bestaat omtrent de continuïteit.
In de kern zal de succesvolle strategie 2020 worden door
ontwikkeld maar onvermijdelijk heeft de coronacrisis tot gevolg
dat programma’s en speerpunten worden getemporiseerd of
uitgesteld doordat de economie deels tot stilstand is gekomen
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of omdat er nieuwe prioriteiten moeten worden gesteld die op
korte termijn de continuïteit van de onderneming dienen.
Ook andere maatregelen hebben invloed op de toekomstige
resultaten van Holland Casino, zoals het rookverbod per 1 april,
nadere regelgeving omtrent de Wwft en het door de Belasting
dienst wijzigen van de pro rata BTW-regeling. Het is nog
onduidelijk in hoeverre het rookverbod en de nieuwe Wwftverplichtingen het aantal bezoeken en de besteding van
gasten gaan beïnvloeden. Als Holland Casino bereiden we
ons echter gedegen voor op deze maatregelen en dit doen
we in constructief overleg met onze stakeholders.
In 2020 gaan we meer aandacht besteden aan het verstevigen
van onze maatschappelijke positionering als betrokken
onderneming door initiatieven op het gebied van maatschappe
lijke partnerships, sociale verbinding en duurzaamheid. Binnen
ons personeelsbeleid houden we ook in 2020 aandacht voor
bewustwording met betrekking tot onder meer onze Duurzame
Inzetbaarheid-instrumenten, het Management Development
programma en ontwikkeling van onze medewerkers om aan
onze hoge standaard op het gebied van gastvrijheid, professio
naliteit, preventie en Wwft te blijven voldoen.

We blijven oog houden voor de toekomst. Naast focus op onze
vaste gasten, houden we aandacht voor ons NXT-concept,
waarmee we nieuwe groepen gasten aan ons willen binden.
We bouwen met onze partner Playtech verder aan Play Digital,
en houden de vinger aan de pols zodat we startklaar zijn als een
vergunning kan worden aangevraagd. In 2020 ligt de nadruk op
productontwikkeling, het invullen van lagere wet- en regelgeving
en het ontwikkelen van marketingconcepten om ons voor te
bereiden op een competitieve markt. Vanzelfsprekend bouwen
we in 2020 ook verder aan de nieuwe vestigingen in Utrecht en
Venlo en hopen we duidelijkheid te krijgen over een nieuwe
permanente locatie in Groningen.
In het nieuw te ontwikkelen strategieraamwerk HC2023 gaat
Holland Casino eind 2020 nader vaststellen en uiteenzetten
welke thema’s de komende jaren prioriteit krijgen.
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P O K E R A M S T E R DA M C E N T R U M
NOVEMBER/DECEMBER

Holland Casino is als staatsdeelneming voor het aanbieden van casinospelen al ruim veertig jaar actief in
Nederland. Voor ons staat het aanbieden van veilig en verantwoord spel voorop. We staan nu aan de vooravond
van de legalisering en liberalisering van de online kansspelmarkt. Hier bereiden wij ons op voor, omdat wij ook hier
de lat hoog willen leggen als het gaat om veilig en verantwoord spel. Tenslotte kent Holland Casino als geen ander
de Nederlandse speler en de eigen markt.
Het is belangrijk dat Holland Casino voldoende concurrentie
kracht en wendbaarheid behoudt om in een snel veranderende
omgeving te kunnen opereren en om zich van haar maatschap
pelijke taak te kunnen kwijten. Holland Casino onderhoudt
hiertoe nauwe relaties met haar stakeholders. Zo vinden er
regelmatig gesprekken plaats met het ministerie van Justitie
en Veiligheid en het ministerie van Financiën over relevante
wetsvoorstellen. Ook heeft Holland Casino in 2019 diverse
gesprekken gevoerd met de betrokken woordvoerders van
diverse politieke partijen in de Eerste en Tweede Kamer.
Voormalig staatssecretaris Snel (Financiën) bracht als aandeel
houder van Holland Casino in het najaar van 2019 een werkbezoek
aan de vestiging van Holland Casino in Utrecht. Hier heeft hij
zich door het bestuur en medewerkers uitgebreid laten
informeren over de ontwikkelingen bij Holland Casino en
in de kansspelmarkt.

Privatisering Holland Casino
In het regeerakkoord van 2012 (‘Rutte II’) heeft het kabinet
aangekondigd Holland Casino te willen privatiseren. Na
behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer in
februari 2019, heeft het kabinet besloten dit voorstel in te
trekken. Hiermee is een privatisering en modernisering
van het speelcasinoregime voorlopig van de baan.

Tijdens de behandeling door de Eerste Kamer kwam duidelijk
naar voren dat men tevreden is over de wijze waarop
Holland Casino opereert als staatsdeelneming en hoe het bedrijf
de standaard zet ten aanzien van veilig en verantwoord spel. Ook
wordt uitgekeken naar de leidende rol die Holland Casino online
kan spelen ten aanzien van het Preventiebeleid Kansspelen.
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Kansspelen op afstand
Nu het wetsvoorstel Kansspelen op afstand in februari 2019
door de Eerste Kamer is aangenomen zal in de loop van
2021 het aanbieden van online kansspelen legaal worden.
Holland Casino wil gereguleerd en veilig online kansspelen
aanbieden. In een onderzoek dat Holland Casino heeft laten
uitvoeren en in 2019 is gepubliceerd, blijkt dat steeds meer
Nederlanders online spelen en dat in deze (illegale) online
markt momenteel reeds ruim 600 miljoen euro omgaat.
Holland Casino maakt zich grote zorgen over het feit dat
zo veel spelers onveilig en zonder toezicht van de Kansspel
autoriteit (Ksa) spelen bij buitenlandse aanbieders en steunt
derhalve de aanstaande legalisering – en dus kanalisering –
voor vergund en onder toezicht staand online spel.
De lagere wet- en regelgeving wordt op dit moment nader
vormgegeven. Holland Casino draagt hieraan bij door inbreng op
consultaties, maar ook door inzichten en informatie te delen
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Verbod rookruimten
In 2019 heeft het kabinet besloten om met ingang van 1 april
2020 inpandige rookruimten in de horeca te verbieden. Voor
Holland Casino heeft deze maatregel veel impact, omdat eerder
was uitgegaan van de afspraken in het Preventieakkoord (verbod
rookruimten per 1 juli 2022). Hierdoor zullen versneld maatre
gelen moeten worden getroffen om onze gasten een geschikte en
veilige rookplek aan te kunnen bieden. In nauw overleg met
onder andere VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland, het
ministerie van VWS en de VNG zullen wij het verbod op rook
ruimtes in elke vestiging passend doorvoeren, en hebben hierbij
oog voor de openbare orde, de veiligheid van onze gasten en
onze medewerkers.

WWFT
Maatregelen ter voorkoming van witwassen en financiering van
terrorisme (Wwft)
Holland Casino valt als speelcasino onder de werking van de Wet ter voorkoming
van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en draagt hiermee in
belangrijke mate bij aan het bewaken van de integriteit van de Nederlandse
financiële sector. We investeren stevig om maatregelen gericht op het
voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme organisatie breed
in te bedden. Hierin werken we nauw samen met onze toezichthouders en de
verantwoordelijke ministeries.
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met de toezichthouder Ksa en het ministerie van Justitie en
Veiligheid. Holland Casino bereidt een vergunningaanvraag voor
om per medio 2021 online kansspelen te kunnen aanbieden en
is hierover in overleg met de Ksa.

Holland Casino ervaart ook enkele uitdagingen op het gebied van uitvoering
van de Wwft. Het vraagt veel aandacht om de grote stroom aan beheersmaatregelen
zodanig te vertalen dat ze toepasbaar en uitvoerbaar zijn binnen onze operatie.
Omdat we momenteel als enige kansspelaanbieder onder het toepassingsbereik
van de Wwft vallen is de wetgeving niet altijd voldoende afgestemd op de
specifieke bedrijfsprocessen in de sector. Bovendien heeft Holland Casino
minder instrumenten beschikbaar dan bijvoorbeeld bancaire instellingen om
financiële transacties en betalingsverkeer goed te kunnen monitoren.
Holland Casino kijkt daarom uit naar de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen
op Afstand, omdat de Wwft hiermee ook op online kansspelaanbieders van
toepassing zal zijn. De bredere toepassing van de Wwft in de sector zal de
kennisdeling, kennisontwikkeling en daarmee de effectiviteit van de
beheersmaatregelen doen toenemen. Holland Casino blijft zich namens de
kansspelsector onverminderd inzetten om haar bijdrage te leveren aan de
bestrijding van financiële criminaliteit in Nederland.

@ PA R T N E R S H I P
MET ALBERT HEIJN
MEI
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I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019

‘ U I T GA A N VA N K A N S E N ,
N I E T VA N B E P E R K I N G E N ’
Een unieke samenwerking tussen twee oer-Hollandse bedrijven: de uitwisseling
van medewerkers van Holland Casino en KLM. Doel: de horizon verbreden en
leren van elkaar. Kim Bruggeman, HR-directeur bij KLM, is supporter van het
eerste uur.

KIM BRUGGEMAN
HR-DIRECTEUR KLM

“Had je me twee jaar geleden gevraagd of KLM
en Holland Casino ooit gingen samenwerken,
dan had ik dat niet zo bedacht. Maar eigenlijk
ligt het erg voor de hand.” Bij beide partijen zit
‘gastvrijheid’ en het bieden van ervaringen in het
DNA, en planners hebben hun handen vol aan
het inplannen van onregelmatige diensten, ook
door de nacht heen. “Tel daarbij op dat we
allebei een populatie hebben die vaak lang in
dienst is, vaak omdat hun werk heel specifiek is,
en je komt op een gezamenlijke uitdaging: je
mensen een bredere blik willen bieden, nieuwe
ervaringen laten opdoen waar ze blijvend iets
aan hebben. Bij hun eigen bedrijf of elders.”
Energie
In oktober 2019 werd na een feestelijke kick-off
bijeenkomst in Holland Casino Amsterdam
West-Sloterdijk, gestart met drie koppels: drie
medewerkers van Holland Casino die bij KLM
aan de slag gingen, en vice versa. De match
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werd met name gemaakt op basis van
inhoudelijk werk, niveau en vaardigheden –
uiteraard op vrijwillige basis. “Het gaat me niet
om het volume”, zegt Bruggeman. “Of het er nu
drie, dertig of driehonderd zijn: ik wil dat
mensen energie krijgen en dat enthousiasme
ook op hun collega’s overbrengen.”
Eigen initiatief
De samenwerking kwam vrij toevallig tot stand,
door goed persoonlijk contact tussen twee
medewerkers op de hoofdkantoren. “Dat ging
meteen heel goed en heel snel, ook al deden zij
dit op eigen initiatief ‘ernaast’. De sleutel is dat
je denkt vanuit dezelfde doelstellingen, en
uitgaat van kansen, niet van beperkingen.
”Na een jaar keren de deelnemers weer terug
bij hun eigen bedrijf, en wordt afhankelijk van de
ervaringen bepaald of de uitwisseling een
vervolg krijgt.
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Bij Holland Casino doen we er alles aan om onze ruim 1,2 miljoen gasten
een verrassende en spannende avond te bezorgen.
De tevredenheid van onze gasten drukken we uit in de Net Promoter Score (NPS). 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 2019 hebben we
opnieuw zo’n 26.000 gasten bevraagd over de bezoekervaring en onze campagnes, evenementen
en andere marketingactiviteiten. In 2019 is de bedrijfsbrede NPS met een score van 29 gelijk
gebleven ten opzichte van 2018. Bij de vestigingen in Leeuwarden (+9), Valkenburg (+7) en
Amsterdam West-Sloterdijk (+5) verbeterde de NPS substantieel. De pop-up vestiging in Groningen
blijft met name vanwege de locatie achter in de beoordelingen. Van de promotors (de groep die
een 9 of 10 geeft) noemt 80% de sfeer en de (gastvrijheid van) medewerkers in de casino’s als
belangrijkste aanbeveling.
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Verantwoord spelen
Kansspelen brengen risico’s met zich mee. De zorg voor onze gasten is één van de kerntaken van
Holland Casino. We zien erop toe dat onze gasten veilig en verantwoord spelen. Met als basis het
Preventiebeleid Kansspelen (PBK), dat Holland Casino samen met experts op het gebied van
verslavingszorg heeft ontwikkeld, wil Holland Casino haar gasten op een veilige en verantwoorde
manier laten deelnemen aan het spel. Het beleid staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit (Ksa).
@TINO MARTIN
I N A M S T E R DA M
W E S T- S L O T E R D I J K
O K TO B E R

Het wettelijk kader – waaronder de Wet op de Kansspelen (Wok) en de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren terrorisme (Wwft) – kent drie speerpunten: verantwoord spelen, eerlijk
en betrouwbaar spelaanbod en het garanderen van een veilige speelomgeving. Deze speerpunten
baseren we op de publieke doelstellingen van het kansspelbeleid waarop de Ksa toeziet, namelijk:
het voorkomen van kansspelverslaving, de bescherming van de consument en het tegengaan van
illegaliteit en criminaliteit. Het PBK van Holland Casino neemt een centrale plaats in bij het
aanbieden van verantwoord spel.
Naar aanleiding van Leidraad Zorgplicht, die in juli 2019 door de Ksa is geïntroduceerd, hebben we
het PBK op een aantal punten aangepast. We hebben de risico’s die aan kansspelen zijn verbonden
nog inzichtelijker gemaakt en passende beheersmaatregelen getroffen.
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voorspelling van verslavingsrisico bij gasten. Op deze manier
kan Holland Casino eerder ingrijpen indien nodig.
Medewerkers leveren een cruciale bijdrage aan de uitvoering van
het PBK; zij zijn de ogen en oren op de vloer. Afhankelijk van hun
functie krijgen medewerkers een e-learning of een intensieve
PBK-training. Hierin is aandacht voor vroegtijdige herkenning
van potentieel probleemgedrag en voor gespreksvaardigheden.
Ook leren medewerkers veranderend gedrag bij gasten te herkennen
en te beoordelen. Indien nodig kunnen zij in het centrale registratie
systeem een signaal afgeven aan hun leidinggevenden of aan de
afdeling Security & Responsible Gaming. Hogere leidinggevenden
kregen een nieuw ontwikkelde training.
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Het PBK toetsen we regelmatig bij een adviesgroep van externe
experts. Aan bod komen onder meer recente ontwikkelingen in
de markt en onderwerpen als de Wet Kansspelen op Afstand
(Koa), die naar verwachting per 2021 in werking treedt. De
adviesgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en bestaat naast
Holland Casino uit medewerkers van AMC-UvA, Radboud
Universiteit Nijmegen, het Trimbos Instituut, Assissa, Jellinek,
HANDS en stichting AGOG. In 2019 hebben we op lokaal niveau
samenwerkingsafspraken gemaakt, waarvan preventieconsul
tatie en doorverwijzing naar passende hulpverlening de kern
vormen. Ook zijn er contactpersonen benoemd voor overleg
tussen de casino’s en verslavingszorginstellingen.

Preventiebeleid Kansspelen

‘De zorg voor onze
gasten is één van
de kerntaken van
Holland Casino’

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
situatie toelaat. Holland Casino wil risicosignalen bij gasten
vroegtijdig herkennen. Om risicogedrag nog eerder te kunnen
signaleren en preventief handelen te verbeteren, hebben we het
PBK in 2019 verder ontwikkeld.
In 2019 ontwikkelde Holland Casino diverse applicaties waar
door gasten meer inzicht krijgen in en controle houden over hun
spelgedrag. Een voorbeeld hiervan is de zelftest. Aan de hand
van een spel en daaraan gekoppelde vragenlijst krijgen gasten
een indicatie van hun kansspelverslavingsrisico. Deze test wordt
in 2020 in de vestigingen geïntroduceerd. Ook hebben we een
applicatie ontwikkeld waarmee gasten straks het eigen spelver
loop kunnen bijhouden. Zij krijgen inzage in bijvoorbeeld de
hoeveelheid geld- en tijdbesteding aan een spel. Daarnaast heeft
Holland Casino, op basis van beschikbare data, een intern model
ontwikkeld dat kan bijdragen aan een betere en vroegtijdigere

Sinds 2019 besteden we in de PBK-trainingen meer aandacht aan
de bewustwording van (het belang van) voldoen aan wet- en
regelgeving en de consequenties van nalatig gedrag.
In 2019 ging extra aandacht uit naar jongvolwassenen en
hebben we gekeken naar de mate waarin het PBK voldoende
aansluit op de benadering van deze doelgroep. In 2019 kwam
één zaak voor bij het College van de Rechten van de Mens. Naar
aanleiding van deze casuïstiek, waar de toegangverlening aan
wilsonbekwame gasten ter discussie stond, is Holland Casino over
haar beleid in overleg met de Ksa getreden.
In september 2019 organiseerde Holland Casino voor leden van
de PBK-adviesgroep, externe stakeholders op het gebied van
kansspelen en verslavingszorg en eigen medewerkers, een
minisymposium over vrouwen en kansspelverslaving.
Hier waren meer dan vijftig personen aanwezig. In 2018 bleek
uit onderzoek van de Zweedse volksgezondheidautoriteit
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Het PBK van Holland Casino is gebaseerd op 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.
Per januari 2021 gaan we, naast ons eigen preventiebeleid,
gebruikmaken van een door de Ksa ontwikkeld centraal register,
waardoor automatisch in het Bezoekers Registratie Systeem
(BRS) wordt gecontroleerd of gasten zich al geregistreerd hebben
en bijvoorbeeld voldoen aan de leeftijdsvereisten en geen
toegangsverbod of speelverbod hebben.
2. Voorlichting en bewustwording
Het PBK richt zich primair op voorlichting aan en bewustwor
ding van de gasten omtrent veilig en verantwoord spelen. Dit
doen we onder meer 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. Dit gesprek heeft een informerend
karakter. Een daarvoor gekwalificeerde medewerker van de
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Folkhälsomyndigheten dat Zweedse vrouwen geneigd zijn eerder
verslaafd te raken aan online spelen dan mannen, maar ook
eerder hulp zoeken. Verder blijken vrouwen andere drijfveren te
hebben om te spelen. Naar aanleiding van de onderzoeksresul
taten bekijkt Holland Casino de mogelijkheden om preventie
gesprekken voor het online casino te zijner tijd eventueel anders
vorm te geven voor vrouwen dan voor mannen.

afdeling Security & Responsible Gaming bespreekt met de gast
wat verantwoord spelen inhoudt en welke risico’s aan het spel
verbonden zijn. In 2019 is het aantal bewustwordingsgesprekken
licht gedaald naar 1.554 gesprekken (2018: 1.710).
Om te voorkomen dat gasten te lang doorspelen treffen we
diverse maatregelen. Bijvoorbeeld in de vestiging Rotterdam
waar we, sinds 2019, gedurende een aantal uren per dag geen
alcohol schenken. Deze alcoholrestrictie, bewust gestart in een
vestiging met verruimde openingstijden, bleek effectief en
hanteren we nu tevens in de vestiging Amsterdam West-Sloterdijk.
Omdat jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar
gevoeliger worden 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. Als de jongvolwassene een stijgende
bezoekfrequentie laat zien over een periode van drie maanden,
dan volgt – eerder dan bij andere gasten – een bewustwordings
gesprek. In 2019 zijn 2.314 gesprekken met jongvolwassenen
gevoerd (2018: 2.197 gesprekken).

@MASTER CLASSICS
O F P O K E R A M S T E R DA M
CENTRUM
NOVEMBER/DECEMBER

3. Monitoren
Zes en achttien maanden na het bewustwordingsgesprek
monitoren we de gast 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 de analyse bepalen
we of een gast in aanmerking komt voor een monitoringsgesprek.
Tijdens een monitoringsgesprek benadrukken onze medewerkers
nogmaals de eigen verantwoordelijkheid omtrent het veilig en
verantwoord spelen en het reguleren van (speel)gedrag.
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‘ F I J N H O E VA N Z E L F
HET ALLEMAAL GING’
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In de zomer van 2019 organiseert Holland Casino Zandvoort samen met
zorginstelling Nieuw Unicum een evenement voor de bewoners, mensen met
een fysieke en eventueel cognitieve beperking. Samen met vijftien vrijwilligers
van het casino beleven ze een middag vol spelletjes, lekker eten en lol.

YVONNE KARDOL

C O Ö R D I N AT O R D A G B E S T E D I N G
BIJ NIEUW UNICUM

“We zijn inmiddels een half jaar verder, en de
bewoners hebben het nog steeds over die
middag”, vertelt Yvonne Kardol, coördinator
van de dagbesteding bij Nieuw Unicum.
“Holland Casino had vier marktkramen
geregeld: drie voor de spellen van het casino en
eentje voor het eten en drinken. Onze bewoners
konden prijzen winnen, ze gingen met een
goodiebag naar huis en ze kregen hapjes en
drankjes die het casino speciaal voor hen had
bedacht. We hebben hier namelijk mensen met
eet-en slikproblematiek.”
“Het fijnste van die dag en onze samenwerking
is hoe vanzelf het allemaal ging. De medewerkers
van Holland Casino luisterden goed naar de
wensen en problematiek van onze bewoners.

Ik zag ze soms wel even schrikken van
de heftigheid. Maar dan stelden ze gewoon
hele open vragen, puur uit interesse en
nieuwsgierigheid. Daardoor werd het een
mooi proces waarin we over en weer veel aan
elkaar gaven. Het zegt genoeg dat één van de
medewerkers van Holland Casino Zandvoort
zich inmiddels als vaste vrijwilliger bij ons
heeft aangemeld.”
“We zetten onze samenwerking dan ook voort.
We kijken bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om
met een aantal bewoners naar het casino te
gaan. Als de bewoners bij ons aangeven dat ze
iets leuk vinden, is het aan ons om daar goed
naar te luisteren. Fijn dat dat samen met
Holland Casino kan.”
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In 2019 hebben we het monitoren verbeterd.
Holland Casino gebruikt een nieuw registratiesysteem
waarbij we aan de hand van een aantal indicatoren beter
en tijdiger kunnen inspelen op probleemgedrag. Mede
dankzij de PBK e-learning, die we in 2018 hebben gestart,
was in 2019 duidelijk zichtbaar dat medewerkers over
meer expertise beschikten waardoor zij beter signaleren,
adequater handelen en meer en gerichtere gesprekken met
gasten kunnen voeren.
In 2019 zijn vanuit het PBK alle systemen, applicaties en
informatie waarover Holland Casino beschikt gecontro
leerd op de gegevens die worden bijgehouden en/of
bewaard en hebben we getoetst of dit in lijn is met
geldende wet- en regelgeving. Naar verwachting is dit
proces begin 2020 klaar.
4. Interventie
Tijdens het monitoringsgesprek confronteren we de gast
met de bevindingen van de monitoringsfase en bespreken
we de eventuele 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. Indien een persoon na
afloop van een beperkende maatregel terugkomt, vindt
altijd een nazorggesprek plaats met een medewerker van
Security & Responsible Gaming. In 2019 zijn 11.226
nazorggesprekken gevoerd (2018: 10.777 gesprekken).

Naar aanleiding van een nieuwe beheersmaatregel, die
naar aanleiding van de verruimde openingstijden in
Rotterdam in overleg met de PBK-adviesgroep in 2018 is
geïmplementeerd, werden gasten in 2019 gedurende de
nacht extra gemonitord op verblijfsduur.

Ook als we vermoeden dat een speler met het speelgedrag
zichzelf en/of naasten schade kan toebrengen, kan
Holland Casino de toegang ontzeggen. Bezoekbeperkingen
of entreeverboden kunnen hun uitwerking missen, omdat
de betrokkene anoniem verder kan spelen in een speel
automatenhal of in het illegale circuit. Dit risico wordt met
de komst van de Wet Koa aanzienlijk kleiner. Dankzij de
nieuwe wet is 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. Bovendien zijn alle
aanbieders, online en fysiek, conform de Wet Koa verplicht
om bezoekbeperkingen in het Centraal Register Uitsluiting
Kansspelen op te nemen. Zo voorkomen we als sector dat
hoog-risicospelers terugvallen op andere aanbieders.

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. Dit heeft een positief
effect, aangezien gasten die bij hulp zijn gebaat ook
daadwerkelijk deze stap blijken te zetten. Hierdoor wordt
het voor Holland Casino ook inzichtelijker of en hoeveel
gasten naar aanleiding van een doorverwijzing vervolgens
ook echt hulp zoeken en krijgen. In 2019 heeft HANDS
279 contacten en gesprekken gehad met gasten (2018: 261);
deze stijging heeft te maken met een grotere bekendheid
van HANDS onder gasten en de totstandkoming van
het contact.

De maximale duur van een beperkende maatregel is, in lijn
met de Wet Koa, zes maanden. Voordat de gast weer
toegang tot het casino wordt verleend, vindt eerst een
nazorggesprek plaats om te bepalen of toegang verant
woord is. Hiermee kunnen we voorkomen dat zij mogelijk
langdurig in het illegale circuit spelen. Naast de mogelijk
heid van een vrijwillig entreeverbod kan Holland Casino
altijd een (langdurig) entreeverbod opleggen. In 2019
hebben we de maximale duur hiervan onderzocht en in
overleg met de PBK-adviesgroep passen we dit aan. Het
uitgangspunt blijft zes maanden, maar een entreeverbod
kan ook voor een langere periode worden opgelegd, indien
blijkt dat het om een hoog-risicospeler gaat.
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In 2019 is het aantal monitoringsgesprekken gestegen
naar 210 (2018: 101). Dit heeft vooral te maken met extra
aandacht voor persoonlijke signalering door onze
medewerkers. Bij jongvolwassenen neemt Holland Casino
extra voorzorg in acht door middel van voorzorggesprekken.
In 2019 zijn 2.693 voorzorggesprekken gevoerd, een lichte
toename ten opzichte van 2018 (2.386 gesprekken).

UITVOERING PBK IN CIJFERS
2019

2018

Aantal gesprekken

25.105

23.950

Bezoekbeperkingen

4.675

4.546

Dwingend opgelegde bezoekbeperkingen
Entreeverboden
Dwingend opgelegd entreeverboden

358

330

7.110

5.977

624

245
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Holland Casino wil, nu de wetgeving dit vanaf 2021 toestaat, ook
online kansspelen aanbieden. In 2019 hebben we voorberei
dingen getroffen voor de vertaling van het PBK naar een online
spelomgeving. Dit gebeurt in overleg met de PBK-adviesgroep,
waarbij de door de Ksa opgestelde leidraad wordt gehanteerd.
Het voordeel van een online omgeving is dat Holland Casino
het speelgedrag van haar gasten nog beter kan monitoren en
Holland Casino het PBK aan de hand hiervan nog verder
kan verbeteren.

Eerlijk en betrouwbaar aanbod

‘Om fraude tegen te
gaan hebben we in 2019
opnieuw trainingen
georganiseerd over
cameratoezicht’

Gasten moeten erop kunnen vertrouwen dat het spelaanbod van
Holland Casino eerlijk en betrouwbaar is. Holland Casino kan dit
garanderen omdat zij beschikt over betrouwbaar en gekwalifi
ceerd 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.
In 2019 zijn alle nieuwe speelautomaten getest en in orde
bevonden door daartoe geaccrediteerde testlaboratoria, zoals
Gaming Lab International (GLI). Deze kregen vervolgens een
Ksa-vergunning, waarmee we de gekeurde speelautomaten in de
vestigingen kunnen aanbieden. De cilinders en het Money Wheel
worden twee keer per jaar gecontroleerd. Schudmachines
worden één keer per jaar gecontroleerd. Voordat cilinders,
Money Wheel en schudmachines op de vloer komen worden
deze ook door GLI gekeurd en gecertificeerd.

Als gevolg van de striktere wet- en regelgeving op het gebied van
kansspelen neemt de verantwoordelijkheid van medewerkers
toe. Hierdoor groeit de afdeling Security & Responsible Gaming.
Er is een extra PBK-adviseur aangenomen en we hebben extra
medewerkers aangenomen voor de uitvoering van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft). Voor de voorbereidingen op het online casino zijn ook
drie adviseurs in dienst getreden.
In 2019 is het toezicht van de Ksa op Holland Casino geïntensi
veerd en zijn de toezichtbezoeken toegenomen. Dit brengt een
verhoogde administratieve druk met zich mee. Naast het
Wwft-toezicht is de Ksa eind 2019 begonnen aan een toezicht
bezoek omtrent het PBK, waarbij drie vestigingen zijn bezocht.
Begin 2020 wordt dit onderzoek afgerond.
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Preventiebeleid online

Garanderen van een veilige speelomgeving
Het tot een minimum beperken van fraude en criminaliteit heeft
bij Holland Casino de hoogste prioriteit.
Om fraude tegen te gaan hebben we in 2019 trainingen georgani
seerd over cameratoezicht. Waar we eerst voornamelijk aandacht
hadden voor procedures en spelcontroles focussen we nu meer
op een alerte houding, gericht toezicht houden, beter herkennen
van fraude en sneller ingrijpen.
In 2019 hebben we meer fraude onder gasten geconstateerd,
waaronder de manipulatie van speelautomaten, tafelspelen en
diefstal uit speelautomaten. Dit heeft onder meer geleid tot het
aanhouden van een internationale bende die ook elders in
Europa actief was. In november 2019 vond bij de vestiging
Zandvoort een overval plaats op een geldtransport. Voor
Holland Casino betekent dit dat we nog alerter moeten zijn op
de veiligheid. De hoeveelheid fraudeconstateringen onder
medewerkers is dit jaar stabiel gebleven.
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In 2019 heeft de Ksa, die toezicht houdt op Holland Casino en haar
anti-witwasbeleid, toezichtbezoeken gebracht aan verschillende
vestigingen. De Ksa heeft haar bevindingen om de toepassing van de
Wwft te verbeteren met Holland Casino gedeeld. Een aantal bevindingen
is door Holland Casino opgepakt, over andere zijn beide partijen op het
moment van schrijven met elkaar in gesprek.
In 2019 kwam ook de “Leidraad Wwft in de kansspelsector” van de Ksa
met medewerking van Holland Casino tot stand.
Het anti-witwasbeleid kent drie belangrijke pijlers: risicoclassificatie en
cliëntenonderzoek, het monitoren van de zakelijke relatie en het melden
van ongebruikelijke transacties (MOT).

Gemeld op basis van
objectieve indicatoren

Gemeld op basis van
subjectieve indicatoren

Totaal

2.396

1.852

4.248

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

2019

Ongebruikelijke transacties melden we bij de Financial Intelligence Unit
(FIU-Nederland).

H O O F D S T U K 3 – O P E R AT I O N E L E O N T W I K K E L I N G E N

M E L D I N G E N VA N H O L L A N D CA S I N O A A N D E F I U ( I N C L U S I E F N A M E L D I N G E N )

Anti-witwasbeleid

Het aantal in 2019 gemelde objectieve transacties had betrekking op
731 depotstortingen (2018: 635), 632 overboekingen (2018: 434), 1.022
contante transacties, creditcard betalingen van 10.000 euro of meer en
vreemde valutatransacties (2018: 777) en 11 overige meldingen (2018: 7).
A A N TA L E N T R E E V E R B O D E N *
(na weigering van medewerking aan cliëntenonderzoek)

2019

92

2018

63

2017

57

2016

50

2015

41

2014

21

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

@ C R O U P I E R VA N H E T J A A R V E R K I E Z I N G
MAART
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De klassieke verstandhouding tussen bestuur en ondernemingsraad (OR) is er een van
tegenstellingen. De één bepaalt, de ander reageert. Tegenwoordig geldt: voorkomen is
beter dan genezen.

RENÉ KLERKS &
MARCO KLINKENBERG
DAG E L I J K S B E S T U U R VA N
DE ONDERNEMINGSRAAD

De nieuwe OR zit nu bij de start van elke
discussie over de grote dossiers aan tafel.
“De insteek is open en transparant”, zegt
voorzitter René Klerks. “Elkaar informeren,
bevragen, wat kunnen we van elkaar leren?
Hoe kunnen we met onze gezamenlijke
kennis, suggesties en twijfels een besluit nog
beter maken?”
De uitkomst van het privatiseringsvraagstuk
heeft geholpen in het verbeteren van de verhou
dingen, zegt Klerks. “Hoewel we hier formeel-
inhoudelijk geen oordeel over hebben, zorgt
het opschorten van de privatisering voor rust
in de tent. Rust die je nodig hebt om aan het
onderlinge vertrouwen te kunnen werken.”

Stootje
“We zijn meteen bij onze start aan de slag
gegaan met een paar grote HR-thema’s”, zegt
secretaris Marco Klinkenberg. “Maar er zijn ook
vragen over het rookbeleid, en tegelijk speelt
het online casino. Altijd draait het om de vraag:

wat voor bedrijf willen wij in de toekomst zijn?
Hoe zorgen we ervoor dat Holland Casino
succesvol blijft, en dat iedereen straks ook nog
een baan heeft?” Klerks: “Ons standpunt is dat
het medewerkersbelang gelijk is aan het
bedrijfsbelang, en dat dragen we ook uit.
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DE OR

‘Voorkomen is
beter dan genezen’
Tegelijk blijven we natuurlijk kritisch, maar wel
op een opbouwende manier.” Het gaat nu goed
met Holland Casino, maar bij tegenwind is een
goede relatie met het bestuur en de raad van
commissarissen pas echt belangrijk, stelt
Klerks. “Dan moet je tegen een stootje kunnen.
We zijn in elk geval blij dat Erwin van Lambaart
heeft bijgetekend.”
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Onze medewerkers excelleren in hun vak en in gastvrijheid. Om onze gasten een 9+
gastbeleving te bezorgen, is kundig, gemotiveerd en betrokken personeel essentieel.
Daarnaast willen we dat onze gasten op een veilige en betrouwbare manier kunnen
spelen. De Holland Casino manier van werken is terug te vinden in onze kernwaarden:
hartelijk, verrassend, betrokken en betrouwbaar.
De belangrijkste HR-thema’s van 2019 waren de strategische thema’s duurzame inzetbaarheid,
cultuur en leiderschap en strategische personeelsplanning.
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ONZE MENSEN

Duurzame inzetbaarheid
Medewerkers van Holland Casino worden aangemoedigd hun talenten te ontplooien. Vanwege het
in sommige gevallen specialistische werk en de onregelmatigheid is duurzame inzetbaarheid voor
Holland Casino een belangrijk aandachtspunt. Het thema valt uiteen in drie subthema’s:
• Fit for your job
• Fit for your life
• Fit for your future

@ K I C K - O F F U I TWISSELINGSPROGRAMMA
K L M – H O L L A N D CA S I N O
SEPTEMBER

Bij Fit for your future kijkt Holland Casino samen met de medewerker of hij/zij op de lange
termijn het werk doet dat bij hem/haar past. Bij Fit for your job gaat het om de vraag of en hoe
medewerkers hun huidige werk goed en met plezier kunnen blijven doen; denk dan onder meer
aan opleidingen. Met Fit for your life houden medewerkers zichzelf met hulp van Holland Casino
gezond. Denk aan meer bewegen, of aan stoppen met roken of drinken.
Tijdens sessies in het land hebben we medewerkers bekendgemaakt met deze thema’s. Als
onderdeel van de cao-afspraken en binnen het thema Fit for your future hebben we in 2019 een
loopbaancentrum ingericht. Hier krijgen medewerkers inzicht in de loopbaan- en opleidingsmoge
lijkheden die er binnen en buiten Holland Casino zijn. Inmiddels hebben ongeveer 200 medewer
kers gebruikgemaakt van het loopbaancentrum. Loopbaancoaches zijn beschikbaar om te helpen
met vraagstukken. Hiernaast is per medewerker een loopbaanbudget van 500 euro per jaar
beschikbaar. Dit budget kan worden aangewend voor opleidingen die niet direct aan het werk van
de medewerker zijn gerelateerd. Meer dan 500 medewerkers maakten in 2019 gebruik gemaakt
van het loopbaanbudget en er is door meer dan 400 medewerkers voor bijna 800 uur gestudeerd.
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Daarnaast zijn trainingen op het gebied van hospitality op basis
van de HEP-theorie (Hospitality, Emotie en Proactiviteit) in 2019
voortgezet. Sinds juli 2018 loopt er een mystery visit programma,
waarbij elke vestiging elke maand twee mystery visits krijgt. De
inzichten worden elk kwartaal teruggekoppeld naar de vestigingen
via de kwartaalrapportage Gastbeleving.

Het onderzoek naar het gezond inroosteren van medewerkers
was binnen het thema Fit for your life een belangrijk initiatief in
2019. In samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau
TNO en adviesbureau arbeidstijdenmanagement Syntro hebben
we de relatie tussen het werken in wisseldienst en gezondheid
onderzocht. Wat zijn de effecten van roosters op gezondheid,
vitaliteit en daarmee op duurzame inzetbaarheid? Een groot
aantal medewerkers nam deel aan het onderzoek. Duidelijk is
dat dit thema leeft. In 2020 levert TNO een rapport op waarmee
Holland Casino een besluit kan nemen over het mogelijke vervolg.

Cultuur en leiderschap

Opleidingen
Alle medewerkers van Holland Casino volgen een basiscursus
Preventiebeleid Kansspelen (PBK). Deze training geeft inzicht in
de problematiek rondom kansspelverslaving en leert medewerkers
verslavings- of probleemgedrag vroegtijdig te herkennen.
Aanvullend hierop volgen leidinggevenden en medewerkers van
de afdeling Security & Responsible Gaming nog andere trainingen.
Meer informatie over het PBK is te vinden in het hoofdstuk
‘Onze gasten’.
In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan het opleidingsplan
anti-witwasbeleid (Wwft). Dit plan moet telkens worden afgestemd
op nieuwe Wwft-richtlijnen vanuit de wetgever. Alle medewerkers
uit de operatie volgen eens in de twee jaar online de basisopleiding
anti-witwasbeleid. Ook volgen alle medewerkers uit de operatie
eens in de twee jaar online de basisopleiding anti-witwasbeleid.

Ook dit jaar vonden kernwaardensessies plaats bij de vestigingen
in het land en op het hoofdkantoor. Op de agenda stond wat de
kernwaarden hartelijk, verrassend, betrokken en betrouwbaar in
de praktijk inhouden en wat dit betekent voor de manier van
samenwerken. Verder is tijdens leiderschapssessies gesproken
over gewenst gedrag binnen Holland Casino.
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‘Medewerkers van
Holland Casino
worden aangemoedigd
hun talenten te
ontplooien’

Om medewerkers bewust te maken van de mogelijkheden buiten
Holland Casino en om te leren van een andere organisatie, zijn we
in 2019 een uitwisseling met KLM aangegaan. Hierbij wisselden
drie medewerkers van Holland Casino van baan met drie
medewerkers van KLM (zie pagina 39 voor meer informatie over
de uitwisseling met KLM).

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek in 2019 was gast- en
medewerkersbeleving. Onderzoek laat zien dat demografie,
persoonlijke aandacht en waardering zowel effect hebben op de
gast- als medewerkersbeleving. Meer persoonlijke aandacht voor
gasten en medewerkers leidt bijvoorbeeld tot een hogere beleving
voor beiden. Met een programmateam, een hospitality coördinator
en belevingambassadeurs gebruiken we de inzichten voor
structurele verbetering.
In 2018 hebben we al veel geïnvesteerd in de verbinding tussen
hoofdkantoor en de vestigingen en ondanks dat dit vanwege het
verschil in werkzaamheden altijd een thema zal blijven, is de
bewustwording zichtbaar toegenomen. Holland Casino blijft
investeren in deze relatie met verschillende uitwisselingen tussen
de vestigingen onderling en vestigingen en het hoofdkantoor.

Strategische personeelsplanning
Holland Casino streeft naar een evenwichtige opbouw van het
personeelbestand. Dit houdt in dat we continu kijken naar de
personeelsopbouw en of de juiste mensen op de juiste plek zitten.
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In 2019 is het Management Development-programma voor
(assistent) casinomanager succesvol afgerond en hebben de
vier deelnemers een nieuwe baan als (assistent) casinomanager
binnen Holland Casino gekregen. Het andere programma voor
(assistent) manager loopt door in 2020.
Nieuwe medewerkers
Om gericht te blijven bouwen aan een toekomstbestendig
personeelsbestand was er in 2019 nog meer aandacht voor
recruitment. Wervingsactiviteiten die voorheen door de
HR-businesspartner van een vestiging werden uitgevoerd,
hebben we nu gebundeld in een nieuwe afdeling recruitment.
We streven ernaar om tijdig de juiste vaste en flexibele mede
werkers te vinden. Bij actieve werving en selectie hoort ook
meer aandacht voor de zichtbaarheid van Holland Casino als
werkgever, met ook nadrukkelijk aandacht voor wat je bij
Holland Casino kunt leren. In dat kader heeft Holland Casino ook
een aantal samenwerkingen met regionale scholen, bijvoorbeeld
met stageplekken en gastcolleges.
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Daarnaast richten we ons op voldoende nieuwe gekwalificeerde
medewerkers en de doorstroom van medewerkers. Jaarlijks
worden de prestaties en het potentieel van alle medewerkers
door het management in kaart gebracht en vertaald in concrete
ontwikkelingsdoelen per medewerker.

de organisatie. In 2019 werkten er bij Holland Casino 54,4%
mannen en 45,6% vrouwen.

Medewerkerstevredenheid
Het thematische medewerkerstevredenheidsonderzoek Flow,
wat in 2018 van start is gegaan, werd in 2019 voortgezet. De
resultaten geven een algemeen beeld van de tevredenheid van
medewerkers, maar om daadwerkelijk iets met de uitkomsten te
kunnen doen hebben we meer gedetailleerde informatie nodig.
Met behulp van online medewerkerspanels vragen we nu per
thema gericht feedback over de thema’s connectie met de gast,
rolduidelijkheid, begeleiding werk, begeleiding groei en
ontwikkeling, en doorgroeimogelijkheden. De eerste twee
thema’s zijn in 2019 uitgevraagd.

@ H C L A B 2 0 2 0 B R E DA
JANUARI 2020

Diversiteit
Naast het invullen van onze rol binnen de samenleving is het
aansluiten op de diversiteit aan gasten een belangrijke reden
voor Holland Casino om de verschillen van mensen te erkennen
en te benutten. Diversiteit wordt onder andere versterkt door
het recruitmentproces te objectiveren. Holland Casino streeft
naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen binnen
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Veiligheid en integriteit

Ondernemingsraad

In september 2019 hebben we een nieuw functiehuis
geïmplementeerd. Het nieuwe functiehuis geeft meer
duidelijkheid over hoe functies zijn ingedeeld en het
is flexibeler, waardoor het beter past in deze tijd. Het
functiehuis bestaat uit 54 referentiefuncties en 23
functiefamilies. Bij de ontwikkeling van het functie
huis waren externe functiewaarderingspecialisten en
meer dan 300 collega’s betrokken. De ondernemings
raad (OR) keek mee met het proces en de specialisten
van de vakbonden hebben zowel de referentie
functies als de functiefamilies getoetst. Ook een
bezwaarprocedure maakt onderdeel uit van het
proces. Met het nieuwe functiehuis is Holland Casino
klaar voor de toekomst en kunnen gewijzigde of
nieuwe functies makkelijk en snel worden ingedeeld.

Onze medewerkers moeten hun werkzaamheden
in een veilige werkomgeving kunnen uitvoeren.
De afdeling Security & Responsible Gaming speelt
een belangrijke rol in de veiligheid van ons personeel
door continu cameratoezicht en beveiligingsmede
werkers op de vloer.

De nieuwe OR is in januari 2019 geïnstalleerd voor
vier jaar. Vanwege de opening van de nieuwe vestiging
Amsterdam West-Sloterdijk, is de OR uitgebreid van
14 leden naar 15 leden. De OR kwam 2019 vijf maal bijeen
voor een formele overlegvergadering. Het formele
overleg vindt plaats in aanwezigheid van onder meer
de Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer
(CFO) en directeur HR. Daarnaast heeft de OR zeer
regelmatig informeel overleg met het bestuur en de
directeur HR gehad. De voorzitter en een lid van de
raad van commissarissen (rvc) zijn één keer per jaar
aanwezig bij een formele overlegvergadering en één keer
per jaar bij een informeel overleg tussen bestuur en
dagelijks bestuur OR. Ook heeft er een kennismaking
plaatsgevonden met de voorzitter van de rvc.

Vitaliteit
Bij Holland Casino streven we naar vitale medewer
kers die gezond, energiek en gemotiveerd hun werk
doen. Cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek laten zien dat het verzuim in Nederland in
2019 is gestegen. Dit zien we niet bij Holland Casino
terug, waar het ziekteverzuimniveau in 2019 evenals
in 2018 uitkwam op 4,8% (4,9% in 2018). Hiermee
hebben we de doelstelling van 3,9% dit jaar niet
gehaald. We zijn dit jaar gestart met een verzuim
taskforce, waarbij we met verdere analyses kijken
hoe we het verzuim kunnen terugbrengen.
In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding van een
Preventief Medisch Onderzoek dat we begin 2020
aan de medewerkers aanbieden. Daarbij meten we
ook de psychosociale arbeidsbelasting.

Holland Casino heeft op alle vestigingen specifiek
opgeleide vertrouwenspersonen om medewerkers
advies te geven en bij te staan bij ongewenste
omgangsvormen en integriteitskwesties. Zij hebben
jaarlijks een aantal bijeenkomsten in het kader van
bijscholing en actualiteit. Ook is er een meldpunt
Integriteit, een klachtencommissie ongewenste
omgangsvormen en een Commissie Melden
Integriteitskwesties. In 2019 zijn er twee meldingen
binnengekomen bij de verschillende commissies.
In totaal zijn door de afdeling Security & Responsible
Gaming 44 integriteitskwesties onderzocht, wat een
afname is ten opzichte van 2018 (51).
Op elke vestiging is een actuele en getoetste Risico
Inventarisatie en Evaluatie aanwezig. Ook is op elke
vestiging een preventiemedewerker aangewezen.
De vereiste en gewenste verbeteringen worden
doorgevoerd en gemonitord door de lokale preventie
medewerker en het Arbeidsomstandigheden Advies
Team ter plaatse.

Werknemersvertegenwoordiging
Holland Casino heeft regelmatig overleg met
de vakbonden FNV en De Unie en er is een goede,
constructieve samenwerking met de OR.

H O O F D S T U K 3 – O P E R AT I O N E L E O N T W I K K E L I N G E N

Nieuw functiehuis

In 2019 stonden privatisering en de Wet Kansspelen
op afstand regelmatig bij de OR op de agenda. Over
het laatste onderwerp was er formeel en informeel
overleg tussen bestuur en OR. De OR heeft een
schriftelijk statement gemaakt waarin ze de politiek
oproept om Holland Casino de kans te geven een
voorname speler op de online kansspelmarkt te
worden. De OR is van mening dat het van wezenlijk
belang voor de continuïteit van het bedrijf en zijn
medewerkers is dat Holland Casino gaat voor een
leidende positie in de online markt. In het statement
gaf de OR aan, dat de basis hiervoor hetzelfde is als bij
de reguliere casino’s: een veilige en perspectiefrijke
werkomgeving voor medewerkers en een veilige
spelomgeving voor de spelers. De OR wijst er hierbij
op dat Holland Casino met deze uitgangspunten een
voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere online
aanbieders.
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MEDEWERKERS

Medewerkers casino’s
Medewerkers hoofdkantoor

Daarnaast heeft de OR positief advies gegeven op de
herbenoeming van de CEO, de heer van Lambaart.

Medewerkers Gaming & Casino Services B.V.

De OR speelde in 2019 een meer proactieve rol dan voorheen
en sprak met het bestuur en de directeur HR over de toekomst
van Holland Casino. Hieruit volgend zijn drie dialooggroepen
gestart: openingstijden, flexibilisering en inrichting organisatie.

Medewerkers Tafelspelen

Totaal medewerkers (in personen)

2019

2018

3.695

3.653

269

246

69

50

4.033

3.949

1.475

1.454

Medewerkers Speelautomaten

347

336

Medewerkers Services

656

651

Medewerkers Food & Beverage

770

764

Medewerkers Overige

716

694

In 2019 is ingestemd met, of positief geadviseerd over de
volgende verzoeken:

Medewerkers Gaming & Casino Services B.V.

69

50

4.033

3.949

Instemming
• Wijziging benoemingenbeleid Security & Responsible Gaming;
• Aanpassing camerareglement;
• Reglement individueel klachtrecht;
• Verruimde openingstijden 2019;
• Aanpassingen in het gezondheidsbeleid;
• Wijziging uitvoeringsovereenkomst pensioen;
• Herziene Reglement Melden Integriteitskwesties.

Medewerkers man fulltime

838

890

Medewerkers man parttime

1.377

1.271

Totaal medewerkers man

2.215

2.161

Totaal medewerkers (in personen)

Medewerkers vrouw fulltime

140

139

Medewerkers vrouw parttime

1.678

1.649

Totaal medewerkers vrouw

1.818

1.788

Totaal medewerkers (in fte)

2.992

2.920

43

45

Gemiddelde leeftijd (in jaren)
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De rvc heeft in het kader van het versterkt aanbevelingsrecht
van de OR en in nauwe samenwerking met de OR mevrouw
drs. Donders voorgedragen als nieuwe commissaris.

Advies
• Aanpassingen binnen Human Resources;
• Herbenoeming CEO van Lambaart.
In 2019 zijn door de OR geen negatieve adviezen gegeven.
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NAAR BUITEN

I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019

‘MEER ALLURE VOOR
SCHEVENINGEN’

Niet één, maar twéé openingsfeesten: voor de opening van NXT (voorheen:
Experience zone) werd alles uit de kast getrokken. Terecht, want het nieuwe
spelconcept belooft een kleine revolutie in casinoland te worden.
Samen én tegen elkaar spelen, aan meerdere
spellen tegelijk, met lage inzetten. Zet er een
flitsende showmaster bij, strakke beats en
hippe drankjes, en je weet: hier gaan vooral
jongvolwassenen zich thuis voelen. Dat is
precies de bedoeling van NXT, een door Holland
Casino zelf ontwikkeld concept wat ‘ze’ in het
buitenland nu gretig proberen te kopiëren. Na
het succes van de eerste NXT in Utrecht mocht
Den Haag zich verheugen op de tweede.
“Twintig miljoen mensen weten ieder jaar
weer hun weg te vinden naar Scheveningen”,
zegt Boudewijn Revis, wethouder en locoburgemeester van Den Haag. “We investeren
als gemeente dan ook volop: in een nieuwe

boulevard, in nieuwe parkeergelegenheden.
Wat fijn dat we daarbij ondersteund worden
door Holland Casino, dat natuurlijk niet meer
weg te denken is uit onze prachtige badplaats.”
Opkikker
Met NXT krijgt dus niet alleen het casino, maar
het hele uitgaansgebied een flinke opkikker.
Nieuw elan en een nieuwe vibe, voorspelt ook
Revis: “Zowel het casino als de nieuwe
speelzone leveren enorm veel nieuwe energie
op: meer bezoek, meer werkgelegenheid en
meer allure. Alles voor een aantrekkelijker
Scheveningen. We trekken daarin samen op
en daar ben ik ontzettend trots op.”

BOUDEWIJN REVIS
WETHOUDER EN
LO C O BU R G E M E E S T E R
DEN HAAG
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DIRECTIETEAM HOLLAND CASINO
VA N L I N K S N A A R R E C H T S

Jeroen Hellenberg directeur Corporate Communicatie | Marijke van den Heuvel directeur Marketing en E-commerce | Noël Leise regiodirecteur Zuid |
Karin den Dunnen directeur Finance & Control | Jan Philippen regiodirecteur Noord | Danielle Justus directeur Human Resources | Erwin van Lambaart CEO |
Pieter Boers directeur Gaming & Services | Mario der Weduwen directeur Informatie Voorziening | Ruud Bergervoet CFO | Janny Wierda directeur Security
en Responsible Gaming | Niet op deze foto: Anneke Westbroek Manager Legal & Compliance
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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 omstandig
heden redelijk zijn. De jaarrekening is opgemaakt onder toepassing van de
continuïteitsveronderstelling. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functio
neren 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, beheers
maatregelen (waaronder Administratieve Organisatie/Interne Beheersing),
informatie en communicatie (waaronder rapportages en overlegstructuren) en
monitoring (waaronder audit). We streven ernaar onze processen en procedures
continu te verbeteren.

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 71 t/m 77 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.
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VERKLARING BETREFFENDE JAARREKENING
E N S YS T E E M VA N I N T E R N E B E H E E R S I N G

Hoofddorp, 7 april 2020
Erwin van Lambaart
Ruud Bergervoet
CEO			CFO

55

HOOFDSTUK 4 – GOVERNANCE

HOOFDSTUK 4

GOVERNANCE

56

HOOFDSTUK 4 – GOVERNANCE

S A M E N S T E L L I N G VA N D E R A A D VA N C O M M I S S A R I S S E N

R A A D VA N
COMMISSARISSEN
VA N L I N K S N A A R R E C H T S

mevrouw drs. M.M. van Zuijlen
de heer mr. W.L.J. Bröcker
mevrouw drs. R.E. Dekker
de heer mr. J.W. Baud en
mevrouw drs. L.M.A. Donders
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De heer mr. W.L.J. Bröcker (1951), Nederlands
Voorzitter
Datum eerste benoeming: 20 juli 2016
Huidige eerste termijn eindigt bij afloop van
de algemene vergadering van 2021
Overige functies:
• Extern adviseur Y Group
• Voorzitter rvc IBS Capital Management
• Voorzitter Stichting Continuïteit BE Semiconductor
Industries N.V.
• Voorzitter raad van commissarissen Berlage
Winkelfonds Duitsland N.V.

De heer mr. J.W. Baud (1951), Nederlands
Vicevoorzitter
Datum eerste benoeming: 19 december 2016
Huidige eerste termijn eindigt bij afloop van de
algemene vergadering van 2021
Overige functies:
• Voorzitter raad van commissarissen Koninklijke
De Kuyper
• Voorzitter raad van commissarissen Bavaria
• Lid raad van commissarissen Teslin Capital
Management
• Lid Investment Committee DOB Equity for Africa
• Lid Stichting Continuïteit Holland Pigments B.V.
(Holland Colours N.V.)
• Lid Investeringscommittee Walvis II en Walvis III
• Voorzitter Raad van Toezicht Utrecht Science Park

• Lid bestuur Stichting Continuïteit Philips Lighting
• Lid Raad van Toezicht Het Concertgebouw Fonds
(beëindigd per juli 2019)
• Lid Raad van Toezicht Urgenda
• Jury Familiebedrijven Award

Mevrouw drs. L.M.A. Donders (1960),
Nederlands

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

Overige functies:
• HR Interim management & advies
• Lid Alumni Board Radboud Universiteit Nijmegen

Lid auditcommissie
Datum eerste benoeming: 27 mei 2011
Huidige tweede termijn eindigt bij afloop van de
algemene vergadering van 2020
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
• Lid Raad van Toezicht RDW
• Voorzitter Remuneratiecommissie PO-Raad

HOOFDSTUK 4 – GOVERNANCE

R A A D VA N C O M M I S S A R I S S E N

Datum eerste benoeming: 3 april 2019
Huidige eerste termijn eindigt bij afloop van
de algemene vergadering van 2023

De heer mr. P.F. Roks (1954), Nederlands
Datum eerste benoeming: 2 oktober 2014
Eerste termijn beëindigd per 3 april 2019
Overige functies:
• Bestuurder Fluxys BBL B.V.

Mevrouw drs. R.E. Dekker AAG (1972),
Nederlands
Voorzitter auditcommissie
Datum eerste benoeming: 20 juli 2016
Huidige eerste termijn eindigt bij afloop van de
algemene vergadering van 2021
Overige functies:
• Director Group Balance Sheet Management a.s.r.
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VO O RWO O R D VA N D E VO O R Z I T T E R
VA N D E R A A D VA N C O M M I S S A R I S S E N
Ten tijde van het verschijnen van dit jaarverslag is de impact van het coronavirus op de wereld, op Nederland en op Holland Casino nog ongewis.
De robuustheid van Holland Casino, gekenmerkt door een stabiel businessmodel, een ruime kaspositie en een nog ongebruikte kredietfaciliteit,
zorgt ervoor dat bedrijfsrisico’s het hoofd kunnen worden geboden, waarbij wel sprake blijft van een materiële onzekerheid omtrent de
continuïteit. Voor de raad van commissarissen is alles erop gericht om samen met het bestuur Holland Casino door deze uitdagende periode
heen te loodsen. Zij constateert daarbij dat Holland Casino in 2019 de vruchten heeft geplukt van het transformatieprogramma en de
jarenlange investeringen en inspanningen. Tegelijk houdt Holland Casino haar blik op de toekomst gericht, en neemt ze haar bijzondere
verantwoordelijkheid en Kanalisatie opdracht uiterst serieus.
Het jaar 2019 kan ook voor de rvc niet los worden
gezien van de uitspraak van de Eerste Kamer, begin
februari 2019. Met het aannemen van de Wet
Kansspelen op Afstand (Koa) en het intrekken van
het Wetsvoorstel modernisering speelcasino regime
(Wok) kreeg Holland Casino meer duidelijkheid over
haar toekomst. We stellen vast dat Holland Casino
zich goed had voorbereid op politieke scenario’s,
met onder meer het inrichten van een professionele
online propositie en daarbij horende organisatie.
Deze divisie – Play Digital – heeft zich in 2019 verder
ontwikkeld en wil met de hoge standaard van het
preventiebeleid van Holland Casino een voorname
rol gaan spelen in de kanalisatie van kansspelen.
De rvc heeft de opbouw van Play Digital en de
toenemende digitalisering met extra aandacht
gevolgd en heeft hier mede haar toezicht op ingericht
en uitgebreid. Het online casino kent een andere
businessdynamiek en investeringsmodel dan de
landbased casino’s, en vraagt bijzondere aandacht
voor onder meer Risk, Compliance en de aansluiting
op de bestaande organisatie. Bij de toekomstige

bezetting van de rvc zal expertise op digitaal vlak
zwaar meewegen.
De rvc heeft de uitwerking van de strategie HC2020
nadrukkelijk gemonitord. We kunnen, nu de strategie
in het laatste jaar is beland, stellen dat dit plan de
basis heeft gelegd voor een krachtig en toekomst
bestending bedrijf. Met vernieuwende spelconcepten
zoals NXT is Holland Casino op zoek gegaan naar
nieuwe doelgroepen, en heeft zich nadrukkelijker
in de samenleving genesteld met veilig en verant
woord spel en samen met externe partners haar
relevantie vergroot.
Ook zien we dat Holland Casino blijvend open en
constructief de dialoog opzoekt met haar omgeving
waaronder de toezichthouder en de aandeelhouder,
lokale politici en belangenorganisaties zoals,
verslavingsinstellingen. Het werkbezoek van de
staatssecretaris van Financiën in Utrecht – waarbij
ook een afvaardiging van de rvc aanwezig was –
en het organiseren van een miniconferentie over
vrouwen en verslaving zijn hier goede voorbeelden
van. Tegelijk constateert de rvc dat het bedrijf alert

blijft op politiek-maatschappelijke thema’s, zoals de
aanscherping van de Wwft en het rookverbod. De rvc
ziet dat Holland Casino wendbaar is en slagvaardig
op deze ontwikkelingen reageert.
De rvc ziet de aandacht voor transparantie van de
organisatie terug in bijvoorbeeld het verkleinen van
de afstand tussen het hoofdkantoor en vestigingen.
Maar ook in de verstandhouding tussen bestuur en
medezeggenschap, die zeer belangrijk wordt geacht
door de rvc.
Er is sprake van een open dialoog, wat leidt tot
kwalitatief betere afwegingen. Ook heeft de rvc in
het proces van de herbenoeming van Erwin van
Lambaart en de benoeming van de nieuwe commis
saris, mevrouw Lysbet Donders, uitstekend samen
gewerkt met interne overlegorganen zoals de
ondernemingsraad.
De rvc bedankt het bestuur voor haar koersvastheid
met een uitstekend financieel resultaat tot gevolg.
Willem Bröcker
Voorzitter raad van commissarissen
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V E R S L AG VA N
D E R A A D VA N C O M M I S S A R I S S E N
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op de algemene gang van zaken
binnen Holland Casino en adviseert het bestuur bij de uitvoering van haar taken.
De rvc laat zich daarbij leiden door het belang van de onderneming en de daaraan
verbonden stakeholders. De maatschappelijke rol van Holland Casino speelt in
dat kader een belangrijke rol. De rvc heeft daarnaast specifiek aandacht voor het
realiseren van lange termijn waardecreatie, strategie, risicomanagement en financiële
verslaglegging. De rvc heeft ten behoeve van de invulling van haar verantwoordelijkheden
specifieke bevoegdheden.
Samenstelling raad van commissarissen
De samenstelling van de rvc is gebaseerd op de gedachte
dat een gecombineerde samenstelling van kennis en
deskundigheid, achtergrond, ervaring en diversiteit
een belangrijke voorwaarde is om effectief toezicht te
kunnen houden.
@ M A N AG E M E N T T E A M :
TOPNOTERING IN DE MT500
JUNI

Gezamenlijk hebben de commissarissen van
Holland Casino kennis en ervaring op het gebied
van strategievorming en -implementatie, algemeen
management, financieel management en verslag
legging, commercieel inzicht en business development,
politiek-bestuurlijke verhoudingen, juridische zaken,
fusies en overnames, risicobeheersing, human
resources management en arbeidsverhoudingen,
maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid
en verandermanagement.
De rvc van Holland Casino bestaat momenteel voor
60% uit vrouwen en voor 40% uit mannen, waarmee

de diversiteitsdoelstelling van ten minste 30% mannen
en ten minste 30% vrouwen, net als voorgaande jaren,
ruimschoots wordt gehaald. Bij het ontstaan van
vacatures zal de rvc aandacht blijven houden voor deze
doelstelling. Alle leden van de rvc zijn getoetst door
De Nederlandsche Bank. De rvc bevestigt dat alle leden
onafhankelijk hebben kunnen opereren zoals bedoeld
in bepaling 2.1.10 van de Corporate Governance Code.
Benoemingen
In 2019 is mevrouw Donders benoemd tot commissaris
bij Holland Casino, zij vervangt de heer Roks wiens
termijn per 3 april 2019 afliep. De rvc is in het kader van
deze benoeming in samenspraak met de ondernemings
raad (OR) tot de voordracht van mevrouw Donders
gekomen.
De OR heeft bij een derde van het aantal leden van de
rvc een versterkt aanbevelingsrecht. De heer Baud
heeft de rol van vicevoorzitter op zich genomen.
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Evaluatie
De rvc heeft eind 2018 onder externe begeleiding een
zelfevaluatie gedaan. In 2019 heeft de rvc aandacht
gehad voor de aanbevelingen naar aanleiding
daarvan. In 2020 zal de rvc wederom een zelf
evaluatie doen.

Vergaderingen
De rvc heeft in 2019 zes maal vergaderd, conform de
vastgestelde jaarplanning. Bij alle vergaderingen
was het vereiste quorum aanwezig. Het Bestuur
was bij alle vergaderingen aanwezig. Eén van de
vergaderingen heeft dit jaar in een vestiging van
Holland Casino plaatsgevonden. De rvc streeft ernaar
om in 2020 de helft van haar vergaderingen in een
vestiging te laten plaatsvinden.
De aanwezigheid bij vergaderingen was in 2019 als
volgt:
AANWEZIGHEID BIJ VERGADERINGEN
Vergaderingen

Aanwezigheidspercentage

W.L.J. Bröcker

6 van 6

100%

J.W. Baud

6 van 6

100%

M.M. van Zuijlen

6 van 6

100%

R.E. Dekker

6 van 6

100%

L.M.A. Donders (vanaf 3 april 2019)

4 van 4

100%

P.F. Roks (tot 3 april 2019)

2 van 2

100%

Er zijn ook twee additionele, ingelaste telefonische
vergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen
was het vereiste quorum aanwezig. In een enkel geval
dat een commissaris hier in overleg niet bij aanwezig
kon zijn, is door de commissaris vooraf input gedeeld
en is er naderhand gecommuniceerd over eventuele
besluitvorming. Buiten de formele vergaderingen
vindt er ook regelmatig informeel overleg plaats,
bijvoorbeeld door de commissarissen onderling of
met het bestuur. Ook heeft de rvc contactmomenten
met de aandeelhouder, het ministerie van Financiën.
Tijdens de reguliere jaarlijkse gesprekken met de
aandeelhouder zijn onder andere het functioneren
en de samenstelling van de rvc en het bestuur, het
strategisch beleid en (PlayDigital) de online propo
sitie van Holland Casino besproken. Bovendien
waren er commissarissen aanwezig tijdens het
werkbezoek van de toenmalige staatssecretaris
Menno Snel aan de vestiging Utrecht.
Een aantal domeinen had de nadrukkelijke belang
stelling van de raad van commissarissen.
Online kansspelen
Met de opening van de online markt ligt er voor
Holland Casino een belangrijke maatschappelijke
opdracht om de kanalisatie ook online op een hoog
niveau gestalte te geven met kwalitatief goed, veilig
en betrouwbaar aanbod. Het verkrijgen en inbedden
van de juiste expertise, de inrichting van het
platform en de operatie, de risicobeheersing en de
afspraken rondom de propositie hebben de nadruk
kelijke aandacht van de rvc. Ook de implementatie
van de online divisie en op welke wijze aansluiting
kan worden gezocht met de landbased organisatie,

bijvoorbeeld op het gebied van preventie, is een
belangrijk onderwerp op de agenda van de rvc en
zal dat in 2020 ook blijven. De rvc heeft twee
buitengewone vergaderingen aan bovenstaande
thema’s gewijd in 2019.
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Het lidmaatschap van de rvc van mevrouw
Van Zuijlen eindigt op de aandeelhoudersvergadering
van 7 april 2020. De rvc is mevrouw Van Zuijlen zeer
erkentelijk voor haar waardevolle bijdrage als
commissaris gedurende een lange en dynamische
periode bij Holland Casino.

Toezicht
Een succesvol Holland Casino en een goed functione
rende kansspelsector zijn volgens de rvc onlosmake
lijk verbonden met doeltreffend en effectief toezicht
door de Kansspelautoriteit (Ksa). De rvc acht een
transparante en toegankelijke verstandhouding met
de Ksa daarom van eminent belang waarbij er een
goede balans dient te zijn tussen de formele
toezichtsrelatie enerzijds en een constructieve
dialoog om de dienstverlening van Holland Casino
verder te versterken anderzijds. De rvc stimuleert een
professionele relatie met de Ksa en hecht waarde aan
een evenwichtige benadering van de sector vanuit
het gemeenschappelijke belang om de lat steeds
hoger te leggen in de sector.
Continuïteit
De ambitie van Holland Casino om de hospitality en
gastbeleving naar een volgend niveau te brengen,
vraagt aandacht voor de continuïteit, vitaliteit en de
samenstelling van de medewerkerspopulatie. In dit
kader is het binden en boeien van medewerkers een
belangrijk thema binnen de rvc waarbij veel waarde
wordt gehecht aan perspectief, gezondheid en betrok
kenheid van medewerkers en initiatieven daarom
trent. Thema’s als strategische personeelsplanning,
duurzame inzetbaarheid en verzuim hebben de
nadrukkelijke aandacht van de rvc waarbij ook onder
werpen als leiderschapsontwikkeling, mobiliteit en
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De aanwezigheid bij de vergaderingen was in 2019 als
volgt:
AANWEZIGHEID BIJ VERGADERINGEN
Vergaderingen

Aanwezigheidspercentage

R.E. Dekker

4 van 4

100%

Commissies

M.M. van Zuijlen

4 van 4

100%

Omdat het wetsvoorstel om de Wet op de kansspelen
te moderniseren is ingetrokken, is besloten de
privatiseringscommissie op te heffen. Door de
toegenomen (maatschappelijke) aandacht voor en
het belang van bezoldiging, worden bezoldiging,
selectie en benoemingen van het bestuur door de
gehele rvc besproken in plaats van in de bezoldi
gings-, selectie- en benoemingscommissie. Hiermee
is de bezoldigings-, selectie- en benoemingscom
missie komen te vervallen. Tweemaal per jaar vinden
individuele evaluatiegesprekken met het bestuur
plaats waarbij drie commissarissen betrokken zijn.

De vergaderingen van de auditcommissie werden
bijgewoond door de Chief Financial Officer en de
Chief Executive Officer was aanwezig bij de vergade
ringen waar de begroting en de jaarrekening op de
agenda stonden. Bij de vergaderingen van de
auditcommissie zijn onder meer de manager audit,
de directeur Finance & Control en de manager
Legal & Compliance aanwezig.

Auditcommissie
Onderwerpen waar de auditcommissie zich mee
bezighoudt, zijn financiële verslaglegging en
verantwoording, risicomanagement, interne
controlesystemen en compliance. De commissie
houdt toezicht op de controle van de jaarrekening en
de onafhankelijkheid van de externe accountant. Ten
minste één lid van de auditcommissie beschikt over
bijzondere deskundigheid op het gebied van financiële
verslaggeving en het beoordelen van financiële verslagen.
De leden van de auditcommissie zijn mevrouw Dekker
(voorzitter) en mevrouw Van Zuijlen.

De auditcommissie heeft onder meer gesproken over
financiële rapportages, dividendbeleid, de jaarreke
ning, de begroting, compliance (waaronder Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en General Data Protection Regulation),
digitale transformatie, cyber security, het optimali
seren van processen en de bevindingen van de
externe accountant.
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employer branding aan de orde zijn geweest. De rvc
onderstreept in deze context het belang van de
verhoudingen met stakeholders, de OR en de
bonden als belangrijk fundament en stimuleert
initiatieven hiertoe.

Financiële rapportage
De rvc heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2019
besproken met het bestuur en de accountant. Op
7 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën
de jaarrekening vastgesteld. De goedkeurende
verklaring van de accountant is te vinden op pagina
140 tot en met 146 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 ondernemingsbestuur. 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 een naamloze vennootschap (N.V.)
met een gemitigeerd structuurregime waarvan de Staat
100% aandeelhouder is. De Staat oefent zijn aandeel
houderschap in Holland Casino uit in overeenstemming
met de nota deelnemingenbeleid 2013. Het ministerie
van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van
de deelneming, de beleidsmatige bevoegdheden vallen
onder de minister voor Rechtsbescherming.
Holland Casino draagt winst af aan de Staat door
middel van dividenduitkeringen.
@ M A N AG E M E N T DAG E N B R E DA
JANUARI

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse
besturing van de onderneming en staat onder toezicht
van de raad van commissarissen (rvc). De benoeming
van leden van de rvc vindt plaats door het ministerie
van Financiën. Zowel de rvc als het ministerie van
Financiën hebben specifieke bevoegdheden.

HOOFDSTUK 4 – GOVERNANCE

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E

Holland Casino staat onder toezicht van de Kans
spelautoriteit (Ksa). De betrouwbaarheid van het
bestuur en de leden van de rvc wordt getoetst door
De Nederlandsche Bank.
Holland Casino heeft een meerderheidsbelang van 60%
in Gaming & Casino Services B.V. (GCS). Vanuit GCS worden
alle installatie- onderhouds- en servicewerkzaamheden
aan speelautomaten, speeltafels, casino-signs en
accessoires voor Holland Casino verricht. GCS is een
afsplitsing van moederbedrijf Gaming Support B.V.,
waarin Holland Casino 40% van de aandelen bezit.

Het bestuur
Het uitzetten van de strategie en het beleid en het dagelijks
besturen van Holland Casino is de taak van het bestuur.
Het bestuur laat zich daarbij leiden door het belang van
de onderneming en de daaraan verbonden stakehol
ders. De maatschappelijke rol van Holland Casino is in
dit kader van belang. 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 aandeelhouder. Bestuursleden worden
op voordracht van de rvc benoemd door de aandeel
houder. Bestuursleden worden benoemd voor een periode
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De heer van Lambaart, Chief Executive Officer (CEO),
vormt samen met de heer Bergervoet, Chief Financial
Officer (CFO), het bestuur.

Chief Executive Officer
De heer E. (Erwin) van Lambaart (1963)
De heer van Lambaart is sinds 7 maart 2016 CEO van
Holland Casino en hij is op voordracht van de rvc
door de aandeelhouder per maart 2020 herbenoemd
voor een tweede termijn.
Voor zijn aantreden was hij werkzaam in de (interna
tionale) gastvrijheidsindustrie en de wereld van
theater, entertainment en media bij onder meer
Accor, Stage Entertainment en Niehe Media. De heer
van Lambaart heeft een opleiding gevolgd aan de
Hogere Hotelschool Den Haag.
Aandachtsgebieden: Gaming & Services,
Human Resources, Marketing & e-Commerce,
Corporate Communicatie, Operations,
Legal & Compliance, Audit.
Nevenfuncties: lid Raad voor Cultuur, lid Raad van
Toezicht Breda University of Applied Sciences,
bestuurslid Amsterdam Diner foundation,
bestuurslid Quality of Life Gala.

Chief Financial Officer
De heer R. (Ruud) Bergervoet (1963)
De heer Bergervoet is sinds 21 maart 2017 CFO van
Holland Casino. Hiervoor bekleedde hij verschillende
(ad interim) 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, Informatie
voorziening, Security & Responsible Gaming, Risk
Management, Inkoop, Project Management Office,
Play Digital.
Het bestuur bestaat uit twee mannen en voldoet
daarmee niet aan de doelstelling uit het diversiteits
beleid die inhoudt dat ten minste 30% van de leden
man is en ten minste 30% vrouw. Bij het ontstaan
van vacatures zal er aandacht blijven voor deze
doelstelling.
Holland Casino heeft naast het statutair bestuur een
directieteam dat bestaat uit stafdirecteuren en twee
regiodirecteuren. Het bestuur en het directieteam
komen één keer per twee weken bij elkaar om
strategische onderwerpen te bespreken en hierover
te besluiten. Het directieteam bestaat uit vijf
vrouwen en vijf mannen waarmee voldaan wordt
aan het diversiteitsbeleid.

Raad van commissarissen
De rvc houdt toezicht op de algemene gang van zaken
binnen Holland Casino en adviseert het bestuur bij
de uitvoering van haar taken. De rvc bestaat uit vijf
leden. Besluitvorming door het bestuur over

belangrijke onderwerpen vindt in samenspraak met
de rvc plaats.
De aandeelhouder benoemt commissarissen op
voordracht van de rvc. Commissarissen worden
benoemd voor een periode die afloopt op het tijdstip
van sluiting van de eerstvolgende algemene vergade
ring die wordt gehouden na afloop van een periode
van vier jaar na de benoeming, waarna één herbe
noeming voor vier jaar kan plaatsvinden. Alleen
in het geval van zwaarwegende belangen kan
de zittingsperiode van een commissaris langer
dan acht jaar zijn.
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die afloopt op het tijdstip van sluiting van de
eerstvolgende algemene vergadering die wordt
gehouden na afloop van een periode van vier jaar
na de benoeming, waarna herbenoeming kan
plaatsvinden.

Externe accountant
Sinds 2016 is KPMG de accountant van Holland Casino.
De externe accountant wordt benoemd door de
aandeelhouder. KPMG rapporteert aan het bestuur
en de rvc en was in 2019 aanwezig bij twee vergade
ringen van de auditcommissie en de algemene
vergadering.

Remuneratie
De rvc stelt elk jaar in lijn met het bezoldigingsbeleid
van Holland Casino, dat gebaseerd is op het kader
zoals gegeven in de nota deelnemingenbeleid 2013,
de remuneratie van 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 in
2019 gemaximeerd op 296.000 euro. Het vaste
salaris van bestuurders stijgt jaarlijks ten hoogste
met een percentage dat gelijk wordt gesteld aan de
stijging van de beloning van de medewerkers van
Holland Casino.
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De beloningsratio tussen de totale remuneratie van
de hoogst betaalde medewerker (CEO) en de mediaan
van de totale bezoldiging van alle overige medewerkers
bedraagt in 2019 4,9 (2018: 5,2). In de berekening
zijn de vaste en variabele beloningen en pensioen
kosten meegenomen.
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Voor het bestuur geldt dat de variabele component
maximaal 20% 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, waaronder in deze laatste categorie expliciet
aandacht is voor maatschappelijke targets. Voor 2019
was de verhouding van financiële en niet-financiële
targets 50/50. Het financiële deel betreft met name
het realiseren van het begrote resultaat vóór
bijzondere baten en lasten. Het niet-financiële deel
betreft targets op het gebied van onder meer
Preventiebeleid Kansspelen, anti-witwasbeleid
en General Data Protection Regulation, risico
management, strategische ontwikkeling,
human resources en de online propositie van
Holland Casino, PlayDigital. Op de variabele
beloning is een claw back-clausule van toepassing.
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.

Wet- en regelgeving
Holland Casino opereert binnen het wettelijk kader
van onder meer:
• Wet op de kansspelen;
• Beschikking casinospelen;
• Wet op het financieel toezicht;
• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme;
• Drank- en horecawet;
• Besluit werving, reclame en verslavingspreventie
kansspelen.
Bovenstaande lijst benoemt de belangrijkste wet- en
regelgeving die specifiek voor Holland Casino van
toepassing is ten opzichte van andere bedrijven
in Nederland.
Holland Casino hecht er daarnaast waarde aan
expliciet te vermelden een groot belang te hechten
aan de waarde van de privacy van onze gasten.
In dat kader is er veel aandacht voor het voldoen
aan wetgeving omtrent de omgang met persoons
gegevens van onze gasten. Uiteraard geldt dit ook
voor de persoonsgegevens van onze medewerkers.

@ PA R T N E R S H I P M E T
11STEDENZWEMTOCHT
JUNI

Een uitwerking van de remuneratie is te vinden in
de jaarrekening op pagina 137 van dit jaarverslag.
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CONTEXT
– Missie en kernwaarden
– Strategie en doelstellingen
– Verwachtingen van gasten en andere belanghebbenden

RISICOMANAGEMENTPROCES

RISICOBEREIDHEID
Rapporteren

Risk assessment

Monitoren

(Re)actie

FUNDAMENT

MENS & CULTUUR

De kansspelmarkt waarin Holland Casino opereert, is onderhevig aan veranderingen. Economische
ontwikkelingen, technologische toepassingen, herziening van wet- en regelgeving, of toetreding van
nieuwe aanbieders bieden kansen voor de organisatie, maar brengen ook onzekerheden en risico’s
met zich mee. Holland Casino streeft ernaar haar risicomanagementprocessen zo optimaal mogelijk
vorm te geven en zich hiermee te allen tijde zo goed mogelijk te weren tegen mogelijke risico’s.
Hierdoor wordt de kans op het beheerst realiseren van de strategische bedrijfsdoelen
aanzienlijk vergroot.
Risicomanagement vormt bij Holland Casino een
integraal onderdeel van de dagelijkse (operationele)
activiteiten. De materiële risico’s zijn in kaart gebracht
en daarbij zijn passende beheersmaatregelen opgesteld,
waardoor tijdig en adequaat geanticipeerd kan
worden op relevante ontwikkelingen. Resultaten
worden periodiek gemonitord en teruggekoppeld
aan management en bestuur. Waar nodig kan
vervolgens worden bijgestuurd om te voorkomen
dat de geconstateerde risico’s een belemmering
vormen voor de strategische bedrijfsdoelen.
Het afgelopen jaar is het framework van risicomanage
ment op strategisch niveau versterkt door het vergroten
van de zichtbaarheid en de meetbaarheid. Ook zijn per
strategisch risico concretere interne beheersmaatre
gelen bepaald. Om de risico’s goed te kunnen monitoren
is in samenspraak met de risk owners een dashboard
ontwikkeld waar de belangrijkste strategische risico’s
staan aangegeven zodat het bestuur, directieteam
en elke risk owner de risico’s efficiënter kunnen
monitoren en rapporteren.

HOOFDSTUK 4 – GOVERNANCE

RISICOMANAGEMENT

Organisatie
De bedrijfsstrategie, missie, visie en kernwaarden
vormen de context voor de inrichting van risicomanage
ment bij Holland Casino. Holland Casino heeft niet
alleen aandacht voor de ‘harde kant’ van risicomanage
ment (de processen, procedures en rapportages), maar
ook voor de ‘zachte kant’ (risicobewustzijn, communi
catie en het onderlinge vertrouwen). Medewerkers van
Holland Casino worden, zowel op strategisch als op
operationeel niveau zoveel mogelijk bewust gemaakt
van potentiële risico’s die de organisatie kunnen raken
en hoe daar het beste mee kan worden omgegaan.
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 risicomanagement
proces worden risico’s geïdentificeerd waardoor betere
afwegingen gemaakt kunnen worden bij belangrijke
beslissingen. Dankzij passende maatregelen is
Holland Casino in staat deze risico’s efficiënt te
beheersen. De risico’s en de resultaten van interne
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Verantwoordelijkheid
Risicomanagement en interne beheersing zijn bij Holland Casino
ingericht conform het ‘three lines of defense’ model. De eerste
lijn, bestaande uit management en risk owners, is verantwoor
delijk voor het inrichten en uitvoeren van primaire en onder
steunende processen met bijbehorende interne beheersmaat
regelen (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.
De risk owners, die vanuit hoger management en/of de directie
zijn aangewezen, vormen een belangrijke 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 verantwoordelijk
heden 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 risicomanagement
systeem. Deze verantwoordelijkheden zijn hiernaast
schematisch weergegeven.

Risicobereidheid
De risicobereidheid is per risk driver bepaald, geconsolideerd in
een totale risicobereidheid per impactgebied, en van toepassing
op Holland Casino als hele organisatie. Het eerder vastgestelde
beleid is uitgevoerd en gecontroleerd. Bijsturing van beleid en
risicobereidheid zijn dit jaar niet nodig gebleken. De risicobereid
heid is vastgesteld door het bestuur met inachtneming van de
strategie, missie, visie, kernwaarden en (business) context van

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

– Formuleren en jaarlijks herijken van de risicobereidheid
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beheersing worden gemonitord door de afdeling Risico
management. 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.

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
overbeheersing

–	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 risicomanagement
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 risicomanagementsysteem
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I N D E S E R I E N A A R B U I T E N V E R T E L L E N R E L AT I E S V A N
HOLLAND CASINO OVER DE SAMENWERKING IN 2019
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NAAR BUITEN

‘SAMEN HELPEN WE MENSEN
VOORUIT’

Nadenken over hoe je kwetsbare mensen naar betaald werk kunt begeleiden.
Dat doen Holland Casino Breda en onderwijsinstelling Curio samen. “We maken
dankbaar gebruik van elkaars kennis.”

SJOERD DE LANGE

PROJECTMANAGER HORECA,
F O O D E N H O S P I TA L I T Y B I J
BEROEPSOPLEIDER CURIO

Hij werkte 8,5 jaar bij het casino in Breda. Dus
had Sjoerd de Lange – inmiddels projectmanager
Horeca, Food en Hospitality bij beroepsopleider
Curio – een mooie ingang om eens te gaan
praten over een mogelijke samenwerking.
“De relatie met Holland Casino is altijd warm
gebleven”, vertelt hij. “Toen ik met het idee
kwam om samen iets voor de kwetsbare
mensen in onze maatschappij te doen,
stonden ze daar meteen voor open.”
Vernieuwingen
Holland Casino zit aan tafel bij Curio als
gesprekspartner tijdens klankbordsessies en
denkt mee, bijvoorbeeld over mogelijke stages

die mensen kunnen doen om werkervaring
op te doen en het casino beter te leren kennen.
“Wat ik in die gesprekken merk is dat het bij
Holland Casino niet alleen gaat om geld en de
winst, maar vooral om de mens”, vertelt Sjoerd.
“Ze zijn altijd bereid om met ons mee te denken,
ook over vernieuwingen in het onderwijs.”
“Ik zeg altijd, ‘we leiden op voor het beroep, dus
hebben we het beroep ook nodig.’ Je wilt niet
achterlopen bij wat er gebeurt in de branche.
Zo houden we elkaar dus mooi op de hoogte.
Wij krijgen de verhalen uit de praktijk, zij krijgen
goed opgeleide mensen en samen helpen we
mensen vooruit. Iedereen tevreden!”
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RISICOBEREIDHEID
Zeer laag

Compliance en Integriteit

•

Reputatie
Dienstverlening

Overzicht belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico’s worden jaarlijks vastgesteld door het
bestuur. Holland Casino neemt interne beheersmaatregelen om
de belangrijkste risico’s te beheersen. De belangrijkste risico’s en
interne beheersmaatregelen worden worden op pagina 70
toegelicht. Note: de risico’s zijn bruto weergegeven: dit
presenteert het risico alsof er geen interne beheersmaatregelen
zijn getroffen.

•
•

Innovatief vermogen
Financieel

•

Risicobereidheid Holland Casino

De risicobereidheid van Holland Casino verschilt per type risico,
impactgebied en is hiernaast samengevat in een geconsolideerde
rating.

Laag

Medium

Hoog

Zeer hoog
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Holland Casino. Het risicoprofiel wordt periodiek besproken met
de auditcommissie en de raad van commissarissen. Het bestuur
en (hoger) management houden rekening met de risicobereid
heid bij het nemen van beslissingen en beheersen de risico’s
consistent binnen de vastgestelde risicobereidheid. De risicobe
reidheid is dit jaar ‘laag’ en gebaseerd op de vijf risicocategorieën
in de linker tabel.

•
•

R I S I C O C AT E G O R I E
Risicocategorie

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’.
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RISICOBEREIDHEID
        

SAMENLEVING

GAST

MEDEWERKER

PARNERSHIP

INNOVATIE

Risicobereidheid met betrekking tot de strategische pijlers
Risk drivers:

COMPLIANCE
& INTEGRITEIT

K A N S S P E LV E R S L A V I N G
ANTI-WITWAS

Zeer laag

M A AT S C H A P P E L I J K E R O L

REPUTATIE

Risk drivers:

VEILIG EN
BETROUWBAAR SPEL

Risk drivers:

Risk drivers:

Risk drivers:

VO O R KO M E N VA N
ONGEWENST GEDRAG

I N F O R M AT I E B E V E I L I G I N G
& P R I VAC Y

MERKBELEVING

ARBEIDSVOORWAARDEN
E N - O M S TA N D I G H E D E N

GASTBELEVING

VVakkundige
A K K U N D&I betrokken
GE
&medewerkers
BETROKKEN
MEDEWERKERS

A A N GA A N VA N
PA R T N E R S H I P S

Risicobereidheid per risicocategorie

Laag

DIENSTVERLENING

A A N S L U I T E N VA N C O N C E P T E N ,
SPELAANBOD EN SERVICES
EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE ONDERSTEUNENDE PROCESSEN EN SYSTEMEN

Laag

INNOVATIEF
VERMOGEN

R E L AT I E M A N A G E M E N T

I N N O V AT I E - E N
V E R A N D E R C U LT U U R

INNOVEREN DOOR
M I D D E L VA N N I E U W E
CONCEPTEN, SPELAANBOD EN SERVICES

Medium

OMZET

IMPLEMENTEREN EN INTEGREREN
ONTWIKKELINGEN (PROCESSEN
& SYSTEMEN)
INNOVEREN BUSINESSMODEL

INVESTERINGEN

KOSTENSTRUCTUUR

FINANCIEEL

FINANCIËLE POSITIE
Medium

Risicobereidheid

Zeer laag

Laag

Medium

Hoog
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FRAUDE VAN GASTEN
EN MED EWER KER S

LEV EL PLAYI N G FI ELD

N I ET VO L DOE N AAN ANTI - WI TWA SW ET- E N RE G E L G E V I NG

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 onder andere een vooraan
staand 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
een 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-witwasprocedures binnen Holland Casino niet
adequaat worden nageleefd en daarmee niet wordt voldaan
aan wet- en regelgeving.

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

De beheersing
Holland Casino heeft procesbeschrijvingen en voert
maatregelen uit, die gericht zijn op het niet betrokken
mogen en willen worden bij witwassen, zowel als bedrijf en
individu, om een veilige en verantwoorde spelomgeving te
faciliteren. Op deze maatregelen vindt zorgvuldige compliance
monitoring plaats door de afdelingen Legal & Compliance,
Security & Responsible Gaming, Internal Audit en Risico
management. 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 zorgt voor de inbedding van
preventieve beheersmaatregelen in werkproce
dures en veiligheidsprotocollen op risicoge
bieden. Naast een duidelijke scheiding van taak
en functie in de geldverwerkende processen en
geldbewaring, vindt er intensief toezicht plaats.
Holland Casino stimuleert bewustwording in
trainingen voor medewerkers. Voor gasten
zijn er mogelijkheden om uit veiligheids
overwegingen geld over te maken, dan wel
in depot te storten.

HOOFDSTUK 4 – GOVERNANCE

SAMENLEVING RISICO’S
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FI N A N C I ËLE
V ER SLAGLEG G I N G

FI N A N C I Ë L E RI S I CO’ S
A LG EM EE N

Categorie: Compliance & Integriteit
Impact: medium

Categorie: Financieel
Impact: medium

Categorie: Financieel
Impact: laag

Het risico
Gezien haar maatschappelijke rol heeft
Holland Casino een vooraanstaand preventie
beleid 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 fluctue
rende 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
Holland Casino neemt een duidelijke verant
woordelijkheid om kansspelverslaving waar
mogelijk te voorkomen en te beperken met een
evenwichtig Preventiebeleid Kansspelen (PBK),
risicomodel en bewustwordingsproces. Op de
uitvoering vindt zorgvuldige compliance
monitoring plaats door de afdelingen Legal &
Compliance, Security & Responsible Gaming,
Internal Audit en Risicomanagement. 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 financieel internal
control framework, waarin gedocumenteerd is
hoe de belangrijkste financiële verslagleggings
risico’s worden beheerst. De belangrijkste
maatregelen worden intensief gemonitord door
interne en externe partijen op opzet, 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 en bij te
sturen waar noodzakelijk.
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N IET VOL D OEN AAN
PREV E NTIEBEL EID KANSSPEL EN

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). In 2019 is gebruikgemaakt van
deze verlengingsoptie voor één jaar. De hoogte van de kredietfa
ciliteit 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.

72

AFHA N KEL IJKHEID
KE RN GROEP GASTEN

O N G EAUTO R I SEER D E TO EGA N G TOT
I C T- SYST EM EN O F DATA

D I V E RS I F I CATI E
GAS TS E G ME NTE N

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 gast
segmenten en concessies worden gedaan aan
de 9+ gastbeleving met als gevolg afname in de
gasttevredenheid en herhaalbezoeken.

De beheersing
Holland Casino ontwikkelt en innoveert continu
doorlopende initiatieven gericht op diverse gastseg
menten, hospitality en passende marketing om de
gastrelatie te behouden en te versterken waar nodig.
Door middel van een value-based benadering worden
alle doelgroepen op een voor hen passende manier
(besteding) benaderd om een 9+ gastbeleving
te realiseren.

De beheersing
Holland Casino implementeert een toekomstvaste
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 gerappor
teerd, geëvalueerd en bijgesteld waar noodzakelijk.
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GAST RISICO’S

De beheersing
Doorlopende initiatieven met betrekking tot
gastsegmenten, hospitality en marketing om
de gastrelatie te behouden en te versterken.
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SPELV EI LI GHEI D

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 gecombi
neerd 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.
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T E S T RIKTE NAL EVING VAN
RE GELS EN WETGEVING

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 om een
veilige en verantwoorde speelomgeving te creëren.
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IN FLEX I BEL E
KO S T ENSTR UCTUUR

O N VO LD O EN D E V ER A N D ER I N GS
GEZ I N D HEI D

Categorie: Reputatie
Impact: hoog

Categorie: Innovatief vermogen
Impact: hoog

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.

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

De beheersing
Holland Casino heeft een concrete visie op cultuur en
kernwaarden. Verder worden continu veranderings
initiatieven uitgewerkt in workshops, leiderschaps
modellen en managementdagen om de borging in
organisatielagen te bewerkstelligen. Holland Casino
monitort de uitkomsten van initiatieven en werkt
aan toekomstbestendige concepten om de onder
linge samenwerking te verbeteren en leiderschap
binnen de organisatie te versterken.
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MEDEWERKER RISICO’S
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T E LAN GE
T IME -TO-M ARKET

HA N D ELI N G SV R I J HEI D
PA RT N ER SHI PK EUZ E

Categorie: Innovatief vermogen
Impact: hoog

Categorie: Reputatie
Impact: laag

Het risico
Door de complexe organisatie- en governance
structuur 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
Holland Casino ontwikkelt conform de Agile
methodiek in multidisciplinaire teams continu
diverse initiatieven om innovatieve (besluit
vormings)processen te verkorten of te versimpelen
en onderlinge samenwerking te verbeteren.
Doorlopend wordt het spelaanbod geëvalueerd
en geïnnoveerd waar noodzakelijk.
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PA R T N E R S H I P S R I S I C O ’ S

De beheersing
Holland Casino geeft invulling aan een partnerships
strategie waarin het opbouwen, onderhouden en
gebruik maken van een duurzaam netwerk van
nationale en lokale strategische partners op
verschillende domeinen verder wordt ontwikkeld.
Holland Casino borgt dat haar kernwaarden breed
en nadrukkelijk worden uitgedragen en gedeeld
in de betrokkenheid en positieve vormen
van samenwerking.

76

C O N C UR R ENTIE

O N LI N E PR O PO SI T I E SLUI T N I ET
G O ED A A N BI J GA ST BEHO EFT EN

P OL I TI E KE ONTWI KKE L I NG E N

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 (bijvoorbeeld disrup
tieve 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
Kansspelen op afstand (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 gast
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,
de Wet Koa, privatisering, belastingdruk en wijzi
gingen in de toepassing van horecavergunningen)
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 Agile methodiek
op een multidisciplinaire manier samen met ervaren
(product)specialisten en ervaren partners die
gedegen kennis inbrengen 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 regel
geving worden nauwgezet periodiek gemonitord
en Holland Casino heeft regelmatig overleg met alle
betrokken stakeholders.

De beheersing
Holland Casino investeert in duurzame gastrelaties,
uniekheid en authenticiteit 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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I N N O V AT I E R I S I C O ’ S
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G E C O N S O L I D E E R D E W I N S T- E N V E R L I E S R E K E N I N G O V E R 2 0 1 9
in duizenden euro

Toelichting

2019

2018

Opbrengst Tafelspelen

288.931

265.794

Opbrengst Speelautomaten

383.496

340.032

25.469

23.029

1.972

1.734

27.351

24.413

Troncopbrengst/tips
Entreeontvangsten
Opbrengst Food & Beverage
Overige baten

1.691

Brutobaten

1.520
728.910

Kansspelbelasting

-202.400

Nettobaten

656.522
-182.354

526.510

Afwikkeling claim

7.226

474.168
11.418

Totale baten

1

533.736

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

2

-54.071

-32.741

Personeelskosten

3

-260.832

-241.624

Operationele kosten

4

-127.623

-128.983

Financieringsbaten

5

1.376

1.185

Financieringslasten

6

-3.166

-834

Aandeel in resultaat deelnemingen

7

162

Brutobedrijfsresultaat

91.210

Resultaat voor vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

485.586

82.238

120
89.582

8

-21.994

Resultaat na belasting

82.709
-23.248

67.588

59.461

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

67.339

59.395

249

66
67.588

59.461

G E C O N S O L I D E E R D O V E R Z I C H T V A N H E T T O TA A L R E S U LTA AT O V E R 2 0 1 9
in duizenden euro

Resultaat over de verslagperiode

2019

2018

67.588

59.461

Overig totaalresultaat te reclassificeren naar winst- en verliesrekening
in volgende perioden
– Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten van
deelneming

3

-11

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

3

-11

67.591

59.450

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

67.342

59.384

249

66
67.591

59.450

De toelichtingen op pagina 83 t/m 123 zijn een integraal onderdeel van deze jaarrekening. Per 1 januari 2019 past
Holland Casino IFRS 16 Leaseovereenkomsten voor het eerst toe, op basis van de aangepaste retrospectieve benadering.
Volgens deze benadering worden de vergelijkende cijfers niet aangepast.
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
in duizenden euro, voor winstbestemming

Toelichting

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa
Immateriële activa

9

8.980

6.504

Materiële vaste activa

10

247.729

230.106

Gebruiksrechten

11

148.439

-

Latente vennootschapsbelasting

12

11.651

10.139

Nog niet geamortiseerde fees

13

511

638

Deelnemingen

14

1.296

1.171

Totaal vaste activa

418.606

248.558

Vlottende activa
Voorraden

15

1.015

953

Vorderingen en overlopende activa

16

8.398

6.651

Acute belastingvorderingen

12

1.103

742

Nog niet geamortiseerde fees

13

136

170

Geldmiddelen en kasequivalenten

17

102.255

85.326

Totaal vlottende activa

112.907

93.842

Totale activa

531.513

342.400

Eigen vermogen

18

Aandelenkapitaal

45

45

Wettelijke reserve

7.418

6.504

Reserve omrekeningsverschillen

-97

-100

1.898

1.898

Overige reserve

167.172

154.671

Onverdeeld resultaat

67.339

59.395

243.775

222.413

Herwaarderingsreserve

Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouder
Minderheidsbelang

395

Totaal eigen vermogen

346
244.170

222.759

Langlopende verplichtingen
Voorzieningen

19

10.546

9.349

Latente vennootschapsbelasting

21

1.868

1.941

Leaseverplichtingen

22

142.205

-

Overige verplichtingen

22

-

5.905

Totaal langlopende verplichtingen

154.619

17.195

Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen

19

3.562

1.828

Handelscrediteuren en overige schulden

22

93.982

79.610

Acute belastingverplichtingen

21

23.454

20.632

Leaseverplichtingen

22

11.726

-

Overige verplichtingen

22

-

376

Totaal kortlopende verplichtingen

132.724

102.446

Totale passiva

531.513

342.400

De toelichtingen op pagina 83 t/m 123 zijn een integraal onderdeel van deze jaarrekening. Per 1 januari 2019 past
Holland Casino IFRS 16 Leaseovereenkomsten voor het eerst toe, op basis van de aangepaste retrospectieve benadering.
Volgens deze benadering worden de vergelijkende cijfers niet aangepast.
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M U TAT I E O V E R Z I C H T V A N H E T G E C O N S O L I D E E R D E E I G E N V E R M O G E N O V E R 2 0 1 9

in duizenden euro

Stand per 1 januari 2018

Aandelenkapitaal

Wettelijke
reserves

Reserve
omrekeningsverschillen

Herwaarderingsreserve

Overige Onverdeeld
reserves
resultaat

Minderheidsbelang

Totaal

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 38

-

-

-48.236

-

-

-48.236

-

-

Toevoeging inzake ontwikkelingskosten 9

-

2.056

-

-

-2.056

-

-

-

Verwerving van dochteronderneming met
minderheidsbelangen

-

-

-

-

-

-

280

280

Stand per 31 december 2018

45

6.504

-100

1.898

154.671

59.395

346

222.759

Stand per 1 januari 2019

45

6.504

-100

1.898

154.671

59.395

346

222.759

-

-

-

-

-

67.339

249

67.588

Resultaat boekjaar
Resultaatbestemming

-

-

-

-

59.395

-59.395

-

-

Overige niet-gerealiseerde resultaten 2019

-

-

3

-

-

-

-

3

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten

-

-

3

-

59.395

7.944

249

67.591

Dividenduitkering 38

-

-

-

-

-45.980

-

-200

-46.180

Toevoeging inzake ontwikkelingskosten 9

-

914

-

-

-914

-

-

-

45

7.418

-97

1.898

167.172

67.339

395

244.170

Stand per 31 december 2019
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
in duizenden euro

Toelichting

Resultaat na belasting

2019

2018

67.588

59.461

Aanpassingen voor:
Resultaat uit deelnemingen

14

-162

-120

4

-

3.610

Afschrijvingslasten materiële en immateriële vaste activa

2

54.071

32.741

Resultaat uit verkopen materiële vaste activa

4

-756

-460

Afwikkeling eerder bestaande relatie

Nettofinancieringslasten/-baten
Vennootschapsbelastinglast

5,6

1.790

-351

8

21.994

23.248

Mutaties:
Vorderingen

16

-1.747

1.492

Ontvangen verzekeringsclaim brand Groningen

16

-

47.835

Af te wikkelen schade brand Groningen

16

-

-19.726
-208

Voorraden

15

-62

Acute belastingvorderingen

12

-361

232

Handelscrediteuren en overige schulden

22

15.628

-1.071

19

2.931

1.262

21,22

561

4.829

161.475

152.774

-21.938

-19.394

139.537

133.380

Voorzieningen
Overige verplichtingen
Kasstroom uit operationele activiteiten
Betaalde vennootschapsbelasting

8

Nettokasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangen rente

5

37

37

Koersresultaten

5

1.339

1.148

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Opbrengsten uit verkoop materiële vaste activa

9

-4.416

-3.051

10

-59.448

-58.192

4

2.112

1.328

Verwerving dochteronderneming

14

-

-3.750

Ontvangen dividend

14

40

-

-60.336

-62.480

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
6

-2.350

-939

Betaald dividend

Betaalde financieringskosten

38

-46.180

-48.236

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

11

-13.742

-

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-62.272

-49.175

Nettokasstroom

16.929

21.725

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

17

85.326

63.601

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

17

102.255

85.326

De toelichtingen op pagina 83 t/m 123 zijn een integraal onderdeel van deze jaarrekening. Per 1 januari 2019 past
Holland Casino IFRS 16 Leaseovereenkomsten voor het eerst toe, op basis van de aangepaste retrospectieve benadering.
Volgens deze benadering worden de vergelijkende cijfers niet aangepast.
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TO E L I C H T I N G O P D E G E C O N S O L I D E E R D E
JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR EINDIGEND OP
31 DECEMBER 2019
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).
Holland Casino is een staatsdeelneming met het ministerie van Financiën als enige aandeelhouder.
De geconsolideerde jaarrekening van Holland Casino over 2019 omvat de vennootschap en haar dochterondernemingen
en de belangen in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend.
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.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het jaar 2019, dat eindigde op de balansdatum van 31 december 2019.
Continuïteitsveronderstelling
In het boekjaar 2020 is de wereld geconfronteerd met een coronavirus uitbraak (ook wel COVID-19 genoemd), welke door
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op 11 maart jl. tot een pandemie is verklaard. Ook Nederland is niet ontsnapt aan
de gevolgen van deze uitbraak, met een toenemend aantal besmettingen en overlijdensgevallen tot gevolg.
De Nederlandse regering heeft voordat deze jaarrekening is vastgesteld, reeds diverse maatregelen aangekondigd, welke
bijna dagelijks aangescherpt of uitgebreid worden. Holland Casino is hierdoor dusdanig geraakt, dat het heeft moeten
besluiten om vanaf donderdagavond 12 maart jl. om middernacht de deuren van al haar veertien vestigingen te sluiten.
Dit besluit heeft de consequentie dat Holland Casino vanaf dat moment geen inkomsten meer genereert. Daarmee is de
noodzaak geboren om over te schakelen op een volledig andere modus van strakke sturing op kostenreductie en bewaking
van liquiditeit.
Het uitgangspunt daarbij is dat de situatie van gedwongen sluiting minimaal van toepassing is tot en met 28 april 2020
(zoals door de Nederlandse regering is afgekondigd), met in achtneming van de kans dat die periode mogelijk verlengd zou
kunnen worden tot 1 juni 2020; in lijn met het verbod op bijeenkomsten en evenementen.
Holland Casino volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft verschillende scenario’s uitgewerkt om de continuïteit van
het bedrijf veilig te stellen. Holland Casino heeft scenario’s uitgewerkt voor de situatie dat de gedwongen sluiting van
toepassing zou zijn tot 1 juni en 1 augustus, afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken. Holland Casino
heeft zelfs het scenario uitgewerkt voor de situatie waarin haar vestigingen tussen 6 en 12 maanden gedwongen gesloten
zouden zijn na datering van dit jaarverslag.
Vanaf het moment van de sluiting heeft Holland Casino direct stappen genomen om kosten met onmiddellijke ingang te
reduceren onder andere door middel van een vacaturestop, en het terugbrengen van de inhuur van derden. Daarnaast is
met de aandeelhouder overeenstemming bereikt dat Holland Casino over 2019 geen dividend uitkeert. Later in het jaar zal
in overleg met de aandeelhouder worden besloten of er een interim-dividend kan worden uitgekeerd.
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In de liquiditeitsplanning van Holland Casino zijn voor de verschillende scenario’s een aantal aanvullende maatregelen
opgenomen, waarvoor de volgende veronderstellingen zijn gehanteerd:
• Holland Casino doet een beroep op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van
3 maanden. De Nederlandse overheid heeft aangekondigd voor 1 juni 2020 te beslissen of de regeling wordt verlengd.
Omdat de ontwikkelingen van de komende periode van invloed zijn op deze beslissing is de totale periode waarin
Holland Casino een beroep kan doen op de NOW nog niet met zekerheid te bepalen.
• Holland Casino maakt tevens gebruik van de in het kader van de coronacrisis ingestelde regelingen die de Nederlandse
belastingdienst biedt voor uitstel van betaling van belastingen zoals kansspelbelasting, BTW en loonbelasting voor een
periode van 3 maanden. Holland Casino overweegt van de door de belastingdienst aangeboden mogelijkheid voor een
langere periode van uitstel gebruik te maken als de situatie als gevolg van de coronacrisis zich daartoe noodzaakt.
Een mogelijke toekenning op basis van een ingediend verzoek is nog niet met zekerheid te bepalen.
• Holland Casino is voornemens om de nieuwbouwprojecten in Utrecht en Venlo voort te zetten. Van het totale budget
voor deze projecten is per 31 december 2019 36,9 miljoen euro vastgelegd in investeringsverplichtingen (zie voor details
de toelichting onder noot 23). Overige investeringen en projecten kunnen en zullen indien de situatie daarom vraagt,
worden uitgesteld of getemporiseerd.
• Holland Casino heeft van de banken die de kredietfaciliteit hebben verstrekt (zie voor details de toelichting onder
noot 20) een waiver op de contractvoorwaarden ontvangen voor een periode tot 1 juni 2020 voor de effecten van de
coronacrisis en de daarmee samenhangende gedwongen sluiting. Deze termijn komt overeen met de periode waarvoor
de overheid vooralsnog coronamaatregelen heeft afgekondigd. Hierdoor blijft Holland Casino in ieder geval tot
1 juni 2020 toegang houden tot kredietfaciliteiten van tezamen 120 miljoen euro bij ABN Amro en ING, welke op
afroep beschikbaar zijn. Op dit ogenblik is niet met zekerheid te bepalen wanneer de overheid de maatregel van
gedwongen sluiting zal opheffen, of mogelijk weer opnieuw zal afkondigen bij een verslechtering van de coronacrisis.
Na 1 juni kunnen derhalve twee situaties ontstaan:
– De overheidsrestricties worden opgeheven waardoor de casino’s kunnen worden opengesteld en de bedrijfsactiviteiten
volledig worden hervat. Derhalve is een waiver niet meer benodigd om gebruik te kunnen maken van de krediet
faciliteit aangezien de ‘Events of Default’ zich niet meer voordoen, hetgeen Holland Casino de mogelijkheid biedt om
aan haar betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen.
– De overheidsrestricties zijn nog niet opgeheven en de casino’s kunnen nog niet worden opengesteld. Omdat
Holland Casino ten tijde van het opmaken van de jaarrekening een zodanige kaspositie heeft, kan zij minimaal tot
het vierde kwartaal aan haar betalingsverplichtingen voldoen zonder gebruikmaking van de kredietfaciliteit,
rekeninghoudend met de voorgenoemde assumpties omtrent NOW en Belastingdienst. Indien overheidsrestricties
voortduren tot na het derde kwartaal 2020 dient Holland Casino een waiver te ontvangen om gebruik te kunnen
maken van de kredietfaciliteit.
Op dit moment heeft Holland Casino nog geen waiver ontvangen voor de periode na 1 juni 2020.
De verwachting is dat de economische situatie in Nederland na heropening van alle vestigingen, er één zal zijn van
economische recessie; waardoor de bezoekersaantallen, gemiddelde besteding per bezoek en dus de totale bruto baten op
de korte tot middellange termijn niet meer op hetzelfde niveau als voor de coronavirus uitbraak zullen terugkeren. Echter,
welke impact de coronacrisis uiteindelijk heeft, hoe de wereld er dan uitziet, en in welke mate de economie op termijn zal
opleven, is nog niet in te schatten.
Het bestuur erkent dat de effecten van de coronacrisis niet te voorspellen zijn. Met inachtneming van bovenstaande
maatregelen en assumpties is de huidige situatie voor het bestuur echter voldoende reden om te vertrouwen op
duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten, waarbij desalniettemin een materiële onzekerheid bestaat.
Ondanks deze materiële onzekerheid is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
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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 124 tot en met 137.
Overeenstemmingsverklaring IFRS
De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2019 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 7 april 2020 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 16 Leaseovereenkomsten (hierna: IFRS 16) is toegepast.
Wijzigingen in belangrijke grondslagen voor de financiële verslaggeving worden beschreven op pagina 87 en 88.
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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G R O N D S L AG E N VO O R D E O P S T E L L I N G VA N D E
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; en
• 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 minderheidsbelangen.
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 daarop
betrekking heeft.
De belangrijkste schattingen en beoordelingen betreffen de onderdelen:
• materiële vaste activa 10;
• personeelsbeloningen 19;
• leasetermijn per contract: of Holland Casino redelijkerwijs zeker is om verlengingsopties uit te oefenen 11;
• deelneming 14;
• niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa 23; en
• veronderstellingen ten aanzien van continuïteit, zie de toelichting op pagina 83.

86

Home

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2019

S T E L S E LW I J Z I G I N G E N
Met uitzondering van de hieronder genoemde aanpassingen heeft Holland Casino consequent de op pagina 89 t/m 101
uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving gehanteerd voor alle perioden die in deze geconsolideerde
jaarrekening zijn opgenomen. De aard en de effecten van deze wijzigingen worden hieronder uiteengezet. Holland Casino
heeft IFRS 16 Leaseovereenkomsten voor het eerst toegepast vanaf 1 januari 2019. Een aantal andere nieuwe standaarden
en wijzigingen is ook van kracht vanaf 1 januari 2019, maar zij hebben geen materieel effect op de financiële positie van
Holland Casino.
Holland Casino heeft IFRS 16 toegepast volgens de aangepaste retrospectieve benadering. Als gevolg daarvan is de
gepresenteerde vergelijkende informatie voor 2018 niet aangepast – dat wil zeggen dat deze is gepresenteerd, zoals eerder
gerapporteerd, onder IAS 17 Leases (hierna: IAS 17) en hieraan gerelateerde interpretaties. De details van de wijzigingen in
verslaggevingsgrondslagen zijn hieronder toegelicht. Verder zijn de toelichtingsvereisten uit IFRS 16 over het algemeen
niet toegepast op vergelijkende informatie.
Definitie van een lease
Voorheen bepaalde Holland Casino bij aanvang van een contract of een contract een leaseovereenkomst was of bevatte op
basis van IAS 17 en IFRIC 4 Vaststelling of een contract een leaseovereenkomst bevat (hierna: IFRIC 4). Holland Casino
beoordeelt nu of een contract een leaseovereenkomst is of bevat op basis van de definitie van een leaseovereenkomst zoals
opgenomen in IFRS 16.
Bij de overgang naar IFRS 16 heeft Holland Casino alle contracten opnieuw beoordeeld of er een leaseovereenkomst is
onder IFRS 16. Als zodanig is de definitie van een leaseovereenkomst onder IFRS 16 op alle contracten toegepast.
Als een lessee (huurder)
Als lessee huurt Holland Casino veel activa, waaronder onroerend goed, auto’s, speelautomaten en IT-apparatuur.
Holland Casino classificeerde leaseovereenkomsten voorheen als operationele of financiële leases op basis van haar
beoordeling of de leaseovereenkomst nagenoeg alle risico’s en voordelen verbonden aan het eigendom van het onder
liggende actief overdroeg aan Holland Casino. Onder IFRS 16 neemt Holland Casino voor de meeste van deze lease
overeenkomsten gebruiksrechten en leaseverplichtingen op, dat wil zeggen dat deze leaseovereenkomsten in de balans
worden opgenomen. Bij aanvang of bij wijziging van een contract dat een leasecomponent bevat, wijst Holland Casino de
vergoeding in het contract toe aan iedere leasecomponent op basis van zijn relatieve opzichzelfstaande prijs.
Leaseovereenkomsten geclassificeerd als operationele leases onder IAS 17
Voorheen classificeerde Holland Casino leaseovereenkomsten ten aanzien van onroerend goed als operationele leases
volgens IAS 17. Bij de overgang zijn, voor deze lease- overeenkomsten, leaseverplichtingen gewaardeerd tegen de contante
waarde van de resterende leasebetalingen, aangepast voor het bedrag van vooruitbetaalde of nog verschuldigde lease
betalingen, verdisconteerd tegen de marginale rentevoet van Holland Casino op 1 januari 2019. Gebruiksrechten worden
gewaardeerd op dezelfde wijze als de leaseverplichting, met een additionele aanpassing voor de huurincentives.
Holland Casino heeft de opgenomen gebruiksrechten getest op bijzondere waardeverminderingen op de overgangsdatum
en heeft geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat de gebruiksrechten een bijzondere waardevermindering hebben
ondergaan.
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Holland Casino heeft een aantal praktische oplossingen gebruikt bij het toepassen van IFRS 16 op leases die eerder onder
IAS 17 waren geclassificeerd als operationele leases. In het bijzonder heeft Holland Casino:
• geen gebruiksrechten en leaseverplichtingen verwerkt voor leaseovereenkomsten waarvan de leaseperiode eindigt
binnen 12 maanden na de datum van eerste toepassing;
• geen gebruiksrechten en leaseverplichtingen verwerkt voor leases van activa met een waarde van lager dan 5.000 euro
(bijvoorbeeld IT-apparatuur);
• initiële directe kosten niet meegenomen in de waardering van het gebruiksrecht op de datum van eerste toepassing; en
• kennis achteraf gebruikt bij het bepalen van de leaseperiode.
Leaseovereenkomsten geclassificeerd als financiële leases onder IAS 17
Voor leaseovereenkomsten die werden geclassificeerd als financiële leases onder IAS 17 zijn de boekwaarde van het
gebruiksrecht en de leaseverplichting per 1 januari 2019 bepaald op basis van de boekwaarde van het leaseactief en de
leaseverplichting onder IAS 17 onmiddellijk voorafgaand aan die datum. Aanpassingen na 1 januari 2019 worden bepaald
op basis van IFRS 16.
Invloed op de jaarrekening
Bij de overgang naar IFRS 16 heeft Holland Casino additionele gebruiksrechten en additionele leaseverplichtingen
opgenomen. Het effect van de overgang is hieronder samengevat.
I N V LO E D VA N D E I N VO E R I N G VA N I F R S 1 6 O P 1 JA N UA R I 2 0 1 9

Gebruiksrechten

139.546

Leaseverplichtingen

144.508

Uitgestelde belastingvorderingen

144

Op de gebruiksrechten zijn de reeds ontvangen huurincentives en de vooruitbetaalde huur in mindering gebracht.
Bij het waarderen van leaseverplichtingen voor leaseovereenkomsten die waren geclassificeerd als operationele leases,
heeft Holland Casino leasebetalingen verdisconteerd met gebruik van de marginale rentevoet op 1 januari 2019.
De toegepaste gewogen gemiddelde rente is 1,1%.
De aansluiting tussen de operationele-leaseverplichtingen zoals toegelicht onder IAS 17 in de geconsolideerde jaarrekening
van Holland Casino per 31 december 2018 en de leaseverplichtingen opgenomen op 1 januari 2019 is als volgt:

1 januari 2019

Operationele-leaseverplichtingen op 31 december 2018 zoals toegelicht onder IAS 17 in de geconsolideerde jaarrekening van
Holland Casino

166.914

Verdisconteerd met behulp van de marginale rentevoet op 1 januari 2019

183.592

Gaming & Casino Services B.V.
Correctie tijdsverloop
Leaseovereenkomsten aangegaan na 1 januari 2019
Vooruitbetaalde huur 2019
Leaseverplichtingen opgenomen op 1 januari 2019

3.291
-51
-40.970
-1.354
144.508

Het standpunt van Holland Casino voor de bepaling van de leasetermijnen, is de huidige contractduur plus 1 verlengingsperiode, indien contractueel overeengekomen. In de ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ van 2018 zijn de
berekeningen gebaseerd op de huidige contractdata.
IFRS 16 heeft een negatief frontloading effect van 0,4 miljoen euro. Dit bestaat uit de leaseverplichting in 2019
(voorheen werd deze in de operationele kosten opgenomen) van 15,8 miljoen euro en de afschrijvings- en rentelast van
16,2 miljoen euro.
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BELANGRIJKE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE
VERSLAGGEVING
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.
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 Geconsolideerde jaarrekening economisch gezien een 100 procent
dochter van Holland Casino. De individuele activa en passiva van de SBF worden meegeconsolideerd in de jaarrekening
van Holland Casino.
Gaming & Casino Services B.V. (GCS) is een 60 procent dochter van Holland Casino. De individuele activa en passiva
van GCS worden meegeconsolideerd in de jaarrekening van Holland Casino.
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Financiële instrumenten
Verwerking en eerste waardering
Handelsvorderingen en schuldinstrumenten worden initieel verwerkt wanneer ze ontstaan. Alle andere financiële activa
en financiële verplichtingen worden initieel verwerkt wanneer Holland Casino een partij wordt bij de contractuele
bepalingen van het instrument.
Een financieel actief (tenzij het een handelsvordering is zonder een significante financieringscomponent) of financiële
verplichting wordt initieel gewaardeerd tegen de reële waarde plus, voor een instrument dat niet wordt gewaardeerd tegen
fair value through profit or loss (FVTPL), transactiekosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving of uitgifte
van het instrument. Een handelsvordering zonder een significant financieringscomponent wordt initieel gewaardeerd
tegen de transactieprijs.
Classificatie en vervolgwaardering
Financiële activa
Bij de eerste verwerking wordt een financieel actief geclassificeerd als gewaardeerd tegen: geamortiseerde kostprijs; fair
value through other comprehensive income (FVOCI) – schuldinstrument; FVOCI – eigen-vermogensinstrument; of FVTPL.
Financiële activa worden niet geherclassificeerd na hun eerste verwerking, tenzij Holland Casino haar bedrijfsmodel voor
het beheer van financiële activa wijzigt, in welk geval alle betreffende financiële activa worden geherrubriceerd op de
eerste dag van het eerste boekjaar volgend op de verandering in het bedrijfsmodel.
Een financieel actief wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs als het voldoet aan beide volgende voorwaarden
en niet is aangewezen als gewaardeerd tegen FVTPL:
• het wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel dat tot doel heeft activa aan te houden om contractuele kasstromen
te innen; en
• de contractuele voorwaarden ervan resulteren op gespecificeerde data in kasstromen die uitsluitend betalingen van
hoofdsom en rente op de uitstaande hoofdsom zijn.
Een schuldinstrument wordt gewaardeerd tegen FVOCI als het voldoet aan beide volgende voorwaarden en niet is
aangewezen als gewaardeerd tegen FVTPL:
• het wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel wordt bereikt door zowel contractuele kasstromen
te innen als financiële activa te verkopen; en
• de contractuele voorwaarden ervan resulteren op gespecificeerde data in kasstromen die uitsluitend betalingen van
hoofdsom en rente op de uitstaande hoofdsom zijn.
Alle financiële activa die niet zijn geclassificeerd als gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of FVOCI zoals hierboven
beschreven, worden gewaardeerd tegen FVTPL. Dit omvat alle afgeleide financiële activa. Bij de eerste verwerking kan
Holland Casino onherroepelijk een financieel actief dat anders voldoet aan de vereisten om te worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs of FVOCI aanwijzen als te waarderen tegen FVTPL, indien dit een boekhoudkundige mismatch
elimineert of aanzienlijk vermindert die anders zou optreden.
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Financiële activa – Beoordeling of contractuele kasstromen uitsluitend betalingen van hoofdsom en rente zijn
Ten behoeve van deze beoordeling wordt ‘hoofdsom’ gedefinieerd als de reële waarde van het financiële actief bij eerste
verwerking. ‘Rente’ wordt gedefinieerd als een vergoeding voor de tijdwaarde van geld en voor het kredietrisico dat is
verbonden aan de uitstaande hoofdsom gedurende een bepaalde periode en voor andere elementaire kredietrisico’s en
kosten (bijvoorbeeld liquiditeitsrisico en administratieve kosten), evenals een winstmarge.
Bij de beoordeling of de contractuele kasstromen uitsluitend betalingen van hoofdsom en rente zijn, neemt
Holland Casino de contractuele bepalingen van het instrument in overweging. Dit omvat het beoordelen of het financiële
actief een contractuele termijn kent die het tijdstip of bedrag van contractuele kasstromen zodanig zou kunnen wijzigen
dat het niet aan deze voorwaarde zou voldoen. Bij het maken van deze beoordeling overweegt Holland Casino:
• voorwaardelijke gebeurtenissen die het bedrag of het tijdstip van kasstromen zouden wijzigen;
• voorwaarden die de contractuele couponrente kunnen aanpassen, inclusief bepalingen ten aanzien van variabele-rente;
• vooruitbetalings- en verlengingsbepalingen; en
• voorwaarden die het recht van Holland Casino op kasstromen van specifieke activa beperken (bijvoorbeeld
onderpandbepalingen).
Financiële activa – Vervolgwaardering en winsten en verliezen
Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
Deze activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode. De geamortiseerde kostprijs wordt verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Rentebaten,
valutakoersverschillen en bijzondere waardeverminderingen worden, evenals winst of verlies als gevolg van verwijdering
uit de balans, opgenomen in winst of verlies.
Eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen FVOCI
Deze activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dividenden worden verwerkt als baten in winst
of verlies, tenzij het dividend duidelijk een terugbetaling vertegenwoordigt van een deel van de kosten van de investering.
Overige netto baten en lasten worden verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten en worden nooit geherclassificeerd naar
winst of verlies.
Financiële verplichtingen – classificatie, vervolgwaardering en winsten en verliezen
Financiële verplichtingen worden geclassificeerd als gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of FVTPL. Een financiële
verplichting wordt geclassificeerd als gewaardeerd tegen FVTPL als deze wordt geclassificeerd als ‘aangehouden voor
handelsdoeleinden’, het een derivaat is of deze bij de eerste verwerking als zodanig wordt aangemerkt.
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen FVTPL worden gewaardeerd tegen reële waarde en het nettoresultaat,
inclusief eventuele rentelasten, wordt opgenomen als gerealiseerd resultaat. Overige financiële verplichtingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve- rentemethode. Rentelasten
en valutakoersverschillen worden verwerkt in winst of verlies. Wanneer de activa niet langer in de balans worden
opgenomen, wordt het in het eigen vermogen verwerkte geaccumuleerde resultaat overgeboekt naar winst of verlies.

91

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2019

Home

Niet langer opnemen in de balans
Financiële activa
Holland Casino neemt een financieel actief niet langer op in de balans als:
• de contractuele rechten op de kasstromen uit het actief aflopen;
• Holland Casino de contractuele rechten op de ontvangst van de kasstromen overdraagt door middel van een transactie
waarbij nagenoeg alle aan het eigendom van het financieel actief verbonden risico’s en voordelen worden overgedragen;
of
• Holland Casino nagenoeg alle aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen noch overdraagt noch behoudt en de
beschikkingsmacht over het financieel actief niet behoudt.
Indien Holland Casino een belang behoudt of creëert in dergelijke overgedragen financiële activa, dan wordt dit
belang afzonderlijk als actief of verplichting opgenomen. Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en het
resulterende nettobedrag wordt in de balans gepresenteerd uitsluitend indien Holland Casino een wettelijk afdwingbaar
recht heeft op deze saldering en indien zij voornemens is om af te wikkelen op nettobasis dan wel het actief en de
verplichting gelijktijdig af te wikkelen.
Financiële verplichtingen
Holland Casino neemt een financiële verplichting niet langer op in de balans als de contractuele verplichtingen worden
kwijtgescholden of geannuleerd, of verlopen.
Bij het niet langer opnemen van een financiële verplichting wordt het verschil tussen de boekwaarde en de betaalde
vergoeding (inclusief overgedragen niet-contante activa of overgenomen verplichtingen) verwerkt in winst of verlies.
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.
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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
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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE
W I N S T- E N V E R L I E S R E K E N I N G
Opbrengsten
De opbrengsten worden verantwoord op basis van IFRS 15 Opbrengstverantwoording klantcontracten en kwalificeren als
opbrengsten uit klantcontracten (de opbrengststromen van Holland Casino betreffen directe verkopen van diensten en
kunnen derhalve als ‘contract’ worden geclassificeerd). 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
troncboxen.
Entreeontvangsten
Dit betreffen de ontvangen gelden voor toegang tot Holland Casino.
Overige opbrengsten
De overige opbrengsten bestaan met name uit de ontvangen parkeergelden.
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 (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 verlies
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rekening gepresenteerd. Het nog te betalen bedrag (indien van toepassing) wordt per balansdatum als kortlopende
schuld gepresenteerd.
De bestaande regeling van Gaming & Casino Services B.V. is een beschikbare premieregeling. De opbouw van de beoogde
pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar 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 uitvoerings
overeenkomst zijn er 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. Deze worden opgenomen op basis van de effectieve-rentemethode.
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.
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;
• rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen; en
• rentelasten van leases.
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.
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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.
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.
D E G E S C H AT T E E C O N O M I S C H E L E V E N S D U U R I S I N H E T A L G E M E E N V O O R :

Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Speelautomaten en Multi Roulettes
Andere vaste bedrijfsmiddelen

20 jaar
12 jaar
5 - 12 jaar
7 jaar
3 - 8 jaar

Leaseovereenkomsten
Holland Casino heeft IFRS 16 toegepast met gebruik van de gewijzigde retrospectieve benadering en daarom is de
vergelijkende informatie niet aangepast en blijft deze worden gerapporteerd onder IAS 17 en IFRIC 4. De details van
de verslaggevings-grondslagen onder IAS 17 en IFRIC 4 worden afzonderlijk vermeld.
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Belangrijke wijzigingen
Grondslag van toepassing vanaf 1 januari 2019
Bij aanvang van een contract beoordeelt Holland Casino of een contract een leaseovereenkomst is of bevat. Een contract is
of bevat een leaseovereenkomst als het contract in ruil voor een vergoeding het recht verleent om gedurende een bepaalde
periode de zeggenschap uit te oefenen over het gebruik van een geïdentificeerd actief. Om te beoordelen of een contract
het recht verleent om de zeggenschap over het gebruik van een geïdentificeerd actief uit te oefenen, gebruikt
Holland Casino de definitie van een leaseovereenkomst in IFRS 16.
Deze grondslag is van toepassing op contracten die zijn afgesloten op of na 1 januari 2019.
Als een lessee
Bij aanvang of bij wijziging van een contract dat een leaseovereenkomst bevat, wijst Holland Casino de vergoeding in het
contract toe aan iedere leasecomponent op basis van de relatieve opzichzelfstaande prijzen. Voor de lease van onroerend
goed heeft Holland Casino er echter voor gekozen om niet-leasecomponenten niet te scheiden en de lease- en niet-leasecomponenten als één leasecomponent te verwerken.
Holland Casino neemt op de ingangsdatum van de leaseovereenkomst een gebruiksrecht en een leaseverplichting op.
Het gebruiksrecht wordt initieel gewaardeerd tegen kostprijs, die het initiële bedrag van de leaseverplichting omvat
gecorrigeerd voor leasebetalingen die op of vóór de ingangsdatum zijn verricht, plus gemaakte initiële directe kosten en
een schatting van de kosten voor demontage en verwijdering van het onderliggende actief of voor herstel van het
onderliggende actief of de locatie waarop het zich bevindt, verminderd met ontvangen lease-incentives.
Het gebruiksrecht wordt vervolgens afgeschreven volgens de lineaire methode vanaf de ingangsdatum tot het einde van
de leaseperiode, tenzij de leaseovereenkomst het eigendom van de onderliggende activa overdraagt aan Holland Casino
aan het einde van de leaseperiode, of de kostprijs van het gebruiksrecht weerspiegelt dat Holland Casino een koopoptie
zal uitoefenen. In dat geval wordt het gebruiksrecht afgeschreven over de gebruiksduur van het onderliggende actief,
die op dezelfde basis wordt bepaald als die van materiële vaste activa. Aanvullend wordt het gebruiksrecht periodiek
verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen en gecorrigeerd voor bepaalde herwaarderingen van de
leaseverplichting.
De leaseverplichting wordt initieel gewaardeerd tegen de contante waarde van de leasebetalingen die niet worden
betaald op de ingangsdatum, verdisconteerd op basis van de impliciete rentevoet van de leaseovereenkomst of, als die
disconteringsvoet niet praktisch te bepalen is, de marginale rentevoet van Holland Casino. Over het algemeen gebruikt
Holland Casino haar marginale rentevoet als disconteringsvoet.
Holland Casino bepaalt haar marginale rentevoet door rentetarieven te verkrijgen uit verschillende externe financieringsbronnen en voert hierop bepaalde aanpassingen uit om de voorwaarden van de leaseovereenkomst en het soort geleasede
actief weer te geven.
Leasebetalingen die zijn begrepen in de waardering van de leaseverplichting omvatten de volgende:
• vaste betalingen, inclusief in wezen vaste betalingen;
• variabele leasebetalingen die afhankelijk zijn van een index of een koers, initieel gewaardeerd op basis van de index of
koers op de ingangsdatum;
• bedragen die naar verwachting zullen worden betaald onder een restwaardegarantie; en
• de uitoefenprijs onder een aankoopoptie waarvan redelijkerwijs zeker is dat Holland Casino deze zal uitoefenen,
leasebetalingen in een optionele verlengingsperiode als redelijkerwijs zeker is dat Holland Casino een verlengingsoptie
zal uitoefenen, en boetes voor vroegtijdige beëindiging van een lease tenzij redelijkerwijs zeker is dat de Holland Casino
niet vroegtijdig zal beëindigen.
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De leaseverplichting wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Deze
wordt geherwaardeerd wanneer er een wijziging is in toekomstige leasebetalingen als gevolg van een wijziging in een
index of koers, als er een wijziging is in de schatting van Holland Casino van het bedrag dat naar verwachting zal worden
betaald onder een restwaardegarantie, als Holland Casino zijn beoordeling wijzigt of zij een aankoop-, verlengings- of
beëindigingsoptie zal uitoefenen, of bij een herziening van een in wezen vaste leasebetaling.
Wanneer de leaseverplichting op deze manier wordt geherwaardeerd, wordt een overeenkomstige wijziging aangebracht
in de boekwaarde van het gebruiksrecht, of wordt deze opgenomen in winst of verlies als de boekwaarde van het gebruiksrecht is verlaagd tot nul.
Holland Casino presenteert deze gebruiksrechten als aparte post onder ‘vaste activa’ en leaseverplichtingen onder de
‘lang- en kortlopende verplichtingen’ in de balans.
Kortlopende leaseovereenkomsten en leaseovereenkomsten van activa met een lage waarde
Holland Casino heeft ervoor gekozen om geen gebruiksrechten en leaseverplichtingen op te nemen voor leases van
activa met een lage waarde en kortlopende leaseovereenkomsten, inclusief IT-apparatuur. Holland Casino neemt de
leasebetalingen in verband met deze leaseovereenkomsten op als een last op lineaire basis over de leaseperiode.
Holland Casino sluit in principe geen financiële leases af.
Grondslag van toepassing tot 1 januari 2019
Bij aanvang van een overeenkomst bepaalde Holland Casino of deze overeenkomst een leaseovereenkomst is of bevat.
Bij aanvang of bij herbeoordeling van een overeenkomst die een leaseovereenkomst bevat, scheidde 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, werden een
actief en een verplichting opgenomen voor een bedrag dat gelijk is aan de reële waarde van het onderliggende actief.
Daarna werd de verplichting verminderd naarmate betalingen werden gedaan en werden 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, werden geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten. Bij de eerste opname werd 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 geschiedde de waardering in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslag voor het
betreffende actief. Overige leaseovereenkomsten hadden betrekking op operationele lease; deze werden niet in de
balans opgenomen.
Leasebetalingen
Leasebetalingen uit hoofde van operationele lease werden lineair over de leaseperiode verwerkt in het resultaat.
Premies ontvangen als stimulering voor het sluiten van leaseovereenkomsten werden als integraal deel van de totale
leasekosten in het resultaat verwerkt over de leasetermijn.
De minimale leasebetalingen uit hoofde van een financiële lease werden deels als financieringskosten opgenomen en
deels als aflossing van de uitstaande verplichting. De financieringskosten werden 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 trad op als lessee in operationele leases van speelautomaten en auto’s. De geleasede speelautomaten en
auto’s werden niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele leases werden lineair over de leaseperiode ten laste
van het resultaat gebracht.
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Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode
Het 40 procent aandeel in Gaming Support B.V., de geassocieerde deelneming van Holland Casino, wordt in de jaar
rekening 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 waardeverminderingen 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.
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.
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.
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
deelneming. De herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve en heeft betrekking op de herwaardering van materiële
vaste activa.
Voor nadere toelichting zie noot 38.
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.
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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 vaststellingsovereenkomsten
De voorziening wordt gevormd voor medewerkers die in gezamenlijk overleg met Holland Casino een aanzeggingsbrief
hebben ontvangen voor een vaststellingsovereenkomst. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op de formule voor
berekening van transitievergoedingen.
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.
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.
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 of een verplichting, 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.

101

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2019

Home

N O G N I E T T O E G E PA S T E N I E U W E S TA N D A A R D E N
E N I N T E R P R E TAT I E S
Holland Casino heeft geen nieuwe standaarden, wijzigingen van bestaande standaarden of interpretaties vrijwillig
vervroegd toegepast.
Overige standaarden
De volgende aangepaste standaarden en interpretaties die ingaan na 31 december 2019 hebben naar verwachting geen
significant effect op de geconsolideerde en enkelvoudige 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 jaarrekening van Holland Casino, is de geschatte kwantitatieve en / of kwalitatieve impact
niet verder toegelicht.
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GRONDSLAGEN GECONSOLIDEERDE
KASSTROOMOVERZICHT
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.
Holland Casino heeft kasstromen als volgt geclassificeerd:
• Betalingen van het hoofdsomgedeelte van de leasebetalingen als financieringsactiviteiten;
• Betalingen van het rentegedeelte als operationele activiteiten, in overeenstemming met de door Holland Casino gekozen
presentatie van rentebetalingen; en
• Betalingen inzake kortlopende leaseovereenkomsten en betalingen voor leases van activa met een lage waarde als
operationele activiteiten. Holland Casino heeft de vergelijkende cijfers niet aangepast.
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TO E L I C H T I N G O P H E T G E C O N S O L I D E E R D E OV E R Z I C H T
V A N H E T T O TA A L R E S U LTA AT
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven
1. OPBRENGSTEN
2019

2018

Opbrengst Tafelspelen

288.931

265.794

Opbrengst Speelautomaten

383.496

340.032

Baten voor kansspelbelasting  1
Kansspelbelasting

672.427
-202.400

201
605.826

-182.354
-202.400

-182.354

Troncopbrengst/tips
Troncopbrengst
Tips

24.089

21.719

1.380

Entreeontvangsten

1.310
25.469

23.029

1.972

1.734

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

63.410

55.503

-36.059

-31.090
27.351

24.413

Overige baten
Parkeergelden
Overige
Nettobaten
Afwikkeling claim 2
Totale baten

1.484

1.300

207

220
1.691

1.520

526.510

474.168

7.226

11.418

533.736

485.586

1. De opbrengst Tafelspelen en Speelautomaten is onderhevig aan kansspelbelasting. Het tarief bedraagt 30,1 procent van de opbrengst.
2. Het bedrag in 2019 betreft de afwikkeling van de claim Amsterdam West, in 2018 de afwikkeling van de brand in Groningen.
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2. AFSCHRIJVINGSKOSTEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
2019

Afschrijvingskosten immateriële activa
Afschrijvingskosten materiële vaste activa

-1.940

2018

-1.289

-37.860

-31.452
-39.800

Afschrijvingskosten gebruiksrechten gebouwen en terreinen

-11.662

Afschrijvingskosten gebruiksrechten overige bedrijfsmiddelen

-2.609

Totaal afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

-32.741
-

-14.271

-

-

-

-54.071

-32.741

De afschrijvingskosten materiële vaste activa wijken af van die in de verloopstaat in noot 10 voor het bedrag van de
boekwaarde waar een opbrengst tegenover staat. Deze gesaldeerde waarde is opgenomen in noot 4.
De afschrijvingskosten zijn significant hoger door de invoering van IFRS 16, waardoor de huurkosten nu zichtbaar zijn
onder de afschrijvingskosten. Zie noot 11 en de grondslagen op pagina 87 en 88.
3. PERSONEELSKOSTEN
2019

2018

Salarissen

-197.808

Sociale lasten

-29.460

-27.131

Pensioenlasten

-18.997

-18.080

Indirecte personeelskosten

-11.944

-9.493

-1.101

-

Dotatie vaststellingsovereenkomsten

-184.938

Dotatie jubileumuitkeringen

-605

-602

Dotatie loopbaanbudget

-917

-1.380
-260.832

-241.624

Sociale lasten
Hieronder is opgenomen het werkgeversaandeel sociale lasten voor 17,9 miljoen euro (2018: 16,4 miljoen euro).
Verder vallen hieronder de kosten voor de zorgwet voor 10,4 miljoen euro (2018: 9,8 miljoen euro).
Pensioenlasten
Dit betreft de werkgeverspremie die in het boekjaar verschuldigd is.
Holland Casino heeft de pensioenregeling 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 Gaming & Casino Services B.V. 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 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% van het pensioengevend salaris dat
is gebaseerd op het brutoloon. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft Gaming & Casino Services B.V. geen andere
verplichtingen dan de jaarlijkse premiebetalingen.
Indirecte personeelskosten
Dit betreffen onder andere kosten voor werving en selectie, opleidingen, bedrijfskantine en bedrijfskleding.
Personeelsbezetting
In 2019 waren er gemiddeld 3.994 medewerkers (2018: 3.866 medewerkers) in dienst van Holland Casino
(exclusief stand-by medewerkers en stagiaires). Zie hieronder voor de verdeling over de afdelingen.
PERSONEELSBEZETTING PER AFDELING (GEMIDDELD)
2019

Tafelspelen

1.471

2018

1.443

Speelautomaten

342

317

Services

647

641

Food & Beverage

757

734

Overige

707

685

Gaming & Casino Services B.V.

70

46
3.994

3.866

Het aantal medewerkers ultimo 2019 was 4.033 (ultimo 2018: 3.949) waarvan in dienst van Gaming & Casino Services B.V.
69 (ultimo 2018: 50).
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4 . O P E R AT I O N E L E K O S T E N
2019

Bedrijfskosten
Huisvestingskosten

2018

-57.014

-54.848

-21.817

-30.547

Marketingkosten

-22.438

-22.537

Automatiseringskosten

-25.493

-22.322

756

460

Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige operationele kosten

-1.617

811
-127.623

-128.983

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten betreffen voornamelijk onderhoudskosten activa, adviseurskosten, inkopen Food & Beverage, kosten
voor entertainment, reis- en verblijfkosten en representatiekosten.
Huisvestingkosten
De huisvestingskosten zijn significant gedaald door de invoering van IFRS 16, waardoor de huurkosten nu zichtbaar zijn
onder de afschrijvingskosten. Zie noot 11 en de grondslagen op pagina 87 en 88.
Overige operationele kosten
Deze post bestaat uit de gebruikelijke overige baten en lasten, zoals gemeentelijke bijdragen.
5 . F I N A N C I E R I N G S B AT E N
2019

Rentebaten uit deposito’s en tegoeden bij banken
Koersresultaten

2018

37

37

1.339

1.148
1.376

1.185

2019

2018

6. FINANCIERINGSLASTEN

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële
verplichtingen

-170

-170

Financieringslasten (commitment fee, utilisation fee, etc.)

-321

-401

Amortisatie financial fees

-162

-219

Rentelasten als gevolg van oprenting en/of discontering voorzieningen

-604

-44

Rentelasten leaseverplichtingen

-1.909

-3.166

-834

Holland Casino heeft IFRS 16 voor het eerst toegepast op 1 januari 2019, op basis van de aangepaste retrospectieve
benadering. Volgens deze benadering wordt vergelijkende informatie niet aangepast.
7 . A A N D E E L I N R E S U LTA AT D E E L N E M I N G E N
2019

Gaming Support B.V.

162

2018

120
162

120
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8 . V E N N O O T S C H A P S B E L A S T I N G T E N L A S T E G E B R A C H T V A N H E T R E S U LTA AT
2019

Acute belastingen
Latente belastingen

-23.579
1.585

Totale vennootschapsbelasting

2018

-21.665
-1.583
-21.994

-23.248

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.
A A N S L U I T I N G B R U T O R E S U LTA AT M E T H E T B E L A S T B A A R B E D R A G
2019

Resultaat voor belasting

2018

89.582

82.709

Permanente verschillen:
Beperkt aftrekbare kosten

657

637

Investeringsaftrek energie/milieu

-644

-97

Deelnemingsvrijstelling

-162

3.490

Resterende aftrek voorgaand jaar

-

-2.004
-149

2.026

Tijdelijke verschillen:
Fiscaal hogere desinvesteringslast

-1.942

-569

Fiscaal lagere afschrijving

4.319

2.462

Fiscaal lagere last voorzieningen

1.815

115

Fiscaal lagere last IFRS 16

Belastbaar bedrag
Totaal te betalen acute winstbelastingen (effectief)

773

4.965

2.008

94.398

86.743

23.579
24,9 procent

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 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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O P B O U W L AT E N T I E V E N N O O T S C H A P S B E L A S T I N G
1-1-2019

Immateriële activa

mutatie

31-12-2019

Looptijd (in
jaren)

278

-23

255

5

Materiële vaste activa

7.936

1.053

8.989

26

Voorzieningen

1.925

338

2.263

40

-

144

144

22
2

Leaseverplichtingen
Herinvesteringsreserve

-1.941

73

-1.868

Stand latentie voor vennootschapsbelasting

8.198

1.585

9.783

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.
Door de toepassing van IFRS 16 ontstaat er een nieuwe latentie voor de leaseverplichtingen, omdat fiscaal geen rekening
wordt gehouden met deze standaard.

Home

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2019

110

TO E L I C H T I N G O P D E
GECONSOLIDEERDE BALANS
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven
9 . I M M AT E R I Ë L E A C T I V A
Ontwikkelingskosten

Software

Activa in
uitvoering

Totaal

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

196

772

3.448

4.416

Afschrijvingen

Investeringen – intern ontwikkeld

-1.386

-554

-

-1.940

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-2.553

-560

-

-3.113

Desinvesteringen (cumulatieve afschrijving)

2.553

560

-

3.113

Stand per 31 december 2019

1.701

1.562

5.717

8.980

Aanschafwaarde

11.733

4.055

5.717

21.505

-10.032

-2.493

-

-12.525

1.701

1.562

5.717

8.980

Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 31 december 2019

De immateriële vaste activa van Holland Casino bestaan voornamelijk uit de geactiveerde kosten ten aanzien van het
online casinoproject Play Digital (3,9 miljoen euro, opgenomen onder ‘Activa in uitvoering’) en de ontwikkeling van een
toekomstvast IT landschap. De geactiveerde kosten bestaan uit in- en externe uren, advieskosten en software.
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 2021 legaal wordt bij aanbieders die daarvoor een vergunning hebben van
de Kansspelautoriteit (Ksa). Ook Holland Casino zal een vergunningsaanvraag indienen.
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.
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1 0 . M AT E R I Ë L E V A S T E A C T I V A
Terreinen en
gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Speelautomaten

Overige
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

49.170

84.679

121.584

107.583

129.618

17.187

509.821

Cumulatieve afschrijvingen

-12.726

-49.402

-79.552

-47.080

-90.955

-

-279.715

Stand per 31 december 2018

36.444

35.277

42.032

60.503

38.663

17.187

230.106

235

3.052

5.337

11.958

14.232

22.025

56.839

-

2.862

9

89

76

-3.036

-

-1.529

-4.728

-7.338

-13.146

-10.750

-

-37.491

Desinvesteringen/ activa niet langer in
gebruik (aanschafwaarde)

-

-8.133

-10.459

-9.520

-17.559

-

-45.671

Desinvesteringen/ activa niet langer
ingebruik (cumulatieve afschrijving)

-

8.119

10.286

8.136

17.405

-

43.946

Stand per 31 december 2019

35.150

36.449

39.867

58.020

42.067

36.176

247.729

Aanschafwaarde

49.405

82.460

116.471

110.110

126.367

36.176

520.989

Cumulatieve afschrijvingen

-14.255

-46.011

-76.604

-52.090

-84.300

-

-273.260

Stand per 31 december 2019

35.150

36.449

39.867

58.020

42.067

36.176

247.729

Investeringen
Activa in uitvoering/in gebruik genomen
Afschrijvingen

Het bedrag van de investering bij ‘Activa in uitvoering’ betreft voornamelijk de nieuwbouw- (Utrecht en Venlo) en
verbouwingsprojecten. De verschuiving van ‘activa in uitvoering’ naar de verschillende activaklassen betreft voornamelijk
de renovatie in Scheveningen die in november 2019 in gebruik is genomen.
In 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden met betrekking tot de levensduur van de gebouwgebonden activa
van de vestiging Groningen. De verwachte sluitingsdatum is verlengd van 2021 naar 2023. De impact van deze wijziging
op de huidige en toekomstige afschrijvingskosten is als volgt:

(Lagere) hogere afschrijvingskosten

2019

2020

2021

2022

2023

(911)

(908)

(78)

1.084

813

Ook voor Utrecht en Venlo heeft een schattingswijziging plaatsgevonden, maar dit heeft geen significante impact.
Er zijn zekerheden verstrekt in verband met de kredietfaciliteit voor terreinen en gebouwen. Deze hebben een boekwaarde
van 31,8 miljoen euro, zie noot 20.
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11. LEASES

Leaseovereenkomsten onroerend goed
Holland Casino huurt terreinen en gebouwen voor kantoor en casino’s. De leaseovereenkomsten kennen een looptijd
van 1 tot 22 jaar met een optie tot verlenging daarna.
Gedurende 2019 zijn sommige van de geleasede panden door Holland Casino onderverhuurd als operationele lease.
Dit heeft echter geen materiële impact op de jaarrekening.
Verlengingsopties
Een aantal vastgoedleaseovereenkomsten bevat verlengingsopties die door Holland Casino kunnen worden uitgeoefend
tot een jaar voor het einde van de niet-opzegbare contractperiode. Waar mogelijk streeft Holland Casino ernaar uitbreidingsopties op te nemen in nieuwe huurovereenkomsten om operationele flexibiliteit te verkrijgen. De uitbreidingsopties
zijn alleen uitoefenbaar door Holland Casino en niet door de lessors. Holland Casino beoordeelt op de ingangsdatum van
de leaseovereenkomst of het redelijkerwijs zeker is om de verlengingsopties uit te oefenen. Holland Casino beoordeelt
opnieuw of het redelijkerwijs zeker is dat de opties worden uitgeoefend in geval van een belangrijke gebeurtenis of
belangrijke veranderingen in omstandigheden die zij zelf in de hand heeft.
Overige leaseovereenkomsten
Holland Casino leaset auto’s, speelautomaten en overige inventaris, met een looptijd tussen 1 en 5 jaar.
Holland Casino controleert het gebruik van deze auto’s, speelautomaten en overige inventaris en herwaardeert de
leaseverplichtingen en de gebruiksrechten indien nodig.
Holland Casino huurt IT-apparatuur met een contracttermijn van één tot drie jaar. Deze leaseovereenkomsten zijn
kortlopende leases en / of leaseovereenkomsten van artikelen met een lage waarde. Holland Casino heeft ervoor gekozen
geen gebruiksrechten en leaseverplichtingen op te nemen voor deze leases.
Gebruiksrechten
Gebruiksrechten omvatten de geleasete activa en wordt onderverdeeld in ‘Gebouwen en terreinen’ en ‘Overige bedrijfs
middelen’. Deze laatste bestaat uit leaseauto’s, lease speelautomaten en overige inventaris.
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Gebouwen en
Overige
terreinen bedrijfsmiddelen

Stand per 31 december 2018

113

Totaal

-

-

-

Verwerking gebruiksrechten volgend vanuit de toepassing van IFRS 16

135.726

3.820

139.546

Stand per 1 januari 2019

135.726

3.820

139.546

Schattingswijzigingen ten aanzien van de einddata*

18.923

-

18.923

Rente aanpassingen in verband met wijziging einddata

-1.910

-

-1.910

Toevoegingen aan gebruiksrechten

4.545

1.606

6.151

Afschrijving gebruiksrechten

-11.662

-2.609

-14.271

Stand per 31 december 2019

145.622

2.817

148.439

* In verband met gewijzigde standpunten voor het bepalen van de einddata van leasecontracten.
De huurincentives die reeds ontvangen zijn vòòr 1 januari 2019 zijn verwerkt in de beginwaarde van de gebruiksrechten.
2019

Bedragen verwerkt in de winst- en verliesrekening
Leases onder IFRS 16
Interestlasten
Inkomsten uit sub-lease gebruiksrechten
Kosten met betrekking tot kortlopende leaseovereenkomsten
Kosten met betrekking tot het leasen van activa met een lage waarde

1.909
440
96
2.490
4.935

Leaseverplichtingen
Nominale leasebetalingen
Korter dan 1 jaar

14.700

Langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar

62.346

Langer dan 5 jaar en korter dan 10 jaar
Langer dan 10 jaar
Totale nominale leaseverplichting per 31 december 2019

52.491
101.062
230.599

Leaseverplichtingen zoals verwerkt in de jaarrekening
Kortlopend

11.726

Langlopend

142.205

Totale leaseverplichting per 31 december 2019

153.931

Bedragen verantwoord in het kasstroomoverzicht
Totaal betaalde leasetermijnen in 2019
De gehanteerde disconteringsvoet ligt tussen 0% en 1,61%.

15.651
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12. BELASTINGVORDERINGEN
2019

2018

Latente vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

11.651

10.139

1.103

742

Overige acute belastingvorderingen
Omzetbelasting

12.754

10.881

Zie verdere toelichting voor de opbouw van de latente vennootschapsbelasting, in noot 8.
13. NOG NIET GEAMORTISEERDE FEES
2019

Nog niet geamortiseerde fees, langlopend deel

511

Nog niet geamortiseerde fees, kortlopend deel

136

2018

638
170
647

808

Kosten die gemaakt zijn in verband met een nieuwe kredietfaciliteit zijn in aftrek gebracht op de verplichtingen van de
uitstaande leningen en geamortiseerd over de resterende looptijd op basis van de effectieve interestmethode. In 2019 is de
huidige kredietfaciliteit met 1 jaar verlengd. De kosten hiervoor zijn volgens IFRS 9 Financiële instrumenten direct in de
lasten verwerkt. Wel is de looptijd van de huidige fees aangepast naar de nieuwe einddatum. Ultimo 2018 en 2019 was er
geen uitstaande lening, dus worden deze kosten onder ‘nog niet geamortiseerde fees’ verantwoord. Zie voor verdere
toelichting noot 20 Bankschulden.
14. DEELNEMINGEN

G A M I N G S U P P O R T B . V.

Stand per 31 december 2018

1.171

Resultaat Gaming Support B.V. (incl. omrekeningsverschillen)

162

Ontvangen dividenden

-40

Valutaomrekeningsverschillen uit resultaat deelnemingen
Stand per 31 december 2019

3
1.296

S A M E N V AT T I N G F I N A N C I Ë L E I N F O R M AT I E G A M I N G S U P P O R T B . V.
31 december 2019

Vlottende activa

2.776

Vaste activa

3.769

Kortlopende verplichtingen

3.062

Langlopende verplichtingen
Omzet
Resultaat
Eigen vermogen in de jaarrekening van Gaming Support B.V. per 31 december 2019
40 procent van het eigen vermogen van Gaming Support B.V.
(deelneming in jaarrekening Holland Casino)

243
9.104
406
3.240
1.296
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In 2019 vonden de volgende transacties plaats: geen verkopen aan Gaming Support B.V. en afname van diensten ter
waarde van 4,3 miljoen euro (in 2018: geen verkopen aan Gaming Support B.V. en afname van diensten van
4,3 miljoen euro). Deze bedragen zijn inclusief BTW. Nog te betalen bedragen aan Gaming Support B.V. bedroegen
eind 2019 0,4 miljoen euro (2018: 0,6 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
2019

2018

Banksaldo

2.198

3.359

Verplichting aan Holland Casino

2.198

3.359

15. VOORRADEN
2019

Voorraden

1.015

2018

953
1.015

953

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.
1 6 . VO R D E R I N G E N E N OV E R LO P E N D E AC T I VA
2019

2018

Debiteuren

1.055

261

Vooruitbetaalde pensioenpremies

2.250

2.125

Overige vorderingen

1.899

2.271

Vooruitbetaalde kosten

3.194

1.994
8.398

6.651

2019

2018

De looptijd van alle vorderingen en overlopende activa is korter dan 1 jaar.
1 7 . G E L D M I D D E L E N E N K A S E Q U I VA L E N T E N

Gelden onderweg
Geldvoorraad casino’s
Banktegoeden

8.616

9.021

40.469

40.769

53.170

35.536
102.255

De geldmiddelen en kasequivalenten zijn vrij opneembaar per 31 december 2019.
18. EIGEN VERMOGEN

Voor de verloopstaat wordt verwezen naar noot 38 in de enkelvoudige jaarrekening.
Minderheidsaandeelhouders
Onder minderheidsaandeelhouders is per 31 december 2019 het aandeel van derden in het vermogen van de
groepsmaatschappij Gaming & Casino Services B.V. opgenomen.

85.326
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19. VOORZIENINGEN

Stand per 31 december 2018

Ontmantelingskosten

Personeelsbeloningen

Vaststellingsovereenkomsten

Loopbaan
budget

Totaal

3.195

6.656

4

1.322

11.177

Dotatie/vrijval

400

605

1.101

917

3.023

Onttrekkingen

-

-558

-

-138

-696

19

585

-

3.614

7.288

1.105

Langlopend deel voorzieningen

3.195

6.154

Kortlopend deel voorzieningen

-

502

Langlopend deel voorzieningen

3.614

6.932

Kortlopend deel voorzieningen

-

356

Oprenting
Stand per 31 december 2019

604
2.101

14.108

-

-

9.349

4

1.322

1.828

-

-

10.546

1.105

2.101

3.562

Per 31 december 2018

Per 31 december 2019

De voorziening ontmantelingkosten is gevormd voor de (mogelijke) sluiting en ontmanteling van de panden van
Holland Casino Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Venlo. De verwachting is dat Holland Casino
Utrecht en Venlo in 2021 verhuizen naar nieuwe locaties waarbij de huidige locaties ontmanteld zullen 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 verlaagd van 1,4 procent in 2018 naar 0,6 procent in 2019. De onttrekkingen hebben
betrekking op de daadwerkelijk betaalde jubileumuitkeringen in 2019. Er is bij waardering van deze voorziening rekening
gehouden met onder andere de sterfte- en vertrekkansen van medewerkers.
De voorziening vaststellingsovereenkomsten is getroffen voor medewerkers die eind 2019 in gezamenlijk overleg met
Holland Casino een aanzeggingsbrief hebben ontvangen. Het uitgangspunt hierbij is dat in 2020 een definitieve
vaststellingsovereenkomst wordt overeengekomen. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op de formule voor berekening
van transitievergoedingen die vanaf 2020 zal worden gehanteerd.
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 per medewerker 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.
20. BANKSCHULDEN

Er zijn geen bankleningen ultimo boekjaar.
Ultimo 2019 bedraagt de kredietfaciliteit 120 miljoen euro (2018: 120 miljoen euro) bestaande uit een ancillary facility
(30 miljoen euro) en een revolving credit facility (90 miljoen euro). In 2019 is gebruik gemaakt van de verlengingsoptie
van 1 jaar. De rente wordt bepaald door EURIBOR + margin (tussen 0,60 en 1,65 procent).
Rekening houdend met de ruimte voor bankgaranties ad 7,5 miljoen euro bedraagt ultimo 2019 de beschikbare krediet
ruimte 112,5 miljoen euro (ultimo 2018: 110,5 miljoen euro).
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Kosten die gemaakt zijn in verband met een 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 2018
en 2019 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. Met de banken is afgesproken dat de ratio berekend wordt op basis van de Accounting Principles
die golden ten tijde van het afsluiten van de faciliteit (‘frozen Gaap’), ofwel op basis van de cijfers gecorrigeerd voor de
impact van IFRS 16. In 2018 en 2019 was dit respectievelijk -0,4 en -0,5.
Naast deze kwantitatieve criteria zijn ook een aantal kwalitatieve criteria opgenomen in de documentatie van de krediet
faciliteit. Een aantal vooraf gedefinieerde gebeurtenissen (zogenoemde Events of Default) kan resulteren in het
beëindigen van de kredietfaciliteit, inclusief het per direct opeisbaar zijn van een eventueel getrokken financiering op de
faciliteit. Het moment van de door de overheid afgedwongen sluiting van de casino’s in verband met het coronavirus op
12 maart 2020 resulteert voor Holland Casino in het optreden van een ‘Event of Default’ op basis van twee criteria; (1) de
(gedeeltelijke) beëindiging of opschorting van een significant gedeelte van de bedrijfsactiviteiten en (2) de significante
beperking van de bedrijfsactiviteiten volgend uit maatregelen van onder andere overheidswege. Er is op 6 april 2020 van
de banken een waiver ontvangen voor deze twee criteria voor een periode tot 1 juni 2020.
Er is een aantal zekerheden verschaft met betrekking tot de kredietfaciliteit, zoals een eerste hypotheek op de panden in
Breda, Enschede, Scheveningen en Valkenburg.
21. BELASTINGVERPLICHTINGEN
2019

2018

1.868

1.941

3.874

2.232

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

Er zijn ultimo 2019 geen voorwaardelijke belastingverplichtingen.

13.870

13.154

112

93

5.598

5.153
19.580

18.400

25.322

22.573
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2 2 . L A N G - E N KO RT LO P E N D E V E R P L I C H T I N G E N
2019

2018

Leaseverplichtingen
Leaseverplichtingen (langlopend)

142.205

-

Leaseverplichtingen (kortlopend)

11.726

153.931

-

Overige verplichtingen
Huur incentives (langlopend)

-

5.905

Huur incentives (kortlopend)

-

376
-

6.281

Handelscrediteuren en overige schulden
Crediteuren
Schulden aan Gaming Support B.V.

25.355

15.932

399

636

Vakantiedagen, vakantietoeslag en salarissen

21.627

18.453

Jackpots

14.076

13.332

Mancoverplichting

3.728

3.327

Nog te betalen investeringen

5.203

4.830

Nog te betalen kosten

11.019

11.748

Overige schulden

12.575

11.352
93.982

79.610

Leaseverplichtingen (gebruiksrechten)
Dit betreffen de leaseverplichtingen van de gebruiksrechten. Voor verdere toelichting, zie noot 11.

Leaseverplichting per 1 januari 2019

144.508

Schattingswijzigingen ten aanzien van de einddata

18.923

Rente aanpassingen in verband met wijziging einddata

-1.910

Nieuwe contracten en indexaties
Betaalde leasetermijnen
Rente 2019
Leaseverplichting per 31 december 2019

6.152
-15.651
1.909
153.931

Overige verplichtingen
Het bedrag van de ontvangen huurincentives onder ‘Overige verplichtingen’ is per 1 januari 2019 verwerkt in de
beginwaarde van de ‘Gebruiksrechten’.
Handelscrediteuren en overige schulden
De post ‘Nog te betalen kosten’ bevat voornamelijk openstaande orders en nog niet goedgekeurde facturen per einde
boekjaar.
In de post ‘Overige schulden’ is de schuld voor het loyaliteitsprogramma opgenomen ad 3,5 miljoen euro
(2018: 3,2 miljoen euro), alsmede een bedrag voor depots van 1,5 miljoen euro (2018: 1,7 miljoen euro).
Voor het overige betreft het meerdere kleinere posten.
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23. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
in miljoenen euro

Totaal 2019

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

50,3

0,0

9,9

40,4

6,7

4,5

2,2

-

36,9

36,9

-

-

93,9

41,4

12,1

40,4

Totaal 2018

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

89,6

Verplichtingen uit hoofde van:
Investeringsverplichting gebruiksrechten
Investeringsverplichting ICT diensten
Investeringsverplichting materiële vaste activa

Verplichtingen uit hoofde van:
155,9

13,3

53,0

Speelautomaten

Huur panden

5,9

4,2

1,7

-

Leaseauto’s

1,1

0,6

0,5

-

ICT diensten

15,1

5,2

9,9

-

Investeringsverplichting materiële vaste activa

2,6

2,6

-

-

180,6

25,9

65,1

89,6

Investeringsverplichting gebruiksrecht
De investeringsverplichting gebruiksrecht met een ingangsdatum na 31 december 2019 wordt wel als IFRS 16
geïdentificeerd, maar doordat de verplichting pas in 2021 ingaat, wordt deze ook pas in 2021 als
‘gebruiksrechten’ gedefinieerd.
Investeringsverplichting ICT diensten
In 2018 is Holland Casino een tweejarig contract aangegaan met KPN voor ICT-diensten. De ingangsdatum was 1 juli 2019.
De identificeerbare activa in dit contract zijn verantwoord onder de leaseverplichtingen (volgens IFRS 16, zie noot 11).
De overige onderdelen zijn hier als verplichting inzichtelijk gemaakt.
Investeringsverplichting materiële vaste activa
Voor investeringsprojecten en reguliere investeringen zijn per balansdatum verplichtingen aangegaan voor circa
36,9 miljoen euro (2018: 2,6 miljoen euro). Dit betreffen met name verplichtingen met betrekking tot de nieuwbouw
in Utrecht en Venlo.
Bankgarantie
In totaal is er voor 7,5 miljoen euro (2018: 9,5 miljoen euro) aan bankgaranties afgegeven; 6,5 miljoen euro op voorschrift
van De Nederlandsche Bank en 1,0 miljoen euro voor de huur van het pand in Amsterdam. Holland Casino acht de kans
zeer klein dat zij in de komende twaalf maanden aan deze garanties zal moeten voldoen. Dit is eveneens het geval met in
achtneming va de coronacrisis.
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 is met de eigenaar van het Ven complex (Casino Amsterdam West-Sloterdijk) tot overeenstemming inzake
het lopende juridische geschil gekomen. De hieruit voortvloeiende financiële afwikkeling van het geschil is in deze
jaarrekening onder baten verantwoord.
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24. FINANCIËLE INSTRUMENTEN -REËLE WAARDEN EN RISICOBEHEERKADER

In het kader van de normale bedrijfsvoering loopt Holland Casino krediet-, liquiditeits- en marktrisico.
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 2019 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
De reële waarde van de financiële activa en -verplichtingen zijn nagenoeg gelijk aan de boekwaarden. De vermelding van
de reële waarde van de leaseverplichtingen voor het lopende boekjaar is niet vereist.
Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat een afnemer aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt. 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. De uitstaande vorderingen van Holland Casino
zijn van beperkte omvang. Geldtransacties (onder andere wisseltransacties met vreemde valuta) vinden alleen plaats met
hooggekwalificeerde kredietinstellingen. De boekwaarde van de financiële activa vertegenwoordigt het maximale
kredietrisico.
DEBITEUREN 31-12-2019
in duizenden euro
Dagen

Gewogen gemiddeld kredietverlies

Bruto boekwaarde

Verwacht kredietverlies

netto boekwaarde

0,5%

643

-3

640

30-60

4,6%

37

-2

35

60-90

18,3%

3

-1

2

1,1%

372

-3

369

1.055

-9

1.046

0-30

>90

Het verwachte kredietverlies op overige vorderingen is minimaal, zodoende is deze niet opgenomen in bovenstaande tabel.
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 2019 heeft Holland Casino een groot bedrag aan geldmiddelen en kasequivalenten (101,1 miljoen euro, waarvan
52,0 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 25
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 2019 geen derivatenposities.
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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 2019 behaalde Holland Casino een positief koersresultaat ter waarde van 1,3 miljoen euro (2018: 1,2 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 2019 geen rentedragende verplichtingen en vorderingen op de balans staan.
2 5 . K A P I TA A L B E H E E R

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 2019 uit een aandelenkapitaal, wettelijke reserves en overige reserves.
Om investeringen met een hoger en duurzaam rendement te kunnen realiseren heeft Holland Casino in september 2019
de huidige kredietfaciliteit verlengd. Deze heeft een totale kredietruimte van 120 miljoen euro, waarvan ultimo 2019 nog
geen gebruik is gemaakt. De kredietfaciliteit is aangegaan met een bankenconsortium bestaande uit: ING (50 procent) en
ABN AMRO (50 procent).
Over het dividend over het boekjaar 2018 zijn na balansdatum afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën en in
2019 is 46,0 miljoen euro uitgekeerd.
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Onderdeel van het kapitaalbeheer is het vaststellen van de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen.
Deze was als volgt:
V E R H O U D I N G N E T TOV E R P L I C H T I N G / E I G E N V E R M O G E N
2019

2018

Langlopende verplichtingen

154.619

17.195

Kortlopende verplichtingen

132.724

102.446

Totale verplichtingen

287.343

119.641

Af: Geldmiddelen en kasequivalenten

102.255

85.326

Nettoverplichting

185.088

34.315

Eigen vermogen

244.170

222.759

0,8

0,2

Verhouding nettoverplichting/ eigen vermogen

Na de toepassing van IFRS 16 Leaseovereenkomsten is de netto schuld van het aangepaste eigen vermogen toegenomen
van 0,2 naar 0,8. Dit is toe te schrijven aan de opname van gebruiksrechten en leaseverplichtingen op 1 januari 2019.
De vergelijkende informatie is niet aangepast. Zie pagina 87 en 88.
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.
Het effect van IFRS 16 bedraagt 155,4 miljoen euro. De leaseverplichtingen hebben een looptijd varierend van 1 tot 22 jaar.
Deze hogere positie hoeft derhalve niet uit de geldmiddelen per 31 december te worden betaald.
Gezien de huidige liquiditeitspositie heeft Holland Casino geen uitstaande (afgeleide) financiële instrumenten per einde
boekjaar ter afdekking van haar liquiditeits- en marktrisico.
Verbonden partijen
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.
V E R B O N D E N PA R T I J E N
Verbonden partijen

Aard van de relatie en relevante transacties

Relevante toelichting

Bestuur

Bestuurdersbeloningen

Bezoldiging bestuurders (zie pagina 137 bij de
enkelvoudige balans)

Raad van Commissarissen

Commissaris beloningen

Bezoldiging RvC (zie pagina 137 bij de
enkelvoudige balans)

Stichting Beheer Fooiengelden

Tronc en tips

Zie hieronder

Gaming Support B.V.

Deelneming

Op pagina 114 en 115

Van Linden Beheer B.V.

Deelneming

Op pagina 114 en 115

Staat der Nederlanden

Aandeelhouder/dividenden

Ingehouden winst op pagina 133 en 134
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De Stichting Beheer Fooiengelden (SBF) is economisch gezien een 100 procent dochter van Holland Casino. 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 2,2 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.
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.
Gebeurtenissen na balansdatum
In het boekjaar 2020 is de wereld geconfronteerd met een coronavirus uitbraak, welke door de Wereldgezondheids
organisatie WHO op 11 maart jl. tot een pandemie is verklaard. Ook Nederland is niet ontsnapt aan de gevolgen van deze
uitbraak, met een toenemend aantal besmettingen en overlijdensgevallen tot gevolg.
De Nederlandse regering heeft voordat deze jaarrekening is vastgesteld, reeds diverse maatregelen aangekondigd, welke
bijna dagelijks aangescherpt of uitgebreid worden. Holland Casino is hierdoor dusdanig geraakt, dat het heeft moeten
besluiten om vanaf donderdagavond 12 maart jl. om middernacht de deuren van al haar veertien vestigingen te sluiten.
Dit besluit heeft de consequentie dat Holland Casino vanaf dat moment geen inkomsten meer genereert. Daarmee is de
noodzaak geboren om over te schakelen op een volledig andere modus van strakke sturing op kostenreductie en bewaking
van liquiditeit.
Het uitgangspunt daarbij is dat de situatie van gedwongen sluiting minimaal van toepassing is tot en met 28 april 2020
(zoals door de Nederlandse regering is afgekondigd), met in achtneming van de kans dat die periode mogelijk verlengd zou
kunnen worden tot 1 juni 2020; in lijn met het verbod op bijeenkomsten en evenementen.
De verwachting is eveneens dat de economische situatie in Nederland na heropening van alle vestigingen, er één zal zijn
van economische recessie, waardoor de bezoekersaantallen, gemiddelde besteding per bezoek en dus de totale bruto baten
op de korte tot middellange termijn niet meer op hetzelfde niveau als voor de coronavirus uitbraak zullen terugkeren.
Echter, welke impact de coronacrisis uiteindelijk heeft, hoe de wereld er dan uitziet, en in welke mate de economie op
termijn zal opleven, is nog niet in te schatten.
Het bestuur erkent dat de effecten van de coronacrisis niet te voorspellen zijn. Met inachtneming van bovenstaande
maatregelen en assumpties is de huidige situatie voor het bestuur echter voldoende reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten, waarbij desalniettemin een materiële onzekerheid bestaat.
Ondanks deze materiële onzekerheid is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
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OVER 2019
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in duizenden euro

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

Toelichting

27

2019

2018

535

219

Overige baten en lasten, na belastingen

66.804

59.176

Nettoresultaat

67.339

59.395
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in duizenden euro, voor winstbestemming

Toelichting

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa
Immateriële activa

29

8.980

6.504

Materiële vaste activa

30

247.283

229.853

Gebruiksrechten

31

145.436

10.139

Latente vennootschapsbelasting

32

11.651

Nog niet geamortiseerde fees

33

511

638

Deelnemingen

34

1.889

1.691

Totaal vaste activa

415.750

248.825

Vlottende activa
Voorraden

35

970

920

Vorderingen en overlopende activa

36

8.340

6.614

Acute belastingvorderingen

32

1.103

742

Nog niet geamortiseerde fees

33

136

170

Geldmiddelen en kasequivalenten

37

101.122

84.468

Totaal vlottende activa

111.671

92.914

Totale activa

527.421

341.739

31-12-2019

31-12-2018

in duizenden euro, voor winstbestemming

Eigen vermogen

Toelichting

38

Aandelenkapitaal

45

45

Wettelijke reserve

7.418

6.504

Reserve omrekeningsverschillen

-97

-100

1.898

1.898

Overige reserve

167.172

154.671

Onverdeeld resultaat

67.339

Herwaarderingsreserve

Totaal eigen vermogen

59.395
243.775

222.413

Langlopende verplichtingen
Voorzieningen

39

10.517

9.323

Latente vennootschapsbelasting

41

1.868

1.941

Leaseverplichtingen

31

139.560

-

Overige verplichtingen

42

-

Totaal langlopende verplichtingen

5.905
151.945

17.169

Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen

39

3.562

1.828

Handelscrediteuren en overige schulden

42

93.700

79.461

Acute belastingverplichtingen

41

23.083

20.492

Leaseverplichtingen

31

11.356

-

Overige verplichtingen

42

-

376

Totaal kortlopende verplichtingen

131.701

102.157

Totale passiva

527.421

341.739
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T O E L I C H T I N G O P D E E N K E LV O U D I G E J A A R R E K E N I N G
OVER HET BOEKJAAR EINDIGEND OP
31 DECEMBER 2019
Algemene informatie
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2019 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 grondslagen omvatten ook de classificatie en presentatie van financiële instrumenten,
zijnde eigen-vermogensinstrumenten of financiële verplichtingen. In het geval er geen andere grondslag worden
genoemd, wordt verwezen naar de grondslagen zoals beschreven in de geconsolideerde jaarrekening. Voor een juiste
interpretatie van deze enkelvoudige jaarrekening, dient de enkelvoudige jaarrekening te worden gelezen in samenhang
met de geconsolideerde jaarrekening.
Informatie over het gebruik van financiële instrumenten en aanverwante risico’s voor Holland Casino wordt verstrekt in
de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening van Holland Casino.
Alle bedragen in de enkelvoudige jaarrekening worden gepresenteerd in duizenden euro, tenzij anders vermeld.
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 86 tot en met 103 voor een beschrijving van deze grondslagen.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Groepsmaatschappijen zijn alle entiteiten waarin het bedrijf direct of indirect overheersende zeggenschap heeft.
Holland Casino heeft overheersende zeggenschap over een entiteit wanneer deze wordt blootgesteld aan, of rechten heeft
op, variabele opbrengsten uit haar betrokkenheid bij de groepsmaatschappijen het vermogen heeft om die opbrengsten te
beïnvloeden via haar zeggenschap over het groepsbedrijf. Groepsmaatschappijen worden opgenomen in de consolidatiekring vanaf de datum waarop de vennootschap zeggenschap verkrijgt en worden uit de consolidatiekring verwijderd
van de datum waarop de zeggenschap door Holland Casino over de groepsmaatschappij ophoudt. Deelnemingen in
groepsmaatschappijen worden in de enkelvoudige jaarrekening verwerkt volgens de equity-methode, met de grondslagen
voor de opname en waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zoals uiteengezet in de toelichting op 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.
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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 Holland Casino en haar dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant verhoudingen.
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T O E L I C H T I N G O P H E T E N K E LV O U D I G E O V E R Z I C H T V A N
H E T T O TA A L R E S U LTA AT
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven
26. PERSONEELSKOSTEN
2019

2018

Salarissen

-194.321

-180.835

Sociale lasten

-28.901

-26.784

Pensioenlasten

-18.922

-18.039

Indirecte personeelskosten

-11.782

-9.394

Dotatie vaststellingsovereenkomsten

-1.101

-

Dotatie jubileumuitkeringen

-563

-524

Dotatie loopbaanbudget

-917

-1.380
-256.507

-236.956

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 3 in de geconsolideerde jaarrekening.
Personeelsbezetting
In 2019 waren er gemiddeld 3.924 medewerkers (2018: 3.820 medewerkers) in dienst van Holland Casino
(exclusief stand-by medewerkers en stagiaires).
PERSONEELSBEZETTING PER AFDELING (GEMIDDELD)
2019

Tafelspelen

1.471

2018

1.443

Speelautomaten

342

317

Services

647

641

Food & Beverage

757

734

Overige

707

685
3.924

3.820

Het aantal medewerkers ultimo 2019 was 3.964 (ultimo 2018: 3.899).
Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij Holland Casino, omgerekend naar fte 2.896
(2018: 2.814). Hiervan waren 0 personen (2018: 0 personen) werkzaam buiten Nederland.
2 7 . A A N D E E L I N R E S U LTA AT V A N O N D E R N E M I N G E N W A A R I N W O R D T D E E L G E N O M E N , N A B E L A S T I N G E N

Dit betreft het aandeel van Holland Casino in de resultaten van haar deelnemingen, waarvan een bedrag van
0,4 miljoen euro (2018: 0,1 miljoen euro) groepsmaatschappijen betreft.
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2 8 . A C C O U N TA N T S H O N O R A R I A

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaat
schappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW:
A C C O U N TA N T S H O N O R A R I A
2019

Onderzoek van de jaarrekening

2018

275

261

Andere controleopdrachten

25

38

Adviesdiensten op fiscaal terrein (KPMG Meijburg & Co)

40

39
340

338

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 (2018) hebben betrekking op de totale
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 (2018), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar
2019 (2018) zijn verricht.
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T O E L I C H T I N G O P D E E N K E LV O U D I G E B A L A N S
in duizenden euro, tenzij anders aangegeven

2 9 . I M M AT E R I Ë L E A C T I V A

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 9 in de geconsolideerde jaarrekening.
3 0 . M AT E R I Ë L E V A S T E A C T I V A
Terreinen en
gebouwen Verbouwingen

Installaties

Speelautomaten

Overige
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

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

150

3.052

5.311

11.958

14.035

22.026

56.532

-

2.862

9

89

76

-3.036

-

-1.526

-4.728

-7.338

-13.146

-10.663

-

-37.401

-

-8.133

-10.459

-9.520

-17.493

-

-45.605

Investeringen
Activa in uitvoering/in gebruik genomen
Afschrijvingen
Desinvesteringen/ activa niet langer in
gebruik (aanschafwaarde)
Desinvesteringen/ activa niet langer in
gebruik (cumulatieve afschrijving)

-

8.119

10.286

8.136

17.363

-

43.904

Stand per 31 december 2019

35.068

36.449

39.840

58.020

41.730

36.176

247.283

Aanschafwaarde

49.320

82.460

116.443

110.110

125.940

36.176

520.449

Cumulatieve afschrijvingen

-14.252

-46.011

-76.603

-52.090

-84.210

-

-273.166

Stand per 31 december 2019

35.068

36.449

39.840

58.020

41.730

36.176

247.283

Voor de specifieke toelichting wordt verwezen naar noot 10 in de geconsolideerde jaarrekening.
31. LEASES

Gebruiksrechten
Gebruiksrechten omvatten de geleasete activa en worden onderverdeeld in ‘Gebouwen en terreinen’ en ‘Overige bedrijfsmiddelen’. Deze laatste bestaat uit leaseauto’s, lease speelautomaten en overige inventaris.
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Gebouwen en
terreinen

Overige
bedrijfsmiddelen

Totaal

-

-

-

Stand per 31 december 2018
Verwerking gebruiksrechten volgend vanuit de toepassing van IFRS 16

132.543

3.712

136.255

Stand per 1 januari 2019

132.543

3.712

136.255

Schattingswijzigingen ten aanzien van de einddata

18.923

-

18.923

Rente aanpassingen in verband met wijziging einddata

-1.910

-

-1.910

Toevoegingen aan gebruiksrechten

4.461

1.606

6.067

Afschrijving gebruiksrechten

-11.307

-2.592

-13.899

Stand per 31 december 2019

142.710

2.726

145.436

Bedragen verwerkt in de winst- en verliesrekening
Leases onder IFRS 16
Interestlasten
Inkomsten uit sub-lease gebruiksrechten
Kosten met betrekking tot kortlopende leaseovereenkomsten
Kosten met betrekking tot het leasen van activa met een lage waarde

1.909
440
96
2.490
4.935

Leaseverplichtingen
Nominale leasebetalingen
Korter dan 1 jaar

14.328

Langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar

60.792

Langer dan 5 jaar en korter dan 10 jaar

51.369

Langer dan 10 jaar

101.062

Totale nominale leaseverplichting per 31 december 2019

227.551

Leaseverplichtingen zoals verwerkt in de jaarrekening
Kortlopend

11.356

Langlopend

139.560

Totale leaseverplichting per 31 december 2019

150.916

Bedragen verantwoord in het kasstroomoverzicht
Totaal betaalde leasetermijnen in 2019

Voor de specifieke toelichting wordt verwezen naar noot 11 in de geconsolideerde jaarrekening.		
32. BELASTINGVORDERINGEN

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 12 in de geconsolideerde jaarrekening.
De belastingvordering benadert de reële waarde. De looptijd van de latente belastingvordering is 26 jaar waarbij de
gehele vordering langlopend van aard is.

15.268
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33. NOG NIET GEAMORTISEERDE FEES

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 13 in de geconsolideerde jaarrekening.
34. DEELNEMINGEN

Stand per 31 december 2019
Gaming Support B.V.

1.296

Gaming & Casino Services B.V.

593
1.889

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.

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 14 in de geconsolideerde jaarrekening.
DEELNEMINGEN

Stand per 31 december 2018

1.691

Resultaat Gaming Support B.V. (incl. omrekeningsverschillen)

162

Resultaat Gaming & Casino Services B.V.

373

Ontvangen dividenden

-340

Valutaomrekeningsverschillen uit resultaat deelnemingen

3

Stand per 31 december 2019

1.889

35. VOORRADEN
2019

Voorraden

970

2018

920
970

920

2019

2018

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 15 in de geconsolideerde jaarrekening.
3 6 . VO R D E R I N G E N E N OV E R LO P E N D E AC T I VA

Debiteuren

1.055

261

Vooruitbetaalde pensioenpremies

2.250

2.000

Overige vorderingen

1.881

2.268

Vooruitbetaalde kosten

3.154

2.085
8.340

Alle vorderingen hebben een verwachte looptijd van korter dan 1 jaar.

6.614
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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 2020.
Er zijn ultimo 2019 geen vorderingen op deelnemingen waarin Holland Casino invloed van betekenis kan uitoefenen.
3 7 . G E L D M I D D E L E N E N K A S E Q U I VA L E N T E N
2019

Gelden onderweg

2018

8.616

9.021

Geldvoorraad casino’s

40.469

40.769

Banktegoeden

52.037

34.678

101.122

84.468

De geldmiddelen en kasequivalenten staan ter vrije beschikking.

38. EIGEN VERMOGEN

Op 31 december 2019 bestaat het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 2.250 gewone aandelen met een nominale waarde
van 100 euro. Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt 45 duizend 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 minister van Financiën heeft in 2019 het dividend met betrekking tot boekjaar 2018 vastgesteld. Van het resultaat van
2018 is 46,0 miljoen euro uitgekeerd aan de Staat. Het nettoresultaat is, met inachtneming van het dividend, toegevoegd
aan het eigen vermogen; één en ander in overeenstemming met de bepaling inzake resultaatsbestemming zoals
opgenomen in de overige gegevens van dit jaarverslag.
Onverdeeld resultaat
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 april 2020.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het voorstel
van het Bestuur.
Voorstel tot resultaatbestemming 2019
Het Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voor het resultaat na belastingen over 2019 als volgt te bestemmen: geen dividend uit te keren en een bedrag van
67,6 miljoen euro toe te voegen aan de overige reserves. Later in het jaar zal in overleg met de aandeelhouder worden
besloten of er een interim-dividend kan worden uitgekeerd.
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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.
39. VOORZIENINGEN

Stand per 31 december 2018

Ontmantelingskosten

Personeelsbeloningen

Vaststellingsovereenkomsten

Loopbaan
budget

Totaal

3.195

6.630

4

1.322

11.151

Dotatie/vrijval

400

563

1.101

917

2.981

Onttrekkingen

-

-519

-

-138

-657

19

585

-

-

604

3.614

7.259

1.105

2.101

14.079

Langlopend deel voorzieningen

3.195

6.128

-

-

9.323

Kortlopend deel voorzieningen

-

502

4

1.322

1.828

Langlopend deel voorzieningen

3.614

6.903

-

-

10.517

Kortlopend deel voorzieningen

-

356

1.105

2.101

3.562

Oprenting
Stand per 31 december 2019
Per 31 december 2018

Per 31 december 2019

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 19 in de geconsolideerde jaarrekening.
40. BANKSCHULDEN

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 20 in de geconsolideerde jaarrekening.
41. BELASTINGVERPLICHTINGEN
2019

2018

1.868

1.941

3.722

2.187

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

13.870

13.154

5.491

5.151
19.361

18.305

24.951

22.433

Er zijn ultimo 2019 geen voorwaardelijke belastingverplichtingen.
De looptijd van de uitgestelde winstbelastingverplichting is 2 jaar (zie ook noot 8). De looptijd van de acute belasting
verplichtingen is korter dan 1 jaar.
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4 2 . L A N G - E N KO RT LO P E N D E V E R P L I C H T I N G E N
2019

2018

Overige langlopende verplichtingen
Leaseverplichtingen (langlopend)

139.560

Leaseverplichtingen (kortlopend)

11.356

150.916

-

Overige verplichtingen
Huur incentives (langlopend)

-

5.905

Huur incentives (kortlopend)

-

376
-

6.281

Handelscrediteuren en overige schulden
25.217

15.911

Schulden aan groepsmaatschappijen

Crediteuren

141

1.283

Schulden aan deelnemingen

399

636

Vakantiedagen, vakantietoeslag en salarissen

21.482

18.361

Jackpots

14.076

13.332

Mancoverplichting

3.728

3.327

Nog te betalen investeringen

5.203

4.830

Nog te betalen kosten

10.810

11.549

Overige schulden

12.644

10.232
93.700

79.461

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 22 in de geconsolideerde jaarrekening.
43. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
in miljoenen euro

Totaal 2019

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

50,3

0,0

9,9

40,4

6,7

4,5

2,2

-

36,9

36,9

-

-

93,9

41,4

12,1

40,4

Totaal 2018

< 1 jaar

> 1 jaar en
< 5 jaar

> 5 jaar

89,6

Verplichtingen uit hoofde van:
Investeringsverplichting gebruiksrechten
Investeringsverplichting ICT diensten
Investeringsverplichting materiële vaste activa

Verplichtingen uit hoofde van:
153,4

12,7

51,1

Speelautomaten

Huur panden

5,9

4,2

1,7

-

Leaseauto’s

1,1

0,6

0,5

-

ICT diensten

15,1

5,2

9,9

-

Investeringsverplichting materiële vaste activa

2,6

2,6

-

-

178,1

25,3

63,2

89,6

Voor de toelichting wordt verwezen naar noot 23 in de geconsolideerde jaarrekening.
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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 Holland Casino en haar dochtermaatschappijen vindt plaats via de rekening-courant verhoudingen.
4 4 . F I N A N C I Ë L E I N S T R U M E N T E N - R E Ë L E W A A R D E N E N R I S I C O B E H E E R K A D E R

Het beheer van de financiële instrumenten op geconsolideerd niveau is niet significant anders dan op enkelvoudig niveau.
Derhalve wordt verwezen naar noot 24 in de geconsolideerde jaarrekening.
V E R B O N D E N PA R T I J E N
Verbonden partijen

Aard van de relatie en relevante transacties

Relevante toelichting

Gaming & Casino Services B.V.

Deelneming

Op pagina 132

De overige verbonden partijen zijn gelijk aan die in de geconsolideerde jaarrekening, zie noot 25.
In 2019 vonden de volgende transacties plaats: verkopen aan Gaming & Casino Services B.V. ter waarde 0,2 miljoen euro
en afname van diensten ter waarde van 7,2 miljoen euro (in 2018: geen verkopen aan Gaming & Casino Services B.V. en
afname van diensten van 9,0 miljoen euro). Deze bedragen zijn exclusief BTW. Nog te betalen bedragen aan
Gaming & Casino Services B.V. bedroegen eind 2019 0,1 miljoen euro (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.
2019

2018*

Bestuurders
E. van Lambaart

vast salaris
overige vergoedingen 1

243,8

239,3

29,9

38,5

periodiek betaalde beloningen

Drs. R.J. Bergervoet

273,7

277,8

variabel salaris 2

48,8

45,5

pensioenlasten

23,2

22,8

345,7

346,1

vast salaris
overige vergoedingen 1

225,8

221,6

18,1

15,3

periodiek betaalde beloningen

243,9

236,9

variabel salaris 2

42,9

42,1

pensioenlasten

20,1

19,8

306,9

298,8

Commissarissen
Mr. W.L.J. Bröcker

commissarisvergoeding 3

30,4

29,9

Mevr. drs. M.M. van Zuijlen

commissarisvergoeding 3

21,8

21,5

commissievergoeding

2,0

2,0

commissarisvergoeding 3

21,8

21,5

Mevr. drs. R.E. Dekker

commissievergoeding

2,8

2,8

Mr. P.F. Roks (tot 3-4-2019)

commissarisvergoeding 3

5,5

21,5

Mr. J.W. Baud

commissarisvergoeding 3

21,8

21,5

Mevr. drs. L.M.A. Donders (vanaf 3-4-2019)

commissarisvergoeding 3

16,4

-

122,5

120,7

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van Bestuur of de Raad van Commissarissen verstrekt door
Holland Casino.
Stichting Beheer Fooiengelden heeft geen bezoldigde bestuurders en zijn derhalve niet opgenomen in bovenstaande tabel.
1. Dit bedrag bevat de fiscale bijtelling auto, werkgeverslasten en de mutatie in de verplichting inzake niet opgenomen vakantiedagen.
2. Variabele salarissen zijn gebaseerd op het huidige boekjaar, betaling vindt plaats in het volgende boekjaar.
3. De commissarisvergoeding is inclusief onkostenvergoeding en bevat in 2019 een structurele verhoging van 1,9 procent.
* Dit bedrag is aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Hoofddorp, 7 april 2020
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. J.W. Baud
Mevr. drs. L.M.A. Donders
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OVERIGE GEGEVENS
Deze geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2019 is op 7 april 2020 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 7 april 2020.
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 minister 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.
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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.
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.
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C O N T R O L E V E R K L A R I N G VA N D E
O N A F H A N K E L I J K E A C C O U N TA N T
Aan: de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen van Holland Casino N.V.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
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 2019 en van het resultaat en de kasstromen over 2019, 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 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.
Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 79 tot en met 137 opgenomen jaarrekening 2019 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 2019;
2.	de volgende geconsolideerde overzichten over 2019: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerd
overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht geconsolideerde eigen vermogen en het geconsolideerde
kasstroomoverzicht; en
3.	de toelichting met een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
1.	de enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2.	de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; 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 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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Materiële onzekerheid met betrekking tot continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Continuïteitveronderstelling’ in de toelichting op pagina 83 van de jaar
rekening, waarin de onzekerheden zoals veroorzaakt door COVID-19 met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfs
activiteiten zijn uiteengezet. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond
waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Onzekerheden in verband met de mogelijke effecten van COVID-19 zijn relevant voor het begrip van onze controle van de
jaarrekening. In alle controles worden de redelijkheid van de door de vennootschap gemaakte schattingen, de daarmee
verband houdende toelichtingen en de geschiktheid van het hanteren van de continuïteitsveronderstelling in de jaar
rekening geëvalueerd en kritisch bevraagd. De geschiktheid van het hanteren van de continuïteitsveronderstelling hangt
af van de beoordeling van de toekomstige economische omgeving en de toekomstige vooruitzichten en prestaties van de
vennootschap. De COVID-19-pandemie stelt de mensheid en de economie wereldwijd voor een ongekende uitdaging.
De gevolgen hiervan zijn op de datum van deze controleverklaring onderhevig aan een belangrijke mate van onzekerheid.
Wij hebben de situatie en de onzekerheden zoals beschreven in de eerdergenoemde toelichting geëvalueerd en
beschouwen de toelichting als toereikend. Echter, een controle kan niet de onbekende factoren, of alle mogelijke
toekomstige implicaties voor een entiteit voorspellen en dit is in het bijzonder het geval met COVID-19.

C O N T RO LE AANPAK
Samenvatting
M AT E R I A L I T E I T

• Materialiteit van EUR 7 miljoen
• 1,3% van EUR 527 miljoen netto baten
GROEPSCONTROLE

• 99% van geconsolideerde totale activa
• 100% van geconsolideerde totale netto baten
KERNPUNTEN

• Onzekerheden in verband met COVID-19
• Volledigheid opbrengstverantwoording tafelspelen en speelautomaten mede in relatie met ontvreemding van geld en geldwaarden
• Juistheid berekening verplichting volgend vanuit IFRS 16 Leases
OORDEEL

Goedkeurend met verplichte paragraaf inzake een materiele onzekerheid met betrekking tot continuïteit.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald
op EUR 7 miljoen (2018: EUR 6 miljoen). Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van de netto baten (de
brutobaten na aftrek van kansspelbelasting) en de materialiteit bedraagt 1,3% daarvan (2018: 1,3%). Wij beschouwen de
netto baten als de meest geschikte benchmark, omdat gegeven de aard van de vennootschap de focus van de gebruikers
van de jaarrekening primair activiteit-gedreven is en dit tevens over de jaren een stabiele benchmark is. Wij houden ook
rekening met afwijkingen en/of 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 EUR 350 duizend rapporteren aan hen alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen
relevant zijn.
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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 en omvang van de activiteiten en de
significante risico’s.
Wij hebben voor het significante groepsonderdeel (Holland Casino N.V.) een controle van de financiële informatie
uitgevoerd en voor de andere niet-significante groepsonderdelen een cijferanalyse uitgevoerd.
Bovengenoemde aanpak heeft geresulteerd in een dekking van 99% van de geconsolideerde totale activa en 100% van de
geconsolideerde totale baten. Met deze werkzaamheden 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.
Reikwijdte van onze controle van fraude
In overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid (maar geen absolute) dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang
bevatten die het gevolg zijn van fraude of fouten.
Als onderdeel van onze risico-inschattingswerkzaamheden hebben wij gebeurtenissen en omstandigheden geëvalueerd
die wijzen op een prikkel of druk om fraude te plegen of een mogelijkheid bieden om fraude te plegen (‘frauderisico
factoren’) om op basis daarvan frauderisico’s te identificeren, indien relevant.
Geïdentificeerde frauderisico’s zijn besproken binnen het controleteam en wij zijn alert op aanwijzingen van fraude
gedurende de controle.
Op basis van de controlestandaard hebben we de volgende frauderisico’s geëvalueerd:
• frauderisico met betrekking tot de volledigheid van de opbrengstverantwoording voor tafelspelen en speelautomaten
mede in relatie met ontvreemding van geld en geldwaarden; en
• frauderisico met betrekking tot doorbreking van interne beheersingsmaatregelen door management.
Onze controlewerkzaamheden omvatten een evaluatie van de opzet en het bestaan alsmede de effectieve werking van
interne beheersingsmaatregelen die relevant zijn voor het mitigeren van deze risico’s en gegevensgerichte controle
werkzaamheden, inclusief detailcontroles van (administratieve) journaalposten. Onze controlewerkzaamheden om
frauderisico’s te adresseren hebben geleid tot een kernpunt in onze controleverklaring. We verwijzen naar het kernpunt
van de controle met betrekking tot de volledigheid opbrengstverantwoording tafelspelen en speelautomaten mede in
relatie met ontvreemding van geld en geldwaarden.
Bij het bepalen van onze controlewerkzaamheden maken wij gebruik van de inschatting en evaluatie van de vennootschap
met betrekking tot het interne beleid omtrent frauderisico-beheersing (preventie, detectie en respons), inclusief de opzet
van ethische standaarden om een open en eerlijke cultuur na te streven. Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben
we het incidentenregister geïnspecteerd en opvolging van het management geëvalueerd.
We hebben onze risico-inschatting en controlewerkzaamheden gecommuniceerd aan het management en de audit
commissie van de raad van commissarissen. Onze controlewerkzaamheden verschillen van een specifiek forensisch
fraudeonderzoek, welk onderzoek vaak een meer diepgaand karakter heeft.
We merken op dat onze controle is gebaseerd op de procedures die zijn beschreven in overeenstemming met de toepasselijke controlestandaarden en niet primair zijn ontworpen om fraude te detecteren.
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Reikwijdte van onze controle inzake het niet voldoen aan wet en regelgeving
Wij hebben feiten en omstandigheden geëvalueerd om wet- en regelgeving te identificeren die relevant zijn voor de
vennootschap. In deze evaluatie hebben we gebruik gemaakt van een compliance specialist.
We hebben wet- en regelgeving geïdentificeerd die redelijkerwijs een materieel effect op de jaarrekening kan hebben op
basis van onze risico-inschatting en sectorkennis, door middel van het bevragen van management en evaluatie van beleid
en procedures geïmplementeerd ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving.
Geïdentificeerde wet- en regelgeving zijn besproken binnen het controleteam en wij zijn alert op aanwijzingen van het niet
voldoen aan wet- en of regelgeving gedurende de controle. De potentiële impact van wet- en regelgeving varieert sterk:
• De vennootschap is onderhevig aan wet- en regelgeving die direct van invloed zijn op de jaarrekening, inclusief belastingwetgeving en verslaggevingstandaarden (inclusief vennootschap specifieke wet- en regelgeving). Wij hebben het voldoen
aan deze wet- en regelgeving vastgesteld als onderdeel van onze controlewerkzaamheden voor de relevante elementen in
de jaarrekening.
• Daarnaast is de vennootschap onderhevig aan diverse wet- en regelgeving waarbij niet voldoen aan deze wet- en
regelgeving indirect van invloed op de jaarrekening kan zijn ten aanzien van elementen verantwoord of toegelicht in de
jaarrekening, of beide, bijvoorbeeld als gevolg van het ontvangen van boetes of claims.
Wij hebben de volgende wet- en regelgeving geïdentificeerd die indirect, redelijkerwijs een materiele impact op de
jaarrekening zouden kunnen hebben:
• Wet op Kansspelen; en
• Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
De reikwijdte van onze controlewerkzaamheden zijn beperkter, in lijn met de Nederlandse controlestandaarden met
betrekking tot het identificeren van het niet voldoen aan wet- en regelgeving die een indirecte invloed op de jaarrekening
heeft tot het verkrijgen van inzicht door middel van het bevragen van management en inspectie van correspondentie met
toezichthoudende instanties alsmede andere juridische correspondentie met betrekking tot voldoen aan wet- en regelgeving.
De impact van het niet voldoen of verdenking van niet voldoen aan wet- en regelgeving hebben wij geadresseerd in de
controlewerkzaamheden met betrekking tot de relevante elementen zoals verantwoord in de jaarrekening.
De uitgevoerde werkzaamheden inzake het adresseren van het risico op het niet voldoen aan wet- en regelgeving hebben
niet geleid tot het identificeren van een kernpunt in onze controleverklaring.
Onze controlewerkzaamheden verschillen van een specifiek forensisch onderzoek naar het voldoen aan wet- en regel
geving. Management is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening en voor de opzet van een zodanige
interne beheersing die zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude, waaronder het voldoen aan wet- en regelgeving.
Indien de gevolgen voor de jaarrekening van het niet voldoen aan indirecte wet- en regelgeving (onregelmatigheden)
minder (direct) van invloed zijn op gebeurtenissen en transacties die in de jaarrekening tot uitdrukking komen, hoe
minder waarschijnlijk de inherent beperkte controlewerkzaamheden vereist door de controlestandaarden dit zouden
identificeren. Bovendien bestaat er, zoals bij elke controle, een hoger risico op het niet detecteren van onregelmatigheden
indien deze het gevolg zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, opzettelijke onjuistheden, verkeerde representaties
of de doorbreking van interne beheersmaatregelen kunnen inhouden.
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.
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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.
ONZEKERHEDEN IN VERBAND MET COVID-19

Wij verwijzen naar de paragraaf ‘Materiële onzekerheid met betrekking tot continuïteit’ voor dit kernpunt.

V O L L E D I G H E I D O P B R E N G S T V E R A N T W O O R D I N G TA F E L S P E L E N E N S P E E L A U T O M AT E N M E D E I N R E L AT I E M E T O N T V R E E M D I N G
VA N G E L D E N G E L D WA A R D E N

Omschrijving
Vanwege de significante hoeveelheid chartaal geld in omloop en de hieraan gerelateerde fraudegevoeligheid als gevolg van ontvreemding is een
kernpunt van onze controle het vaststellen van de volledigheid van deze transacties en de voorraden geld en geldwaarden in beheer bij kassier
functionarissen in de casinovestigingen.
Onze aanpak
Onze werkzaamheden bestonden, onder andere, uit:
• het evalueren van de opzet en het bestaan en het testen van de effectieve werking van interne beheersmaatregelen met betrekking tot de beschikking en bewaring van geld en geldwaarden. Deze interne beheersingsmaatregelen betreffen onder meer de dagelijkse inventarisatieprocedures;
•h
 et evalueren van de opzet en het bestaan en het testen van de effectieve werking van de interne beheersmaatregelen met betrekking tot het
toezicht op de geldverwerking. Hierbij hebben wij specifiek werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van het cameratoezicht;
•h
 et op onaangekondigde momenten bijwonen van inventarisaties van geld en geldwaarden om vast te stellen dat de procedures zijn gevolgd en
dat de uitkomsten hiervan juist zijn verwerkt in de opgemaakte kasstukken;
• het aansluiten van de opgemaakte kasstukken met betrekking tot de dagelijkse inventarisatie geld en geldwaarden op de financiële administratie; en
•h
 et controleren van de periodiciteit van de opbrengstenverantwoording per casino.
Onze observatie
De uitkomsten van de door ons uitgevoerde procedures ten aanzien van de opbrengstverantwoording en het beheer van geld en geldwaarden zijn
toereikend.

J U I S T H E I D B E R E K E N I N G V E R P L I C H T I N G VO L G E N D VA N U I T I F R S 1 6 L E A S E S

Omschrijving
Sinds 1 januari 2019 is IFRS 16 Leases van toepassing voor Holland Casino. Het inschatten van de looptijd van de contracten, met name het wel of
niet meenemen van verlengingsopties als gevolg van mogelijke privatisering, vereisen professionele oordeelsvorming en hebben een significante
impact op de waardering van de activa en passiva. De implementatie van deze standaard in combinatie met de significante impact op de jaar
rekening, de evaluatie van het management rondom de schattingsgevoelige elementen en hiermee samenhangende toelichtingsvereisten maken
dit voor ons een kernpunt in de controle.
Onze aanpak
Onze werkzaamheden bestonden, onder andere, uit:
•h
 et evalueren van de redelijkheid van de belangrijkste oordelen en schattingen van het management bij het voorbereiden van de berekening
van de leaseverplichting en bijbehorende activa, met name de bepaling van de duur van de overeenkomsten en de disconteringsvoeten;
•h
 et evalueren van de volledigheid, juistheid en relevantie van de gegevens die gebruikt zijn bij de voorbereiding van de berekening van de
leaseverplichting en bijbehorende activa. Hiertoe hebben wij onder meer de gegevens gecontroleerd met de contracten, informatie ingewonnen
bij management en kostenrekeningen geïnspecteerd op huurkosten voor contracten die niet op de balans zijn opgenomen; en
•h
 et vaststellen van wij de volledigheid, juistheid en relevantie van toelichting in noot 11 en 31 in de geconsolideerde en enkelvoudige
jaarrekening op basis van de vereisten in IFRS 16 Leases.
Onze observatie
Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn wij van mening dat de gehanteerde veronderstellingen van het management tot
een evenwichtige inschatting hebben geleid. De toelichtingen over de toepassing van IFRS 16 Leases zoals opgenomen in noot 11 en 31 van de
toelichting op de jaarrekening 2019 voldoen aan de vereisten die IFRS stelt.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
• 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 een mindere diepgang dan onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
• Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de informatie die op grond van
Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
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B ES C HRIJV ING VAN VERANTWOOR D ELI J K HED EN M ET BET R EK K I N G TOT D E JA A R R EK EN I N G
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 genoemd 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 activiteiten 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 verslag
geving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstelling 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.
Amstelveen, 7 april 2020
KPMG Accountants N.V.
R.P. van der Brugge RA
Bijlage:
Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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B I J L AG E B E S C H R I J V I N G VA N O N Z E
VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE
VA N D E JA A R R E K E N I N G
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 activiteiten 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 controle
verklaring. 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 ongedeelde verantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van
voldoende geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de onderdelen of activiteiten
binnen de groep. In dat kader zijn wij ook verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van
de groepscontrole.
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 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 ROTTERDAM
Weena 624
3012 CN Rotterdam
(010) 206 82 06

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

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

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

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

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

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

HOLLAND CASINO EINDHOVEN
Ten Hagestraat 6A
5611 EG Eindhoven
(040) 235 73 57

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

HOLLAND CASINO ENSCHEDE
Koningsplein 8
7512 KZ Enschede
(053) 750 27 50

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

HOLLAND CASINO GRONINGEN
Roskildeweg 4
9723 MA Groningen
(050) 317 23 17

GAMING & CASINO SERVICES B.V.
Industrieweg 29
3044 AS Rotterdam
(010) 524 11 50

Holland Casino LEEUWARDEN
Heliconweg 56
8914 AT Leeuwarden
(058) 750 22 22
Holland Casino NIJMEGEN
Groene Balkon 1
6511 VL Nijmegen
(024) 381 63 81
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VIJFJAAROVERZICHT
VIJFJAAROVERZICHT
bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

2019

2018

2017

2016

2015

Rekening van baten en lasten
Baten voor belasting 1

728,9

656,5

639,2

607,4

575,3

Belastingen

-202,4

-182,4

-170,5

-161,9

-153,0

Nettobaten

526,5

474,1

468,7

445,5

422,3

Verzekeringsclaim
Totale baten
Bedrijfslasten excl. bijzondere lasten
Financiële baten en lasten
Aandeel in resultaat deelnemingen
Totaal lasten

7,2

11,4

29,0

-

-

533,7

485,5

497,7

445,5

422,3

-442,5

-403,3

-400,2

-363,9

-351,0

-1,8

0,4

-

-0,2

-0,8

0,2

0,1

0,5

0,3

0,3

-444,1

-402,8

-399,7

-363,8

-351,5

Resultaat voor vennootschapsbelasting

89,6

82,7

98,0

81,7

70,8

Vennootschapsbelasting 2

-22,0

-23,2

-24,5

-7,6

-

67,6

59,5

73,5

74,1

70,8

-

-

-

-

-0,1

67,6

59,5

73,5

74,1

70,7

Resultaat na belasting
Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Balans
Eigen vermogen

244,2

222,8

211,3

184,3

110,1

Langlopende verplichtingen

154,6

17,2

17,3

12,6

10,1

Balanstotaal

531,5

342,4

330,9

305,5

241,5

Investeringen in materiële vaste activa in het jaar

56,8

53,3

71,6

65,3

26,8
100,5

Kasstroom uit operationele activiteiten

139,5

133,4

83,5

101,2

EBITDA excl. bijzondere lasten

145,3

114,9

140,8

106,5

106,3

EBITDA

145,3

114,9

140,8

106,5

106,3

91,2

82,2

97,5

81,6

71,4

EBIT

1 De baten voor belasting van de jaren 2015 en 2016 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. De koersresultaten worden nu gepresenteerd
onder de financiële baten en lasten.
2 Wettelijk geen vennootschapsbelasting verschuldigd t/m 2015.
Omzetcategorieën (in procenten van totaal)
Opbrengst Tafelspelen

39,6

40,5

40,0

41,7

40,5

Opbrengst Speelautomaten

52,6

51,8

52,0

50,3

51,1

Troncopbrengst/tips

3,5

3,5

3,7

3,8

4,0

Opbrengst Food & Beverage

3,7

3,7

3,7

3,6

3,3

Overige baten

0,6

0,5

0,6

0,7

1,0

Winstmarge (in procenten)

12,8

12,6

15,7

16,7

16,8

Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten exclusief
bijzondere lasten)

58,9

59,9

56,4

57,0

57,4

11,1

2,7

5,2

5,6

10,6

Verhoudingsgetallen

Vergelijking met vorig jaar (in procenten)
Baten voor kansspelbelasting
Bedrijfslasten

9,8

0,8

10,0

3,7

-4,7

Bedrijfslasten excl. bijzondere lasten

9,8

0,8

10,0

3,7

1,6
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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 2019 dat loopt van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 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 2019 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 2019 op plaats 132 van de 242 (2017:
128 van de 254) .
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
BREAAM
B.V.
Cao
CEO
CFO
COSO
CRUKS
De Ksa
DNB
F&B
FIU
FNV
GLI
HANDS
S&RG
VPB
GCS
GDPR
GRI
HEP-theorie
IFRS
MOT
MVO
N.V.
NPS
OR
PBK
RCS
RVC
TB
Wet Koa
Wft
Wok
WKO
Wwft

Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Besloten vennootschap
Collectieve arbeidsovereenkomst
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Centraal Register Uitsluiting Kansspelen
De Kansspelautoriteit
De Nederlandsche Bank
Food & Beverage
Financial Intelligence Unit
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Gaming Lab International
Human Assistance Network for Daily Support
Security & Responsible Gaming
Vennootschapsbelasting
Gaming & Casino Services B.V.
General Data Protection Regulation
Global Reporting Initiative
Hospitality, Emotie en Proactiviteit
International Financial Reporting Standards
Wet melding ongebruikelijke transacties
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Naamloze vennootschap
Net Promoter Score
Ondernemingsraad
Preventiebeleid Kansspelen
Risicobeheersings- en controlesystemen
Raad van commissarissen
Transparantiebenchmark
Wet Kansspelen op afstand
Wet op het financieel toezicht
Wet op de kansspelen
Warmte-koudeopslag
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
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