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Bestuursverslag
Algemeen
ZEbetting & Gaming Nederland B.V. (voorheen Sportech Racing B.V.) is onderdeel van RBP Luxembourg S.A.
een Luxemburgse onderneming en exploiteert de unieke vergunning in Nederland voor het organiseren van
weddenschappen op paardenkoersen. ZEbetting & Gaming Nederland B.V. (ZEbetting) heeft op 17 april 2018
haar resterende wedkantoren die in eigen beheer werden geëxploiteerd gesloten. De consument kan vanaf
die datum bij ZEbetting via een van de 34 verkooppunten verspreid over het land of via de ‘direct
elektronische weg’ weddenschappen plaatsen. Daarnaast worden op de Nederlandse drafbanen (4
permanent en 8 recreatieve banen) en op kortebanen (27 in 2018) weddenschappen aangeboden. ZEbetting
behaalt het grootste gedeelte van haar omzet van weddenschappen georganiseerd in common pool op
paardenkoersen uit het buitenland. Hiervoor heeft ZEbetting diverse samenwerkingsovereenkomsten met
buitenlandse totalisators.
Bij ZEbetting zijn gedurende het jaar 2018, 27 FTE werkzaam geweest verdeeld over het hoofdkantoor en de
wedkantoren.
Ontwikkelingen
Op 26 juli 2018 is 100% van de aandelen in Sportech Racing B.V. en alle dochterondernemingen overgenomen
door RBP Luxembourg S.A. Hier heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit na onder andere een
integriteitstoets geen bezwaar gemaakt. Voor wat betreft de bedrijfsvoering heeft de overdracht in aandelen
geen invloed gehad.
In 2018 is de Wet op de Kansspelbelasting aangenomen door zowel de Eerste als Tweede Kamer, deze kan
verregaander negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie van de Totalisatorvergunning en in het
verlengde de Nederlandse Draf- en Rensport (NDR). De wet zal per koninklijk besluit ingaan wanneer de Wet
Kansspelen of Afstand wordt aangenomen (mogelijk per 1 juli 2020). ZEbetting is in overleg met de betrokken
Ministeries om te voorzien in een adequate oplossing teneinde de continuïteit van de bedrijfsvoering en de
Nederlandse draf- en rensport te kunnen waarborgen.
De meeste punten uit het actieplan van de Compliance Officer zijn uitgevoerd, dan wel in een ver gevorderd
stadium. Alle beleidsdocumenten en bijhorende procedures zijn afgerond en het is nu een kwestie van de
werkzaamheden uitvoeren en de documenten up to date houden. Er is tevens al een begin gemaakt om de
(beleidsdocumenten) op te stellen dat ze in de toekomst ook compliant zullen zijn met de regelgeving in de
wet Kansspelen op Afstand.
Door het sluiten van de wedkantoren is de totale omzet gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De
omzet via het online distributiekanaal steeg licht, dit had voornamelijk te maken met het feit dat
consumenten een lager uitkeringspercentage realiseerden op de common pool weddenschappen hetgeen
ervoor zorgt dat er minder geld kan worden ingezet door de consument. De omzet via de verkooppunten nam
explosief toe, hetgeen mede het gevolg was van de sluiting van de wedkantoren en het openen van een
aantal verkooppunten op locaties waar in het verleden wedkantoren in de buurt waren gevestigd.
ZEbetting heeft in het derde kwartaal van 2018 haar nieuwe responsieve website gelanceerd. Daarnaast zijn
er nieuwe wedmogelijkheden geïntroduceerd, waardoor consument een nog breder scala hebben aan
weddenschappen via het common pool principe. Verder is het hoofdkantoor van ZEbetting verhuisd naar een
nieuw en fris onderkomen aan de Laan van Zuid Hoorn 70 in Rijswijk.
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Omzetontwikkeling
De totale omzet in 2018 bedroeg € 22.496.655 een daling van 10,3% ten opzichte van 2017. De omzet op de
Nederlandse paardenkoersen bedroeg € 4.624.453 een daling van 8,1% ten opzichte van 2017. De kortebaan
had een omzet die 1,3% hoger lag dan het jaar ervoor, de omzet komt daardoor uit op een totaal van
€ 946.697.
RBP Luxemburg S.A. heeft de vordering van 1.149.683 geconverteerd naar een agiostorting om zo het eigen
vermogen te versterken van ZEbetting. Door deze agiostorting komt het negatieve eigen vermogen van
521.231 (2017) op 628.452 positief en na het onverdeeld resultaat zal het eigen vermogen uitkomen op
212.927 positief.
Vooruitzichten 2019
ZEbetting zal verder gaan met het uitvoeren van het meerjaren businessplan, waarbij wordt uitgegaan van
een inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand op 1 juli 2020. Daarbij zal de focus liggen op het
continue verbeteren van haar dienstverlening, het uitbreiden van het aantal klanten en de bedrijfsvoering zo
efficiënt mogelijk in te richten. Gezien het feit dat ZEbetting onderdeel is geworden van een organisatie die
internationaal weddenschappen voornamelijk online aanbiedt is de verwachting dat ZEbetting op termijn zal
overstappen naar hetzelfde platform wat in de groep wordt gebruikt.
De NDR en ZEbetting zijn op dit moment in gesprek over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor
meerdere jaren. Partijen hebben in een eerder stadium getracht een langdurige samenwerkingsovereenkomst
aan te gaan, maar dit is, mede vanwege de korte duur van de voorgaande vergunningen niet mogelijk
gebleken. Nu ZEbetting over een vijfjarige vergunning beschikt zijn de uitgangspunten duidelijk en is een
langdurige samenwerkingsovereenkomst wel mogelijk en hebben partijen afspraken vastgelegd in een
Memorandum of Understanding die op 1 april 2019 afloopt.
ZEbetting zal in 2019 haar land gebonden activiteiten nogmaals kritisch onder de loep nemen om ervoor te
zorgen dat ook na invoering van de wet Wet Kansspelen op Afstand en de daarbij horende (kansspelbelasting)
wijzigingen de continuïteit van de bedrijfsvoering op lange termijn gewaarborgd blijft.
Paul Klomp
Managing Director
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Balans per 31 december 2018
(voor resultaatbestemming)
Activa

31 december 2018
Ref.

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Software
Vooruitbetaald op IVA
Overige

€

€

31 december 2017
€

€

4
491.456
12.592
0

444.981
60.500
141
504.048

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en –terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

505.622

5
148.253
170.733
33.823

33.205
96.659
47.879
352.809

Financiële vaste activa
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

177.743

6
36.079

36.079
36.079

36.079

Vlottende activa
Voorraden
42.264

31.962
42.264

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen

31.962

7
65.230
243.215

135.551
332.278

8

308.445

467.829

392.190

725.057

2.168.729

2.168.729

1.635.835
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Passiva

31 december 2018
Ref.

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio
Geaccumuleerde verliezen
Onverdeeld resultaat

€

€

31 december 2017
€

9
1.816.000
6.611.236
(7.798.784)
(415.525)

1.816.000
5.461.553
(7.865.915)
67.131
212.927

Langlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden

(521.231)

10
275.000
0

0
34.164
275.000

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

€

34.164

11
12

162.280
20.962

237.320
1.191.839

13
14

109.684
854.982

104.650
897.550
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Winst-en-verliesrekening over 2018

2018
Ref.
Netto-omzet

16

Uitbetaald
Overige bedrijfsopbrengsten

17

€

€

22.496.655
(17.166.499)
824.169

Som van de bedrijfsopbrengsten
Afdrachten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

€

2017
€
25.068.201
(19.059.373)
901.291

6.154.325

6.910.119

18
19

1.670.410
1.694.809

1.807.498
1.651.996

20
21

188.172
2.993.857

247.777
3.095.596

Som van de bedrijfslasten

6.547.248

6.802.867

Bedrijfsresultaat

(392.923)

107.252

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten lening en soortgelijke
kosten
Totaal Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
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48

938

(22.650)

(41.059)
(22.602)

(40.121)

(415.525)

67.131

0

0

(415.525)

67.131
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Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening
1.
Algemene toelichting
1.1. Activiteiten
De activiteiten van ZEbetting & Gaming Nederland B.V., ("de vennootschap"), statutair gevestigd te 'sGravenhage, bestaan voornamelijk uit het organiseren van een totalisator zoals omschreven in de Wet op de
kansspelen. De vennootschap is een 100%-dochteronderneming van RBP Luxembourg S.A. gevestigd te
Luxemburg.

1.2.

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

ZEbetting & Gaming Nederland B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Laan van Zuid Hoorn 70, 2289 DE te
Rijswijk, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27144447.

1.3.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van RBP Luxembourg S.A. zijn de financiële gegevens verwerkt van de
onderstaande Vennootschappen: ZEbetting & Gaming Nederland B.V. heeft een 100%-belang in ZEbetting &
Gaming Nederland B.V. en ZEbetting & Gaming Nederland Banen B.V., beiden gevestigd te Rijswijk. Op grond
van art. 2:407 lid 2 BW wordt gebruik gemaakt van de consolidatievrijstelling voor de volgende
vennootschappen: ZEbetting & Gaming B.V. en ZEbetting & Gaming Banen B.V.. De gestelde grenzen in artikel
2:396 BW worden niet overschreden.

1.4.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
directie van ZEbetting & Gaming Nederland B.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de
directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

1.5.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Bij besluit van de raad van
bestuur van de kansspelautoriteit van 29 juni 2017, is de vergunning tot het organiseren van een totalisator
afgeven voor een periode van vijf jaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022). RBP Luxembourg S.A. heeft de
vennootschap door middel van een Letter of Support financiële steun toegezegd. Uit deze toezegging blijkt
dat zij de vennootschap financieel blijft ondersteunen tot nader order, met tenminste een looptijd van 13
maanden tot 18 maart 2020. Op basis van de toegezegde steun is de jaarrekening 2018 opgemaakt op basis
van going concern. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.
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2.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst-en-verliesrekening zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2.

Vreemde valuta

2.2.1.
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening van ZEbetting & Gaming Nederland B.V. worden gewaardeerd met inachtneming
van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s, dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van ZEbetting & Gaming Nederland B.V.
2.2.2.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of
ten laste van de winst-en-verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

2.3.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Op de
vooruitbetaalde immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met
bijzondere waardeverminderingen. Hiervan is sprake als de boekwaarde van het actief (of van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
2.3.1.
Software
Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en afgeschreven over de geschatte
economische levensduur. Uitgaven die worden gemaakt voor de productie van identificeerbare en unieke
softwareproducten van de vennootschap worden geactiveerd. Dergelijke intern vervaardigde immateriële
vaste activa worden geactiveerd indien het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden
behaald en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Uitgaven samenhangend met onderhoud van
softwareprogramma’s en uitgaven van onderzoek worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
2.3.2.
Vergunningen
Kosten van immateriële vaste activa anders dan intern gegenereerde activa, waaronder octrooien en licenties,
worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de geschatte economische
levensduur met een maximum van 20 jaar.
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2.4.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek
van lineaire afschrijvingen. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening
gehouden. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten)
wordt geen voorziening getroffen. Deze kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht op het
moment dat deze zich voordoen.

2.5.

Financiële vaste activa

2.5.1.
Deelnemingen
ZEbetting & Gaming Nederland B.V. past artikel 2:389 BW toe. Op grond van dit artikel worden deelnemingen
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt
waardering plaats tegen de realiseerbare waarde.
2.5.2.
Vorderingen op deelnemingen
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden in beginsel gewaardeerd tegen de reële
waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
waardeverminderingen. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

2.6.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out)
of lagere opbrengstwaarde.

2.7.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.8.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.9.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

2.10. Schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe
te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Schulden worden na eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio en disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.
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2.11. Operationele Leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de
vennootschap ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele
leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in
de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

3.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1. Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.

3.2.

Koersverschillen

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

3.3.

Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengsten

De netto-omzet betreft de door derden op de weddenschappen ingezette gelden. Afrondingen zijn begrepen
in de overige bedrijfsopbrengsten. Bij berekening van de uitbetaling aan het publiek wordt een winnend
bedrag per juist ingezette Euro (de côte) bepaald, naar beneden afgerond op € 0,05. Het als afrondingen
verantwoorde bedrag is het gerealiseerde voordeel op de afrondingen.
Het verschil tussen de netto-omzet en de afdrachten betreft de inhouding ten gunste van ZEbetting & Gaming
Nederland B.V. op de ingezette gelden. Na aftrek van het deel dat bestemd is voor begunstigden, komt de
inhouding toe aan ZEbetting & Gaming Nederland B.V. De inhouding is per soort weddenschap bepaald op
een vast percentage van de gerealiseerde omzet in de desbetreffende spelsoort.
De inhoudingspercentages in 2018 zijn voor Nederland als volgt:
- Winnend: 21%
- Plaats: 21%
- Duo: 31%
- Trio: 34%
- Dubbel winnend: 28%
- Kwartet: 35%
Voor common pool is de inhouding per spelsoort en per land sterk verschillend. Gemiddeld genomen liggen
de inhoudingspercentages voor common pool lager dan de percentages voor de eigen pool.

3.4.

Kosten en afdrachten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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3.5.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over
de verwachte economische levensduur, en materiële vaste activa over de verwachte gebruiksduur van het
actief.
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa worden gebaseerd
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Op terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.
Op vooruitbetaald op immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast. Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en
verliezen zich voordoen, indien hiermee bij de verwerking van de overname rekening is gehouden en deze
lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of
verliezen, dan valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de
resterende levensduur van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt
boven de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de winsten-verliesrekening verwerkt.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

3.6.

Personeelsbeloningen

3.6.1.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
3.6.2.
Pensioenen
ZEbetting & Gaming Nederland B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De pensioenregeling van ZEbetting & Gaming Nederland B.V. is ondergebracht bij
een verzekeraar. Dit betreft een toegezegde bijdrageregeling. De premies worden ten laste gebracht van de
winst-en-verliesrekening op het moment dat deze verschuldigd zijn volgens het pensioenreglement.

3.7.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

3.8.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de
latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.
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4.

Immateriële vaste activa
Software*

1 januari 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen

Totaal

€

€

€

€

2.080.476

59.784

60.500

2.200.760

(1.635.495)

(59.643)

0

(1.695.138)

444.981

141

60.500

505.622

75.028
(523.633)
(81.356)
576.436

0
(57.543)
(141)
57.543

0
(47.908)
0
0

75.028
(629.084)
(81.497)
633.979

(93.665)

31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen

Overige Vooruitbetaald
op IVA

272.662

272.662

186.357

46.475

(141)

(47.908)

(1.574)

1.631.871

2.241

12.592

1.646.704

(1.140.415)

(2.241)

0

(1.142.656)

491.456

0

12.592

504.048

20

20

Boekwaarde

Afschrijvingspercentages

* Totalisator upgrade wordt afgeschreven over de economische levensduur van 10 jaar.
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5.

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouw
en en terreinen

1 januari 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen

Machines en
Andere vaste
installaties bedrijfsmiddele
n

Totaal

€

€

€

€

680.742

2.348.774

1.248.901

4.278.417

(647.537)

(2.252.115)

(1.201.022)

(4.100.674)

33.205

96.659

47.879

177.743

151.619
(632.364)
(8.056)
603.849

197.777
(735.440)
(81.573)
693.310

15.484
(1.075.227)
(17.046)
1.062.733

364.880
(2.443.031)
(106.675)
2.359.892

115.048

74.074

(14.056)

175.066

31 december 2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen

199.997

1.811.111

189.158

2.200.266

(51.744)

(1.640.378)

(155.335)

(1.847.457)

Boekwaarde

148.253

170.733

33.823

352.809

20

20

20

Afschrijvingspercentages
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6.

Financiële vaste activa
Deelnemingen
en in groepsmaatschappijen

Totaal

€

€

1 januari 2018
Boekwaarde

36.079

36.079

Mutaties 2018
Investeringen
Aflossingen

0
0

0
0

0

0

36.079

36.079

31 december 2018
Boekwaarde

6.1.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt:
Naam, vestigingsplaats

Aandeel in
geplaatst
kapitaal in %

ZEbetting & Gaming Banen B.V., ’s-Gravenhage
ZEbetting & Gaming B.V., Rijswijk

ZEbetting & Gaming Banen B.V.
ZEbetting & Gaming B.V.

ZEbetting & Gaming Nederland B.V., ‘s-Gravenhage

100,00
100,00

2018

2017

€

€

18.079
18.000

18.079
18.000

36.079

36.079
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7.
7.1.

Vorderingen
Handelsdebiteuren

Onder de handelsdebiteuren zijn vorderingen opgenomen met een resterende looptijd korter dan een jaar.

Handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

7.2.

2018

2017

€

€

352.764
(287.534)

506.414
(370.863)

65.230

135.551

2018

2017

€

€

191.201
24.542
15.216
6.140
2.932
1.299
0
1.885

241.738
18.468
2.876
6.029
5.926
3.388
53.827
26

243.215

332.278

Overige vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Nog te ontvangen bedragen
Algemene kosten
Internetinhoudingen
Verzekeringen
Waarborgsommen
Voorschotten
Huisvestingskosten
Overige vorderingen

8.

Liquide middelen

Onder liquide middelen is per 31 december 2018 een bedrag van € 262.962 begrepen dat niet ter vrije
beschikking van de vennootschap staat (31 december 2017: € 262.042). Dit bedrag is geblokkeerd uit hoofde
van contractuele verplichtingen jegens huurverplichtingen en internetaccounthouders.
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9.
Eigen vermogen
9.1. Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van ZEbetting & Gaming Nederland B.V. bedroeg per 31 december 2018
€ 9.080.000, verdeeld in 20.000 gewone aandelen van elk € 454. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal
is groot € 1.816.000, bestaande uit 4.000 gewone aandelen.
31 december Emissie in 2018
2017

31 december
2018

€

€

€

Geplaatste gewone aandelen
Gestort kapitaal
Opgevraagd kapitaal

9.080.000
1.816.000
1.816.000

0
0
0

9.080.000
1.816.000
1.816.000

Gestort en opgevraagd kapitaal

1.816.000

0

1.816.000

2018

2017

€

€

Stand per 1 januari
Verwerking resultaat voorgaand jaar

(7.798.784)
(415.525)

(7.865.915)
67.131

Stand per 31 december

(8.214.309)

(7.798.784)

9.2.

10.

Geaccumuleerde verliezen

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden aan de groepsmaatschappijen is een marktconforme lening opgenomen bij
RBP Luxembourg S.A. voor respectievelijk € 275.000. Het betreft een vastrentende lening met een
rentepercentage van 4,0%. De overige schulden bevatten schulden tot een bedrag van nihil (31 december
2017: € 34.164). Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen
onder de schulden op korte termijn.

11.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van
de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

12.

Schulden aan groepsmaatschappijen

Onder de schulden aan de groepsmaatschappijen is de gerelateerde vennootschap ZEbetting & Gaming B.V.
opgenomen voor een bedrag van € 18.000. Het resterende bedrag van € 2.962 betreft de rente voor de lening
zoals genoemd bij artikel 10 Langlopende schulden.
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13.

Belastingen en premies sociale verzekering

Omzetbelasting
Loonheffingen
Overige belastingen

14.

2018

2017

€

€

37.212
43.497
28.975

41.865
36.532
26.253

109.684

104.650

2018

2017

€

€

224.091
140.450
132.211
114.317
77.762
52.974
47.303
27.160
26.452
12.262

219.297
23.248
263.586
125.957
78.289
59.410
32.323
20.474
38.273
36.693

854.892

897.550

Overige schulden

Rekening courant internetaccounthouders
Nog te betalen contracten
Nog te ontvangen facturen
Te betalen prijzen
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen afdrachten volgens vergunning
Reservering bonussen
Af te rekenen common pool resultaten
Reservering vakantiegelden
Loonkosten

15. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
15.1. Operationele leases
Ultimo boekjaar zijn de huurverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te
specificeren:
Te betalen:
Binnen één jaar
Tussen een jaar en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

€
94.398
317.379
0

15.2. Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
De vennootschap vormt met ZEbetting & Gaming Banen B.V. en ZEbetting & Gaming B.V. een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en de met
haar gevoegde dochteronderneming(en) ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie
verschuldigde belasting.
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16.

Netto-omzet

De netto-omzet is in het verslagjaar met 10,26% gedaald.

17.

Overige bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten, volgens samenwerkingsovereenkomst NDR, artikel 6
Diversen opbrengsten in wedkantoren en op internet
Afrondingen
Onafgehaalde prijzen en vouchers
Marketingopbrengsten

18.

2017

€

€

395.363
104.907
256.621
60.378
6.900

448.099
218.698
166.029
62.200
6.265

824.169

901.291

2018

2017

€

€

996.548
562.420
108.536
2.906

1.089.917
626.707
89.092
1.782

1.670.410

1.807.498

2018

2017

€

€

1.383.035
164.391
92.940
54.443

1.314.252
201.869
92.753
43.122

1.694.809

1.651.996

Afdrachten

Afdrachten NDR
Afdracht 2,5%
Afdracht korte baan
Afdracht percentage over buitenlandse omzet

19.

2018

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen
Overige sociale lasten
Overige personeelskosten
Pensioenlasten

1.314.252
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20.

Afschrijvingen op en overige waardeveranderingen van immateriële en
materiële vaste activa

De afschrijvingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

21.

2018

2017

€

€

81.497
106.675

142.555
105.222

188.172

247.777

2018

2017

€

€

2.172.704
362.813
272.502
80.869
73.575
24.131
25.024
(17.761)

2.053.080
432.948
368.573
70.567
88.963
45.985
42.563
(7.083)

2.993.857

3.095.596

2018

2017

€

€

1.193.421
351.031
232.294
188.786
99.742
14.241
93.189

1.296.763
165.201
222.181
160.298
92.261
54.429
61.947

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Autokosten
Kantoorkosten
Exploitatie- en machinekosten
Bijzondere lasten
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

21.1. Verkoopkosten

Kosten buitenlandse koersen
Provisie verkooppunten
Marketing en organisatie
Internetkosten
Automatiseringskosten
Inkoopkosten
Overige verkoopkosten
2.393.014

2.393.014

2.172.704
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21.2. Algemene kosten

Accountants- en advieskosten
Administratiekosten
Kansspelheffingen
Bijzondere baten en lasten
Bankkosten
Overige algemene kosten

2018

2017

€

€

108.435
66.385
50.000
41.245
6.380
57

138.653
84.492
50.000
88.485
6.324
619

272.502

368.573

2018

2017

€

€

308.612
25.652
15.110
5.411
2.374
1.354
4.300

322.671
31.899
18.391
46.008
5.313
2.799
5.867

362.813

432.948

2018

2017

€

€

33.125
19.026
6.498
4.653
2.520
15.047

29.842
16.556
11.222
4.852
2.437
5.658

80.869

70.567

21.3. Huisvestingskosten

Huur
Beveiliging
Schoonmaakkosten
Gas, water en elektra
Zakelijke belastingen
Onderhoud gebouwen
Overige huisvestingkosten

21.4. Autokosten

Leasekosten auto’s
Brandstoffen
Kosten waarde transport
Huurauto’s
Motorrijtuigenbelasting
Overige autokosten
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21.5. Kantoorkosten

Telefoonkosten
Contributies en abonnementen
Internetaansluitingen
Porti
Drukwerk

2018

2017

€

€

23.068
17.263
16.568
12.378
4.298

27.432
25.160
21.332
11.345
3.694

73.575

88.963

2018

2017

€

€

12.683
4.548
3.492
3.408

25.177
6.253
2.280
12.275

24.131

45.985

21.6. Exploitatie- en machinekosten

Verzekeringen
Huur machines
Materiaalkosten technische dienst
Reparatie en onderhoud

22.

Werknemers

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 27 werknemers in dienst (2017: 36). Het gemiddeld aantal
werknemers van de entiteit ZEbetting & Gaming Banen B.V. bedroeg in 2018: vier (2017: vier), en voor de
entiteit ZEbetting & Gaming B.V. bedroeg het aantal werknemers in 2018: nul (2017: nul).

23.

Voorstel resultaatbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om het verlies over 2018 ad
€ 415.525 te onttrekken aan het eigen vermogen.

Rijswijk, 1 maart 2019

De directie,

Dhr. P. Klomp
ZEbetting & Gaming Nederland B.V.
Laan van Zuid Hoorn 70, 2289 DE Rijswijk
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Overige gegevens
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Statutaire regeling winstbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 14, dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaalt welk
gedeelte van het resultaat wordt gereserveerd.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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