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GECONSOLIDEERDE JAARREKENINg
1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (voor resultaatbestemming)
ACTIEF

31-12-2021

31-12-2020

Immateriële vaste activa (1)

26.283

26.094

Materiële vaste activa (2)
Inventarissen

13.279

18.202

1.308.139

1.308.139

0

23.929

37.089

483.205

37.089

507.134

15.243.200

14.412.359

6.885.278

16.322.521

Overige voorraad onroerend goed (7)

193.986

193.986

Vorderingen (8)
Debiteuren
Overlopende activa
Overige vorderingen

504.780
20.037
85.780

17.746
6.150
163.755

610.597

187.651

1.121.686

0

24.054.747

31.116.517

25.439.537

32.976.086

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen (3)
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Financiële vaste activa (4)
Andere deelnemingen
Belastinglatentie

VLOTTENDE ACTIVA
Onderhanden werken (5)
Voorraad gereed product (6)

Liquide middelen (9)

TOTAAL
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PASSIEF
GROEPSVERMOGEN (10)
VOORZIENINGEN (11)
LANGLOPENDE SCHULDEN (12)
Kasgeldlening
KORTLOPENDE SCHULDEN (13)
Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overlopende passiva
Overige schulden

TOTAAL

31-12-2021

31-12-2020

21.069.440

19.337.803

37.500

0

0

0

46.223
0
200.545
0
4.055.225
30.603

387.701
11.195.885
274.712
10.814
1.736.981
32.190

4.332.596

13.638.283

25.439.537

32.976.086
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1.2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021
2021
NETTO-OMZET
Netto omzet onderhanden projecten, gereed product en overig
onroerend goed
Boekwinst verkoop (parkeer)terreinen
Overige opbrengsten
Erfpacht opbrengsten
Dienstverlening

2020

16.725.854

2.527.611

0
11.582
144.128
29.827

188.836
3.018
174.627
157.946

16.911.391

3.052.038

-9.914.896

2.050.237

6.996.495

5.102.275

0
3.105.488
678.792

3.205.722
974.532
158.109

471.906
136.910
19.634
37.500
319.451

371.396
102.457
16.917
0
384.231

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

4.769.681

5.213.364

BEDRIJFSRESULTAAT

2.226.814

-111.089

Rentelasten en soortgelijke kosten (20)

-77.651

-161.699

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

-77.651

-161.699

RESULTAAT UIT BEDRIJFSUITOEFENING
Aandeel resultaat in deelnemingen

2.149.164
28.589

-272.787
360.035

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Vennootschapsbelasting

2.177.753
-446.116

87.249
483.205

RESULTAAT NA BELASTINGEN

1.731.637

570.454

Wijziging in voorraad gereed product en
onderhanden werk
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN (14)
BEDRIJFSLASTEN
Kosten grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kosten beheer en verkoop voorraad gereed product
Lonen en salarissen (15)
Sociale lasten en pensioenlasten (16)
Afschrijvingen (17)
Voorziening (18)
Overige bedrijfskosten (19)
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1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit bedrijfsuitoefening
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Mutatie voorzieningen

2.149.164
9.323
10.311

-272.782
6.732
10.185

37.500

-75.000

57.134

-58.083

Veranderingen in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Mutatie onderhanden werken, gereed product en voorraad
onroerend goed

-422.946

-108.256

8.606.402

-4.547.972

Mutatie kortlopende schulden excl. kortlopend deel kasgeldlening

1.890.198

1.078.375

10.073.654

-3.577.853

0

1.907.177

12.279.952

-2.001.541

-10.500

-19.629

-5.587
1.187
52.517
0

-7.078
0
1.625.000
267.800

37.617

1.866.093

-7.400.000
-3.795.885

-2.600.000
2.735.448

-11.195.885

135.448

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

1.121.684

0

Stand 31 december voorafgaand boekjaar
Mutaties in verslagjaar

0
1.121.686

0
0

Stand 31 december verslagjaar

1.121.686

0

Correctie foutherstel cumulatief effect tot en met 2019
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa en inventarissen
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing kasgeldleningen
Mutatie kortlopend bankkrediet
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
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1.4 GRONDSLAGEN ALGEMEEN
Algemeen
De vennootschap heeft zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 25 mei 2022.
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV
is statutair gevestigd te Roermond aan boven de
Wolfskuil 3D4, 6049 LX Roermond/Herten en heeft
als belangrijkste taken advisering bij ruimtelijk-economsiche vraagstukken, locatie & gebiedsontwikkeling, acquisitie en sales en de ontwikkeling van
nieuwe bedrijventerreinen.

De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap omvat mede de jaarrekening van:
• REO CWI B.V.
Gevestigd te Roermond................................. 100%
• OML Zevenellen B.V.
Gevestigd te Roermond................................. 100%
• OML Vastgoed B.V.
Gevestigd te Roermond................................. 100%
• OML Bedrijventerrein B.V.
Gevestigd te Roermond................................. 100%

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV is
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder
nummer 13040560.

Bij de consolidatie zijn de onderlinge financiële verhoudingen alsmede de onderlinge leveringen
van goederen en diensten geëlimineerd.

Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen per 31
december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend.
Hierbij worden mede in aanmerking genomen de
financiële instrumenten die potentiële stemrechten
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend.

Valuta omrekening
De jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de groep is. Een
transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen
de functionele valutakoers op de balansdatum.
Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta,
die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden
omgerekend tegen de functionele valutakoers op
transactiedatum.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen.
De groepsmaatschappijen worden niet meer in de
consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop
geen sprake meer is van beslissende zeggenschap.
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering
en resultaatbepaling vastgesteld.
In de consolidatie zijn betrokken Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. en haar groepsmaatschappijen.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen
worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
• Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar
is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
• Het stellige voornemen bestaat om het saldo als
zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Onderscheid tussen vlottende en vaste activa en
tussen kortlopende en langlopende schulden
Activa en schulden worden als vlottend (kortlopend) gerubriceerd als ze naar verwachting binnen
12 maanden na balansdatum worden gerealiseerd
of afgewikkeld.
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Financiële instrumenten
“Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.
Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen
per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.
Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling
per balanspost. De groep maakt geen gebruik van
financiële derivaten.”

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor
een financieel actief of financiële verplichting bij
de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom,
vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en
het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele
afboekingen (direct, dan wel door het vormen van
een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.

1.5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Oordelen en schattingen
Voor het opstellen van de jaarrekening moeten
schattingen en beoordelingen worden gemaakt
die consequenties hebben voor de gerapporteerde
bedragen voor activa en verplichtingen, inkomsten
en uitgaven en de daaraan gerelateerde rapportage van niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen op de datum van de jaarrekening. De
grondslagen die, naar het oordeel van de directie,
het belangrijkst zijn voor de rapportage van de financiële toestand en de resultaten van activiteiten,
worden besproken in de betreffende toelichtingen.
Hetzelfde geldt voor de onderwerpen waarbij de directie beoordelingen en inschattingen moet maken
over zaken die intrinsiek onzeker zijn. De directie
tekent daarbij aan dat toekomstige gebeurtenissen
vaak afwijken van de voorspellingen en dat schattingen regelmatig moeten worden bijgesteld. De belangrijkste schattingselementen worden toegelicht
als onderdeel van de toelichting op de betreffende
posten.
Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
• het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen
toekomen aan de vennootschap; en
• de kosten van het actief betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen dan-

wel de lagere realiseerbare waarde (hier de hoogste van de bedrijfswaarde en opbrengstwaarde).
Het afschrijven van de immateriële vaste activa
geschiedt stelselmatig op basis van de geschatte
economische levensduur met een maximum van 5
jaar. De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar
opnieuw beoordeeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden
gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de
restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde
in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.
Het afschrijven van materiële vaste activa geschiedt
stelselmatig op basis van de geschatte economische levensduur met een maximum van 25 jaar.
Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen
toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of
de vervreemding worden verwacht.
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Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die
worden aangehouden om huuropbrengsten en/
of waardestijging te realiseren en niet dienen voor
eigen gebruik. De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten minus eventuele
investeringssubsidies. Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen
de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs),
minus eventuele investeringssubsidies, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Het afschrijven van vastgoedbeleggingen geschiedt stelselmatig op basis van de geschatte economische levensduur met een maximum van 33 jaar.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin de vennootschap invloed van
betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële
beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Overeenkomstig deze methode,
worden de deelnemingen in de balans opgenomen
tegen het aandeel van de vennootschap in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf
het moment van verwerving, bepaald volgens de
grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In
de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van
de vennootschap in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.
Onderhanden Werken
De post onderhanden werk ziet toe op de ontwikkeling van gronden. Waardering vindt plaats tegen
verkrijgingsprijs van de grond vermeerderd met de
kosten van ontwikkeling en overige uit het bezit van
deze terreinen voortvloeiende kosten of lagere realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is gelijk
aan de opbrengstwaarde.
Onderhanden projecten
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde
van het onderhanden project worden als opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening naar
rato van de verrichte prestatie per balansdatum
verwerkt, indien het resultaat van een onderhanden
project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat
(‘percentage of completion’- methode).

Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten
de totale projectopbrengsten zullen overschrijden,
worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de
winst- en verliesrekening verwerkt.
De projectkosten bestaan uit de directe projectuitgaven, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn
aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het normale
niveau van projectactiviteiten.
Aan de onderhanden projecten wordt interest toegerekend welke gelijk is aan de rentelasten van de
externe financieringen.
Een voorziening voor verwachte verliezen voor een
project wordt in mindering gebracht op de post onderhanden projecten. Tevens worden de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op de post
onderhanden projecten.
Voorraad gereed product
De voorraad gereed product wordt gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde. Voor de bepaling
van de opbrengstwaarde wordt jaarlijks een markttoets gedaan van de verkoopprijzen van in de regio
aanwezige bedrijventerreinen.
Overige voorraad onroerend goed
De overige voorraad onroerend goed wordt gewaardeerd tegen verkijgingsprijs danwel de lagere
opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde wordt bepaald door gesloten overeenkomsten, dan wel op
basis van een residuele grondwaardeberekening of
huurwaardeberekening hetgeen via makelaars in de
markt wordt getoetst.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, die in het algemeen overeenkomt
met de nominale waarde verminderd met een waardecorrectie in verband met oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen betreffen kasmiddelen en banktegoeden bij banken. De liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de ombang
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 per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Opgenomen leningen worden initieel verantwoord
tegen kostprijs, zijnde de reële waarde van de ontvangen bedragen na aftrek van transactiekosten.
Vervolgens worden opgenomen leningen verwerkt
tegen de geamortiseerde kostprijs met toepassing
van de effectieve-rentemethode. De geamortiseerde kostprijs wordt berekend door rekening te houden met eventuele disagio of agio. De rentelasten
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een
pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstak pensioenfonds (ABP) en wordt - overeenkomstig de in de RJ
aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening
verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. De aan
de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als
last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde
premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

fende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de
contante waarde als het effect van de tijdswaarde
van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties weergeeft).
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige
overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft
over het overschot, het waarschijnlijk is dat het
tot toekomstige economische voordelen voor de
groep leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde
wijze gewaardeerd als een voorziening.
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren en overige kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, die in het algemeen overeenkomt met de
nominale waarde.
Overig
Voor zover niet anders vermeld vindt waardering
plaats op basis van historische kosten. Opgenomen
bedragen stellen nominale waarden voor.

Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening
opgenomen, indien per balansdatum sprake is van
een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting
aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
De voorziening voor additionele verplichtingen
aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer wordt
gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetref-
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1.6 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Netto omzet
Onder netto omzet zijn opgenomen de opbrengsten
van de verkopen van kavels bedrijventerreinen, overige opbrengsten op de onderhanden werken (tijdelijke huuropbrengsten, pachtopbrengsten etc), de
huuropbrengsten uit de exploitatie van gebouwen,
de gedeclareerde uren dienstverlening aan gemeenten en de pachtopbrengsten van overige gronden.
Mutatie voorraad gereed product en
onderhanden werk.
Dit betreft het saldo van de investeringen in het kalenderjaar ten aanzien van de onderhanden projecten en onderhanden werken.
Kosten grond- en hulpstoffen
Onder de kosten grond- en hulpstoffen zijn opgenomen de verwervingskosten en bijkomende kosten in
verband met aankoop van gronden. De opbrengst
van gronden die worden afgestoten aan derden omdat zij buiten het plangebied van het te ontwikkelen
bedrijventerrein vallen, worden op deze post in mindering gebracht.
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Onder de kosten uitbesteed werk en andere externe
kosten vallen alle kosten die in rekening worden gebracht door derden in verband met de ontwikkeling
van bedrijventerreinen, varierend van advieskosten
tot bouwrijpmaakkosten alsook afdrachten aan gemeenten en andere publieke instellingen.
Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn
aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Afschrijvingen
De afschrijvingen worden lineair berekend op basis
van de geschatte levensduur; zonodig wordt met
restwaarden rekening gehouden. Over in het boekjaar gedane investeringen wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Belastingen
Per 1 januari 2016 is OML belastingplichtig voor de
heffing van de vennootschapsbelasting.

Acute belastingen
“De belastingen over de winst of het verlies worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief,
rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten
en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden
gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.”
Latente belastingen
“Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een
latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente
belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor
verrekening. De langlopende en kortlopende latente belastingvorderingen worden opgenomen onder
de financiële vaste activa respectievelijk vorderingen
onder de vlottende activa. Latente belastingverplichtingen worden opgenomen onder de voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen
en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa,
voorzieningen, schulden of overlopende passiva.
Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen
worden gesaldeerd indien de groep een in rechte afdwingbaar recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen
en de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met
winstbelastingen die betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door dezelfde belastingautoriteit worden geheven.”
Verrekening belastingen binnen de fiscale eenheid
OML vormt een fiscale eenheid met haar 100% deelnemingen. Er vindt geen verrekening plaats van belastingen binnen de fiscale eenheid. De volledige
belastinglast wordt verantwoord in de jaarrekening
van de moeder, zijnde OML.
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1.7 Toelichting foutherstel
In de jaarrekening 2020 zijn de onderhanden werken inzake projectontwikkeling ten onrechte gepresenteerd als onderhanden projecten. Tevens
zijn hierbij de onderhanden werken ten onrechte
gewaardeerd op basis van de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling voor onderhanden
projecten (percentage of completion methode).
Daarnaast is geconstateerd dat in het verleden
verhuuropbrengsten uit hoofde van vastgoedbeleggingen ten onrechte niet als baten zijn
verantwoord in het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben, maar zijn verantwoord ten gunste
van de waardering van de onderhanden werken.

Post

In de jaarrekening 2021 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de toepassing van de grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling van onderhanden werken, de presentatie van onderhanden
werken en de verantwoording van opbrengsten uit
hoofde van vastgoedbeleggingen. Voor een toelichting op de gehanteerde grondslagen wordt verwezen naar paragraaf 1.5. Hierbij is sprake van een
materieel foutherstel dat retrospectief verwerkt is.
De impact van het foutherstel per 1 januari 2020 op
de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening
is in onderstande tabel weergegeven:

01-01-2020 oud

Impact

01-01-2020 nieuw

Geconsolideerd
Onderhanden projecten
Kosten onderhanden projecten
Tussentijdse winstneming
Gefactureerde termijnen
Totaal
Onderhanden werk
Eigen vermogen

9.137.048

-8.912.636

224.412

14.587

86.396

100.983

-507.480

0

-507.480

8.644.155

-8.826.240

-182.085

0

10.733.417

10.733.417

16.860.168

1.907.177

18.767.345

5.543.681

1.907.177

7.450.858

16.860.168

1.907.177

18.767.345

Enkelvoudig
Deelneming
Eigen vermogen
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De impact van het foutherstel per 31-12-2020 op de geconsolideerde en enkelvoudige balans en de impact
over 2020 op de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening is in de onderstaande tabel weergegeven:
Post

Jaarrekening 2020

Impact

31-12-2020 nieuw

Geconsolideerde balans 31-12-2020
Onderhanden projecten
Kosten onderhanden projecten

13.485.077

-12.548.623

936.454

176.390

-209.727

-33.337

Gefactureerde termijnen

-1.821.844

0

-1.821.844

Totaal

11.839.623

-12.758.350

-918.727

0

14.412.358

14.412.358

Eigen vermogen

18.150.587

1.187.214

19.337.801

Belastinglatentie

950.000

-466.794

483.206

2.823.734

-296.123

2.527.611

Opbrengst verkoop terrein

148.901

39.936

188.837

Erfpacht en huuropbrengsten

174.627

3.018

177.645

Resultaat voor belastingen

340.420

-253.169

87.251

Vennootschapsbelasting

950.000

-466.794

483.206

Tussentijdse winstneming

Onderhanden werk

Geconsolideerde V&W 2020 (enkel
de posten die geraakt worden door
het foutherstel zijn opgenomen)
Netto omzet onderhanden projecten,
gereed product en overig onroerend
goed

Enkelvoudige balans 31-12-2020
6.222.459

1.654.008

7.876.467

Eigen vermogen

Deelnemingen

18.150.587

1.187.214

19.337.801

Belastinglatentie

950.000

-466.794

483.206

Resultaat deelnemingen

687.779

-253.169

434.610

Vennootschapsbelasting

950.000

-466.794

483.206

Enkelvoudige V&W 2020
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
31-12-2021
(1) Immateriële vaste activa
Deze post ontwikkelde zich gedurende 2021 als volgt:
Boekwaarde per 31 december 2020
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen

26.094
10.500
0
36.594

Af: afschrijvingen

10.311

Boekwaarde per 31 december 2021

26.283

(2) Materiële vaste activa

Inventarissen

Totaal

Boekwaarde per 31 december 2020
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen

18.202
5.587
-1.187

18.202
5.587
-1.187

Af: afschrijvingen

22.602
9.323

22.602
9.323

Boekwaarde per 31 december 2021
Cumulatieve afschrijvingen *)

13.279
25.693

13.279
25.693

De post materiële vaste activa ontwikkelde zich gedurende 2021
als volgt:

*) Dit betreft de cumulatieve afschrijven van de inventarissen die nog in gebruik zijn bij OML. De afschrijvingen op de
inventarissen die in het boekjaar zijn gedesinvesteerd, zijn hierbij buiten beschouwing gebleven. De economische
levensduur is gelijk aan drie tot acht jaar.

(3) Vastgoedbeleggingen

Uitgegegeven
gronden in
erfpacht

Totaal

De post vastgoedbeleggingen ontwikkelde zich gedurende 2021
als volgt:
Boekwaarde per 31 december 2020
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen/verkoop

1.308.139
0
0

1.308.139
0
0

Af: afschrijvingen

1.308.139
0

1.308.139
0

Boekwaarde per 31 december 2021
Cumulatieve afschrijvingen

1.308.139
0

1.308.139
0
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
31-12-2021

31-12-2020

23.929
28.588
0

1.288.894
360.035
-1.074.999

0
-52.517

-550.001

0

23.929

4) Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Het betreft de deelneming van OML Bedrijventerrein BV voor 50%
in Herontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV.
De post ontwikkelde zich gedurende 2021 als volgt:
Boekwaarde begin periode
Resultaat lopend boekjaar
Terugbetaling agio
Tussentijdse uitkering
Liquidatie uitkering/vereffening
Boekwaarde ultimo periode
De post belastinglatentie ontwikkelde zich gedurende 2021 als volgt:
Belastinglatentie
Nieuwe beginstand 01-01-2021
Dotatie verrekenbaar verlies vpb 2020
Vpb berekening 2021

483.205
95.469
-541.585
37.089

Stand per 31 december 2021

De latentie is gebaseerd op de verrekenbare verliezen zoals opgenomen in de vpb-aangiftes. Voor het jaar 2021 is er
een inschatting gemaakt aangezien er nog geen vpb aangifte is ingediend.

(5) Onderhanden werken
- Oosttangent
- Zevenellen
- Merum (De Schroof)
- Broekhin Noord

(6) Voorraad gereed product
Voorraad Merum
Voorraad BPML
Voorraad Windmolenbos
Compensatiegronden

3.894.703
10.706.822
592.513
49.162

4.391.929
9.404.718
585.035
30.677

15.243.200

14.412.359

2.373.914
4.511.362
0
2

10.674.544
4.892.390
689.167
66.420

6.885.278

16.322.521

In 2021 heeft OML 13 kavels verkocht tegen 8 kavels in 2020.
in 2021 betrof het in totaal m² 170.014 tegen 36.259 m² in 2020.
Dit verklaart de sterke afname van de voorraad.

17

GECONSOLIDEERDE JAARREKENINg
1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
31-12-2021

31-12-2020

(7) Overige voorraad onroerend goed
Boekwaarde begin periode
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen

193.986
0
0

193.986
0
0

Boekwaarde ultimo periode

193.986

193.986

44.532
439.010
21.238

2.856
0
14.890

504.780

17.746

13.710
6.327

0
6.150

20.037

6.150

84.047
1.734

43.526
10.500
109.729

85.780

163.755

(9) Liquide middelen
Kas
Financiële instellingen

258
1.121.428

0
0

Totaal

1.121.686

0

(8) Vorderingen
Debiteuren
Deelnemende gemeente inzake dienstverlening
Optiegelden
Overige debiteuren

Door de grote vraag naar kavels zijn er in 2021 diverse
optiecontracten afgesloten.
Overlopende activa
Ziekteverzuimpolis
Overige

Overige vorderingen
Vordering op gemeente inz NGE
Vorderingen op deelnemende gemeenten
Overige

OML heeft haar krediet in juni 2021 bij BNG Bank afgelost en
heeft sindsdien een positief saldo op haar bankrekening.
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
31-12-2021

31-12-2020

(10) GROEPSVERMOGEN
Geplaatst aandelenkapitaal
Agioreserve
Wettelijke reserve
Algemene reserve
Resultaat lopend boekjaar

1.665.000
142.200
13.420
17.517.183
1.731.637

1.665.000
142.200
13.420
16.479.929
1.037.254

Totaal

21.069.440

19.337.803

37.500

-

(12) LANGLOPENDE SCHULDEN
Kasgeld leningen

0

0

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN

-

-

(11) VOORZIENINGEN
Voorziening claims en juridische zaken
Betreft lopende rechtszaak tegen voormalig directeur

De herziene financieringsovereenkomst met de BNG Bank is in september 2020 door de directie van
OML getekend. OML heeft ultimo september 2020 de maximale kredietfaciliteit tijdelijk tot 31-7-2021
uitgebreid van €14,5 miljoen naar € 20 miljoen, bestaande uit € 18 miljoen kasgeldfaciliteit en € 2 miljoen
rekeningcourant faciliteit. Op 21 juni 2021 heeft OML het gehele krediet bij BNG Bank afgelost.
Deze kredietovereenkomst had een looptijd tot 31-12-2021 en is per die datum beëindigd. Op 20 januari
2022 heeft OML een nieuwe kredietovereenkomst gesloten voor een rekening courtant faciliteit van €
14,5 miljoen bij Rabobank. De aandeelhouders hebben zich wederom gezamenlijk voor een bedrag van
€ 2.000.000 borg gesteld.
BNG eis
Ratio’s inzake BNG financieringsovereenkomst
Solvabiliteit
Loan to value

minimaal
maximaal

0,40
0,55

31-12-2021 31-12-2020
0,83
0,00

0,58
0,42

Per 31/12/2021 voldoet OML aan de voorwaarde van een minimale solvabiliteitseis van 40%, zoals
gesteld in Per 31/12/2021 voldoet OML aan de voorwaarde van een minimale solvabiliteitseis van 40%,
zoals gesteld in Bedrijventerrein BV.
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

(13) KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2021

31-12-2020

46.223

387.701

0

11.195.885

200.545
0

247.667
20.055

0

6.990

200.545

274.712

0

10.814

252.673
538.743
642.670
27.578
61.358
0
0
27.370
0
2.503.867
965

442.885
26.285
82.710
28.378
11.266
191.762
3.206
23.551
7.336
918.725
877

4.055.223

1.736.981

Zie toelichting actief bij liquide middelen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

Pensioenen
Overlopende passiva
Nog te maken kosten opgeleverde werken Merum
Vooruitgefactureerde bedragen
Afdrachten bovenwijkse voorzieningen
Nog te maken kosten opgeleverd werk Windmolenbos
Nog te maken kosten opgeleverde werk BPML
Nog te maken overige kosten
Rente en bankkosten
Reservering vakantiegeld/vakantiedagen/herbezetting
Nog uit te keren lonen en salarissen
Onderhanden projecten
Overige

Als gevolg van de gerealiseerde verkopen onderhanden werken is er een toename in de post nog te
maken onderhanden projecten. Over het algemeen draagt OML € 5,00 per m² af aan de betreffende
gemeente. Dit verklaart de stijging van de post “afdrachten bovenwijkse voorzieningen”. De post vooruitgefactureerde bedragen betreft voornamelijk gefactureerde optiefacturen.				
Overige schulden
Overige schulden

Totaal

30.603

32.190

30.603

32.190

4.332.594

13.638.283
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Huurtermijn kantoor en leasetermijn printers
De totale verplichting met betrekking tot het betalen van huur- en leasetermijnen bedraagt € 84.288.
Tegenover deze verplichting zijn geen zekerheden gesteld door Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg BV. De samenstelling van verplichting is als volgt:
Huur
gebouw
Vervallend:
binnen 1 jaar
tussen 1 en 5 jaar

Lease
printers

Totale lease
termijnen

43.397
32.547

4.172
4.172

47.569
36.719

75.944

8.344

84.288
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
2021

2020

(14) BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto omzet onderhanden projecten, gereed product en overig
onroerend goed
Boekwinst verkoop (parkeer)terreinen
Overige opbrengsten
Erfpacht opbrengsten
Dienstverlening

NETTO OMZET
(15) LONEN EN SALARISSEN
Salarissen
Mutatie verplichtingen ivm vakantiegeld en -dagen

(16) SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN
Sociale lasten
Pensioenlasten

16.725.854
0
11.582
144.128
29.827

2.527.611
188.836
3.018
174.627
157.946

16.911.391

3.052.038

442.001
29.905

344.080
27.316

471.906

371.396

60.983
75.927

47.730
54.727

136.910

102.457

Ultimo 31 december 2021 waren bij de vennootschap 6 personeelsleden (2020: 6) in loondienst.
Gemiddeld waren in 2021 5,77 FTE in dienst
(17) AFSCHRIJVINGEN
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
- Andere vaste bedrijfsmiddelen

(18) VOORZIENING
Voorziening claims en juridische zaken

10.311

10.185

9.323

6.732

19.634

16.917

37.500

0
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
2021
(19) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Diverse personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

(20) RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
Rentelast kasgeldleningen en rekening courant BNG
Bankkosten

2020

70.297
43.603
52.833
28.438
124.279

211.719
42.447
36.965
13.092
80.008

319.451

384.231

-73.075
-4.577

-157.988
-3.711

-77.651

-161.699

Door de gerealiseerde verkopen heeft OML haar krediet kunnen aflossen.
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1.10 OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt,
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Enkelvoudige
jaarrekening

enkelvoudige
jaarrekening
Ontwikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg BV
31-12-2021
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2.1. Vennootschappelijke balans per 31 december 2021 (voor resultaatbestemming)
ACTIEF

31-12-2021

31-12-2020

Immateriële vaste activa

26.283

26.094

Materiële vaste activa
Inventarissen

13.279

18.202

507.939

507.939

10.511.825
37.089

7.876.461
483.205

10.548.914

8.359.666

11.096.415

8.911.901

44.532
9.571.916
1.769
20.037
1.733

2.856
10.713.634
7.712
6.150
10.500

9.639.987

10.740.852

459.002

0

10.098.989

10.740.852

21.195.406

19.652.761

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen (21)
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Financiële vaste activa (22)
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Belastinglatentie

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Op groepsmaatschappijen (23)
Belastingen
Overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

TOTAAL
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2.1. Vennootschappelijke balans per 31 december 2021 (voor resultaatbestemming)
PASSIEF

31-12-2021

31-12-2020

1.665.000
142.200
13.420
17.517.183
1.731.637

1.665.000
142.200
13.420
16.479.931
1.037.252

21.069.440

19.337.803

VOORZIENINGEN (25)
Voorzieningen claims en juridische trajecten

37.500

0

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Loonbelastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overlopende passiva
Overige schulden

26.575
0
0
31.289
30.603

25.911
27.044
10.814
42.284
32.190

88.467

138.243

0

176.715

21.195.406

19.652.761

EIGEN VERMOGEN (24)
Geplaatst aandelenkapitaal
Agio reserve
Niet uitkeerbare wettelijke reserve
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat

LIQUIDE MIDDELEN
TOTAAL
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2.2. Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2021
31-12-2021

31-12-2020

NETTO-OMZET
Boekwinst verkoop (parkeer)terreinen

320.323
0

312.082
0

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

320.323

312.082

BEDRIJFSLASTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

471.906
60.983
75.927
10.311
9.323
343.739

371.396
47.730
54.727
6.732
10.185
383.585

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

972.189

874.355

-651.866

-562.273

194.649
-387

215.449
-535

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

-457.604

-347.359

Aandeel in resultaat deelnemingen

2.635.355

434.613

-446.116

483.205

1.731.636

570.459

BEDRIJFSRESULTAAT
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (26)
Rentelasten en soortgelijke kosten (27)

Vennootschapsbelasting
NETTO RESULTAAT

2.3 ALGEMENE TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
Algemene toelichting
Voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar
de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening
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2.4 TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
Uitgegeven
gronden in
erfpacht

Totaal

(21) Vastgoedbeleggingen
De post vastgoedbeleggingen ontwikkelde zich gedurende
2021 als volgt:
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Boekwaarde per 31 december 2020
Bij: investeringen
Af: desinvesteringen

507.939
0
0

507.939
0
0

Af: Afschrijvingen

507.939
0

507.939
0

Boekwaarde per 31 december 2021

507.939

507.939

0

0

Cumulatieve afschrijvingen
OML
Bedrijventerrein

OML
Vastgoed

OML
Zevenellen

REO CWI

Totaal

(22) Financiële vaste activa
Deelnemingen
Stand 31 december 2020
Aansluiting ultimo 2020
Uitkering / verrekening
Resultaat

5.978.436
0
0
2.499.447

0
0
0
0

1.877.710
0
0
135.909

20.317
0
0
0

7.876.461
0
0
2.635.356

Stand 31 december 2021

8.477.883

0

2.013.619

20.317

10.511.816
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2.4 TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
31-12-2021

31-12-2020

9.265.613
-116.045
-20.317

9.203.412
-42
1.084.616
-20.317

9.129.251

10.267.669

302.383
140.282

286.683
159.283

442.665

445.966

9.571.916

10.713.635

1.665.000
142.200
13.420
17.517.183
1.731.637

1.665.000
142.200
13.420
16.479.931
1.037.252

21.069.440

19.337.803

(23) Vorderingen op groepsmaatschappijen
Rekeningcourantverhoudingen
OML Bedrijventerrein B.V.
OML Vastgoed B.V.
OML Zevenellen B.V.
REO CWI B.V.

Overige intercompany vorderingen
OML Bedrijventerrein B.V.
OML Zevenellen B.V.

(24) Eigen Vermogen
1. Geplaatst aandelenkapitaal
2. Agio reserve
3. Niet uitkeerbare wettelijke reserve
4. Algemene reserve
5. Onverdeeld resultaat

Ad 1. Geplaatst aandelenkapitaal
In totaal zijn 3.700 aandelen geplaatst tegen een nominale waarde van €454,= per aandeel.
Eind december 2016 heeft OML conform afspraak 533 aandelen ingekocht van de gemeente Roermond.
Deze aandelen zijn in 2017 juridisch ingetrokken, hetgeen gecorrigeerd is op het geplaatste aandelenkapitaal en de algemene reserve.
Stand 1 januari 2020
mutatie in 2020

1.665.000
0

Stand per 31 december 2020
Mutatie in 2021

1.665.000
0

Stand per 31 december 2021

1.665.000
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31-12-2021

31-12-2020

Ad 2. Agio reserve
Stand 1 januari 2020
mutatie in 2020

142.200
0

Stand per 31 december 2020
Mutatie in 2021

142.200
0

Stand per 31 december 2021

142.200

Ad 3. Niet uitkeerbare wettelijke reserve
De niet uitkeerbare wettelijke reserve betreft het surplus van de conversie van 3.550 aandelen in 2003 van
NLG naar Euro.
Ad 4. Algemene reserve
Stand 1 januari 2020
mutatie in 2020

15.130.990
1.348.941

Stand per 31 december 2020
Mutatie in 2021

16.479.931
1.037.252

Stand per 31 december 2021

17.517.183

Ad 5. Onverdeeld resultaat
Stand 1 januari 2020
Resultaatverdeling 2019
Resultaat 2020

-91.442
91.442
570.459

Stand per 31 december 2020
Resultaatverdeling 2020
Resultaat 2021

570.459
-570.459
1.731.636

Stand per 31 december 2021

1.731.636

De directie stelt voor het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de vennootschap Het
resultaat na belastingen over 2021 is in de balans opgenomen onder onverdeeld resultaat bij het eigen
vermogen
VOORZIENINGEN (25)
Voorziening claims en juridische zaken

37.500

0
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Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Huurtermijn kantoor en leasetermijn printers
De totale verplichting met betrekking tot het betalen van huur- en leasetermijnen bedraagt € 84.288.
Tegenover deze verplichting zijn geen zekerheden gesteld door Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg BV. De samenstelling van verplichting is als volgt:
Huur
gebouw
Vervallend:
binnen 1 jaar
tussen 1 en 5 jaar

Lease
printers

Totale lease
termijnen

43.397
32.547

4.172
4.172

47.569
36.719

75.944

8.344

84.288

Fiscale eenheid 			
De vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor belastingsschulden uit hoofde van de bestaande fiscale
eenheid voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting, waarvan zij deel uit maakt.

Gebeurtenissen na balansdatum
De Russische inval in de Oekraïne heeft de wereld geschokt. Sinds 24 februari 2022 woedt er binnen
Europa een oorlog, waarin de situatie van uur tot uur verandert. Een groot aantal landen hebben de invasie veroordeeld en sancties tegen Rusland afgekondigd. Deze oorlog kan grote gevolgen hebben voor
organisaties. De economische gevolgen van deze maatregelen zijn (nog) niet te overzien. Dit geldt ook
voor eventuele gevolgen voor OML.
Een mogelijk risico voor OML is dat potentiële kopers terughoudend worden en de aankoop van nieuwe
bedrijfsgronden uitstellen. In dat geval zou het een negatieve impact hebben op het resultaat van 2022
en verder. Terughoudendheid van kopers kan op de middellange termijn ook van invloed zijn op de verkoopprijzen en worst case hiermee op de waardering van de voorraadposities.
Daarnaast kunnen stijgende inkoopprijzen impact hebben op de organisatie- en ontwikkelkosten en toekomstige verkoopresultaten.
OML heeft echter voldoende kredietruimte om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De
gevolgen van de oorlog voor de middellange- en lange termijn zijn voor de directie op moment van opmaak van de jaarrekening niet in te schatten. Op basis van de huidige inschattingen is deze gebeurtenis
niet van invloed op de toepassing van de continuïteitsveronderstelling.
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2.5. TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING
2021
(26) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten groepsmaatschappijen
(27) Rentelasten en soortgelijke kosten
Overige rentelasten en soortgelijke kosten
(28) Aandeel resultaat deelnemingen

2020

194.649

215.449

387

535

2.635.355

434.613

-446.116

483.205

Het resultaat deelnemingen is in 2021 aanzienlijk hoger dan
in 2020 als gevolg van aantrekkende verkopen
(29) Vennootschapsbelasting
In 2020 is er een belastinglatentie gevormd voor nog te
verrekenen verliezen uit voorgaande jaren.

Roermond, 25 mei 2022
De directie

De Raad van Commissarissen

J.T. Coppus

L. Urlings

		

C. Aquarius

		

R. Huppertz
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Overige gegevens

winstbestemming
Artikel 12 der Statuten luidt:
1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders
en eventueel andere gerechtigden tot de voor
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen
voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte
en opgevraagde deel van het kapitaal van de
vennootschap, vermeerderd met de reserves die
krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De winst blijkende uit de door de algemene
vergadering van aandeelhouders vastgestelde
winst- en verliesrekening staat ter beschikking
van de algemene vergadering van aandeelhouders, nadat de directie de voorzieningen en reserves heeft kunnen vormen, welke benodigd
zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap.
3. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is
voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring
van de raad van commissarissen.
4. Op door de vennootschap verkregen aandelen
in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
Het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt
€ 1.731.637
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Cont r olever klar ing van de onaf hankelijke account ant

Cont r olever klar ing

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissar issen van Ontwikkelingsmaat schappij Midden-Aan: de aandeelhouders en de r
Limburg B.V.
Limburg B.V.

Ver klar ing over de in het financieel jaar verslag
opgenomen jaar r ekening 2021

Ver klar ing over de
opgenomen jaar r ek

Ons oordeel
Ons oordeel
Wij hebben de jaar rekening 2021 van Ontwikkelingsmaat schappij Midden-Limburg B.V. te Roermond
Wij hebben de jaar rekening 2021
gecont roleerd.
gecont roleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een get rouw
Naar ons oordeel geeft de in het
beeld van de grootte en de samenstelling van het ver mogen van Ontwikkelingsmaat schappij
beeld van de grootte en de same
Midden-Limburg B.V. per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemmingMidden-Limburg B.V. per 31 dece
met Titel 9 Boek 2 BW.
met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit :
De jaarrekening bestaat uit :
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;
• de geconsolideerde en enkelv
• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-ver liesrekening over 2021;
• de geconsolideerde en enkelv
• de toelicht ing met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
• de toelicht ing met een overzi
en andere toelicht ingen.
en andere toelicht ingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze cont role uit gevoerd volgens het Nederlands recht , waaronder ook de
Neder landse cont rolestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sect ie Onze verantwoordelijkheden voor de cont role van de jaarrekening.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze cont role uit gevo
Neder landse cont rolestandaarde
beschreven in de sect ie Onze ver

Wij zijn onafhankelijk van Ont wikkelingsmaat schappij Midden-Limburg B.V. zoals vereist in de
Wij zijn onafhankelijk van Ont wik
Wet toezicht accountant sorganisat ies (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van account
s
Wet ant
toezicht
accountant sorganis
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels bij assurance-opdrachten (ViO) e
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountant
s
in Nederland.
Verder hebben wij
(VGBA).
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen cont role-informat ie voldoende en geschikt is als basis voor Wij vinden dat de door ons verkr
ons oordeel.
ons oordeel.

Ver klar ing over de in het financieel jaar verslag opgenomen
Ver klar ing over de
ander e infor mat ie
ander e infor mat ie
Het financieel jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze cont roleverklaring
Het financieel jaarverslag omvat
daarbij.
daarbij.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat ;
• alle informat ie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist .

Op grond van onderstaande werk
• met de jaarrekening verenigb
• alle informat ie bevat die op g
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Cont r olever klar ing

Wij hebben de andere informat ie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcont role of anderszins, over wogen of de andere informat ie materiële afwijkingen
Aan: de aandeelhouders en de r
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Limburg B.V.
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
cont rolewer kzaamheden bij de jaar rekening.

Ver klar ing over de
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemmingopgenomen
met
jaar r ek
Tit el 9 Boek 2 BW.

Beschr ijving van verant woor delijkheden voor
de jaar r ekening

Ons oordeel
Wij hebben de jaar rekening 2021
gecont roleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het
Verantwoordelijkheden van het best uur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
beeld van de grootte en de same
Het bestuur is verant woordelijk voor het opmaken en get rouw weergeven van de jaar rekening
Midden-Limburg B.V. per 31 dece
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het best uur verantwoordelijk voor een
met Titel 9 Boek 2 BW.
zodanige interne beheersing die het best uur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
De jaarrekening bestaat uit :
• de geconsolideerde en enkelv
Bij het opmaken van de jaar rekening moet het bestuur af wegen of de onder neming in staat is om
• de geconsolideerde en enkelv
haar werkzaamheden in cont inuïteit voort t e zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
• moet
de toelicht ing met een overzi
het best uur de jaarrekening opmaken op basis van de cont inuïteit sveronderstelling, tenzij het best uur
het
en andere
toelicht ingen.
voornemen heeft om de vennoot schap te liquideren of de bedrijfsact iviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realist ische alternatief is.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze cont role uit gevo
Het bestuur moet gebeur tenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of landse cont rolestandaarde
Neder
de onderneming haar bedrijfsact iviteiten in cont inuïteit kan voor tzetten, toelichten in de jaar rekening.
beschreven in de sect ie Onze ver
De raad van commissarissen is verant woordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennoot schap.
Wij zijn onafhankelijk van Ont wik

Wet toezicht accountant sorganis
Onze verantwoordelijkheden voor de cont role van de jaarrekening
bij assurance-opdrachten (ViO) e
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een cont roleopdracht dat wijin Nederland. Verder hebben wij
daarmee voldoende en geschikte cont role-informat ie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
(VGBA).
Onze cont role is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij t ijdens onze cont role niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Wij vinden dat de door ons verkr
Afwijkingen kunnen ont staan als gevolg van f raude of fouten en zijn mater ieel indien redelijkerwijs
ons oordeel.
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,
t iming en omvang van onze cont rolewerkzaamheden en de evaluat ie van het ef fect van onderkende
af wijkingen op ons oordeel.

Ver klar ing over de
ander e infor mat ie

Het financieel jaarverslag omvat
Wij hebben deze accountant scont role professioneel kr it isch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
daarbij.
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse cont rolestandaarden,
et hische voorschrif ten en de onafhankelijkheidseisen.
Op grond van onderstaande werk
• met de jaarrekening verenigb
• alle informat ie bevat die op g
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Cont r olever klar ing

Onze cont role bestond onder andere uit :
• Het ident ificeren en inschatten van de risico's dat de jaar rekening afwijkingen van mater ieel
Aan: de
aandeelhouders en de r
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in react ie op deze risico's bepalen en uit voeren
van
Limburg B.V.
cont rolewerkzaamheden en het verkrijgen van cont role-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij f raude is het r isico dat een afwijking van materieel belang niet ont dekt
wordt grot er dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzet telijk nalaten t ransact ies vast te leggen, het opzett elijk verkeerd voorstellen van zaken of
het door breken van de interne beheersing.
Ons oordeel
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de cont role met als doel
Wij hebben de jaar rekening 2021
cont rolewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
gecont roleerd.
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effect iviteit van de interne beheersing
van de ent iteit.
Naar ons oordeel geeft de in het
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
hetde grootte en de same
beelden
van
evalueren van de redelijkheid van schatt ingen door het bestuur en de t oelicht ingen die daarover
in
Midden-Limburg B.V. per 31 dece
de jaarrekening staan.
met Titel 9 Boek 2 BW.
• Het vast stellen dat de door het bestuur gehanteerde cont inuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen cont role-informat ie vast stellen of er gebeur tenissen De
en jaarrekening bestaat uit :
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar • de geconsolideerde en enkelv
bedrijfsact iviteiten in cont inuïteit kan voor tzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van
• de
geconsolideerde en enkelv
mat erieel belang bestaat , zijn wij verplicht om aandacht in onze cont roleverklaring te vestigen
• deoptoelicht ing met een overzi
de relevante gerelateerde toelicht ingen in de jaarrekening. Als de toelicht ingen inadequaat zijn,
en andere toelicht ingen.
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de cont role-informat ie
die verkregen is t ot de dat um van onze cont roleverklaring. Toekomst ige gebeur t enissen of De basis voor ons oordeel
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onder neming haar cont inuïteit niet langer
Wij hebben onze cont role uit gevo
kan handhaven.
Neder landse cont rolestandaarde
beschreven in de sect ie Onze ver
• Het evalueren van de presentat ie, st ruct uur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelicht ingen.
Wij zijn onafhankelijk van Ont wik
• Het evalueren of de jaarrekening een get rouw beeld geeft van de onderliggende t ransact ies
Wet toezicht accountant sorganis
en gebeur tenissen.
bij assurance-opdrachten (ViO) e
in Nederland. Verder hebben wij
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing
(VGBA).
van, het toezicht op en de uit voer ing van de groepscont role. In dit kader hebben wij de aard en
omvang

Ver klar ing over de
opgenomen jaar r ek

bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang
Wijdevinden dat de door ons verkr
en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de act iviteiten. Op grond hiervan hebben wij
oordeel.
groepsonderdelen geselecteerd waarbij een cont role of beoordeling van de volledige financiëleons
informat
ie
of specifieke posten noodzakelijk was.

Ver klar ing over de
ander e infor mat ie
Het financieel jaarverslag omvat
daarbij.

Op grond van onderstaande werk
• met de jaarrekening verenigb
• alle informat ie bevat die op g
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Cont r olever klar ing

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en t iming
van de cont role en over de significante bevindingen die uit onze cont role naar voren zijn gekomen,
Aan: de aandeelhouders en de r
waaronder event uele significante tekor t komingen in de interne beheersing.
Limburg B.V.
Eindhoven, 25 mei 2022
Er nst & Young Accountant s LLP

Ver klar ing over de
opgenomen jaar r ek

w.g. drs. H.E. Oost dijck RA

Ons oordeel
Wij hebben de jaar rekening 2021
gecont roleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het
beeld van de grootte en de same
Midden-Limburg B.V. per 31 dece
met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit :
• de geconsolideerde en enkelv
• de geconsolideerde en enkelv
• de toelicht ing met een overzi
en andere toelicht ingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze cont role uit gevo
Neder landse cont rolestandaarde
beschreven in de sect ie Onze ver

Wij zijn onafhankelijk van Ont wik
Wet toezicht accountant sorganis
bij assurance-opdrachten (ViO) e
in Nederland. Verder hebben wij
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkr
ons oordeel.

Ver klar ing over de
ander e infor mat ie
Het financieel jaarverslag omvat
daarbij.

Op grond van onderstaande werk
• met de jaarrekening verenigb
• alle informat ie bevat die op g
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