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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Lectus BV 

1.1 Algemeen 
In 1889 werd aan Jan Peter Lectus door een ziekenhuis in Assen gevraagd om een hygiënisch 
bed te ontwikkelen. Met behulp van zelf ontwikkelde machines slaagde hij er in om de eerste 
spiraalmatras in Nederland te vervaardigen. De matras werd een daverend succes en in de 126 
jaar die volgde is Lectus BV als fabriek van spiraalmatrassen uitgegroeid tot een fabrikant van 
complete slaapsystemen. Het assortiment van Lectus BV bestaat uit matrassen, boxsprings, 
bedombouwen, bedkasten en accessoires in diverse variaties: lengtes, breedtes, diktes, kleuren 
etc.. Het assortiment wordt geheel in eigen huis vervaardigd. Het produceren van slaapsystemen 
met de hoogste kwaliteitsnormen is dan ook de belangrijkste doelstelling van Lectus BV. Henk 
Lectus is inmiddels de vierde generatie die aan het hoofd staat van het familiebedrijf. Het bedrijf 
wordt geleid door een driehoofdige directie: naast Henk zijn een directeur Finance en Control en 
een directeur interne organisatie benoemd. Onder de directeur interne organisatie vallen alle 
afdelingen die betrekking hebben op de productie: Productie, Bedrijfsbureau en 
Kwaliteitscontrole, Logistiek en Automatisering en ICT. Henk heeft, naast de algemene leiding, 
ook Verkoop en Human Resources als aandachtsgebieden. Ter ondersteuning van de 
directievoering is een Raad van Commissarissen benoemd, bestaande uit vier leden. Zij 
vervullen hun rol gebaseerd op de ‘Code Tabaksblat’. 
 
Door de jaren heen is Lectus BV sterk gegroeid en zijn meerdere kantoren en productielocaties 
geopend. Lectus BV kent al tientallen jaren een wettelijke controleplicht. Om de groeidoelstelling 
verder vorm te geven en tot een meer efficiënte productie te komen is besloten om tot totale 
centralisatie over te gaan en alle vestigingen over te brengen naar één centrale locatie. In 2015 is 
deze verhuizing en centralisatie naar Lelystad afgerond. Vrijwel alle andere terreinen en 
gebouwen die verdeeld waren over Nederland zijn afgestoten. Tegelijkertijd met de centralisatie 
in Lelystad heeft Lectus BV een hypermoderne productiefaciliteit in gebruik genomen, waardoor 
versneld gewerkt kan worden aan het realiseren van de hoogste kwaliteitsnormen zoals hiervoor 
vermeld. 
In Lelystad zijn vier productierobots in gebruik genomen. Met deze nieuwe productierobots 
kunnen vaste en verstelbare bedbodems en ook matrassen in verschillende variëteiten achter 
elkaar geproduceerd worden zonder kostbare in- en omsteltijden. Als resultaat hiervan zijn de 
voorraden grond- en hulpstoffen verder verlaagd. Door alle genomen maatregelen op meerdere 
onderdelen van de bedrijfsvoering zijn kostenbesparingen gerealiseerd. 
 

1.2 Missie, visie en doelstellingen 
Lectus BV is door de kwaliteit die zij levert gepositioneerd als een A-merk-: een productiebedrijf 
dat uitgroeide tot dé beddenspecialist en marktleider in de Benelux, met een groot 
verkoopnetwerk in Europa. Ook vindt verkoop als exclusief merk over een groot deel van de 
wereld plaats. Lectus BV staat voor premium kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast richt Lectus 
BV zich steeds meer op de zakelijke markt, door de verkoop van complete slaapsystemen aan 
hotels en vakantieparken. Alles wordt gedaan vanuit de slogan: 
 

Lectus geeft RUST.  
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De visie van het management heeft zich vertaald in de volgende doelen met de bijbehorende 
doelstellingen: 
• een slaapsysteem van Lectus BV is een kwaliteitsproduct waar klanten graag op (blijven) 

slapen; 
• het zo klein mogelijk houden van het magazijn in omvang, vermogensbeslag en personele 

bezetting. Doelstelling is een reductie van de voorraden grond- en hulpstoffen binnen 
Lectus BV met € 200.000 ten opzichte van 2014; 

• het op alle mogelijke fronten efficiencyverbeteringen realiseren met als doelstelling de 
doorlooptijd van de productie van een slaapsysteem te verkorten van vier weken naar 
maximaal vijf dagen; 

• de activiteiten zo duurzaam mogelijk uitvoeren door de gebruikte energie met 20% te 
reduceren; 

• een omzetgroei te realiseren op middellange termijn (3-5 jaar). Doelstelling daarbij is in een 
krimpende mondiale markt te groeien naar een omzet van 100 miljoen euro per jaar. 

 

1.3 Organogram Lectus BV 
De interne organisatie van Lectus BV is gericht op het zo efficiënt mogelijk kunnen produceren en 
verkopen van de producten. De organisatie is ingericht volgens de traditionele lijn-staf 
organisatie, zoals weergegeven in het hiernavolgende organogram: 

Figuur 1 Organogram Lectus BV. Cijfers verwijzen naar de respectievelijke paragraafnummers. 
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1.4 Beschrijving organisatie Lectus BV 
 

1.4.1 Automatisering en ICT 
Op de nieuwe productielocatie in Lelystad is ook het nieuwe Lectus LIPS systeem in gebruik 
genomen. LIPS staat voor: Lectus Integrated Performance System. In dit systeem is de totale 
bedrijfsvoering van Lectus BV geïntegreerd. Niet alleen de voorraadadministratie en financiële 
administratie zijn hierin opgenomen, maar ook de totale bedrijfsvoering. Met betrekking tot de 
productie gaat het om alle aspecten die relevant zijn voor de productie: van ontwerp tot 
reservering van de benodigde materialen evenals de aansturing van de productierobots. Tot nu 
toe is het altijd zo geweest dat Lectus BV de machines in eigen beheer heeft ontworpen en 
gebouwd. Voor deze nieuwe productiemethode is echter samengewerkt met een IT leverancier 
en een leverancier en ontwerper van productierobots. 
 

1.4.2 Finance en control 
De afdeling Finance en control wordt aangestuurd door de financieel directeur. De afdeling voert 
de totale financiële administratie en levert de maandelijkse managementrapportages aan. Ook 
voert de afdeling de salarisadministratie. Daarnaast houdt zij alle contracten bij: zowel de inkoop- 
als de verkoopcontracten. De financiële administratie is geheel geïntegreerd in LIPS. 
 

1.4.3 Inkoop 
Door de verregaande integratie van de productie en daarnaast het produceren op order kan 
Lectus BV toe met een relatief kleine voorraad onderdelen en gereed product. Tevens is met de 
invoering van LIPS bij de grote leveranciers van de grondstoffen bedongen dat de voorraden pas 
afgenomen en betaald behoeven te worden, zodra deze in productie zijn genomen. Met 
geselecteerde leveranciers zijn raamcontracten gesloten waarin alle leveringsvoorwaarden zijn 
opgenomen. Deze voorwaarden zien vooral toe op aspecten als leverbetrouwbaarheid, 
duurzaamheid en kwaliteit van de (ingekochte) producten. Bij het adequaat nakomen van deze 
eisen door een leverancier wordt, overeenkomstig het leveringscontract, een bonus verstrekt. De 
directeur interne organisatie tekent de contracten en autoriseert de betalingen. 
 
De leveranciers kunnen zelf inloggen in het LIPS systeem en kunnen zowel de economische als 
de technische voorraadpositie vaststellen. Zodra voorraden beneden het contractueel 
afgesproken (economische) voorraadniveau komen, worden door de leveranciers de 
voorraadaanvullingen in bestelling genomen en vervolgens in consignatie geleverd. Dit gebeurt 
zonder tussenkomst van de afdeling inkoop. Er wordt wereldwijd ingekocht. 
 

1.4.4 Productie 
Met de nieuwe productlijn, waarin alle onderdelen modulair zijn opgebouwd, is Lectus BV in staat 
om het productieproces in te richten naar een klantorder gestuurde productie, waarbij in principe 
meerdere varianten en maten kunnen worden geproduceerd. Direct gevolg hiervan is een 
verdere verlaging van de voorraden en besparing van de productiekosten. Om de in- en 
omsteltijden in het productieproces zo kort mogelijk te houden, is het proces zodanig ingericht dat 
gedurende de dag van brede naar smalle bedden wordt gewerkt (van 160 naar 80 cm breed). Het 
streven naar het aanhouden van lage voorraden houdt in dat de, voor de productie van de 
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slaapsystemen, benodigde componenten door de leverancier worden aangevoerd, zodra er een 
signaal uit LIPS aan de leverancier wordt verstuurd. 

 

Binnen de afdeling Productie is een viertal afdelingen te onderkennen, met ieder een eigen 
productierobot, waar de volgende onderdelen worden geproduceerd: 

• matrassen; 
• bedbodems; 
• bedombouwen en kasten; 
• accessoires. 

 

1.4.4.1 Productie matrassen 
Binnen de afdeling matrassen worden 6 soorten matrassen in diverse uitvoeringen voortgebracht. 
Deze matrassen vallen in het duurdere segment van de markt. Bij de productie wordt, naast de 
wensen van klanten, rekening gehouden met de combinatie van het speciaal door Lectus BV 
ontwikkelde latex en het aantal comfortzones en veren per matras. 

 

1.4.4.2 Productie bedbodems 
Binnen de afdeling bedbodems worden de spiraalbodems vervaardigd. De spiralen zijn geschikt 
voor bijna elk slaapsysteem en verkrijgbaar in verschillende formaten. Er worden 3 typen 
gemotoriseerde verstelbare bodems voortgebracht, 1 handmatig verstelbare en 1 vlakke 
spiraalbodem.  

 

1.4.4.3 Productie bedombouw en kasten 
Binnen deze afdeling worden 3 modellen voortgebracht, die alle modulair zijn op te bouwen en 
die variëren van een- tot tweepersoons. De hoogte, kleur, maat en materiaalgebruik van zowel 
het bed als het hoofdbord kunnen naar smaak worden gekozen. Het is zelfs mogelijk een 
tweepersoons slaapsysteem in een deelbare variant te produceren. De bijbehorende kasten 
worden in diverse groottes, dieptes en hoogtes geproduceerd, steeds passend bij de bedombouw 
qua kleur- en materiaalgebruik. 

 

1.4.4.4 Productie accessoires 
Deze afdeling produceert verschillende accessoires in meerdere varianten. Er wordt gewerkt met 
standaardmaten, maar er kan ook met klantwensen rekening worden gehouden. De accessoires 
omvatten onder meer bedlampen, ladegrepen, spiegels etc.. 

 
Per dag krijgen de operators van de productieafdelingen de ingeplande productieorders via een 
werkstation aangeleverd. Ieder werkstation is voorzien van een beeldscherm, waarop de details 
per order worden weergegeven. De operator hoeft alleen de onderdelen van het betreffende 
segment in de mallen te leggen, zoals dat op het beeldscherm wordt aangegeven, waarna de 
productie van de opdracht door de productierobots wordt uitgevoerd. Door deze wijze van werken 
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is de kwaliteit van de productie van bedden binnen Lectus BV met een hoge mate van 
betrouwbaarheid te realiseren. 

Binnen de afdeling Productie wordt gewerkt met 150 medewerkers, die flexibel worden 
ingeroosterd. Een werkdag beslaat zes tot tien uur. Indien er veel bestellingen zijn, wordt een 
werkdag verlengd en in rustige tijden juist verkort. Eén week van tevoren krijgen de werknemers 
inzicht hoe zij zijn ingeroosterd voor de volgende week. Er wordt gebruik gemaakt van een 
tweeploegendienst, zodat altijd voldoende werknemers beschikbaar zijn en dagelijks minimaal 12 
uur geproduceerd kan worden in rustige tijden en 20 uur in drukke tijden. Afhankelijk van de inzet 
worden extra uren als overuren uitbetaald. 

 

1.4.5 Bedrijfsbureau en Kwaliteitscontrole 
De afdeling Bedrijfsbureau en Kwaliteitscontrole ontwerpt, samen met de afdeling Verkoop, de 
matrassen, bedbodems, bedombouwen en kasten. Als een ontwerp, na uitgebreid testen, in 
productie wordt genomen maakt het Bedrijfsbureau en Kwaliteitscontrole mallen aan en 
programmeert zij de productierobots, waarbij in detail de productietijden en de benodigde 
grondstoffen en componenten in LIPS worden vastgelegd. 

De directie van Lectus BV heeft besloten om binnen de nieuw ingerichte productiefaciliteiten in 
Lelystad continu kwaliteitscontroles te laten uitvoeren. Het Bedrijfsbureau en Kwaliteitscontrole is 
verantwoordelijk voor alle kwaliteitskeuringen. De ingekochte goederen worden direct na 
binnenkomst gekeurd op de juiste kwaliteit en levering. Geleverde goederen die niet voldoen aan 
de kwaliteitscriteria worden retour gezonden naar de leverancier.  

Voorts worden diverse kwaliteitscontroles uitgevoerd zowel aan het begin als tijdens en aan het 
eind van iedere fase van het productieproces. Het management wil weten waar mogelijk fouten 
gemaakt worden binnen het productieproces. Het doel is om deze in de toekomst te voorkomen. 
Door het voorkomen van deze fouten kunnen de doelstellingen van Lectus BV beter worden 
gerealiseerd De uitkomsten van de kwaliteitscontroles worden aan het management 
gerapporteerd. 

Afgekeurde eindproducten worden in overleg met de afdeling Productie hetzij vernietigd, hetzij 
met herstelwerkzaamheden alsnog tot goedgekeurde eindproducten ten behoeve van de 
slaapsystemen vervaardigd..  

 

1.4.6 Logistiek 
De afdeling Logistiek richt zich op de beheersing en bewaking van alle logistieke stromen binnen 
Lectus BV. Dankzij de nieuwe productiemethode en het LIPS systeem is zowel de voorraad 
grondstoffen als de voorraad eindproducten beperkt in omvang. Leveranciers van grondstoffen 
leveren deze zelf aan bij Lectus. De afdeling Logistiek bewaakt de tijdige ontvangst van 
bestellingen en neemt zo nodig contact op met de leveranciers om dreigende voorraadtekorten 
uit te sluiten. Grondstoffen worden verstrekt aan de afdeling Productie, waarbij de afdeling 
Logistiek het interne transport verzorgd. 

Geproduceerde slaapsystemen worden na goedkeuring naar het magazijn verplaatst, verpakt en 
voorzien van barcodes. De levering van de slaapsystemen naar de detaillisten vindt plaats door 
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middel van externe transporteurs. Zij krijgen dagelijks de te transporteren producten door van de 
afdeling Logistiek. De detaillisten zorgen zelf voor verdere aflevering richting de klanten.  

 

1.4.7 Verkoop 
Dankzij het LIPS systeem wordt niet alleen op order geproduceerd, maar ook besteld. Verkoop 
vindt via speciaal geselecteerde detaillisten plaats, die aan strenge eisen dienen te voldoen. 
Deze detaillisten plaatsen een order voor hun klanten rechtstreeks in LIPS door in te loggen en 
de specifieke order, rekening houdend met de klantwensen, in te voeren. Klanten kunnen kiezen 
uit de standaard slaapsystemen van Lectus BV waarbij opties zoals kleur, breedte en dikte van 
de matras etc. als klantwensen kunnen worden gekozen. De detaillist kan direct zien wanneer de 
order in productie gaat en wat de verwachte levertijd zal zijn. 

Met de geselecteerde detaillisten zijn raamcontracten gesloten. In deze raamcontracten zijn alle 
voorwaarden opgenomen waaraan detaillisten dienen te voldoen. Ook is de marge voor de 
detaillist vastgelegd. Deze marges stijgen, naarmate meer omzet wordt gegenereerd. Tevens is 
een jaareindebonus opgenomen, die afhankelijk is van de totale gerealiseerde omzet per 
detaillist in een jaar. De standaard betaaltermijn voor de detaillist van de verkoopopdracht 
bedraagt 14 dagen na aflevering van het bestelde product aan de detaillist. 
De verkoop aan hotels en vakantieparken geschiedt door eigen vertegenwoordigers van Lectus 
BV. Hiertoe worden de standaard producten van Lectus BV voorzien van het label van de 
betreffende klanten. Afhankelijk van de totale order, worden speciale kortingsregelingen 
overeengekomen die per afnemer kunnen verschillen. Ook deze orders worden geplaatst in het 
LIPS systeem. Bij grote orders zijn ook boetes overeengekomen, indien de bedden te laat 
afgeleverd worden.  
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1.5 Actuele ontwikkelingen 

1.5.1 Reorganisatievoorziening 
Zoals in voorgaande paragraaf 1.1 beschreven is Lectus BV in 2015 gecentraliseerd. De 
verhuizing naar één locatie in Lelystad heeft in 2015 plaatsgevonden, waardoor het hoofdkantoor 
en de over heel Nederland verspreide productiefaciliteiten zijn verplaatst naar Lelystad. Met deze 
centralisatie zijn zoals beschreven alle processen geïntegreerd. Dit heeft geleid tot een 
reorganisatie van diverse functies binnen Lectus BV. De reorganisatie van functies binnen de 
onderneming is in 2014 vastgelegd in een gedetailleerd en formeel plan, dat is besproken met de 
betrokken afdelingen, ondernemingsraad en vertegenwoordigers van de vakbonden. In de 
reorganisatievoorziening zijn de volgende kosten opgenomen: 

Afvloeiingskosten personeel       € 1.331.000 
Omscholing medewerkers voor bediening van de nieuwe machines €    238.000 
Kostenvergoeding verhuizing productiemedewerkers   €      96.000 
Totale verwachte kosten verhuizing en centralisatie   € 1.665.000 
 
Begin van het boekjaar bedroeg de voorziening voor de reorganisatie € 1.388.000, waaraan in 
het boekjaar € 277.000 is toegevoegd. Gedurende het boekjaar 2015 zijn in totaal voor 
€ 1.380.000 uitgaven gedaan voor de centralisatie en verhuizing. 
 

1.5.2 Bijzondere lasten 
De kosten gedurende 2015 ter grootte van € 1.976.000 -voor sluiting van de locaties, voor het 
instellen en omstellen van de productierobots na verhuizing en voor productieverliezen tijdens de 
verhuizing- zijn in de winst- en- verliesrekening verantwoord als bijzondere lasten. 
 

1.5.3 Vaste indirecte productiekosten 
Vanwege de hoge investeringen in productierobots is de systematiek, waarmee de 
voorraadwaardering en de kostprijs van de omzet worden bepaald, gewijzigd. Na de verhuizing is 
in de waardering van gereed product een toerekening opgenomen voor vaste indirecte 
productiekosten, zoals afschrijvingen en onderhoud. Deze toerekening heeft geleid tot een 
eenmalige verhoging van de voorraad gereed product van € 800.000 en een gelijktijdige daling 
van de kostprijs van de omzet. 
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Deel 2 Accountantskantoor Ypnos 
 

2.1 Algemeen 
Accountantsorganisatie Ypnos voert sinds lange tijd de controle van de jaarrekening van Lectus 
BV uit. Ypnos heeft sinds 2010 een AFM vergunning voor de controle van niet OOB organisaties. 
Ypnos, waar in totaal 250 mensen werkzaam zijn, heeft 12 vestigingen verspreid door heel 
Nederland. 

De Algemeen directeur van Lectus BV, Henk Lectus, heeft in de laatste bespreking met Ypnos te 
kennen gegeven dat geen van zijn drie kinderen interesse heeft om Henk als directeur op te 
volgen. Dit betekent, tot zijn verdriet, dat het bedrijf mogelijk niet binnen de familie zal blijven. 
Omdat Henk Lectus momenteel 63 jaar oud is en graag op termijn een stap terug zou willen doen 
is recent een verkennend gesprek gevoerd met een grote investeringsmaatschappij, die 
geïnteresseerd is om Lectus BV in zijn geheel over te nemen. 

 

2.2 Aantekeningen uit de controle 
Bij de recent afgeronde jaarrekeningcontrole zijn de volgende zaken naar boven gekomen die 
nog besproken moeten worden met de directie van Lectus BV. 

1. Een stagiaire HBO Accountancy van Ypnos, die meewerkt in het controleteam heeft 
vastgesteld dat Ypnos al vijftien jaar de controlerend accountant is van Lectus BV. In zijn 
aantekeningen meldt hij dan ook dat Ypnos afscheid zou moeten nemen van Lectus als 
klant, omdat de regels nu eenmaal voorschrijven dat eenmaal per zeven jaar van 
accountantsorganisatie gewisseld dient te worden. 

2. Op de eerste dag van de controle van de jaarrekening 2015 merkt de controleleider dat 
het gonst van geruchten binnen Lectus BV: de magazijnmeester zou gefraudeerd hebben 
met het staal dat voor de spiralen gebruikt wordt. Nader onderzoek door Lectus zelf wijst 
uit dat inderdaad sprake is geweest van een voor de jaarrekening materiële fraude. De 
magazijnmeester wordt echter niet ontslagen, omdat de reden van de fraude een 
omvangrijke gokschuld van een familielid betrof. De magazijnmeester heeft dit familielid 
op deze wijze willen helpen. De ontvreemde voorraad betrof de voorraad die door een 
staalfabrikant in consignatie is verstrekt aan Lectus BV. De staalfabrikant zal schadeloos 
gesteld worden en de kosten hiervan zullen, zonder nadere toelichting verwerkt worden in 
de jaarrekening. De post betreft een voor de jaarrekening materieel bedrag. Voor Lectus 
BV is de zaak daarmee afgedaan, zo is gemeld door de directie. Verdere acties acht men 
niet nodig. 

3. Bij de controle van de terreinen en bedrijfsgebouwen is gebleken dat één van de 
gebouwen, die overbodig is geworden bij de verhuizing, vooralsnog niet verkocht is. Het 
gebouw is sterk verouderd en de ligging is weinig aantrekkelijk voor potentiële kopers. 
Een andere klant van Ypnos, Redev BV is gespecialiseerd in de herontwikkeling van 
gedateerd onroerend goed. Redev BV informeert bij Ypnos naar het pand van Lectus BV 
en vraagt of er mogelijkheden zijn het pand te kopen en wat de prijs zou moeten zijn die 
Lectus BV voor het pand zou willen ontvangen. Deze prijs, waarvoor Lectus BV het pand 
zou willen verkopen, is bekend bij de accountant van Ypnos (Kees de Jong). 
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Deel 3 Concept jaarrekening 2015 van Lectus BV (gedeeltelijk) 
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BALANS PER 
(Voor winstbestemming) 

(bedragen x € 1.000) 

  31 december 2015 31 december 2014 
Materiële vaste activa 1)   
Terreinen en bedrijfsgebouwen  17.232 5.517 
Machines en installaties  9.240 3.650 
Andere vaste bedrijfsmiddelen  1.747 2.223 
Materiële vaste activa in uitvoering   1.880 11.856 
Niet aan productieproces dienstbaar  5.356 0 
  35.455 23.246 
    
Financiële vaste activa    
Latente belastingvordering  598 790 
  598 790 
    
Voorraden 2) 2.271 3.032 
    
Vorderingen    
Handelsdebiteuren  5.138 5.309 
Overige vorderingen  212 389 
Belastingen en premies  917 1.244 
Overlopende activa  1.032 1.286 
  7.299 8.228 
    
Liquide middelen  1.992 2.739 
    
Totaal vlottende activa  11.562 13.999 
    
TOTAAL ACTIVA  47.615 38.035 
    
    
Eigen vermogen  18.773 20.374 
    
Voorzieningen 3) 3.412 3.418 
    
Langlopende schulden 4) 11.954 0 
    
Kortlopende schulden    
Crediteuren  5.426 7.474 
Belastingen en premies  461 406 
Overige schulden  2.762 2.782 
Overlopende passiva  4.827 3.581 
  13.476 14.243 
    
TOTAAL PASSIVA  47.615 38.035 
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE  
1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 

(bedragen x € 1.000) 

  2015 2014 
Netto-omzet 5) 64.084 65.693 
Kostprijs van de omzet  36.231 36.438 
    
Bruto-omzetresultaat  27.853 29.255 
    
Operationele bedrijfskosten 6) 20.691 19.856 
Algemene bedrijfskosten  7.132 6.366 
Bijzondere lasten 7) 1.976 0 
    
Totaal bedrijfskosten  29.799 26.222 
    
Bedrijfsresultaat  - 1.946 3.033 
    
Rentebaten en -lasten 8) - 923 - 43 
    
Resultaat voor belastingen  - 2.869 2.990 
    
Belastingen over de winst 9) 1.268 - 617 
    
Resultaat na belastingen  - 1.601 2.373 
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GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING 
Algemene uitgangspunten van de jaarrekening 
De jaarrekening is door de Directie van Lectus BV opgesteld met inachtneming van de wettelijke 
voorschriften zoals zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. 

De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het 
opstellen van de jaarrekening worden hierna beschreven. Het historische kostenprincipe wordt 
gehanteerd. Tenzij anders vermeld, zijn deze waarderingsgrondslagen consistent toegepast voor 
alle boekjaren die in deze jaarrekening zijn opgenomen. 

Grondslagen voor omrekening van vreemde valuta 
Transacties in vreemde valuta gedurende het verslagjaar zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 
de geldende wisselkoers op transactiedatum. 

Indien transacties op de balansdatum nog niet zijn afgewikkeld, worden de daaruit voortvloeiende 
vorderingen en schulden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Voor zover ter dekking 
van het koersrisico transacties zijn afgesloten, wordt hiermee bij de resultaatbepaling rekening 
gehouden. De verschillen tussen de koers van afwikkeling en de transactiekoers waartegen op 
de balansdatum wordt gewaardeerd, worden opgenomen in het resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 
Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met 
eventuele investeringssubsidies, cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
De historische kostprijs omvat alle uitgaven die direct zijn toe te rekenen aan de aanschaf van de 
materiële vaste activa of productie ervan voor eigen gebruik. Materiële vaste activa die buiten 
gebruik zijn gesteld worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 

Materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de lineaire methode, over de 
verwachte economische gebruiksduur, rekening houdend met de verwachte restwaarde. 

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:  

• Op terreinen wordt niet afgeschreven; 
• De bedrijfsgebouwen worden lineair afgeschreven op basis van een geschatte economische 

gebruiksduur van 30 jaar; 
• De overige materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van een geschatte 

economische gebruiksduur van 3 tot 10 jaar.  
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Financiële vaste activa 
 
Latente belastingvorderingen 
Een belastinglatentie is gevormd voor de tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van de 
activa en de passiva ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscaal hogere 
boekwaarde, onder andere als gevolg van de fiscale beperking van afschrijvingen. Tevens is een 
latente belastingvordering opgenomen voor in de toekomst te verrekenen fiscale verliezen. 

Voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede de handelsvoorraden en overige voorraden, 
worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. De verkrijgingsprijs van de grond- en 
hulpstoffen wordt bepaald op grond van de "First-in, First-out" (FIFO)-methode of lagere actuele 
waarde. 

De voorraden producten in bewerking en gereed product worden gewaardeerd tegen de 
vervaardigingprijs, waaronder zijn begrepen de aanschaffingskosten van de verbruikte grond- en 
hulpstoffen en directe productiekosten, vermeerderd met een opslag voor variabele en vaste 
indirecte fabricagekosten. Voor incourantheid wordt een voorziening getroffen. 

Verplichtingen 
Voorzieningen 
Een voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt gevormd voor tijdelijke verschillen 
tussen de boekwaarde van de activa en de verplichtingen ten behoeve van de financiële 
verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. 

Een voorziening voor garantieverplichtingen houdt verband met de geschatte kosten van de 
vervanging van geleverde producten. Deze geschatte kosten zijn gebaseerd op historische 
garantiedata en het gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten vermenigvuldigd met de kans dat 
de uitkomst zich voor zal doen. 

Een voorziening voor jubileumuitkeringen wordt gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen, 
rekening houdend met de samenstelling van het personeelsbestand, blijf- en sterftekansen. 

De voorziening voor reorganisatiekosten houdt verband met de geschatte kosten voor de personele 
consequenties samenhangend met de centralisatie en verhuizing van de productielocaties op basis 
van een door partijen geaccordeerd sociaal plan, alsmede voor de personele consequenties 
samenhangend met een doorgevoerde reorganisatie van indirecte functies. 

Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
meer dan één jaar. Langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
reële waarde. Na eerste verwerking worden de langlopende schulden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs in combinatie met de effectieve-rentemethode voor toerekening aan de 
rentelasten in de winst- en verliesrekening. 
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Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

 

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van aan derden geleverde producten en 
verleende diensten onder aftrek van omzetbelasting en kortingen. De verantwoording van de 
omzet geschiedt in het jaar waarin de producten zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. 

 
Bedrijfskosten 
De aan de productie bestede kosten en de overige met de gewone bedrijfsuitoefening verband 
houdende kosten, die ten grondslag liggen aan de bedrijfsopbrengsten, worden als bedrijfskosten 
verantwoord. De hierin begrepen afschrijvingskosten worden lineair berekend op basis van de 
geschatte economische gebruiksduur en de historische verkrijgingsprijs. 

 
Financiële baten en lasten 
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te 
vorderen rente uit hoofde van aan derden verstrekte leningen, uitstaande deposito's en 
banksaldi. Als rentelasten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen betaalde c.q. 
verschuldigde rente uit hoofde van leningen en kredieten ontvangen van derden. 

 
Belastingen 
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen 
en latente belastingen. Als belasting over het resultaat wordt verantwoord de over het resultaat 
vóór belastingen, overeenkomstig het geldende belastingtarief, berekende belastinglast, rekening 
houdende met compensabele verliezen en vrijgestelde winstbestanddelen en geheel of 
gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. 

Belastingbaten worden in aanmerking genomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige 
belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen 
worden aangewend. 

Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie 
wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale 
winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
(bedragen x € 1.000) 
 
1) Materiële vaste activa 
 Terreinen 

en 
bedrijfs-
gebouwen 

Machines 
en 
installaties 

Andere 
vaste 
bedrijfs-
middelen 

Vaste 
activa in 
uitvoering 

Niet aan 
productie
proces 
dienst-
baar 

Totaal 

Boekwaarde per 1 
januari 2015 

5.517 3.650 2.223 11.856 0 23.246 

Investeringen 7.950 6.736 849 0 0 15.535 
Desinvesteringen 0 - 35 0 0 0 -35 
Overboeking 4.476 0 0 - 9.976 5.500 0 
Afschrijvingen en 
duurzame waarde-
verminderingen 

- 711 - 1.111 - 1.325 0 - 144 - 3.291 

Boekwaarde per 31 
december 2015 

17.232 9.240 1.747 1.880 5.356 35.455 

Cumulatieve 
aanschaffingswaarde 

22.358 26.420 12.289 1.880 18.185 81.132 

Cumulatieve 
afschrijvingen 

- 5.126 - 17.180 - 10.542 0 - 12.829 - 45.677 

Boekwaarde per 31 
december 2015 

17.232 9.240 1.747 1.880 5.356 35.455 

 
2) Voorraden  2015 2014 
Grond- en hulpstoffen  222 1.428 
Onderhanden werk  97 96 
Halffabricaat  443 582 
Gereed product    1.509   926 
Stand per 31 december  2.271 3.032 
 
In het boekjaar is het systeem van toerekening van vaste indirecte productiekosten gewijzigd 
waardoor de waardering van het gereed product eenmalig met € 800.000 is verhoogd. De 
kostprijs van de omzet is met hetzelfde bedrag verlaagd. 
 
3) Voorzieningen 
 Stand per   Stand per 
 1 januari Toevoeging Onttrekking 31 december 
Belastinglatentie 856 998 0 1.854 
Garantievoorziening 461 366 - 366 461 
Jubileumvoorziening 650 224 - 124 750 
Reorganisatievoorziening 1.388 277 - 1.380 285 
Overige voorzieningen   63  0   - 1  62 
 3.418 1.865 - 1.871 3.412 
 
De belastinglatentie betreft een voorziening voor toekomstige belastingverplichtingen als gevolg 
van de ontstane verschillen tussen de fiscale en de commerciële jaarrekening. De voorziening 
heeft een overwegend langlopend karakter. 
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4) Langlopende schulden  
 Stand per Opgenomen Aflossing Stand per 
 1 januari leningen leningen 31 december 
Leaseverplichtingen 0 849 - 50 799 
Bancaire lening   0  15.000   - 1.500  13.500 
Amortisatie      0 - 1.000      165      - 835 
 0 14.849 - 1.385 13.464 
Overboeking naar 
Kortlopende schulden      0      0 - 1.510 - 1.510 
 0 14.849 - 2.895 11.954 
 
De in het boekjaar op 1 januari 2015 opgenomen bancaire lening wordt in tien gelijke jaarlijkse 
termijnen afgelost, voor het eerst op 31 december 2015. Op de in het boekjaar opgenomen 
bancaire lening is een rente overeengekomen van 4½%, en de effectieve rente bedraagt 6%. 
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000) 
 
 
5) Netto-omzet 2015 2014 
Nederland 37.671 39.688 
Overige Europese Unie – landen 24.480 24.030 
Landen buiten de Europese Unie   1.933   1.975 
 64.084 65.693 
 
6) Personeelskosten 2015 2014 
Lonen en salarissen 18.012 17.326 
Sociale lasten 1.611 1.370 
Pensioenlasten   1.259   1.180 
 20.882 19.876 
Aantal werknemers 
In het verslagjaar 2015 was het gemiddeld aantal werknemers in full time equivalenten 301 
(2014: 290) 

De werknemers zijn als volgt verdeeld: 2015 2014 
Direct 150 172 
Indirect   151   118 
 301 290 
 
6) Afschrijvingen 2015 2014 
Materiële vaste activa 3.291 2.812 
 
6) Reorganisatiekosten 
In de operationele bedrijfskosten zijn alle mutaties samenhangend met de 
reorganisatievoorziening verantwoord. 

7) Bijzondere lasten 2015 2014 
Centralisatiekosten 1.976 0 
 
De bijzondere lasten betreffen incidentele kosten gerelateerd aan centralisatie van 
productielocaties en kantoor in Lelystad. 

8) Rentebaten en -lasten 2015 2014 
Rentebaten 16 20 
Rente langlopende bancaire leningen - 840 0 
Rente leaseverplichting - 51 0 
Overige rentelasten en bankkosten   - 48   - 63 

 - 923 - 43 
9) Belastingen over de winst 
Het toegepaste Nederlandse tarief voor de jaarrekening bedraagt 25,0% (2014: 25,0%). Het 
effectieve tarief aan belastingbate in de jaarrekening bedraagt 44,2% (2014: belastinglast 
20,6%). 
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