
 

 

Voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) 09:00 uur tot 10:30 uur 
 
 
Bij de voorbereidingszitting geldt het volgende: 
 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de boeken die op de 

literatuurlijst van de opleiding staan.  

- Deze boeken mogen uitsluitend voorzien zijn van tabjes en onderstrepingen.  

- Syllabi, aantekeningen en overige documenten, in welke vorm dan ook, zijn niet 

toegestaan. 

 
 
Ochtendzitting en middagzitting 10:30 tot 13:00 en 14:00 tot 16:30 
 
Bij het maken van de vragen van de ochtendzitting en middagzitting geldt het volgende: 
 
Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur. 

- Handboek 2016 Deloitte en/of Handboek 2016 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2015/2016; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2016; een eerdere druk is 
toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden) 
- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 
 
Pauze (tussen 13:00 en 14:00 uur) 
 
De casus moet tijdens de pauze tussen ochtend- en middagzitting in de examenruimte 
blijven. 
 
 
 
 
Redactiecommissie OAT  
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Rekkol Holding BV 

1.1 Algemeen 

In 1896 richtte Jacob Rekkol, samen met zijn echtgenote, De goedkope Hout- en 
IJzerwinkel op in Utrecht. De onderneming groeide voorspoedig door de overname en 
opening van diverse filialen in Utrecht en elders in de Randstad. De traditie werd door 
de vier zonen en hun nazaten voortgezet, waardoor Rekkol Holding BV uitgroeide tot 
een organisatie met een tweetal landelijke winkelketens. De namen van deze ketens 
zijn Proper BV en Toys BV. De Proper keten verkoopt huishoudelijke artikelen en de 
Toys keten verkoopt speelgoed. Alle 536 filialen van de Proper keten zijn eigendom van 
Rekkol BV. De Toys keten bestaat uit 300 eigen filialen en 175 filialen die in eigendom 
zijn van franchisenemers. Met elk van deze franchisenemers is een contract gesloten. 
Deze filialen moeten alle inkopen doen bij Toys BV en de verkoop- voorwaarden 
worden ook bepaald door Toys BV. De filialen van de franchisenemers moeten dezelfde 
uitstraling hebben als die van de eigen filialen van Toys BV. 

1.2 Missie, actuele ontwikkelingen en doelen 

Missie 
Rekkol Holding BV streeft er naar dat de winkelketens herkenbaar zijn voor de 
consumenten en in hun nabijheid zijn gevestigd. Bovendien moet er sprake zijn van een 
uitstekende dienstverlening en aantrekkelijke verkoopprijzen voor klanten. De 
werkmaatschappijen hebben deze missie verder geconcretiseerd. 
Proper BV heeft als missie om het huishouden voor de consument gemakkelijker en 
gezelliger te maken door het aanbieden van redelijk geprijsde artikelen. 
De missie van Toys BV is gericht op het zijn van een allround speelgoedzaak die een 
totaal assortiment verkoopt dat bestaat uit traditioneel speelgoed, spellen en multimedia 
artikelen.  
Vanaf oktober 2015 vindt de verkoop van het assortiment van Proper BV en Toys BV 
tevens plaats via Webwinkel BV. De artikelen worden naar keuze afgeleverd door LHD 
Post- en Pakketbezorging BV of kunnen afgehaald worden in een winkel behorende tot 
één van de ketens. Met de externe organisatie LHD Post- en Pakketbezorging BV is 
een contract gesloten voor het bezorgen in de Benelux. De bezorgkosten zijn voor 
rekening van de webwinkel. 
 
Actuele ontwikkelingen  
De financiële resultaten van Proper BV en Toys BV zijn vanaf 2012 verslechterd. Al 
twee jaar daalt de omzet met circa 4 procent per jaar. Door kostenbesparingen is de 
winstdaling beperkt gebleven. De Raad van Bestuur van Rekkol Holding BV (zie 1.4.1) 
is daarom unaniem van mening dat de bedrijven moeten veranderen. Proper BV en 
Toys BV zijn weliswaar vertrouwde namen in de winkelstraten, maar hebben volgens 
het bestuur de aansluiting met de huidige tijd gemist. Het zijn dan wel voor de 
consument goed bekend staande namen, maar de filialen voelen de hete adem van 
internetconcurrenten en van de nieuwe ketens die stunten met lage prijzen. Het 
veranderende koopgedrag van consumenten heeft tot leegstand geleid in de 



 

 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2017        Pagina 5 van 24 

 

winkelstraten. Een groeiende groep consumenten komt nog wel kijken in de winkels van 
Proper BV en Toys BV, maar koopt vervolgens goedkoper thuis via het internet of bij 
een prijsstunter. 
 
Doelen 
De Raad van Bestuur van Rekkol Holding BV heeft besloten om vanaf 2016 de 
problemen structureel aan te pakken. De visie van het bestuur heeft zich vertaald in de 
volgende doelen en doelstellingen; 

 sluiten van eigen filialen die de afgelopen 3 jaar gemiddeld een negatief 
resultaat hebben behaald; 

 herinrichten van filialen, te beginnen met enkele pilot stores; 

 verhogen van de omloopsnelheid van de voorraad bij Toys BV met 10 procent 
en bij Proper BV met 20 procent; 

 terugdringen van het aantal garantiegevallen op elektrische huishoudelijke 
artikelen met 10 procent; 

 verhogen van de bezettingsgraad van de eigen vrachtauto’s met 10 procent; 

 verlagen van de inkoopkosten met gemiddeld 3 procent voor Proper BV en 8 
procent bij Toys BV; 

 terugdringen van de winkeldiefstal met 5 procent; 

 oprichten van een Shared Service Centrum kwaliteit, dit Centrum is 
verantwoordelijk voor de productveiligheid en milieubelasting van producten; 

 14 dagen later betalen van crediteuren; 

 verminderen van de personeelskosten met 8%. 
 

Er zal vanaf 2016 in totaal € 50.000.000 beschikbaar worden gesteld om deze plannen 
te realiseren. Dit bedrag zal verkregen worden uit de onderneming door bijvoorbeeld 
rekeningen later te betalen alsmede door storting van de aandeelhouders. 
De aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en directie van Toys BV en Proper 
BV staan achter de geformuleerde doelen en doelstellingen van de Raad van Bestuur 
van Rekkol Holding BV. 
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1.3 Organogram Rekkol Holding BV 

De Rekkol organisatie is ingericht volgens het onderstaand organogram: 
 

 
Figuur 1 Organogram Rekkol Holding BV. Cijfers verwijzen naar de respectievelijke 
paragraafnummers. 

 
Bij de verschillende onderdelen van Rekkol werken in totaal circa 18.000 medewerkers. 
Er werken relatief veel parttime medewerkers in de filialen en het aantal uren dat zij 
werken is variabel en afhankelijk van de drukte in de filialen.  
 

1.4 Beschrijving organisatie Rekkol Holding BV 

De werkmaatschappijen Toys BV en Proper BV beschikken beide over eigen afdelingen 
die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en voor de inkoop. Distributie & logistiek 
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verzorgt de distributie voor de filialen van zowel Toys BV als Proper BV. Voor de 
Webwinkel is in 2015 een aparte werkmaatschappij opgericht.  
De afdeling Human Resources is belast met het personeelsbeheer voor het gehele 
concern. Finance & control is verantwoordelijk voor de registraties en rapportages van 
het gehele concern. Automatisering is verantwoordelijk voor de automatisering van het 
gehele concern. 
 

1.4.1. Rekkol Holding BV 

De Holding wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit drie personen. 
Twee bestuurders, Jan en Truus Rekkol, zijn nazaten van de oprichters en één 
bestuurder, Kees Apers, is aangetrouwd.  
Kees is verantwoordelijk voor Finance & control, Human resources en Automatisering. 
Jan is verantwoordelijk voor Proper BV en Distributie & logistiek. Truus is 
verantwoordelijk voor Toys BV inclusief Webwinkel BV.  
De afdelingshoofden van de Proper BV vormen samen met Jan de directie van Proper 
BV. De afdelingshoofden van Toys BV vormen samen met Truus de directie van Toys 
BV. 
Alle aandelen van Rekkol Holding BV zijn in bezit van de familie Rekkol. 
 

1.4.2 Finance & control  

De afdeling Finance & control wordt aangestuurd door een hoofd van de afdeling. De 
afdeling voert de totale financiële administratie en levert maandelijks management 
informatie en overige financiële en operationele rapportages aan. Per winkel wordt 
uitgebreide informatie verstrekt, zoals informatie over de verschillende kosten (loon, 
huur, promotie), omzet en marges per artikel (-groep) ten opzichte van voorgaande 
perioden en ten opzichte van begrote cijfers. 
Ook voert de afdeling de salarisadministratie. 
 

1.4.3 Automatisering  

Rekkol Holding BV beschikt over een centrale afdeling Automatisering die 
verantwoordelijk is voor de werking van de verschillende modules van het ERP-
systeem. De afdelingen en winkels van Rekkol Holding BV, Proper BV en Toys BV 
hebben toegang tot het geautomatiseerde systeem om gegevens in te voeren en 
bestanden te raadplegen. De IT-configuratie bestaat uit een ERP-systeem met op 
elkaar afgestemde modules voor de ondersteuning van de inkoop, verkoop en logistieke 
activiteiten. Voor de personeelsfunctie en de financiële administratie zijn afzonderlijke 
modules van het ERP-systeem in gebruik die geïntegreerd zijn met elkaar en met de 
andere modules.  
De organisatie beschikt over een website waar voor afnemers mogelijkheden zijn om 
samenstelling, beschikbaarheid en prijzen van artikelen te raadplegen, orders te 
plaatsen en vragen te stellen. Via deze website kunnen ook bepaalde leveranciers de 
voorraadbestanden (deels) raadplegen. 
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De winkels en franchisebedrijven beschikken over point-of-sale-apparatuur dat door 
datacommunicatie met het centrale ERP-systeem op de hoofdvestiging verbonden is. 
 

1.4.4 Inkoop Toys BV en inkoop Proper BV 

De inkopers van Proper BV en Toys BV bezitten specialistische kennis van één of 
meerdere artikelgroepen die in de filialen van Proper BV en Toys BV worden 
aangeboden. De inkopers gaan regelmatig op reis en bezoeken dan beurzen en 
tentoonstellingen in de gehele wereld om producten in te kopen die passen binnen het 
assortiment. De kosten van deze reizen zijn, in totaal, aanzienlijk. 
Op basis van de gerealiseerde omzet en de omzetzetverwachtingen voor de 
verschillende filialen, kansen op de inkoopmarkt en de door hen gesignaleerde trends 
besluiten de inkopers tot opname van artikelen in het assortiment, na onderhandelingen 
met leveranciers. Bij wijzigingen in het assortiment worden, bij beide ondernemingen, 
de directie en de afdeling Verkoop betrokken. Na dit overleg worden inkoopcontracten 
gesloten.  
De met leveranciers afgesloten contracten bevatten bepalingen over de prijs, kwaliteit, 
garantie, betaling, inkoopbonussen, marketingvergoeding, productveiligheid, 
milieubelasting en de af te nemen hoeveelheden. Het komt voor dat er contractueel 
wordt afgesproken met de leverancier dat pas betaald wordt voor leveringen als de 
goederen zijn verkocht door de filialen of webwinkel. De valuta die worden gebruikt voor 
het sluiten van inkoopcontracten zijn US dollars en Euro’s.  
 
Inkoop basis-assortiment 
Er is een vrij grote vaste groep leveranciers die verantwoordelijk is voor de levering van 
artikelen die behoren tot het basis-assortiment van Toys BV en Proper BV. De bedrijven 
van Rekkol Holding BV streven naar een duurzame relatie met deze leveranciers. Van 
alle leveranciers wordt periodiek vastgesteld of zij nog voldoen aan de leveringscriteria 
die contractueel zijn overeengekomen. Voordat een nieuwe leverancier een vaste 
leverancier kan worden moet er worden voldaan aan een groot aantal leveringscriteria. 
Belangrijke leveringscriteria zijn leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit, serviceniveau en 
lage inkooprijzen. In het algemeen geldt dat de producten in de filialen relatief goedkoop 
moeten zijn in de ogen van de klanten.  
De vaste leveranciers van artikelen die behoren tot het basis-assortiment hebben 
toegang tot het centrale voorraadbestand en kunnen na inloggen in het ERP-
voorraadbestand dan zowel de economische als de technische voorraadpositie 
vaststellen. Zodra voorraden beneden het contractueel afgesproken niveau komen 
doen zij de afdeling planning van het distributiecentrum een voorstel tot levering. Na 
autorisatie zorgen de leveranciers er voor dat deze voorraden worden aangevuld.  
 
Inkoop partijen bij Toys BV 
De inkopers van Toys BV kopen regelmatig partijen goedkoop speelgoed op. Zij 
bezoeken daarvoor speelgoedbeurzen en speelgoedfabrikanten. Dit speelt vooral in de 
aanloop tot de Sinterklaas- en Kerstverkopen. Het gaat dan om eenmalige artikelen 
waarop de leveranciers geen garantie geven. De inkopers dienen dan om toestemming 
te vragen aan het hoofd inkoop. Deze partijen worden op het Distributiecentrum 
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gesorteerd en wat onbruikbaar is wordt afgevoerd en vernietigd door een 
afvalvernietigingsbedrijf. 
 

1.4.5 Distributie & logistiek  

De afdeling Distributie & logistiek is belast met het beheersen van de goederenstroom 
voor Proper en Toys BV. Deze afdeling, waar circa 120 mensen werkzaam zijn, bestaat 
uit de volgende subafdelingen: 
- Planning; 
- Transport met 20 eigen vrachtwagens; 
- Warehouse, met de subafdelingen: 

 Ontvangst; 

 Sorteren en keuren;  

 Bewaren;  

 Verpakken en gereed maken voor verzending van de goederen; 

 Ontvangst en controle retour ontvangen goederen. 

Alle ingekochte artikelen worden na afroep door de afdeling Planning in principe eerst 
afgeleverd bij het Warehouse. 
 
Vanuit het Warehouse worden de filialen van Proper BV en Toys BV bevoorraad met 
eigen vrachtwagens. Het is een hele uitdaging voor de subafdeling Planning om een 
gunstige bezettingsgraad van de vrachtauto’s te realiseren. Daarom probeert de 
afdeling Planning zoveel mogelijk ritten voor Proper BV en Toys BV te combineren.  
De goederen die via Webwinkel BV zijn verkocht worden overgedragen aan LHD Post- 
en Pakketbezorging BV. 
De filialen beschikken over een ruimte waar de goederen worden ontvangen en 
opgeslagen tot deze in de winkelruimte worden aangeboden. Via de ERP applicatie is 
de goederenstroom te volgen en is de locatie van de verschillende 
voorraadbestanddelen bekend. 
 

1.4.6 Verkoop Toys BV en Verkoop Proper BV 

De Raad van Bestuur van Rekkol Holding BV autoriseert jaarlijks de gemiddelde 
taakstellende brutowinstmarge die moet worden gerealiseerd per artikelgroep door de 
filialen van Proper BV en Toys BV. De afdelingen Verkoop van Proper BV en Toys BV 
zijn beide, binnen dit kader, belast met het vaststellen van de verkoopprijzen en het 
commercieel promotiebeleid. De aard van de activiteiten brengt met zich mee dat 
prijzen wekelijks kunnen wijzigen. Tevens worden er aanvullende acties georganiseerd 
om de verkoop te stimuleren. De prijzen en kortingen worden door Verkoop van Toys 
BV en Verkoop van Proper BV ingevoerd in het ERP-systeem.  
 
Filialen 
Alle filialen van Proper BV en Toys BV beschikken over Point of Sales systemen die zijn 
gekoppeld aan het centrale ERP-systeem op het hoofdkantoor. Dagelijks wordt het 
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kasgeld bij de eigen filialen door Waardentransport Plink Nederland NV opgehaald. Dit 
bedrijf brengt het geld dagelijks bij de bank die het na telling bijschrijft per filiaal op de 
bankrekening van Toys BV en Proper BV. 
De afdelingen Verkoop van Toys BV en Verkoop van Proper BV hebben real time online 
inzicht in de voorraad- en verkoopgegevens van elk filiaal. De filiaalmanagers zijn voor 
hun eigen filialen verantwoordelijk voor het realiseren van een aan het begin van het 
jaar overeengekomen bruto omzetresultaat per filiaal. Zij geven leiding aan een beperkt 
aantal medewerkers die meestal op parttime basis werken. De filiaalmanagers van de 
filialen kunnen, om de verkoop te bevorderen, kortingen geven binnen een vooraf 
vastgestelde bandbreedte, mits gemiddeld maar de door de Raad van Bestuur van 
Rekkol Holding BV geëiste bruto winstmarge per artikelgroep wordt behaald.  
Diefstal van artikelen is in bepaalde regio’s een groot probleem en het komt regelmatig 
voor dat filialen overvallen worden. De verzekering dekt de schade die ontstaat door 
een overval tot een bedrag van 30.000 euro per gebeurtenis mits voldaan is aan de 
gestelde voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij ten aanzien van beveiliging. 
 
De franchisehouders van de Toys filialen zijn contractueel gebonden om de door de 
afdeling Verkoop van Toys BV voorgeschreven prijzen en kortingen toe te passen. Zij 
mogen de prijzen en kortingen aanpassen mits zij maar de door de Raad van Bestuur 
van Rekkol Holding BV gemiddelde bruto winstmarge per artikelgroep realiseren.  
De franchisehouders mogen alleen artikelen verkopen die zijn ingekocht via Toys BV.  
Om gebruik te kunnen maken van de Toys-formule betalen zij een aanzienlijke 
vergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een vaste maandelijkse bijdrage en een 
aflopend percentage van de omzet. De franchisehouders zijn zelf verantwoordelijk voor 
kas- en voorraadverschillen. 
 
Wanneer bepaalde artikelen in de filialen niet op voorraad zijn, kunnen de 
filiaalmanagers deze bestellen bij de afdeling Verkoop van Toys BV of Proper BV om 
aan de klant te laten zien. Lang niet altijd wil de klant het artikel hebben en moet het 
artikel weer retour gestuurd worden met de eigen vrachtwagens die ook de filialen 
bevoorraden.  
Vooral bij de filialen van Toys BV is het aantal artikelen dat geruild wordt relatief hoog. 
Soms blijkt dan later dat het geretourneerde speelgoed (bijvoorbeeld Lego) niet 
compleet is of dat de verzegeling van de computerspelletjes verbroken is. 

Voor Proper BV geldt dat het aantal retour ontvangen artikelen vanwege garantie 
aanzienlijk is. Dit betreft in hoofdzaak elektrische artikelen van de minder bekende 
leveranciers. De retour ontvangen artikelen worden overeenkomstig de contractuele 
garantieafspraken retour gezonden naar de leverancier die verantwoordelijk is voor 
reparatie of ter beschikking stellen van een vervangend apparaat. Het retour ontvangen 
en retour zenden naar de leverancier is een arbeidsintensief traject met als gevolg dat 
de kosten hiervan aanzienlijk zijn. Deze retourkosten zijn niet te verhalen op de 
leveranciers en voor deze verwachte kosten is een garantievoorziening opgenomen. 

Er worden regelmatig verkoop- en promotieacties gehouden waarbij spaarpunten 
kunnen worden verkregen. Klanten van Proper BV kunnen dan een unieke, op naam, 
genummerde kaart krijgen. Na elke aankoop wordt deze kaart opgewaardeerd met de 
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verdiende spaarpunten. Het aantal spaarpunten is afhankelijk van het aankoopbedrag. 
Met een bepaald aantal spaarpunten kunnen artikelen met aanzienlijke korting worden 
gekocht bij Proper BV. De waarde van de spaarpunten is ten opzichte van de waarde 
van de verkopen waarbij deze spaarpunten worden uitgegeven aan te merken als een 
niet onbelangrijk bedrag. 

Toys BV kent dit spaarsysteem met spaarpunten niet maar deze onderneming verkoopt 
cadeaukaarten. De Toys BV-filialen betrekken deze cadeaukaarten van de afdeling 
Verkoop van Toys BV. Deze afdeling laat de cadeaukaarten extern drukken. Met een 
cadeaukaart kan een klant betalen voor een artikel uit een filiaal van Toys BV. 

 

1.5 Actuele ontwikkelingen 

Om in te spelen op de verkopen via internet is Rekkol Holding BV in oktober 2015 
gestart met de Webwinkel BV. Voor de start is uitgebreid marktonderzoek gedaan door 
het marketingbureau Fasttrade. De accountantsorganisatie GMTK Advisory heeft 
advies gegeven over de organisatie van de webshop. Advies over het inrichten van de 
website, hosting van gegevens, aanschaf van de benodigde applicaties en hardware is 
gegeven door het automatiseringsbedrijf Webtrade. GMTK Advisory heeft ook geholpen 
met de implementatie van de applicaties. 
Er zijn voor deze nieuwe activiteit servers ingekocht en standaardprogramma’s. Tevens 
is intern een behoorlijk aantal uren gemaakt door medewerkers om de 
softwareprogramma’s goed te laten functioneren. De website is in beheer van Extradius 
Automation NV met wie een overeenkomst is gesloten. 
 
Van de opstartkosten in 2015 kan het volgende overzicht worden gegeven: 
 
Specificatie opstartkosten Web Winkel BV  
Marktonderzoek Fasttrade       €    660.000 
Advieskosten Webtrade voor de start van de webwinkel   €    370.000 
Advies GMTK Advisory       €    120.000 
Kosten eigen uren van medewerkers voor opstart    €    520.000 
Assistentie implementatie GMTK Advisory    €    800.000 
          ---------------- 
Totaal          € 2.470.000 
          ========= 
  



 

 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2017        Pagina 12 van 24 

 

Deel 2 Accountantsorganisatie GMTK 
 

2.1 Algemeen 

Accountantsorganisatie GMTK doet al 5 jaar de jaarrekeningcontrole van Rekkol 
Holding BV. GMTK heeft vanaf 2010 een AFM vergunning voor de wettelijke controle 
van OOB organisaties. GMTK, waar in totaal 2500 mensen werkzaam zijn, heeft 10 
vestigingen verspreid door heel Nederland. Het kantoor biedt het hele scala van 
diensten aan op het gebied van Assurance, Samenstellen, Taxes en Advisory. GMTK is 
een naamloze vennootschap. De aandelen van de GMTK zijn in bezit van de 200 
directieleden/aandeelhouders van GMTK. Het bestuur van GMTK bestaat uit 3 
personen. 

2.2 Aantekeningen uit de controle 

Bij de recent afgeronde jaarrekeningcontrole van Rekkol Holding BV zijn de volgende 
zaken naar boven gekomen, die nog besproken moeten worden op de geplande 
vergadering met de Raad van Bestuur van Rekkol Holding BV in april 2016 inzake de 
jaarrekening 2015 van Rekkol Holding BV. 
 
Aantekeningen:  

1. De Raad van Bestuur wenst in de toekomstparagraaf van het Jaarverslag niets 
op te nemen over de verwachtingen en plannen voor de komende jaren. De 
Raad van Bestuur heeft wel verwachtingen en plannen voor de toekomst, maar 
ze wil de concurrentie niet wijzer maken dan nodig is. 
 

2. Er was begin 2015 een materiële ( € 880.000) voorraad koffiezetapparaten in de 

winkels van Proper BV aanwezig die onverkoopbaar bleek. Het model en kleur 

slaat niet aan bij de consument. De inkoopprijs van een apparaat was € 22 per 

stuk. In het contract met de Chinese leverancier staat dat de apparaten 

teruggestuurd mogen worden. Voor de koffiezetapparaten is nog geen factuur 

ontvangen en ze zijn nog niet betaald. Na contact met de leverancier blijkt dat 

het financieel niet zo goed gaat met deze leverancier en dat de leverancier de 

apparaten liever niet terug wil. Volgens de leverancier ligt het magazijn in de stad 

Chap Hang al vol met koffiezetapparaten. De directie heeft toch besloten de 

apparaten, in mei 2015, terug te sturen via de expediteur die de leverancier 

wenste. Tot verbazing van de directie van Proper BV stuurt de leverancier in 

januari 2016 een factuur van € 880.000. Uit nader contact blijkt dat de apparaten 

nooit zijn aangekomen bij de leverancier en de expediteur meldt dat de 

containers verscheept zijn. Volgens een geraadpleegde jurist die de stukken 

heeft bestudeerd is het nog onzeker of de factuur moet worden betaald. 

3. In 1.4.6. is opgenomen dat de franchisehouders van de Toys filialen contractueel 
gebonden zijn om de door de afdeling Verkoop van Toys BV voorgeschreven 



 

 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2017        Pagina 13 van 24 

 

prijzen en kortingen toe te passen en de franchisehouders mogen alleen 
artikelen verkopen die zijn ingekocht via Toys BV.  
De directie van Toys BV wil bij een grote franchisehouder controleren of deze 
zich wel houdt aan de voorgeschreven prijzen en kortingen en of zij alleen 
artikelen verkopen van Toys BV. Deze grote franchisehouder heeft zijn 
onderneming ondergebracht in Franchise Spedo BV en laat zijn jaarrekening 
controleren, op verzoek van de bank, door accountant Jansen RA van 
Accountantskantoor Jansen en partners. 
De verantwoordelijke GMTK accountant van Rekkol heeft aangegeven dat de 
controle bij Franchise Spedo BV geen probleem gaat opleveren. Hij kent Jansen 
RA goed en gaat aan Jansen vragen om inzage in de controledossiers van 
Franchise Spedo BV. 
 

4. De Raad van Bestuur van Rekkol Holding BV is zeer tevreden over de 
dienstverlening van GMTK Assurance en GMTK Advisory. De Raad van Bestuur 
van Rekkol Holding BV zou meer werkzaamheden willen outsourcen aan GMTK 
Advisory en GMTK Taxes. Op deze wijze hopen de bestuursleden dat zij, maar 
ook andere medewerkers, meer tijd hebben voor de core business van de 
onderneming.  
Het plan is om te beginnen met uitbesteden van belastingaangelegenheden. Dit 
betreft het verzorgen van alle belastingaangiftes in de verschillende Benelux 
landen. 
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Deel 3 Concept jaarrekening 2015 van Rekkol Holding BV 
(gedeeltelijk) 
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Deel 3 Conceptjaarrekening 2015 van Rekkol Holding BV (gedeeltelijk) 
GROEPSBALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(na voorstel winstbestemming) (bedragen x € 1.000)  
ACTIVA        31-12-2015         31-12-2014  
VASTE ACTIVA 
Immateriële vaste activa (1)  9.688  8.192 
Materiële vaste activa (2) 
Gebouwen en -terreinen   180.216  197.389  
Overige vaste bedrijfsmiddelen   116.875  122.326 
   297.091  319.715 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen   1.124  1.124 
VLOTTENDE ACTIVA 
Voorraden   439.563  471.669 
Vorderingen (3) 
Franchisenemers   26.186  26.021 
Overige vorderingen   55.387  48.807 
Overlopende activa   47.128  45.974 
   128.701  120.802 
Liquide middelen   56.211  53.841 
      
TOTAAL ACTIVA   932.378  975.343 
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PASSIVA        31-12-2015         31-12-2014  
EIGEN VERMOGEN (4)  486.231  508.492 
Voorzieningen (5) 
Belastingen   20.243  19.311 
Overige voorzieningen   48.052  55.075 
   68.295  74.386 
Langlopende schulden 
Kredietinstellingen   44  87 
Overige schulden   71.474  102.986 
   71.518  103.073 
Kortlopende schulden 
Schulden aan handelscrediteuren   90.365  85.467 
Belastingen en premies sociale verzekeringen   104.329  103.459 
Overige schulden   278  309 
Overlopende passiva   111.362  100.157 
   306.334  289.392 
 
 
      
TOTAAL PASSIVA   932.378  975.343 
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GROEPSWINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 
(bedragen x € 1.000)  
 
                  2015                   2014  
Netto-omzet   2.502.591  2.608.852 
Kostprijs van de omzet   -1.730.353  -1.810.589 
Bruto omzetresultaat   772.238  798.263 
 
Verkoopkosten   613.525  611.278 
Algemene beheerskosten   82.000  83.101 
Herstructureringslasten   -  21.500 
Som der kosten   695.525  715.879 
      
Bedrijfsresultaat (EBIT)   76.713  82.384 
 
Financiële baten  (6)  448  692 
Financiële lasten (6)  -877  -699 
Totaal financiële baten en lasten   -429  -7 
      
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   76.284  82.377 
 
Belastingen (7)  -15.622  -18.256 
Resultaat na belastingen   60.662  64.121 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 
(bedragen x € 1.000)  
 
                  2015                   2014  
Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat (EBIT)  76.713  82.384 
Afschrijvingen  89.601  84.191 
Mutatie voorzieningen  -6.091  14.070 
Mutatie werkkapitaal: 
- voorraden  32.106  -26.491 
- vorderingen  -7.899  -9.201 
- kortlopende schulden  16.942  -9.709 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  201.372  135.244 
Financiële baten en lasten  -429  -7 
Winstbelasting  -15.622  -18.256 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten  185.321  116.981 
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Saldo van investeringen en desinvesteringen in: 
- Immateriële vaste activa  -5.673  -2.784 
- Materiële vaste activa  -62.800  -66.469 
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -68.473  -69.253 
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Dividend  -83.000  -54.000 
Mutaties langlopende leningen  -31.555  4.385 
Overige  77  -268 
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -114.478  -49.883 
 
Saldo kasstromen  2.370  -2.155 
Liquide middelen begin boekjaar  53.841  55.996 
Liquide middelen einde boekjaar  56.211  53.841 
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TOELICHTING 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Boek 2 BW Titel 9. 
De onderstaande waarderingsgrondslagen hebben zowel betrekking op de 
vennootschappelijke als op de groepsjaarrekening. 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 
bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet 
anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
Voor de samenstelling van de winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke 
jaarrekening is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2 : 402 BW. 
De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s. 
 
Vreemde valuta 
Jaarrekeningen van buitenlandse deelnemingen, die niet in euro’s zijn opgesteld, 
worden omgerekend in euro’s tegen de koers welke geldt aan het einde van de 
verslagperiode. Het effect van de herrekening van de activa en passiva van 
deelnemingen aan het begin van het jaar tegen de wisselkoersen aan het eind van het 
jaar wordt in het eigen vermogen opgenomen. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met 
lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur 
(5 jaar), en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van 
investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 
Goodwill die is betaald bij de overname van een onderneming, door middel van 
aandelen dan wel door overname van de bedrijfsactiviteiten en de daarmee 
samenhangende activa en passiva, wordt in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften van Boek 2 BW Titel 9, rechtstreeks in mindering gebracht op het eigen 
vermogen. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met 
lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, 
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van 
investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende 
verwachte economische levensduren voor: 
 
Bedrijfsgebouwen 25-50 jaar 
Verbouwingen (onder bedrijfsgebouwen) 10-12 jaar 
Overige vaste bedrijfsmiddelen 5-7 jaar 
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Voorraden 
De voorraden handelsartikelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
marktwaarde, vermeerderd met bijkomende inkoopkosten. Op de voorraadwaarde 
wordt, indien noodzakelijk, een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden opgenomen voor alle in rechte afdwingbare dan wel feitelijke 
verplichtingen als gevolg van een gebeurtenis vóór balansdatum en waarvan het 
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van 
middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat. 
 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen betreft de berekening van de 
tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingsgrondslagen. Actieve 
claims met gelijke looptijd worden in mindering gebracht indien deze op dezelfde fiscale 
entiteit betrekking hebben. 
 
De voorziening voor herstructurering is bedoeld ter dekking van kosten verbonden aan 
reorganisaties van onderdelen van het concern en de kosten van verlieslatende 
contracten. 
 
De voorziening voor garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten 
die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopende 
garantieverplichtingen uit hoofde van het afhandelen van retouren. 
 
De voorziening voor jubileumuitkeringen wordt opgenomen op basis van de per 
balansdatum geldende jubileumregeling, rekening houdend met blijf kans, toekomstige 
loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet. 
 
De voorziening voor procedures heeft betrekking op lopende geschillen, claims en 
rechtsgedingen. 
 
De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die 
kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar 
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. Factoren als loonontwikkeling, 
prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot 
toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. De 
onderneming heeft bij een tekort dan wel overschot van het bedrijfstakpensioenfonds 
geen andere verplichting dan het betalen van toekomstige hogere dan wel lagere 
premies. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige 
baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 
 
Netto-omzet 
De netto-omzet betreft de verkopen van de detailhandelsketens aan de consument 
tegen verkoopwaarde (exclusief omzetbelasting), alsmede de overige leveringen aan 
afnemers van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting. 
 
Kostprijs van de omzet 
De kostprijs van de omzet bestaat uit de inkoopwaarde van de handelsgoederen 
verhoogd met de direct en indirect met de inkoop verband houdende kosten. Tevens is 
in deze kosten begrepen de mutatie in de voorziening voor het risico van incourantheid. 
 
Belastingen 
De vennootschapsbelasting is berekend over het commerciële resultaat volgens de 
groepswinst- en verliesrekening tegen het geldende tarief, rekening houdend met 
fiscale faciliteiten. 
 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode, waarbij de 
financiële baten en lasten en de winstbelasting zijn ontleend aan de winst- en 
verliesrekening. 
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TOELICHTING OP DE GROEPSBALANS 
(bedragen x € 1.000)  

(1) IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 
Stand begin boekjaar: 
Aanschafwaarde  15.958 
Cumulatieve afschrijvingen  -7.766 
Boekwaarde  8.192 
Mutaties in het boekjaar 
Investeringen  5.844 
Desinvesteringen, afboekingen en omrekeningsverschillen  -3.486 
Afschrijvingen op desinvesteringen, afboekingen en omrekeningsverschillen  
  3.315 
Afschrijvingen  -4.177 
Totaal mutaties  1.496 
Stand einde boekjaar 
Aanschafwaarde  18.316 
Cumulatieve afschrijvingen  -8.628 
Boekwaarde  9.688 
De immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op software/licenties en 
websites. 
 

(2) MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 Gebouwen Overige  Totaal 
 en   vaste 
 terreinen  bedrijfs- 
   middelen    
Stand begin boekjaar: 
Aanschafwaarde  452.759  311.004  763.763 
Cumulatieve afschrijvingen  -255.370  -188.678  -444.048 
Boekwaarde  197.389  122.326  319.715 
Mutaties in het boekjaar 
Investeringen  24.334  40.852  65.186 
Desinvesteringen, afboekingen en omrekeningsverschillen -48.786  -51.219  -100.005 
Afschrijvingen op desinvesteringen, afboekingen en  
omrekeningsverschillen  48.099  49.520  97.619 
Afschrijvingen  -40.820  -44.604  -85.424 
Totaal mutaties  -17.173  -5.451  -22.624 
Stand einde boekjaar 
Aanschafwaarde  428.307  300.637  728.944 
Cumulatieve afschrijvingen  -248.091  -183.762  -431.853 
Boekwaarde  180.216  116.875  297.091 
 
De post gebouwen en terreinen heeft voornamelijk betrekking op verbouwingen in 
gehuurde panden.  
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(3) VORDERINGEN 
Onder de overige vorderingen is begrepen een bedrag van € 13,6 miljoen (2014: € 11,5 
miljoen) terzake van winstbelasting en € 2,8 miljoen (2014: € nihil) inzake actieve 
belastinglatenties. Het totaalbedrag van fiscale verliezen dat niet in de waardering van 
belastinglatenties is verwerkt, bedraagt circa € 4,1 miljoen (2014: € 6,1 miljoen). 
 

(4) EIGEN VERMOGEN 
 Geplaatst  Agio-  Overige  Totaal 
  kapitaal  reserve  reserves    
Stand begin boekjaar  25.000  114.427  369.065  508.492 
Dividend uit overige reserves  -  -  -22.338  -22.338 
Omrekeningsverschil buitenlandse deelnemingen -  -  77  77 
Stand einde boekjaar  25.000  114.427  346.804  486.231 
 
Het saldo van het omrekeningsverschil buitenlandse deelnemingen, begrepen onder de 
overige reserves, bedraagt circa € 1,7 miljoen (2014: € 1,6 miljoen). 
 

(5) VOORZIENINGEN 
 Stand  Dotaties  Onttrek-  Stand 
 begin    kingen  einde 
 boekjaar      boekjaar  
Belastingen  19.311  2.104  -1.172  20.243 
Herstructurering  27.383  8.563  -9.662  26.284 
Garantie  16.047  -  -7.616  8.431 
Jubileumuitkeringen  4.060  1.131  -611  4.580 
Procedures  2.367  1.305  -695  2.977 
Overige  5.218  2.428  -1.866  5.780 
Totaal  74.386  15.531  -21.622  68.295 
 
De voorziening voor latente belastingen betreft de toekomstige belastingverplichtingen 
die voortvloeien uit tijdelijke verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale 
waarderingsgrondslagen. 
De voorziening voor herstructurering is bedoeld ter dekking van de kosten verbonden 
aan reorganisaties van onderdelen van het concern en de kosten van verlieslatende 
contracten. 
De voorziening voor garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten 
die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopende 
garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Ten laste van de 
voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims. De 
dotaties en onttrekkingen zijn in het verloopoverzicht gesaldeerd. In de mutatie in de 
voorziening is een vrijval begrepen van € 6,9 miljoen als gevolg van de uitkomsten van 
nieuwe, verbeterde informatiesystemen voor het meten van gegevens met betrekking 
tot retouren en garanties, waarbij de daling mede wordt veroorzaakt door een 
verbetering van de kwaliteit van de producten. 
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De voorziening voor jubileumuitkeringen wordt opgenomen op basis van de per 
balansdatum geldende jubileumregeling, rekening houdend met blijfkans, toekomstige 
loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet. 
De voorziening voor procedures heeft betrekking op lopende geschillen, claims en 
rechtsgedingen. 
De overige voorzieningen betreffen onder meer een voorziening voor groot onderhoud 
voor panden in eigendom. 
 

(6) FINANCIELE BATEN EN LASTEN  
 
De financiële baten en lasten zijn daadwerkelijk betaald en ontvangen. 
 
 
TOELICHTING OP DE GROEPSWINST- EN VERLIESREKENING 
(bedragen x € 1.000)  

(7) BELASTINGEN 
Het effectieve belastingtarief bedraagt voor het boekjaar 2015  20,5% (2014: 22,2%). 
 

 

 

 

 


