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Deel 1  Bedrijfsbeschrijving Real Estate Care Groep 

 
1.1 Historie 

 
De Real Estate Care Groep (hierna: REC Groep) is een familiebedrijf dat in 1965 als 
schoonmaakbedrijf is opgericht door de huidige directeur-grootaandeelhouder.  
Na de oprichting zijn de activiteiten uitgebreid met andere facilitaire diensten zoals beveili-
ging, catering en onderhoud. Eind jaren tachtig werd daar de activiteit nieuwbouw aan toe-
gevoegd.  
 
De laatste vijf jaar ontwikkelde zich de vraag naar integrale uitbesteding van het totale facili-
taire proces aan één partij. Om hierop in te spelen heeft de REC Groep het concept facility 
solutions ontwikkeld om vastgoed voor opdrachtgevers in zijn geheel te realiseren en te be-
heren. Volgens het facility solutions concept realiseert de REC Groep, in overleg met de op-
drachtgever, de bouw en inrichting van een gebouw. Na gereedkomen wordt het gebouw 
verhuurd aan de klant of in eigendom overgedragen. Na ingebruikname door de klant is de 
REC Groep verantwoordelijk voor het onderhoud en alle facilitaire diensten zoals beveiliging, 
schoonmaak en catering. De opdrachtgevers betalen maandelijks een bedrag voor de dien-
sten van de REC Groep op basis van langlopende contracten.  
 

1.2.  Missie en actuele ontwikkelingen 

 
De REC Groep wil voorop lopen in kwaliteit en het transparant maken van de dienstverle-
ning. Gastheerschap en excellentie zijn kernbegrippen. Daarmee wil de REC Groep uitgroei-
en tot de beste facilitaire leverancier én werkgever. De kritieke succesfactoren zijn dat de 
activiteiten voldoende winstgevend moeten zijn en dat de dienstverleningsactiviteiten kwalita-
tief op een hoog niveau staan. Hierbij spelen de volgende twee problemen: 
 
- Als gevolg van conjuncturele omstandigheden zijn enkele belangrijke klanten van de 

REC Groep in 2010 in financiële moeilijkheden gekomen. 
- Voor sommige vacatures bij de REC Groep is het in 2010 moeilijk geweest geschikt per-

soneel aan te trekken. In toenemende mate wordt personeel aangetrokken uit Oost-
Europese landen. Veel van deze werknemers die hun diensten aanbieden en worden 
aangenomen blijken achteraf niet te beschikken over de juiste documenten om in Neder-
land te mogen werken.  

 
Voor 2011 staan twee ontwikkelingen centraal: 
 
- Het doorzetten van de toepassing van het “Nieuwe Werken” - concept, waarbij medewer-

kers werkruimtes delen en gedeeltelijk thuis werken waardoor de vierkante meters kan-
toorruimte zullen afnemen. Doorvoeren van het “Nieuwe Werken” – concept dient voor de 
REC Groep evenwel ook te leiden tot het verhogen van het niveau van de facilitaire 
dienstverlening. 

- Een bezuinigingstrend bij opdrachtgevers als gevolg van de economische recessie waar-
door in toenemende mate bij contractonderhandelingen een prijsdrukkend effect ontstaat. 
 

De REC Groep wil op deze ontwikkelingen inspelen door het verder in de markt promoten 
van het facility solutions concept en door het investeren in de kwaliteit en de productiviteit 

van het personeel. 
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Deel 2  Organogram en beschrijving van twee voor de casus relevante  
  werkmaatschappijen 

 
 

2.1 Organogram Real Estate Care Groep  per 1 januari 2010 (gedeeltelijk) 

 
 
 

 
  

De hierboven genoemde werkmaatschappijen zijn volledige dochtermaatschappijen. En-
kele dochtermaatschappijen hebben deelnemingen in o.a. België, Frankrijk en Engeland. 
 
De hoofddirectie van de REC Groep bestaat uit: 
- De directeur-grootaandeelhouder die verantwoordelijk is voor het beleid en lange 

termijn strategie.  
- Een financieel directeur die onder meer verantwoordelijk is voor de periodieke ver-

slaglegging, waaronder de jaarrekening van Real Estate Care BV. 
- Een commercieel directeur die leiding geeft aan de werkmaatschappijen. 
 
Onder de hoofddirectie zijn twee stafafdelingen geplaatst. Finance en control is verant-
woordelijk voor de rapportages aan de hoofddirectie. Automatisering is verantwoordelijk 
voor het beheer van het ERP systeem binnen REC Groep. Alle werkplekken zijn voorzien 
van PC´s die via een netwerk (intranet) gekoppeld zijn aan een krachtige centrale com-
puter. Op deze centrale computer is een gekocht ERP-pakket geïnstalleerd voor het ver-
werken van alle gegevens zoals de projectadministraties, inkopen, urenverantwoordin-
gen, onderhanden werk, etc. De REC Groep beschikt over EDI faciliteiten voor plaatsen 
van bestellingen bij leveranciers en het invoeren van gegevens zoals uren.   
Met behulp van het ERP systeem worden de vele financiële en logistieke rapportages 
gegenereerd zoals bijvoorbeeld gespecificeerd per contract en/of werkmaatschappij en 
voor de gehele groep.  

 
De werkmaatschappijen hebben een directeur die resultaatverantwoordelijk is. Maande-
lijks rapporteren de werkmaatschappijen hun resultaten aan de hoofddirectie van Real 
Estate Care BV. Deze rapportages worden binnen 20 dagen na afloop van de maand 
opgesteld en bevatten de gerealiseerde omzet en brutowinst. Per kwartaal vindt een uit-
gebreidere rapportage plaats. 
Jaarlijks wordt in oktober een begroting opgesteld voor het komende jaar. Uitgangspunt 
bij de begroting is dat de activiteiten voldoende winstgevend moeten zijn en dat de 
dienstverlening kwalitatief op een hoog niveau staat. Nadat de begroting is goedgekeurd 
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en vastgesteld door de hoofddirectie van Real Estate Care BV mag de directeur van de 
werkmaatschappij de plannen uitvoeren in overeenstemming met de begroting. 
 
 
 Beschrijving van twee voor de casus relevante werkmaatschappijen 

 
2.2.1 REC Catering BV 

 
Algemeen 

REC Catering BV houdt zich bezig met het exploiteren van restaurants in bedrijven en instel-
lingen (waaronder Hogescholen en Universiteiten). Veelal zijn andere onderdelen van de 
REC Groep belast met de schoonmaak en het beheer van het gebouw waar de catering 
plaats heeft.  
 
De directeur van REC Catering BV geeft leiding aan de volgende afdelingen: 

- Planning en calculatie  
- Exploitatie restaurants  
- Inkoop 
- Centraal magazijn  
- Centrale keuken  
- Logistiek  
- Personeelszaken  
- Financiële administratie  

 
 
Exploitatie restaurants 

Exploitatie van restaurants in bedrijven en instellingen vindt plaats op contractbasis. Contrac-
ten hebben een looptijd variërend van 3 tot 15 jaar. 
Er zijn twee soorten contracten (A en B): 

- Bij contracten A wordt het veelal negatieve saldo van exploitatie van het restaurant 
(alle opbrengsten minus kosten) verrekend met de klant en verhoogd met een, per 
klant verschillende, vergoeding ten behoeve van REC Catering BV. 

- Bij contracten B ontvangt REC Catering BV een vast bedrag per maand en is de ex-
ploitatie van het restaurant verder voor rekening en risico van REC Catering BV. 

 
In de contracten A worden afspraken vastgelegd over de noodzakelijke voorzieningen op de 
locatie waar de catering wordt aangeboden zoals keukeninrichting en -apparaten. De keu-
kens, ruimten waarin de restaurants zijn gevestigd en inventarissen zijn eigendom van de 
opdrachtgever. 
 
De contracten B zijn vaak onderdeel van het door de REC Groep ontwikkelde facility soluti-
ons concept. 

 
In beide soorten contracten, die door de directeur worden geautoriseerd, worden verder af-
spraken gemaakt over het serviceniveau en het assortiment.  
Het serviceniveau betreft onder andere de openingstijden, het aantal en de kwalificaties van 
het in te zetten personeel. Het assortiment kan variëren van zeer luxe maaltijden tot eenvou-
dige broodmaaltijden. Afspraken worden gemaakt over het gebruik van gezonde ingrediën-
ten, halal ingrediënten, etc. 
In de contracten worden ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de schoonmaak, wie 
de schoonmaakactiviteiten uitvoert alsmede over de snelheid van het serveren van de maal-
tijden.  
Periodiek worden uitgebreide enquêtes gehouden onder de gebruikers van de restaurantfaci-
liteiten en de eigen personeelsleden. 
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De afdeling Exploitatie restaurants stelt het per restaurant benodigde personeel ter beschik-
king, waaronder een restaurantbeheerder. Het aantal medewerkers kan per locatie variëren 
van 3 tot circa 60 medewerkers. 
 
De hoogte van de prijzen in de restaurants worden per contract overeengekomen en worden 
per kwartaal aangepast op basis van indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Het afrekenen van de verstrekte consumpties met het personeel van de klant wordt door 
REC Catering BV verzorgd. Voor het afrekenen wordt gebruik gemaakt van een kasregister. 
Personeel van de klant betaalt elektronisch of contant. De contante dagomzet wordt dage-
lijks door de restaurantbeheerder gestort op een vaste bankrekening van REC Catering BV. 
 
Voor de meeste producten geldt een houdbaarheidsdatum. Er zijn centraal richtlijnen opge-
steld over de houdbaarheid van de verschillende producten en de controle hierop onder de 
verantwoordelijkheid van de restaurantbeheerder. Producten waarvan de houdbaarheidsda-
tum is verstreken worden op locatie weggegooid in afvalcontainers. Hoewel afval uit zowel 
milieu- als financieel oogpunt ongewenst is, is het ontstaan vaak onvermijdelijk omdat nee-
verkopen niet wenselijk zijn en de kwaliteit van de geleverde producten hoog moet zijn.  
 
De te verstrekken gerechten (maaltijden, hapjes en belegde broodjes) worden of op locatie in 
de restaurants bereid of in de centrale keuken van REC Catering BV. Dit is afhankelijk van 
de op locatie beschikbare mogelijkheden. Dit verschilt nogal per locatie. Er zijn locaties waar 
eigenlijk alleen iets opgewarmd kan worden terwijl op andere locaties een complete restau-
rantkeuken beschikbaar is waar een kok maaltijden van een hoog kwaliteitsniveau kan be-
reiden. 
 
Inkoop  
De restaurantbeheerders bestellen gerechten, dagverse ingrediënten en voorverpakte artike-
len bij de afdeling inkoop. 
Deze afdeling verzorgt de inkoop van de benodigde dagverse ingrediënten (zoals brood, 
groente, fruit, vlees, vis en zuivel) en voorverpakte artikelen (zoals diepvriesartikelen, fris-
drank en snoepgoed). Het volgende wordt opgemerkt: 
- De dagverse ingrediënten worden bij vaste leveranciers ingekocht tegen dagprijzen. 
- Voor de voorverpakte artikelen worden jaarcontracten met een vaste prijs afgesloten. 
 
De dagverse ingrediënten worden door de leverancier of afgeleverd bij de centrale keuken of 
rechtstreeks afgeleverd bij de restaurants. 
De voorverpakte artikelen worden op voorraad gehouden in het centraal magazijn van waar-
uit de restaurants worden bevoorraad. 
 
Logistiek 

Het vervoer van de in de centrale keuken bereide gerechten en voorverpakte artikelen ge-
beurt met eigen wagens. 
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2.2.2 REC Bouw en Onderhoud BV 

 
Algemeen 
REC Bouw en Onderhoud BV houdt zich bezig met nieuwbouw van kantoren en instellingen 
(waaronder Hogescholen en Universiteiten) en het onderhoud van deze objecten. 
 
De directeur van REC Bouw en Onderhoud BV geeft onder meer leiding aan de volgende 
afdelingen:  

- Acquisitie en Calculatie 
- Personeelszaken 
- Nieuwbouw en Onderhoud inclusief werkvoorbereiding en planning 
- Centraal magazijn (onderdelen, materialen en materieel zoals bouwkranen) 
- Financiële administratie 
- Inkoop 
 

 
Door de economische crisis staan de omzet en winst van REC Bouw en Onderhoud BV on-
der druk. 
De directeur van REC Bouw en Onderhoud BV heeft echter hoge verwachtingen van het 
door de REC Groep ontwikkelde facility solutions concept met betrekking tot het uitvoeren 
van opdrachten voor nieuwbouw en onderhoud.  
 
Personeelszaken 
Uit de begroting van de afdeling Nieuwbouw en Onderhoud blijkt hun personeelbehoefte. De 
afdeling Personeelszaken werft personeel. Na een positief gesprek met personeelszaken en 
medewerkers van de betrokken afdeling wordt een nieuwe werknemer een contract aange-
boden voor 1 jaar. Dit contract kan nog 2 jaar worden verlengd en vervolgens worden omge-
zet in een contract van onbepaalde tijd als betrokkenen dat wensen.  
De betaling is in overeenstemming met de Bouw-cao. De medewerkers krijgen een contract 
van REC Bouw en Onderhoud BV en worden vervolgens geplaatst op de afdeling Nieuw-
bouw en Onderhoud.  
 
Per opdracht worden de uren die medewerkers maken dagelijks vastgelegd met behulp van 
elektronische apparatuur. Deze uren worden na goedkeuring van de projectleider doorgege-
ven aan de financiële administratie voor de verdere doorbelasting. 
 
Nieuwbouw 
Alle opdrachten worden aangestuurd als projecten. Per opdracht is er dan ook altijd een pro-
jectleider en een uitvoerder. 
De projectleider coördineert samen met de werkvoorbereiding het project en is tevens belast 
met de inkoop. Daarnaast is de projectleider aanwezig bij bouwvergaderingen; hij zit deze 
ook voor. De werkvoorbereider moet planningen maken en de inkoop van materiaal plannen. 
Hij communiceert met de uitvoerder op het werk onder andere over de voortgang van het 
werk, welke leveringen van materialen kunnen plaatsvinden en de inzet van personeel. De 
uitvoerder is permanent aanwezig op de bouwplaats en houdt toezicht op het project. Het 
operationele personeel bestaat uit de werklieden op de bouwplaatsen. 
De contracten voor nieuwbouw zijn altijd gebaseerd op aangenomen werk.  
In de nieuwbouwcontracten worden ook afspraken vastgelegd over de facturering en betaling 
per bouwfase. 
Als een klant de nieuwbouwopdracht wil veranderen nadat het contract is gesloten dan moet 
er een aanvullend contract worden gesloten waarin de aanvullende afspraken worden vast-
gelegd.  
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Onderhoud 

In de laatste jaren is REC Bouw en Onderhoud BV vooral actief als totaaldienstverlener voor 
Hogescholen en Universiteiten en hanteert hierbij het door de REC Groep ontwikkelde facility 
solutions concept.  

Met de klant worden, na een voorafgaande bouwkundige inspectie, contracten gesloten voor 
het onderhoud. In de contracten zijn jaarbegrotingen voor het onderhoud opgenomen. Dit 
kan nagenoeg alle onderhoudswerkzaamheden betreffen. Zo is een contract gesloten met 
een Technische Universiteit voor een enorm campusterrein met 60 panden. De panden zijn 
tussen de 20 en de 70 jaar oud en vergen dus nogal wat onderhoud. Het contract heeft een 
looptijd van vijf jaar. Het onderhoudsteam onder leiding van een projectleider is daar nu da-
gelijks aanwezig met een basisteam van twaalf medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het onderhoud aan glas, gevels, zonwering, daken en loodgieterswerkzaamheden. Dat vergt 
een goede planning en een aparte aanpak, want het onderwijs, het onderzoek en het leven 
op de campus, waar dagelijks ruim 18.000 mensen zijn, moet wel doorgaan! 
Onderhoud wordt binnen de begroting uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de op-
drachtgever. Maandelijks worden per contract overzichten verstrekt waarin de begrote en 
werkelijke onderhoudskosten worden vergeleken. Overschrijding van de begroting is niet 
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Na goedkeuring kunnen 
er overschrijdingen zijn door meerwerk. Ook de afspraken over meerwerk worden contractu-
eel vastgelegd. 
In de contracten is een tarief per gewerkt uur afgesproken. Verder worden alle materialen die 
worden verbruikt doorbelast tegen inkoopprijs met een opslag. Contractueel is afgesproken 
bij welke leverancier de materialen worden ingekocht.  
Contracten zoals bij de Technische Universiteit worden vaak ook bij andere klanten gesloten. 
Uitgangspunt bij alle contracten is dat alle uren en materialen aan de opdrachtgever worden 
doorberekend. 
 
 
Inkoop 

De afdeling inkoop verzorgt de inkopen overeenkomstig de directierichtlijnen. Uit de planning 
blijkt welke productiemiddelen en materialen nodig zijn. De subafdeling planning bepaalt het 
tijdstip van aflevering alsmede de locatie. 
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Deel 3  Accountantsorganisatie Careful 
 

Accountantsorganisatie Careful is vanaf 2008 belast met de controle van de jaarrekening van 
Real Estate Care BV. 
 
Careful is een middelgrote accountantsorganisatie en is in het bezit van een vergunning van 
de AFM voor het uitvoeren van de wettelijke controle van organisaties van niet openbaar 
belang. 
 

Accountant X is eindverantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van Real Estate 
Care BV. De dochter van accountant X gaat trouwen met een bekende Nederlander. Het 
huwelijk gaat gevierd worden met een groots huwelijksfeest. De bruidegom heeft X gevraagd 
om dit huwelijksfeest te organiseren. 
 
Verzoek 
De directeur-grootaandeelhouder van Real Estate Care BV heeft aan accountant X, vooraf-
gaande aan de start van de jaarrekeningcontrole 2010, het onderstaande verzoek gedaan: 
 
Zou accountant X, gelet op de moeilijke marktomstandigheden waar de Real Estate Care 
Groep zich in bevindt, de catering van het huwelijksfeest niet willen uitbesteden aan REC 
Catering BV? 

 
Aantekening 
Een lid van het controleteam van Real Estate Care BV heeft onder andere de volgende aan-
tekening gemaakt in het controledossier 2010: 
 
“In de concept jaarrekening 2010 is onder de Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
melding gemaakt van diverse claims en aansprakelijkheidskwesties. In voorgaande jaarre-
keningen ontbrak deze melding.” 
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Deel 4    Conceptjaarrekening 2010 van REAL ESTATE CARE BV (gedeeltelijk) 

 

Geconsolideerde balans (x € 1.000) 
(vóór resultaatbestemming) 

 
 

 Toelichting 31-12-2010 31-12-2009 

Vaste activa    

Materiële vaste activa 1) 93.532 85.104 

Financiële vaste activa 2) 4.875 4.930 

  98.407 90.034 

Vlottende activa    

Voorraden 3) 4.693 4.727 

Handelsdebiteuren 4) 188.885 167.496 

Overige vorderingen en overlopende activa  11.117 19.227 

Liquide middelen  116.731 125.228 

  321.426 316.678 

    

Balanstotaal  419.833 406.712 

    

Groepsvermogen 5) 183.153 182.460 

Voorzieningen    

Pensioenen  1.322 1.447 

Belastingen 6) 3.514 2.389 

Overig 7) 238 330 

  5.074 4.166 

Kortlopende schulden    

Leveranciers  34.096 38.167 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  90.250 87.204 

Overige schulden en overlopende passiva 8) 107.260 94.715 

  231.606 220.086 

    

Balanstotaal  419.833 406.712 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening  (x € 1.000) 
 

                                                    Toelichting  2010  2009 

Bedrijfsopbrengsten   1.052.106  1.021.899 

      

Bedrijfskosten      

Kosten van (hulp)materialen  67.679  65.834  

Uitbesteed werk en andere externe 
kosten 

 178.865  154.133  

Personeelskosten  691.238  684.069  

Afschrijving materiële vaste activa   9) 16.052  16.555  

Terugneming bijzondere 
waardevermindering 

 
10) 

 
- 582 

 
 

- 
 

Overige bedrijfskosten  52.647  55.229  

   -1.005.899  - 975.820 

Bedrijfsresultaat   46.207  46.079 

      

Financiële baten en lasten      

Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

 851  848  

Rentelasten en soortgelijke kosten  - 183  -   70  

   668  778 

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening voor belastingen 

  
 

46.875 
 

 
46.857 

Belastingen   - 12.464  - 13.098 

   34.411  33.759 

Resultaat op deelnemingen   399  456 

Resultaat na belastingen   34.810  34.215 

Aandeel derden   - 925  - 916 

Nettowinst   33.885  33.299 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en overeenkomstig het Burger-
lijk Wetboek, boek 2 titel 9 alsmede de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving.    
 
Grondslagen voor consolidatie 
In de consolidatie zijn betrokken de financiële gegevens van Real Estate Care BV  en die 
deelnemingen waarin zij direct of indirect meer dan 50% van het aandelenkapitaal houdt en 
waarover zij de feitelijke zeggenschap heeft. De consolidatie geschiedt volgens de grondsla-
gen van balanswaardering en resultaatbepaling van de moedermaatschappij. De resultaten 
van overgenomen vennootschappen worden in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
opgenomen vanaf het moment van toetreding. De belangrijkste leveranties en dienstverle-
ningen tussen groepsmaatschappijen onderling zijn zowel uit de omzet als uit de overige 
cijfers van de winst- en verliesrekening geëlimineerd. 
 
Acquisities 
In 2010 zijn de beveiligingsactiviteiten van EST Total Care BV overgenomen. Het gaat hier 
om een omzetvolume van ruim € 40 miljoen en een personeelsbestand van 1.000 man. De 
activiteiten zijn in de loop van 2010 geïntegreerd in de betreffende REC Beveiligingsbedrij-
ven. De overname is geheel gefinancierd uit eigen middelen. Het juridische en economische 
eigendom is verworven begin maart 2010; de resultaten zijn met terugwerkende kracht tot 1 
januari voor rekening van de groep gekomen. Per deze datum zijn de cijfers in de groeps-
jaarrekening van Real Estate Care BV opgenomen.  
In België heeft de overname van Luykx BVBA* plaatsgevonden door de aankoop van 100% 
van de aandelen. De activiteiten van Luykx BVBA en haar dochtermaatschappijen zijn te 
vergelijken met die van de REC Groep. Het gaat hier om een omzetvolume van € 65 miljoen 
en een personeelsbestand van 1.300 man. De activiteiten zullen grotendeels in de loop van 
2011 geïntegreerd worden in de betreffende Real Estate Care bedrijven in België. De over-
name is geheel gefinancierd uit eigen middelen. Het juridische en economische eigendom is 
verworven per 1 oktober 2010; de resultaten komen met ingang van deze datum voor reke-
ning van de groep. Per deze datum zijn de cijfers in de groepsjaarrekening van Real Estate 
Care BV opgenomen. 
 
Vreemde valuta 

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers per balans-
datum. De winst-en-verliesrekeningen van dochterondernemingen die niet de euro als valuta 
hanteren, worden omgerekend tegen de wisselkoers per balansdatum. Koersverschillen 
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de overige reserves gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* BVBA is een Belgische rechtsvorm die te vergelijken is met de Nederlandse BV.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 
 
Goodwill 

Goodwill betreft het verschil tussen de verkrijgingprijs en de nettovermogenswaarde van de 
verworven dochtermaatschappij of deelneming op moment van acquisitie. De betaalde 
goodwill wordt volledig ten laste van het eigen vermogen gebracht. 
 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met op 
deze basis berekende lineaire afschrijvingen. 
 
Financiële vaste activa 
De waardering van de deelnemingen geschiedt op basis van kostprijs respectievelijk netto-
vermogenswaarde. Deze laatste is berekend op basis van de voor de groep geldende waar-
deringsgrondslagen. De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige 
vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor 
zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Bijzondere waardeverminderingen 

Real Estate Care BV beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast 
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica-
ties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien de 
boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde, is sprake van een bijzon-
dere waardevermindering.    
 
Voorraden 

De voorraden materialen en handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere 
marktwaarde. Bij de waardering van de voorraden is rekening gehouden met een risico van 
incourantie. Positieve resultaten op onderhanden projecten in opdracht van derden worden 
naar rato van de stand der werkzaamheden als gerealiseerd beschouwd, verwachte verlie-
zen worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als last verwerkt. 
 
Handelsdebiteuren en overige vorderingen  

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor 
zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, 
staan deze ter vrije beschikking. 
 
Voorzieningen 

De voorziening voor pensioenen is gebaseerd op de verplichtingenbenadering. De voorzie-
ning voor belastingen heeft betrekking op belastingverplichtingen welke in de toekomst zul-
len ontstaan als gevolg van verschillen tussen commerciële en fiscale waardering van be-
paalde activa en passiva. Deze verplichtingen zijn berekend op basis van het belastingtarief 
per balansdatum. 
De overige voorzieningen zijn gevormd voor risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoe-
ring. 
 
Schulden 

De verplichtingen op korte termijn zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke 
gelijk is aan de nominale waarde. De REC Groep bezit geen langlopende schulden. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Bedrijfsopbrengsten 
De in de winst-en-verliesrekening begrepen bedrijfsopbrengsten zijn de opbrengsten van aan 
derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan afnemers toegestane kortin-
gen. Gefactureerde omzet op lopende projecten wordt als omzet verantwoord naar gelang 
deze, de stand der werkzaamheden in acht genomen, als gerealiseerd kan worden be-
schouwd. 
 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
De in de winst-en-verliesrekening verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn be-
rekend op basis van een vast percentage van de kostprijs. 
 
Financiële baten en lasten 

De rentebaten en rentelasten betreffen de van derden ontvangen respectievelijk aan derden 
betaalde interest. 
 
Belastingen over bedrijfsresultaat 

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het commerciële resultaat vóór belastin-
gen, rekening houdend met fiscale aftrekposten en fiscaal niet aftrekbare kosten. Het ver-
schil tussen de belasting over het resultaat volgens de winst-en-verliesrekening en de belas-
ting over het fiscale resultaat komt ten laste, respectievelijk ten gunste van de daarvoor ge-
troffen voorziening voor belastingen. De belastingdruk in de onderscheidende bedrijfsonder-
delen is conform de geldende reguliere tarieven.  
 
 

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
1. 
 

Materiële vaste 
activa  

(x € 1.000) 

Bedrijfsgebou-
wen en terreinen 

Machines  
en installaties 

Andere vaste 
bedrijfsmidde-
len 

Activa in 
uitvoering 

Totaal 

      

Begin boekjaar      

Aanschaffingswaarde 47.062 20.833 65.571 12.827 146.293 

Cum. afschrijvingen en  
waardeverminderingen 

-12.044 -15.478 -33.667 - -61.189 

Boekwaarde 35.018 5.355 31.904 12.827 85.104 

      

Mutaties in boekwaarde      

Investeringen 626 2.283 10.625 12.413 25.947 

Wijziging in consolidatie-
kring 

- 283 367 - 650 

Desinvesteringen -56 -471 -2.098 - -2.625 

Afschrijvingen -1.983 -2.543 -11.600 - -16.126 

Terugneming bijzondere 
 waardevermindering 

582 - - - 582 

Saldo -831 -448 -2.706 12.413 8.428 

      

Eind boekjaar      

Aanschaffingswaarde 47.632 22.817 71.111 25.240 166.800 

Cum. afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

-13.445 -17.910 -41.913 - -73.268 

Boekwaarde 34.187 4.907 29.198 25.240 93.532 
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2. 
 

Financiële vaste activa 
(x € 1.000) 

Andere deelnemingen Overige vorderingen Totaal 

    

Saldo begin boekjaar 412 4.518 4.930 

Aandeel in resultaat 349 - 349 

Ontvangen dividenden -330 - -330 

Mutaties per saldo - -74 -74 

Saldo eind boekjaar 431 4.444 4.875 

 

In de overige vorderingen per 31 december 2010 is opgenomen een bedrag van € 3.439.000 
aan latente belastingvorderingen, gewaardeerd tegen het toepasselijke belastingtarief. (31 
december 2009: € 2.911.000). De vordering wordt in een periode van 5-10 jaar gerealiseerd. 
De verliesverrekening van een 100% Engelse groepsmaatschappij is niet gewaardeerd. De-
ze rechten op onbeperkte, voorwaartse verliescompensatie betreffen verliezen uit 2007 van 
in totaal 2,2 miljoen Britse pond (GBP). 
 
3. 
 

Voorraden 
(x € 1.000) 

Einde boekjaar Einde vorig boekjaar 

   

Materialen en handelsgoederen 4.693 4.727 

Onderhanden projecten  in opdracht van derden - - 

 4.693 4.727 
 

Het saldo Onderhanden projecten ad € 2,6 miljoen negatief is opgenomen onder de Kortlo-
pende schulden.  
 
4. 
 

Handelsdebiteuren 
(x € 1.000) 

Einde boekjaar Einde vorig boekjaar 

   

Saldo 195.545 173.171 

Voorziening dubieuze vorderingen -6.660 -5.675 

 188.885 167.496 

 
5. 
 

Groepsvermogen 
(x € 1.000)  2010  2009 

Saldo begin boekjaar  182.460  153.134 

Betaalde goodwill -32.060  -3.478  

Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen 34  518  

Totaal rechtstreekse vermogensmutaties -32.026  -2.960  

Toevoeging uit de nettowinst volgens voorstel 
winstbestemming 

 
31.785 

 
 

31.299 
 

Totaalresultaat  -241  28.339 

Mutatie aandeel derden  934  987 

Saldo eind boekjaar  183.153  182.460 
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In het groepsvermogen is opgenomen het aandeel derden van € 12 miljoen (ultimo 2009  
€ 11 miljoen). 
De Reserve koersverschillen bedraagt ultimo boekjaar €  1,3 miljoen negatief. 
 
6. 
 

Voorziening voor belasting 
(x € 1.000) 

2010 2009 

   

Saldo begin boekjaar 2.389 1.913 

Mutatie i.v.m. verschil tussen commercieel en fiscaal resultaat 1.125 476 

Saldo eind boekjaar 3.514 2.389 

 

De voorziening voor belastingen heeft betrekking op verschillen tussen commerciële en fis-
cale waardering. De voorziening voor belastingen wordt berekend op basis van het toepas-
selijk belastingtarief per balansdatum en is overwegend langlopend van aard. 
 
 
7. 
 

Overige voorzieningen 
(x € 1.000) 

2010 2009 

   

Saldo begin boekjaar 330 421 

Mutaties -92 -91 

Saldo eind boekjaar 238 330 

 
 
8. 
 

Overige schulden en overlopende passiva 
(x € 1.000) 

Einde boekjaar Einde vorig boekjaar 

   

Schulden 25.613 10.408 

Onderhanden werken in opdracht van derden 2.581 10.706 

Overlopende passiva 79.066 73.601 

 107.260 94.715 

 
 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan ter zake van huur en leasing. De jaarlijkse 
verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen ultimo 2010 circa € 8,1 miljoen (ultimo 2009 
circa € 5,9 miljoen). Ten behoeve van derden zijn bankgaranties afgegeven tot een bedrag 
van ultimo 2010 € 20,8 miljoen (ultimo 2009 € 16,2 miljoen), alsmede ten behoeve van het 
WAO/WGA-eigen-risicodragerschap van diverse werkmaatschappijen een ongelimiteerde 
garantie. 
Ultimo 2010 zijn er (vervangings)investeringsverplichtingen aangegaan voor ongeveer € 20,0 
miljoen (ultimo 2009 € 30,0 miljoen), waaronder begrepen een nieuw ERP-pakket. 
Ultimo boekjaar zijn door opdrachtgevers als ook namens Real Estate Care BV diverse 
claims en/of aansprakelijkheidskwesties ingediend. De uitkomsten en/of omvang van deze 
kwesties zijn voor zover mogelijk gewaardeerd in de jaarrekening, maar daarnaast is er nog 
een aantal kwesties waarvan de uitkomst thans niet in te schatten is. Om die reden heeft 
hiervan geen waardering plaats kunnen vinden. De mogelijke gevolgen zouden van materië-
le invloed kunnen zijn. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
9.  
 

Afschrijving materiële vaste activa  

(x € 1.000)  
2010 2009 

   
Afschrijving materiële vaste activa 16.126 16.373 
Resultaat op verkochte materiële vaste activa -  74 182 

 16.052 16.555 
 
10. 
 

Terugneming bijzondere waardevermindering 

  

 

Deze terugneming betreft de bijzondere waardevermindering die eind 2008 op een complex 
opslagruimtes bij vestigingen in België is doorgevoerd. Verbeterde economische vooruitzich-
ten voor deze activa door de overname van Luykx BVBA zijn aanleiding geweest eind 2010 
een terugneming van de bijzondere waardevermindering in de jaarrekening te verantwoor-
den. De omvang van de terugneming ad € 582.000 wordt volledig verklaard uit het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde van de opslagruimtes per eind 2010. 
 
 

Uit de toelichting op de vennootschappelijke balans: 
 
 
Eigen vermogen (x € 1.000) 31 december 2010 31 december 2009 
   
Geplaatst aandelenkapitaal 59 59 
Agioreserve 29.529 29.529 
Overige reserves 109.809 110.536 
Onverdeelde winst 31.785 31.299 

 171.182 171.423 
 
 
 
Financiële vaste activa (x € 1.000) 
 
Deelneming in groepsmaatschappijen 2010 2009 
   
Saldo begin boekjaar 30.364 34.620 
Betaalde goodwill -32.060 -3.478 
Aandeel in resultaat 33.599 31.704 
Ontvangen dividend - 2.500 - 33.000 
Koers- en omrekeningsverschillen 34 518 
Overige mutaties 18 - 

Saldo eind boekjaar 29.455 30.364 
 
 

Overige gegevens 
 
Winstbestemming 
 
De directie heeft voorgesteld de nettowinst ad € 33.885.497 als volgt te verwerken: 
Dividenduitkering    €    2.100.000 
Toevoeging aan overige reserves  €  31.785.497  


