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Bij de voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) 09:00 uur tot 
10:30 uur 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. 

Bij het maken van de vragen van de ochtendzitting (10:30 tot 13:00 uur) en 

middagzitting (14:00 tot 16:30 uur) geldt het volgende: 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en 

hulpmiddelen: 

o Handboek 2019 Deloitte en/of Handboek 2019 E&Y en/of KPMG 
Jaarboek 2018/2019; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor 
eigen risico. 

o Regelgeving Accountancy (HRA) 2019; een eerdere druk is toegestaan, 
maar wel voor eigen risico. 

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

Alle antwoorden dienen op tentamenpapier te worden gemaakt.  
  
Wanneer in de motivatie naar wet- en regelgeving wordt gevraagd, moet deze zo 
specifiek en volledig mogelijk zijn; dus artikelnummer, lidnummer, letter, alineanummer 
etc. etc.  

- Het kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 

- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, 

tenzij anders is aangegeven 

- Alleen toegelichte berekeningen worden meegenomen in de beoordeling, 

tenzij anders is aangegeven 

- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling 

meegenomen 

- Vermeld bij verwijzingen naar de HRA artikelnummer, alineanummer en 

eventuele subnummers 

- Vermeld bij verwijzingen naar wetteksten en regelgeving zoals RJ, 

artikelnummers, lidnummer en letter 

- Alleen volledige verwijzingen naar wetteksten worden in de beoordeling 

meegenomen 

- Geef bij journaalposten duidelijk aan of het een balanspost (B) of een post van 

de winst-en-verliesrekening (W&V) betreft. 

Pauze (tussen 13:00 en 14:00 uur) 

De casus moet tijdens de pauze tussen ochtend- en middagzitting in de 

examenruimte blijven. 

 

Redactiecommissie OAT  



2 
 

 

Overlegorgaan van HBO-scholen 

met een accountancy-opleiding 

 

 

 

Secretariaat:  

Heidelberglaan 15 

3584 CZ Utrecht  

 

 

 

 

 

LANDELIJK EXAMEN - OAT 

 

 

De Carexcel Groep 

Casus 

 

Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 

Datum: 14 januari 2020 

 
Tijd: 09.00 – 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 

 10.30 – 13.00 uur ochtendzitting 

 13.00 – 14.00 uur pauze 

 14.00 – 16.30 uur middagzitting  

 

 



3 
 

Inhoud 
Deel 1 Bedrijfsbeschrijving De Carexcel Groep........................................................................... 4 

Inleiding ............................................................................................................................................. 4 

1. Algemene organisatorische uitgangspunten ................................................................................. 5 

1.1 Missie en actuele ontwikkelingen ........................................................................................... 5 

1.2 Risicomanagement ................................................................................................................. 5 

1.3 Milieumanagement ................................................................................................................. 6 

1.4 Corporate Governance en integriteit ...................................................................................... 6 

2. Activiteiten op hoofdkantoor .......................................................................................................... 6 

2.1 Marketing ................................................................................................................................ 6 

2.2 Inkoop ..................................................................................................................................... 7 

2.3 Personeelszaken .................................................................................................................... 7 

2.4 ICT .......................................................................................................................................... 8 

2.5 Administratie ........................................................................................................................... 8 

3. Activiteiten Dealers ........................................................................................................................ 8 

3.1 Verkoop van nieuwe auto’s en de daarbij behorende inruil ................................................... 8 

3.2 Verkoop van gebruikte auto’s ................................................................................................. 9 

3.3 Onderhoud en reparatie ......................................................................................................... 9 

4. Schadeherstelbedrijven ............................................................................................................... 10 

4.1 Opdrachtaanvaarding ........................................................................................................... 10 

4.2 Uitvoering schadeherstel ...................................................................................................... 10 

4.3 Facturatie .............................................................................................................................. 11 

5. Activiteiten Leasing ..................................................................................................................... 11 

Deel 2 Accountantsorganisatie Fast Audit ................................................................................. 12 

Deel 3 CONCEPT JAARREKENING 2018 van Carexcel Groep (gedeeltelijk) ......................... 13 

GECONSOLIDEERDE BALANS  (voor resultaatbestemming, bedragen * € 1.000) ..................... 13 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  (bedragen * € 1.000) ......................... 14 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  (bedragen * € 1.000) ...................................... 15 

TOELICHTING ................................................................................................................................ 16 

Bijlage 1: Risicobeheersingsmodel binnen Carexcel Groep: COSO ICF 2013 .............................. 25 

 

  



4 
 

Deel 1 Bedrijfsbeschrijving De Carexcel Groep 

Inleiding 
De Carexcel Groep is in 1985 opgericht. De Carexcel Groep bestaat uit Carexcel 

Holding B.V. en de volgende groepsonderdelen: 

- Dealers 

- Leasing 

- Schadeherstelbedrijven 

De Dealers houden zich bezig met de verkoop, reparatie en onderhoud van een 

vijftal merken personenauto’s en lichte bedrijfswagens te weten Austin, Dauphin, 

NSU, Reliant en Rover. Het groepsonderdeel Leasing houdt zich bezig met 

leaseactiviteiten. De Schadeherstelbedrijven repareren schades voor onder andere 

de klanten van de dealers. 

De organisatie heeft sinds 1985 een sterke groei doorgemaakt. De Carexcel Groep 

bestond eind 2018 uit 41 dealers, één op het hoofdkantoor gevestigde 

leasemaatschappij en acht schadeherstelbedrijven (zie figuur 1). De op het 

hoofdkantoor gevestigde directie bestaat uit de algemeen directeur en de financieel 

directeur. Op het hoofdkantoor bevinden zich ook ondersteunende afdelingen, zoals 

Marketing, Inkoop, ICT, Personeelszaken (HRM) en Administratie, die activiteiten 

uitvoeren voor de groepsonderdelen. De Schadeherstelbedrijven en Dealers hebben 

een eigen plaatselijke directeur.  

 

Figuur 1. Organogram van de Carexcel Groep 
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1. Algemene organisatorische uitgangspunten 
In deze paragraaf worden de volgende algemene organisatorische uitgangspunten 

behandeld: 

1.Missie en actuele ontwikkelingen 

2.Risicomanagement 
3.Milieumanagement 
4.Corporate Governance en integriteit. 

1.1 Missie en actuele ontwikkelingen 

De missie van Carexcel Groep is: “Carexcel beweegt mensen”. Mensgericht is voor 

de Carexcel Groep een belangrijk woord. Het betekent, dat de Carexcel Groep altijd 

de behoeften van de klant centraal stelt. Alle bedrijven doen dat door lokale focus te 

hebben. De groepsstructuur is hierin ondersteunend. Zo wil de Carexcel Groep groter 

worden door klein te blijven. Een klant kan van de Carexcel Groep betrouwbaarheid, 

betrokkenheid, goed werk, een warm welkom en een uitgebreid dienstenpakket 

verwachten.  

In 2018 bedroeg het aantal verkochte nieuwe personenauto’s bij de Carexcel Groep 

12.052 stuks, een toename ten opzichte van de 10.354 stuks in 2017 (+16%). Vooral 

de verkoop van elektrische auto’s nam in 2018 sterk toe. Voor lichte bedrijfswagens 

bedroeg het verkochte aantal in 2018 2.174 stuks, ten opzichte van de 1.851 stuks in 

2017, een stijging van 17%. In onderstaande tabellen is het verloop van de omzet en 

brutomarge weergegeven over de afgelopen 3 jaren voor de drie groepsonderdelen. 

Tabel 1. Omzet van de groepsonderdelen (bedragen in 1.000.000 euro) 

 2018  2017  2016  

Dealers 557,7 94% 522,4 94% 516,0 95% 

Leasing 90,6 15% 79,6 14%  69,0 13% 

Schadeherstelbedrijven 17,2  3% 15,3  3% 15,2  3% 

Intercompany -71,3 -12% -60,5 -11% -59,9 -11% 

Totaal groep 594,2 100% 556,8 100% 540,3 100% 

 

Tabel 2. Brutomarge van de bedrijfsonderdelen (bedragen in 1000.000 euro) 

 2018  2017  2016  

Dealers 71,6 76% 69,4 79% 64,9 78% 

Leasing 13,0 14% 9,9 11% 9,7 12% 

Schadeherstelbedrijven 9,7 10% 8,8 10% 8,5 10% 

Intercompany -0,3 0% -0,2 0% -0,2 0% 

Totaal groep 94,0 100% 87,9 100% 82,9 100% 

1.2 Risicomanagement 

De belangrijkste financiële risico’s voor de Carexcel Groep zijn het debiteurenrisico 
en mogelijke fraudes bij de inruil en verkoop van ingeruilde auto’s. Fraudes kunnen 
bijvoorbeeld ontstaan wanneer verkopers auto’s van bevriende relaties tegen een 
hogere prijs inruilen dan de werkelijke waarde of wanneer ze deze tegen een lagere 
prijs dan de werkelijke waarde aan bevriende relaties verkopen. Om fraude te 
voorkomen, wordt bij handelstransacties software benut die een transparant 
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biedingsproces borgt, waarbij ingeruilde auto’s aan handelaren worden toegewezen 
via een veiling, waardoor functiescheiding ontstaat tussen het aanbieden van auto’s 
en de daadwerkelijke verkoop. Het risico van debiteurenincasso speelt met name bij 
grote transacties met zakelijke klanten.  

1.3 Milieumanagement 

De directie van de Carexcel Groep voelt zich betrokken bij de samenleving en wil dan 
ook het ontstaan van afval terugdringen en ervoor zorgen dat eventueel afval 
betrouwbaar conform de milieuwetgeving wordt verwerkt. De hoofd directie gaat er 
van uit dat de directeuren van de groepsonderdelen dit beleid goed zullen uitvoeren. 
In de hele Carexcel Groep wordt het afval door één afvalverwerker ingezameld. De 
afvalstromen worden zoveel mogelijk zorgvuldig gescheiden, de volumes nauwkeurig 
gemeten, met als doel het terugdringen van de afvalstroom. In een garagebedrijf is 
sprake van een veelheid van milieubedreigende vloeistoffen en vluchtige stoffen. Dit 
geldt niet alleen voor de werkplaatsen van de dealers waar reparatie en onderhoud 
plaatsvindt, maar zeker evenzeer voor de schadeherstelbedrijven. De dealers en 
schadeherstelbedrijven beschikken over het door de overheid verstrekte “Erkend 
Duurzaam” certificaat.  

1.4 Corporate Governance en integriteit 

Hoewel de Carexcel Groep geen beursgenoteerde onderneming is, wordt wel 
degelijk gewerkt in lijn met de Nederlandse Corporate Governance code. De 
Carexcel Groep beschikt over een raad van commissarissen, die een brede 
professionele achtergrond hebben op onder andere financieel gebied en binnen de 
automotive branche in de breedste zin van het woord. Deze commissarissen zien toe 
op het belang van de onderneming, zodat de onderneming op duurzame wijze 
levensvatbaar is en blijft. De principes van de Nederlandse Corporate Governance 
code worden waar mogelijk toegepast. 
De Carexcel Groep hecht aan integriteit en wenst geen fraude en bedrog in haar 
organisatie. Mocht dit incidenteel toch blijken, dan volgt voor de fraudeur per direct 
ontslag. De Carexcel Groep kent een gedragscode die wordt uitgedragen in de 
arbeidscontracten, in de personeelsgids en waarop in de praktijk wordt toegezien.  

2. Activiteiten op hoofdkantoor 
Op het hoofdkantoor vinden onder andere de volgende activiteiten plaats: 

- Marketing 
- Inkoop 
- Personeelszaken 
- ICT 
- Administratie. 

2.1 Marketing  

De marketingafdeling op het hoofdkantoor heeft een belangrijke rol in het 

coördineren en ondersteunen van de lokale verkoopactiviteiten, verzorgt mailingen 

aan klanten (op papier of waar mogelijk digitaal) en doet het beheer van de website. 

Op de website bevindt zich informatie over de aangeboden automerken (prijzen, 

acties en modellen) en de actuele voorraad nieuwe en tweedehandsauto’s die bij de 

dealers aanwezig zijn. De gemiddelde marge op een nieuwe auto is beperkt en 
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beweegt zich voor de Carexcel Groep tussen de € 200 en € 2.000. Regelmatig 

vinden er speciale centraal gecoördineerde verkoopacties plaats om de afzet te 

stimuleren al dan niet in samenwerking met de importeurs. Vooral het steeds 

wisselende fiscale beleid in het kader van bijtelling van de overheid is aanleiding voor 

acties. Tabel 3 laat de fiscale bijtelling zien voor de zakelijke rijders van leaseauto’s.  

Terwijl in 2017 de “gewone” auto’s voor de zakelijke gebruiker een standaard 

bijtelling van 22% kenden, hadden elektrische auto’s een bijtelling van 0%. In 2018 is 

de bijtelling voor elektrische auto’s verhoogd tot 4%. De verwachting is dat voor 2019 

de bijtelling voor zowel brandstof- als elektrische auto’s verder verhoogd gaat 

worden. 
 

Tabel 3 Fiscale bijtelling over de cataloguswaarde voor zakelijke rijders. 

 

CO2 uitstoot in 
gram per kilometer 

Bijtelling voor 
zakelijke rijder in 
2017 

Bijtelling voor 
zakelijke rijder in 
2018 

0 0 % 4 % 

Meer dan 0 22% 22 % 

 

De afdeling Marketing van de Carexcel Groep probeert voeling te houden met het 

politieke krachtenveld en heeft in de laatste maanden van 2018 nog geprobeerd de 

afzet voor elektrische auto’s te stimuleren door de afdeling inkoop voor de dealers 

een extra voorraad auto’s te laten bestellen bij de fabrikanten.  

2.2 Inkoop 

De afdeling Inkoop sluit na autorisatie door de directie inkoopcontracten af met de 

importeurs van de automerken en de leveranciers van onderdelen en materialen 

zoals bijvoorbeeld oliefilters, smeerolie en radio’s. De Carexcel Groep heeft bij de 

auto-importeurs bedongen dat de inkoopschulden pas na 6 maanden hoeven te 

worden voldaan. De contracten met auto-importeurs kennen vaak oplopende 

kwantumkortingen indien de Carexcel Groep binnen een bepaald jaar contractueel 

overeengekomen hoeveelheden weet af te nemen. De Carexcel Groep heeft geen 

centrale voorraad, de voorraad bevindt zich bij de dealers en schadeherstelbedrijven. 

2.3 Personeelszaken 

Binnen de Carexcel Groep wordt gewerkt met standaard functieomschrijvingen en 

salarisschalen. De directeuren en autoverkopers kunnen daarnaast aanspraak 

maken op een bonusregeling. De directeur krijgt deze bonus indien de totale omzet 

groter is dan de aan het begin van het jaar met de hoofddirectie afgesproken target. 

De autoverkopers krijgen een bonus indien ze meer omzet behalen dan hun 

persoonlijke target. Het personeel in de werkplaats van de dealers en de 

schadeherstelbedrijven ontvangt toeslagen voor overwerk en voor werken in het 

weekend. 
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2.4 ICT 

Alle vestigingen zijn door middel van datacommunicatie verbonden met een 
serverpark dat zich bij een extern hostingcentrum bevindt. De dealers en 
schadeherstelbedrijven maken voor hun activiteiten gebruik van dezelfde software.  

2.5 Administratie 

Via intranet maakt de hele organisatie gebruik van hetzelfde 
managementinformatiesysteem. Op die manier wordt er binnen de organisatie één 
taal gesproken. Performance-indicatoren en financiële informatie worden zo 
vergelijkbaar over de hele breedte van de organisatie. De administratie bij de dealers 
en schadeherstelbedrijven is onder andere verantwoordelijk voor een betrouwbare 
vastlegging van de gegevens over de bedrijfsprocessen bij deze bedrijven en het 
tijdig en betrouwbaar verstrekken van deze gegevens aan de administratie op het 
hoofdkantoor. De administratie op het hoofdkantoor kan met behulp van deze 
gegevens de door de directie gevraagde rapportages opstellen. 
 

3. Activiteiten Dealers 
De dealers worden geleid door een directeur die leiding geeft aan de volgende 

afdelingen: 

 Verkoop / Showroom 

 Receptie 

 Magazijn 

 Werkplaats 

 Administratie 

Bij de dealers vinden onder andere de volgende bedrijfsprocessen plaats: 

 Verkoop van nieuwe auto’s en de daarbij behorende inruil (zie 3.1) 

 Verkoop van gebruikte auto’s (zie 3.2) 

 Onderhoud en reparatie (zie 3.3). 

3.1 Verkoop van nieuwe auto’s en de daarbij behorende inruil  

De verkopers verkopen de auto’s tegen de in overleg met de afdeling marketing 

vastgestelde verkoopprijzen die gebaseerd zijn op de door de importeur vastgestelde 

catalogusprijzen. Het kan daarbij zowel om personenauto’s als lichte bedrijfswagens 

gaan. De levertijd loopt uiteen tussen enkele weken tot vele maanden voor veel 

gevraagde modellen. De verkopers mogen na autorisatie door de vestigingsdirecteur 

korting verlenen die afhankelijk is van de marge op de nieuwe auto en de prijs van de 

eventueel in te ruilen auto. De inruilprijs wordt door de verkoper bepaald op basis 

van de door de werkplaats vastgestelde staat en de te verwachten verkoopprijs na 

eventuele onderhoudswerkzaamheden. Deze verkoopprijs van de ingeruilde auto’s is 

hoger dan de inruilprijs en wordt met behulp van websites als Cartrader vastgesteld 

en hangt samen met de populariteit, kilometerstand, kleur, opties, leeftijd etc. 

Particuliere klanten betalen bij verkoop contant of dragen zorg voor een bankbetaling 

voor of op het moment van aflevering. 
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Organisaties die per jaar minimaal 10 auto’s bij de Carexcel Groep afnemen, worden 

beschouwd als zogenaamde fleet-owners. Voor deze groep geldt een aanvullende 

door het hoofdkantoor vastgestelde korting. Deze fleet-owners betalen op rekening. 

Ingeruilde auto’s van merken die niet tot het assortiment van de Carexcel Groep 

behoren en ingeruilde auto’s die ouder dan 4 jaar zijn, worden verkocht aan 

handelaren buiten de Carexcel Groep om eventuele garantieproblemen te 

voorkomen. Om samenspanning tussen de verkoper en handelaren te voorkomen, 

wordt bij deze handelstransacties software benut van de software provider Autovision 

die een transparant biedingsproces borgen, waarbij auto’s aan handelaren worden 

toegewezen via een virtuele veiling. Deze software bevindt zich in de cloud waar ook 

de data van de transacties worden vastgelegd. Ook indien een gebruikte auto langer 

dan 6 maanden bij een vestiging staat, wordt deze via de virtuele veiling verkocht (zie 

ook 1.2 risicomanagement). Het komt regelmatig voor dat handelaren uit Oost 

Europa de gebruikte auto’s opkopen via de virtuele veiling. Om betalingsproblemen 

te voorkomen dienen deze handelaren contant af te rekenen. 

3.2 Verkoop van gebruikte auto’s 

De uit inruil verkregen gebruikte auto’s worden schoongemaakt, zo nodig 

gerepareerd en APK gekeurd. De verkopers verkopen vervolgens deze auto’s, 

waarbij de klanten contant of via pin betalen. De verkoopprijs wordt bepaald door de 

inruilprijs te verhogen met de gemaakte kosten en een marge van 15%.  

3.3 Onderhoud en reparatie 

Voor onderhoud en reparatie beschikt elke dealer over een werkplaats. Klanten 

dienen eerst een afspraak te maken met de receptie. Voor de diverse merken gelden 

vaste, in overleg met de importeur bepaalde prijzen voor het uitvoeren van een kleine 

of grote beurt en diverse andere onderhoudswerkzaamheden zoals bougies 

vervangen, banden wisselen, remblokken vervangen, etc.. Overige werkzaamheden 

worden op regiebasis uitgevoerd tegen een uurtarief van € 75 plus de verkoopprijs 

van onderdelen en materialen. Bij de reparatie mogen alleen originele onderdelen en 

door de importeur geautoriseerde materialen worden gebruikt. De monteurs leggen 

de gemaakte uren vast in de werkplaatsmodule die deel uitmaakt van het ERP-

systeem. Het gesloten magazijn beschikt over een met de server van het 

hoofdkantoor gekoppelde voorraadmodule die deel uitmaakt van het ERP-systeem.  

Indien onderdelen niet op voorraad zijn, dan dient de receptie van de bedrijven deze 

bij de importeur of andere vaste leveranciers te bestellen. Het komt ook regelmatig 

voor dat klanten menen aanspraak te kunnen maken op garantie. Bij de garantie op 

nieuwe auto’s gelden de voorwaarden van de importeur. De garantietermijn van de 

door de Carexcel Groep geleverde merken verschilt aanzienlijk. Sommige merken 

geven 1 jaar en andere soms wel 5 jaar garantie. Bij garantie op gebruikte auto’s 

gelden de bij garagebedrijven in het algemeen van toepassing zijnde BOVAG 

voorwaarden die aanzienlijk soberder zijn (De BOVAG is een landelijke 

brancheorganisatie waar veel garages bij aangesloten zijn). Binnen richtlijnen van 

het hoofdkantoor is het vestigingen ook toegestaan om bepaalde reparaties toch 

gratis uit te voeren. Voor deze zogenaamde coulancereparaties dient de plaatselijke 

directeur akkoord te geven indien het bedrag hoger dan € 200 is. De garantiekosten 
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die onder de fabrieksgarantie vallen worden in rekening gebracht bij de Nederlandse 

importeur van het betreffende merk. 

Klanten betalen contant dan wel via pin bij de receptie voor de uitgevoerde 

werkzaamheden. Alleen fleet-owners kunnen op rekening betalen. 

4. Schadeherstelbedrijven 
De acht schadeherstelbedrijven verrichten schadeherstel voor de dealers en voor 
andere klanten. Onder de directeur van elk schadeherstelbedrijf vallen de volgende 
afdelingen: 

 Klantcontact en taxatie 

 Receptie 

 Plaatwerkerij en Spuiterij 

 Administratie 

Elk te herstellen schadegeval doorloopt drie stappen: 

 Opdrachtaanvaarding (4.1) 

 Uitvoering schadeherstel (4.2) 

 Facturatie (4.3) 

De afdeling receptie ontvangt de auto en de sleutels en maakt, nadat de werkplaats 

de schade heeft bepaald, een calculatie van de reparatiekosten. 

4.1 Opdrachtaanvaarding 

Dealers verwijzen klanten met schade aan hun auto altijd door naar een 
schadeherstelbedrijf van de Carexel Groep.  
Wanneer klanten aanspraak willen maken op een vergoeding van hun eigen 
verzekeringsmaatschappij of de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij, dan 
moet de schade eerst getaxeerd worden door een door de verzekeringsmaatschappij 
aangewezen expert. De verzekeringsmaatschappijen betalen bij vergoeding het 
getaxeerde bedrag uit aan de bij de aanrijding betrokken klant.  
Particuliere klanten dienen bij het ophalen van de herstelde auto, de rekening zelf 
contant dan wel door middel van een Pinpas te voldoen. Fleetowners mogen op 
rekening betalen. 
Op het uitgevoerde schadeherstel wordt 6 maanden garantie gegeven conform 
BOVAG voorwaarden. Klanten kunnen veeleisend zijn en het komt dan ook 
regelmatig voor dat deze om aanvullend herstelwerk van de reparatie vragen. In 
geval van onenigheid doet de BOVAG uitspraak over het al dan niet toekennen van 
een garantieclaim. 
 

4.2 Uitvoering schadeherstel 

In overleg met de receptie wordt het schadeherstel ingepland. Indien gewenst 
kunnen klanten tegen vergoeding een vervangende auto krijgen. 
Het schadeherstelwerk is zeer arbeidsintensief. De werknemers registreren de 
gemaakte uren in de werkplaatsmodule die onderdeel is van het ERP-systeem.  
De schadeherstelbedrijven beschikken over kostbare spuitcabines. 
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De schadeherstelbedrijven beschikken over een open magazijn. De spuiters mengen 
zelf de lak in daarvoor aangewezen mengmachines. De plaatwerkers bestellen op 
basis van de taxatie plaatwerk bij vastgestelde leveranciers. Indien gewenst kan 
gebruik gemaakt worden van slooponderdelen om de prijs te drukken en in het kader 
van duurzaamheid. Soms komt het voor dat klanten aanvullend spuitwerk laten 
verrichten om de auto weer helemaal netjes te krijgen. 

4.3 Facturatie 

De receptie maakt na afloop de factuur op met behulp van de in het ERP-systeem 
vastgelegde gegevens. Het uitgangspunt daarbij is dat het bedrag overeen moet 
komen met de door de verzekeringsmaatschappij uitgevoerde taxatie, uitgevoerd 
meerwerk uitgezonderd. Niet altijd is het door de verzekeringsmaatschappij 
vastgestelde taxatiebedrag toereikend. In dat geval dient de receptie te overleggen 
met de plaatselijke directeur die bepaalt of er al dan niet binnen de richtlijnen van het 
hoofdkantoor coulance moet worden toegepast. Indien de directeur besluit tot het 
geven van coulance dan past de receptie de rekening aan tot het taxatiebedrag. In 
het geval dat geen coulance wordt toegepast en de reparatie wordt wel noodzakelijk 
geacht, wordt voordat de schade wordt hersteld contact opgenomen met de klant die 
de extra kosten moet voldoen. 
 

5. Activiteiten Leasing 
Op het hoofdkantoor bevindt zich het groepsonderdeel Leasing. Het aantal 

particulieren dat gebruik maakt van zogenaamde private-lease is de afgelopen jaren 

sterk gestegen. Bij private-lease betalen particulieren een vast maandbedrag 

waarmee alle kosten zoals onderhoud, schadeherstel, wegenbelasting en 

verzekering zijn gedekt met uitzondering van de verbruikte brandstof. Bij de voor de 

zakelijke klanten meer gebruikelijke operational lease zijn daarnaast ook de 

brandstofkosten inbegrepen in de maandelijkse leasevergoeding.  
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Deel 2 Accountantsorganisatie Fast Audit 
 

Accountantsorganisatie Fast Audit is sinds 2014 belast met de controle van de 

jaarrekening van de Carexcel Groep. Accountantsorganisatie Fast Audit is 

gespecialiseerd in de automobielbranche. Fast Audit is een middelgrote 

accountantsorganisatie en is in het bezit van een vergunning van de AFM voor het 

uitvoeren van wettelijke controles. Een lid van het controleteam van de Carexcel 

Groep heeft onder andere de volgende aantekeningen gemaakt in het 

controledossier 2018: 

 

1. Bij een grote dealer bleken er bij inventarisatie vier auto’s te ontbreken. Dit zijn 

volgens de vestigingsdirecteur demoauto’s die met zijn goedkeuring door de 

verkopers voor hun wintersportvakantie mogen worden gebruikt. Deze auto’s zijn 

tegen nieuwwaarde in de voorraad gewaardeerd en hebben een gezamenlijke 

cataloguswaarde van 180.000 euro (inkoopprijs exclusief BTW).  

2. De hoofddirectie van de Carexcel Groep heeft aangegeven graag geïnformeerd te 

willen worden over de mogelijke consequenties als de bepalingen van IFRS 16 

‘Leases’ ook in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zouden worden verwerkt. 

3. Bij één dealer bleek dat het cliëntenonderzoek in het kader van de WWFT niet juist 

was uitgevoerd. Van een Russische handelaar die zes gebruikte lichte 

bedrijfswagens voor 64.000 euro contant had gekocht, ontbraken de 

identiteitsgegevens.  
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Deel 3 CONCEPT JAARREKENING 2018 van Carexcel Groep (gedeeltelijk) 

GECONSOLIDEERDE BALANS  

(voor resultaatbestemming, bedragen * € 1.000) 
 

 Toel. 31 december 2018  31 december 2017  

Vaste activa 

Immateriële vaste activa   56    11 

Materiële vaste activa 1)  104.665    83.896 

Financiële vaste activa   -    352 

     104.721    84.259 

Vlottende activa 

Voorraden 2)  121.926    102.269 

Vorderingen 3)  21.782    18.608 

Liquide middelen   1.449    269 

     145.157    121.146 

Balanstotaal     249.878    205.405 

 

 

 

Groepsvermogen 

Eigen vermogen 4)  60.150    49.515 

Aandeel derden   264    222 

     60.414    49.737 

Vreemd vermogen 

Voorzieningen 5)  6.528    7.517 

Langlopende schulden   77.623    66.550 

Kortlopende schulden   105.313    81.601 

     189.464    155.668 

Balanstotaal     249.878    205.405 
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  

(bedragen * € 1.000) 
 

 Toel. 2018  2017  

Netto-omzet 6)    594.259    556.817 

Inkoopwaarde van de omzet 6)    -500.256    -468.875 

Brutomarge     94.003    87.942 

Lonen en salarissen   36.418    35.530 

Sociale lasten 7)  9.557    8.434 

Afschrijvingen 8)  2.080    1.934 

Overige bedrijfskosten   28.822    27.748 

Som der kosten     -76.877    -73.646 

Bedrijfsresultaat     17.126    14.296 

Rentelasten     -795    -760 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 

  uitoefening vóór belasting     16.331    13.536 

Vennootschapsbelasting 9)    -4.029    -3.059 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 

  uitoefening na belasting     12.302    10.477 

Resultaat deelneming     7    - 

Groepsresultaat     12.309    10.477 

Aandeel van derden in het resultaat     -105    -19 

Resultaat na belastingen     12.204    10.458 

  



15 
 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  

(bedragen * € 1.000) 
 

 2018  2017  

 

Netto resultaat na belastingen  12.204    10.458 

Afschrijvingen immateriële vaste activa  5    129 

Afschrijvingen materiële vaste activa  24.672    21.905 

Cash flow    36.881    32.492 

Mutatie voorraden  -19.657    9.205 

Mutatie kortlopende vorderingen  -3.174    14.105 

Mutatie kortlopende schulden  23.712    -24.695 

Mutaties in werkkapitaal    881    -1.385 

Mutaties in voorzieningen    -989    1.668 

Kasstroom uit operationele activiteiten    36.773    32.775 

 

Investeringen immateriële vaste activa  -50    -12 

Investeringen materiële vaste activa  -69.932    -52.870 

Desinvesteringen materiële vaste activa  24.491    23.267 

Mutaties financiële vaste activa  352    98 

Aandeel derden  42    -97 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -45.097    -29.614 

 

Betaald dividend  -1.569    -4.194 

Mutatie langlopende leningen  11.073    855 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    9.504    -3.339 

Mutatie geldmiddelen    1.180    -178 

 

Verloop mutatie geldmiddelen 

Stand op 1 januari    269    447 

Mutaties in boekjaar    1.180    -178 

Stand op 31 december    1.449    269 
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TOELICHTING 
 

Consolidatie 

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Carexcel Holding B.V. 

samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen, waarop zij 

overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. 

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen, waarin Carexcel Holding B.V. direct of indirect 

overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van 

de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan 

beheersen. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een 

overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden 

voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en 

in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Intercompany-transacties, 

intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen 

en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover 

de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. 

Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er 

sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 

groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar 

nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de 

groep. 

Carexcel Holding B.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen 

voortvloeiende uit de rechtshandelingen van haar groepsmaatschappijen. 

 

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van 

de overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De 

overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op 

de desbetreffende vennootschap. De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het 

equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen 

onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de 

verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare 

activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste 

activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de 

identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als 

overlopende passiefpost opgenomen. 

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie 

opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het 

moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen. 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, winst-en-

verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij 

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Voorzienbare verplichtingen 

en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in 

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

De gehanteerde grondslagen van waardering zijn niet gewijzigd. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Immateriële vaste activa 

De goodwill is bepaald door de verkrijgingsprijs te verminderen met de 

nettovermogenswaarde op de datum van overname. Waardering vindt plaats onder aftrek 

van lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

eventuele bijzondere waardeverminderingen. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs (lineair), gebaseerd 

op de geschatte economische levensduur en in voorkomende gevallen rekening houdend 

met een restwaarde en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het lease wagenpark is 

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen welke lineair 

gedurende de looptijd van de contracten wordt berekend. 

Voorraden 

De voorraad gebruikte auto’s wordt bij inkoop gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De 

verkrijgingsprijs is gelijk aan de verwachte opbrengstwaarde minus een doelmarge van 15%. 

Voor de vervolgwaardering wordt dit bedrag verminderd met een voorziening voor stadagen 

(per maand wordt 1,30% van de verkrijgingsprijs voorzien). 

De voorraad nieuwe auto's is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs vermeerderd met (indien 

van toepassing) de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) en kosten 

gebruiksklaar maken, of lagere opbrengstwaarde. Deze lagere opbrengstwaarde voor de 

voorraad nieuwe auto’s wordt afzonderlijk berekend voor gekentekende en ongekentekende 

auto’s. Voor gekentekende auto’s vindt direct vorming van de voorziening voor lagere 

opbrengstwaarde plaats, voor ongekentekende auto’s na 180 dagen. Per maand wordt 

0,25% van de initiële waardering voorzien. Voor zover daartoe aanleiding bestaat worden 

extra voorzieningen getroffen. 

De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij rekening is gehouden 

met een voorziening wegens incourantheid. 
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Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De 

vorderingen hebben betrekking op fleetowners die de afgenomen auto’s en diensten niet 

zoals particulieren bij levering dienen te voldoen. 

Voorzieningen 

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 

de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer de 

verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt 

deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 

Belastingvoorzieningen 

Deze voorziening is gevormd in verband met de verschillen tussen de commerciële en 

fiscale waardering van de activa. De passieve latentie is gewaardeerd tegen nominaal 

belastingtarief en heeft overwegend een langlopend karakter. 

In verband met lopende fiscale onderzoeken over voorgaande boekjaren is een voorziening 

getroffen. Deze voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. De omvang van de 

verplichting is onzeker als gevolg van de afhankelijkheid van toekomstige gebeurtenissen, er 

is een voorzichtige inschatting gemaakt van de verplichting. 

Voorziening reparatie, onderhoud en banden (ROB) lease-auto’s 

Deze voorziening is gevormd om een juiste matching te bewerkstelligen tussen de reeds via 

leasetermijnen in rekening gebrachte kosten voor reparatie, onderhoud en banden, en de 

werkelijke kosten hiervoor. Op de datum van expiratie van een leasecontract zal het saldo 

van de egalisatievoorziening voor dat leasecontract vrijvallen ten gunste c.q. ten laste van 

het resultaat. 

Schulden 

Lang- en kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde inclusief transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De post kortlopende schulden bestaat voor een belangrijk deel uit de schulden aan 

auto-importeurs waar de Carexcel Groep de auto’s inkoopt en een langere betalingstermijn 

mee heeft afgesproken dan gangbaar is. 

De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn - indien van transactiekosten geen 

sprake is - gelijk aan de nominale waarde. Baten en lasten ten gevolge van amortisatie 

worden volgens de effectieve rentemethode verantwoord in de winst-en-verliesrekening. De 

kortlopende schulden zijn voor een groot deel ontstaan door leveringen van auto-importeurs. 

De overige schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten, 

onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. De 

netto-omzet (en inkoopwaarde van de omzet) is inclusief BPM. 

Verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en 

risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Verlenen van diensten 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de 

geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in 

verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 

Inkoopwaarde van de omzet 

Onder inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen 

inkoopwaarde van de geleverde goederen en diensten. Onder de inkoopwaarde van de 

omzet zijn ook begrepen de rente- en afschrijvingslasten van de leaseactiviteiten. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten 

wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Vennootschapsbelasting 

De belasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 

voorgaande jaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en 

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt 

rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en 

latente belastingschulden als gevolg van wijzigingen die optreden in het te hanteren 

belastingtarief. 

 

Methode opstelling kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten en betaalde dividenden onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft 

plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen 

afgetrokken van de aankoopprijs. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen.  
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (bedragen * € 1.000) 

ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

         Grond en 

 Bedrijfs-  Kantoor-    Vervoer-  gebouwen/ 

 inventaris inventaris Installaties middelen verbouwing Totaal 

Stand per 

1 januari 2018 

Verkrijgingsprijs  10.944  7.581  1.138  114.450  6.665  140.778 

Cumulatieve  

afschrijvingen  -9.318  -6.537  -853  -36.914  -3.260  -56.882 

Boekwaarde  1.626  1.044  285  77.536  3.405  83.896 

Mutaties 

Investeringen  1.140  421  227  66.233  1.911  69.932 

Desinvesteringen  -4  -56  -  -24.403  -28  -24.491 

Afschrijvingen  -659  -416  -97  -22.630  -870  -24.672 

Saldo  477  -51  130  19.200  1.013  20.769 

Stand per 

31 december 2018 

Verkrijgingsprijs  6.765  2.500  831  143.309  7.519  160.924 

Cumulatieve  

afschrijvingen  -4.662  -1.507  -416  -46.573  -3.101  -56.259 

Boekwaarde  2.103  993  415  96.736  4.418  104.665 

Onder investeringen zijn begrepen de activa van verworven deelnemingen. 

 

 31-12-18  31-12-17  

2. Voorraden 

Voorraad nieuwe auto’s  78.552  68.648 

Voorraad gebruikte auto’s  41.516  31.304 

Voorraad onderdelen  1.714  2.178 

Overige voorraden  144  139 

  121.926  102.269 

Per 31-12-18 bedraagt de voorziening op voorraden € 2.625.000  (31-12-17: € 2.665.000). 

De boekwaarde van de voorraden waarop een voorziening is getroffen bedraagt per 31-12-

18 

 € 60.498.000  (31-12-17: 46.317.000). 

 

3. Vorderingen 

Handelsdebiteuren  11.698  13.303 

Belastingen en premies sociale lasten  3.480  88 

Overige vorderingen en overlopende activa  6.604  5.217 

  21.782  18.608 

Per 31-12-18 bedraagt de debiteurenvoorziening € 251.000  (31-12-17: € 189.000).  

Onder de overige vorderingen zijn voor € 1.098.000 aan vorderingen begrepen met een 

looptijd langer dan 1 jaar. 
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PASSIVA 

4. Eigen vermogen 

Voor het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen 

vermogen in de enkelvoudige balans. 

 

 31-12-18  31-12-17  

5. Voorzieningen 

Belastingvoorzieningen  2.353  2.859 

ROB voorziening  1.871  2.058 

Overige voorzieningen  2.304  2.600 

  6.528  7.517 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 3.985.000 als langlopend 

(langer dan 1 jaar) aan te merken. 

De mutaties in de voorzieningen zijn als volgt weer te geven: 

  2018  2017 

Belastingvoorzieningen 

Saldo op 1 januari  2.859  1.904 

Toevoeging  6  1.394 

Onttrekking  -  -439 

Vrijval  -512  - 

Saldo op 31 december  2.353  2.859 

 

ROB voorziening 

Saldo op 1 januari  2.058  1.845 

Toevoeging  2.125  1.057 

Onttrekking  -2.312  -844 

Saldo op 31 december  1.871  2.058 

 

Overige voorzieningen 

Saldo op 1 januari  2.600  2.100 

Toevoeging  1.114  1.332 

Onttrekking  -1.162  -832 

Vrijval  -248  - 

Saldo op 31 december  2.304  2.600 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  

(bedragen * € 1.000) 

6. Brutomarge 

De ontwikkeling van de brutomarge over de bedrijfsonderdelen is als volgt: 

 2018    2017    

Verkoop 

Netto-omzet  476.575    445.628 

Inkoopwaarde van de omzet  -448.283    -417.262 

Bruto-marge    28.292    28.366 

Werkplaats 

Netto-omzet  34.173    32.209 

Inkoopwaarde van de omzet  -7.160    -6.474 

Bruto-marge    27.013    25.735 

Magazijn 

Netto-omzet  46.999    44.568 

Inkoopwaarde van de omzet  -30.727    -29.210 

Bruto-marge    16.272    15.358 

Lease en financiële diensten 

Netto-omzet  90.644    79.604 

Inkoopwaarde van de omzet  -77.622    -69.705 

Bruto-marge    13.022    9.899 

Schadeherstel en Bedrijfswageninrichting 

Netto-omzet  17.194    15.259 

Inkoopwaarde van de omzet  -7.495    -6.489 

Bruto-marge    9.699    8.770 

Intercompany 

Netto-omzet  -71.326    -60.451 

Inkoopwaarde van de omzet  71.031    60.265 

Bruto-marge    -295    -186 

Totaal 

Netto-omzet  594.259    556.817 

Inkoopwaarde van de omzet  -500.256    -468.875 

         

Bruto-marge    94.003    87.942 

Het bedrag aan BPM van personenauto’s en motorrijwielen die voor de eerste keer in 

Nederland op kenteken zijn gesteld, is in 2018 € 49.935.000  (2017: € 37.477.000).  

Dit bedrag is inbegrepen in de netto-omzet. 

Onder de inkoopwaarde van de omzet zijn onder andere begrepen de rente- en 

afschrijvingslasten van de leaseactiviteiten. 

Het bedrag van de afwaardering en van het verlies van voorraden in de winst- en 

verliesrekening is in 2018 € 1.390.000  (2017: € 1.493.000). 

Om een zuivere presentatie van de marge per afdeling mogelijk te maken, is er voor 

gekozen om de eliminatie van de transacties tussen de drie hoofdonderdelen (autobedrijven, 

leasebedrijf en schadebedrijven) van de Carexcel Groep op een afzonderlijke ‘afdeling’ 

Intercompany als negatieve omzet te presenteren.  
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 2018  2017  

7. Sociale lasten 

Pensioenlasten  3.683  2.938 

Overige sociale lasten  5.874  5.496 

  9.557  8.434 

De pensioenen van vrijwel alle medewerkers van de Carexcel Groep zijn ondergebracht bij 
het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Deze pensioenregeling is te karakteriseren 
als een zogenoemde toegezegd-pensioenregeling, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd 
is op de lengte van het dienstverband en het gemiddelde salaris van de medewerker 
gedurende het dienstverband. De Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ 271) verlangt dat 
bepaalde informatie inzake toegezegd-pensioenregelingen wordt toegelicht in de 
jaarrekening. Vooral het saldo van de met de regeling samenhangende activa en passiva 
dient in de balans opgenomen te worden als een vordering of verplichting. Het PMT heeft 
aangegeven dat het niet in staat is om aan deelnemende ondernemingen de informatie te 
verschaffen die volgens RJ 271 noodzakelijk is inzake toegezegd-pensioenregelingen. 
Tevens is er geen contractuele overeenkomst tussen PMT en Carexcel, waarin wordt 
bepaald dat tekorten door Carexcel moeten worden aangevuld. Daarom wordt de regeling 
behandeld als toegezegde-bijdrageregeling en worden verschuldigde pensioenpremies over 
het boekjaar als pensioenlast in het resultaat verantwoord.  
Uit een opgave van het PMT blijkt dat de dekkingsgraad ultimo 2018 102,1% bedraagt 
(ultimo 2017: 97,2%). Als gevolg van de te lage dekkingsgraad is door PMT een herstelplan 
opgesteld. De belangrijkste maatregel uit dit herstelplan is dat wordt afgezien van indexatie, 
waardoor de pensioenen van de deelnemers niet zullen stijgen. 
 
 2018  2017  

8. Afschrijvingen 

Immateriële vaste activa  5  129 

Materiële vaste activa  24.672  21.905 

Subtotaal afschrijvingen  24.677  22.034 

Af: Onder kostprijs begrepen afschrijving van leaseauto’s  -22.597  -20.100 

  2.080  1.934 

9. Vennootschapsbelasting 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting  16.331  13.536 

Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  4.029  3.059 

Effectief belastingtarief  24,7%  22,6% 

Toepasselijk belastingtarief  25,0%  25,0% 

 
De afwijking van het toepasselijk belastingtarief wordt veroorzaakt door het verschil in tarief 
voor de eerste trede van de belastingschijf, investeringsaftrek (EIA en MIA), fiscaal lagere 
waardering van het lease wagenpark, verrekening compensabel verlies van voorgaande 
jaren waarvoor geen latentie was gevormd, afschrijving op goodwill en de beperkt aftrekbare 
kosten. 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (bedragen * € 1.000) 

 

Eigen vermogen 31-12-18  31-12-17  

Geplaatst kapitaal  57  57 

Overige reserves  47.889  39.000 

Onverdeelde winst  12.204  10.458 

  60.150  49.515 

 

Geplaatst kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 250.000, verdeeld in 250.000 gewone aandelen van 

€ 1. Er zijn 56.725 aandelen geplaatst en volgestort. In het verslagjaar hebben geen mutaties 

plaatsgevonden. 

Overige reserves 2018  2017  

Saldo op 1 januari  39.000  35.233 

Bij: Onverdeelde winst  10.458  7.961 

Af: Dividenduitkering  -1.569  -4.194 

Saldo op 31 december  47.889  39.000 

 

Onverdeelde winst 

Saldo op 1 januari  10.458  7.961 

Bij: Resultaat boekjaar  12.204  10.458 

Af: Naar overige reserves  -10.458  -7.961 

Saldo op 31 december  12.204  10.458 

 

Voorzieningen 31-12-18  31-12-17  

Voorziening vermogenstekort deelnemingen  2.115  2.703 

Belastingvoorzieningen  2.353  2.859 

Overige voorzieningen  2.237  2.515 

  6.705  8.077 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 3.009.000 als langlopend (langer dan 1 jaar) aan 

te merken. 

 

 

 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Carexcel Holding B.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen 
voortvloeiende uit de rechtshandelingen van de in de geconsolideerde jaarrekening vermelde 
besloten vennootschappen, conform artikel 403 van Titel 9 BW2. 
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Bijlage 1: Risicobeheersingsmodel binnen Carexcel Groep: COSO ICF 2013 
The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts 

associated with each component. Because these principles are drawn directly from the 

components, an entity can achieve effective internal control by applying all principles. All 

principles apply to operations, reporting, and compliance objectives. The principles 

supporting the components of internal control are listed below. 

Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and 
ethical values. 

2. The board of directors demonstrates independence from 
management and exercises oversight of the development and 
performance of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, 
reporting lines, and appropriate authorities and responsibilities 
in the pursuit of objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, 
develop, and retain competent individuals in alignment with 
objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal 
control responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk 
Assessment 

6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to 
enable the identification and assessment of risks relating to 
objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its 
objectives across the entity and analyzes risks as a basis for 
determining how the risks should be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing 
risks to the achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could 
significantly impact the system of internal control. 

Control 
Activities 

10. The organization selects and develops control activities that 
contribute to the mitigation of risks to the achievement of 
objectives to acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities 
over technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that 
establish what is expected and procedures that put policies into 
action. 

Information 
and 
Communicati
on 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, 
quality information to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, including 
objectives and responsibilities for internal control, necessary to 
support the functioning of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding 
matters affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing 
and/or separate evaluations to ascertain whether the 
components of internal control are present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control 
deficiencies in a timely manner to those parties responsible for 
taking corrective action, including senior management and the 
board of directors, as appropriate. 

 


