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Stern Groep sluit bewogen jaar positief af  

 
Stern Groep N.V., Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend 

over 2014: 

 

• Operationeel bedrijfsresultaat is € 7,0 miljoen positief (2013: € 11,8 miljoen) 

• De operationele EBITDA is € 57,3 miljoen tegenover € 57,5 miljoen in 2013 

• Na reorganisatielasten en een belastingbate bedroeg het resultaat na belastingen € 3,6 miljoen (2013: 

€ 3,1 miljoen) 

• De solvabiliteit is uitgekomen op 24,8% (2013: 26,4%), de intrinsieke waarde per aandeel bedraagt  

€ 24,79 (2013: € 24,50) 

• Marktaandeel nieuwe personenauto’s is 5,0% (2013: 5,1%) en bedrijfswagens 7,7% (2013: 7,2%) 

• Leaseportefeuille bestaat uit 7.295 contracten (2013: 6.096 stuks). 

• Dividend 2014 wordt gepasseerd (2013: € 0,21 per aandeel in contanten en een Jubileum uitkering van 

1 aandeel voor elke 21 aandelen ten laste van de agioreserve) 

• 2015 staat in het teken van ‘Samen Sterker!’ 

 

 

2014 in vogelvlucht 
Het afgelopen jaar was opnieuw een jaar van uitersten. Door de wederom aangescherpte CO2 grenzen en 

bijtellingspercentages vielen bepaalde merken ineens buiten de boot en waren andere merken gewild. De 

resultaten bij Stern Auto (Mercedes-Benz) waren, ondanks teruglopende after-sales en reorganisatielasten op een 

redelijk niveau door aantrekkende verkopen van nieuwe modellen. Bij Arend Auto (Renault, Dacia en sinds kort 

Nissan) was vooral in de tweede jaarhelft sprake van enige terugval door een lager verkoopniveau van nieuwe 

auto’s. Ardea Auto (Ford) heeft zoals eerder aangekondigd een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd en moest 

werken met producten die ineens minder aantrekkelijk waren voor de zakelijke markt door de hogere 

bijtellingspercentages. Forse reorganisatiekosten en een circa 35% lager verkoopvolume nieuwe auto’s vertaalde 

zich in een groot, deels eenmalig, verlies van ruim € 4 miljoen. Svala Auto (Volvo) had de wind vol in de zeilen en 

realiseerde prachtige resultaten. Door de doorstart van 2 Koops Furness vestigingen in Amersfoort en Utrecht en 

de aankoop uit deze boedel van meer dan 1.000 Fiat’s hebben de resultaten van Vireo Auto (Fiat merken) positief 

beïnvloed, maar kon nog niet voorkomen dat het jaar met een klein verlies werd afgesloten. Heron Auto 

(Volkswagen/Audi) heeft in 2014 ook gereorganiseerd en kon het verkoopvolume door ongunstige labels niet 

vasthouden. De after-sales stond onder druk door het teruglopend autopark van vooral lichte bedrijfswagens. Een 

en ander heeft bij Heron Auto geleid tot een verlies dat gedeeltelijk werd goedgemaakt door Durmi Auto (Kia) en 

in mindere mate door Havik Auto (Opel) die begin 2014 zijn uitgebreid met de doorstart van de Pouw vestigingen 

in Groningen en Assen (Wander). 

 

Stern Financial Services heeft, gedragen door SternLease, een fantastisch jaar achter de rug. De leaseportefeuille 

is opnieuw duidelijk gegroeid met 19,7% tot 7.295 objecten. Inclusief de vloot van SternRent en de portefeuille van 

SternPartners is het doel van ruim 10.000 auto’s onder beheer ruimschoots behaald. SternPartners liet een 

stabiele ontwikkeling zien en bij de andere financiële mobiliteitsproducten als SternPolis (lichte groei), 

SternGarant en SternCredit (lichte krimp) was eveneens sprake van een overwegend stabiel beeld. Het 

bedrijfsresultaat van deze divisie is uitgekomen op een zeer hoog niveau van meer dan € 8 miljoen. 

 

Stern Mobility Services werkt onder nieuwe leiding aan het verder aanscherpen van de formules voor de diverse 

activiteiten, waarin onder andere ook wordt verwerkt het on-line binnenhalen van meer omzet. Het beleid wordt 

meer dan voorheen gericht op de particuliere en zakelijke eindklant, de berijder. Verder wordt gestreefd naar 

uitbreiding van het klantenbestand door gericht aanbod van mobiliteitsproducten en –diensten onder eigen label 

aan nieuwe klantsegmenten. SternSchade en SternRent hebben zich in een uitdagende markt goed staande 

gehouden door duidelijk positieve resultaten te schrijven. SternPoint heeft nog lang niet gebracht wat wij ons 

ervan hebben voorgesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat de nieuwe aanpak aanslaat zodat voorzichtige 

verdere uitbreiding van de activiteiten weer in beeld komt. Voor SternTec en SternParts wordt een nieuwe 

strategie uitgewerkt na teleurstellende resultaten bij SternTec en juist veelbelovende resultaten bij de 

gezamenlijke verkoop en distributie van merkonderdelen.  
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Reorganisaties in 2014 

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het versneld reorganiseren en afslanken van Ardea Auto (Ford). Eind 2013 was 

Fitis Auto in Amersfoort al verkocht aan Broekhuis en is het besluit genomen Fitis Auto in Soest te ontmantelen. In 

2014 zijn vervolgens 3 vestigingen van Ardea Auto gesloten (Loosduinen, Zwijndrecht en Delft) en zijn de 

financiële- en verkoopadministraties (Delft, Amsterdam en Hoofddorp) samengebracht en geïntegreerd op één 

locatie in Hoofddorp. Deze integratie van administraties is aangegrepen om te kiezen voor Autoline als dealer 

management systeem voor heel Ardea Auto, waardoor afscheid kon worden genomen van de andere dealer 

management systemen die tot dat moment in gebruik waren. 

De reorganisatie en afslanking van Ardea Auto kende 3 fases. De eerste fase was de sluiting van de genoemde 

vestigingen. De tweede fase was de samenvoeging en verhuizing van de administraties. De derde fase was het 

verminderen van het personeelsbestand door overbodig geworden functies te schrappen. In totaal is het aantal 

vestigingen van Ardea Auto teruggebracht met 5 tot 18 vestigingen. Het personeelsbestand is in een jaar 

verminderd met 49 fte’s tot uiteindelijk 360 personen. Het kostenniveau is door deze operatie verminderd met 

€ 2,9 miljoen, waardoor Ardea Auto in een normale markt structureel winstgevend moet kunnen zijn. 

 

Naast de grote reorganisatie bij Ardea Auto is ook bij Stern Auto (Mercedes-Benz) en Heron Auto 

(Volkswagen/Audi) gereorganiseerd. Stern Auto heeft de organisatie enerzijds aangepast na de toevoeging van de 

Pouw vestiging in Veenendaal en de daarmee samenhangende sluiting van de vestigingen in Zeist en Ede en 

anderzijds een kostenslag doorgevoerd door overbodige functies te schrappen en minder presterend personeel 

aan te pakken. Hierdoor is het personeelsbestand met 25 fte’s verminderd en zijn de bedrijfskosten structureel 

verlaagd met € 1,3 miljoen.  Dit zelfde geldt voor Heron Auto, die eerder dan gepland een vestiging heeft gesloten 

en diverse indirecte functies heeft geschrapt door te gaan werken met één centrale kern voor Heron Auto, Durmi 

Auto en Havik Auto in Purmerend. Het personeelsbestand is in 2014 autonoom verminderd met 37 fte’s en de 

bedrijfskosten zijn structureel verlaagd met € 1,9 miljoen. 

 

Vanwege de voortgaande groei van SternLease en de daarmee gepaard gaande forse jaarlijkse investeringen in de 

leaseportefeuille, hebben wij ons de vraag gesteld of alternatieve financieringsmogelijkheden voor SternLease 

gevonden kunnen worden. Het meest logisch en kansrijk was SternLease apart te zetten en onder te brengen in 

een nieuwe entiteit buiten de bestaande fiscale eenheid Stern Groep. Tegen het eind van 2014 heeft Stern de 

nieuwe vennootschap SternLeasing N.V. opgericht, die de portefeuille van SternLease heeft gekocht tegen een 

interne, en extern getoetste, koopprijs die vervolgens is afgestemd met de fiscus. Het resultaat van deze operatie 

is dat de bestaande fiscale eenheid Stern Groep in 2014 een fiscale boekwinst heeft gerealiseerd van € 80 miljoen 

en dat de binnen SternLeasing N.V. gecreëerde fiscale goodwill vervolgens wordt afgeschreven in 20 jaar.  

 

Acquisities in 2014 

Begin 2014 heeft Stern 5 de Opel en Kia dealeractiviteiten van Pouw in Groningen en Assen doorgestart onder de 

in die regio vertrouwde naam Wander. Per 1 oktober heeft Stern 4 de bekende Jaguar dealer van groot Den Haag 

(Blankespoor) overgenomen en geïntegreerd met Jager Auto (Land Rover en Jaguar). Daarna hebben Arend Auto 

en Vireo Auto respectievelijk de Nissan en Fiat activiteiten van Koops Furness in midden Nederland doorgestart 

met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. De activa van de andere vestigingen van Koops Furness in midden 

Nederland in Huizen, Nieuwegein en Zeist zijn ook overgenomen, maar die vestigingen zijn gesloten en niet 

doorgestart. In het kader van deze laatste overname heeft Vireo Auto ruim 1.000 Fiat’s overgenomen uit de 

boedel van Koops Furness, die vanaf medio november 2014 met speciale aanbiedingen voortvarend aan de man 

worden gebracht. Tot slot zijn tegen het eind van het jaar de activiteiten van Mango Mobility overgenomen. 

Mango, waarmee al langer wordt samengewerkt, is specialist in elektrisch vervoer tot 45 km per uur (elektrische 

stads auto’s, e-bikes, e-scooters en scoot mobielen) en past goed bij het product aanbod van Stern onder het 

motto Mobility Matters en bij haar strategie op het gebied van duurzaamheid. Vanwege de betrokkenheid van de 

heer Van der Kwast als aandeelhouder en financier van Mango Mobility is de transactie afgehandeld door de Raad 

van Commissarissen zonder tussenkomst van de heer Van der Kwast. 

 

Speerpunten 2014 en 2015 

De speerpunten zoals verwoord in het Jaarrapport 2013 zijn het afgelopen jaar voortvarend ter hand genomen. 

Het overgrote deel is in het verslagjaar afgehandeld. De verhuizing van de meeste staf- en ondersteunende 

diensten naar de Pieter Braaijweg te Amsterdam zal in de loop van 2015 en in stappen worden gerealiseerd. Ten 

aanzien van het aandringen op reciprociteit bij inkoopprocessen kan geconstateerd worden dat dit nieuwe beleid 

effect sorteert. In de komende jaren zal dit aspect bij onderhandelingen consequent worden opgebracht.  
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In het kader van het verder terugdringen van de structuurkosten zullen wij dit jaar onderzoeken of meer 

autodealer overhead samengebracht kan worden in één centrale eenheid. Te denken valt aan personeelszaken, 

financiële administratie en business controlling.  

Ten aanzien van het aangaan van joint-ventures met andere autodealers willen wij in 2015 voortgang boeken. Wij 

denken dat op deze wijze kosten kunnen worden bespaard en meer eindklanten, de berijders, kunnen worden 

bereikt met eigen mobiliteitsproducten en -diensten.  

Het verder terugdringen van het gebruik van werkkapitaal en de reductie van het balanstotaal blijven belangrijke 

speerpunten. 

 

Samen sterker! 

Voor 2015 en volgende jaren heeft Stern een nieuw meerjarenplan uitgewerkt dat de naam Samen Sterker! heeft 

meegekregen. Kern van dit plan is dat alle bedrijven en medewerkers van Stern intensiever gaan samenwerken 

om het gezamenlijke doel te bereiken van een geïntegreerde, efficiënte en effectieve autogroep die de eindklant, 

de berijder, zowel off-line als on-line bedient met interessante aansprekende mobiliteitsproducten en -diensten. 

Naast het bevorderen van interne samenwerking zal het aangaan van externe samenwerkingsverbanden met 

toeleveranciers, branchepartners en andere partijen die mobiliteitsproducten en diensten aanbieden, ook 

onderdeel uitmaken van dit meerjarenplan. 

 
 

Financiële gang van zaken 

 
Netto omzet  

Gespecificeerd naar divisie ontwikkelde de netto omzet zich als volgt: 

 

Netto omzet per divisie 

(x € 1.000) 

  2014   2013 

Stern Dealers  772.502 801.318 

Stern Financial Services  96.128  91.776 

Stern Mobility Services  28.375  23.481 

Overige omzet  1.294  1.015 

Totaal  898.299  917.590 

 

 

De netto omzet van Stern Dealers is met € 28,8 miljoen (-3,6%) afgenomen tot € 772,5 miljoen als gevolg van 

minder afzet van nieuwe personenauto’s (-9,6%). Het aantal nieuwe bedrijfswagens is juist toegenomen (+9,1%) 

en compenseerde daarmee ten dele de afzetdaling van nieuwe personenauto’s. De netto omzet van Stern 

Financial Services nam met € 4,4 miljoen (+4,7%) toe tot € 96,1 miljoen. Vooral de gestage groei van de leasevloot 

met 1.199 stuks (+19,7%) tot 7.295 contracten eind 2014 verklaart de netto omzetstijging. De sterke toename van 

de netto omzet van Stern Mobility Services met € 4,9 miljoen (+20,8%) tot € 28,4 miljoen houdt voornamelijk 

verband met de verdere ontwikkeling van SternPoint, die in 2014 haar netto omzet met 74,7% zag groeien. 
 
Marktpositie  

Het aantal door Stern Dealers verkochte nieuwe en gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens heeft zich als 

volgt ontwikkeld: 

 

Afzet personenauto’s en bedrijfswagens 

(in aantallen) 

 

  2014     2013 

Nieuwe personenauto’s  19.341  21.397 

Nieuwe bedrijfswagens  3.985  3.653 

Gebruikte personenauto’s 

en bedrijfswagens  22.928  21.551 

Totaal  46.254  46.601 

 

Landelijk is het aantal registraties van nieuwe personenauto’s met 29.201 stuks (-7,0%) duidelijk afgenomen tot 

387.835 stuks (2013: 417.036 stuks). In de laatste 45 jaar is alleen in het jaar 2009 (387.679 stuks) fractioneel minder 

auto’s geregistreerd dan in 2014. Daarmee lijkt de automarkt op een dieptepunt beland te zijn. De markt heeft 

zich in het 4
e
 kwartaal 2014 met 103.349 registraties enigszins hersteld in de aanloop naar nieuwe fiscale regels , 

die per 1 januari 2015 zijn ingegaan.  



 

4 

 

 

 

 

 

 

De merken waarin Stern een relatief groot marktaandeel heeft, zoals Mercedes-Benz, Renault, Ford en Volvo, 

presteerden landelijk zeer wisselend. Mercedes-Benz registreerde 9,5% meer nieuwe personenauto’s onder 

andere als gevolg van de introductie van de nieuwe C-klasse. Het aantal registraties van Renault viel met 17,9% 

terug, waarbij de Megane door fiscale maatregelen in 2014 minder populair was dan in 2013 (van 12.532 naar 2.016 

stuks). Ford kende een dramatisch jaar met een terugval van 34,6% ten opzichte van 2013, eveneens als gevolg 

van fiscale maatregelen. Ten opzichte van 2012 was de terugval zelfs 42,0%. Na een zeer succesvol 2013 

registreerde Volvo in 2014 10,0% minder nieuwe personenauto’s. Bedroeg het aantal Volvo registraties in 2012 

nog minder dan de helft van het aantal Ford registraties, in 2014 is het aantal registraties van Volvo (22.002 stuks) 

inmiddels Ford (20.783 stuks) gepasseerd.  

 

Stern Dealers verkocht 19.341 nieuwe personenauto’s tegenover 21.397 stuks een jaar eerder, een daling met 

9,6% tegenover de landelijke daling van 7,0%. Daarmee presteerde Stern Dealers minder dan de markt, waardoor 

haar marktaandeel in Nederland gering afnam van 5,1% naar 5,0%. De relatief sterke vertegenwoordiging in het 

merk Ford (22,2% marktaandeel) veroorzaakt bij Stern Dealers een grotere daling dan de markt. Geschoond voor 

de Ford vertegenwoordiging behaalt Stern Dealers een marktaandeel van 3,8% tegenover 3,3% een jaar eerder, 

een toename van 15,9%. De verkoop van nieuwe personenauto’s van Stern Auto nam met 31,6% aanzienlijk toe.  

 

Landelijk is het aantal in 2014 geregistreerde nieuwe bedrijfswagens met 1.204 stuks (+2,4%) gering toegenomen 

tot 51.774 voertuigen. Vooral de verkoop van de nieuwe bedrijfswagens van Ford (+29,6%) deed het beter dan een 

jaar geleden. Stern profiteerde hiervan en verkocht 3.985 nieuwe bedrijfswagens tegenover 3.653 stuks in 2013 

(+9,1%). Daarmee presteerde Stern Dealers duidelijk beter dan de markt en vergrootte haar marktaandeel in 

Nederland van 7,2% naar 7,7%.  

 

De lease- en verhuurvloot ontwikkelde zich in 2014 als volgt:  

 

Vloot Stern Financial Services 

(in aantallen) 

            31-12-14                   31-12-13 

Lease  7.295  6.096 

Wagenparkbeheer  843  881 

Verhuur  1.976  2.075 

Totaal  10.114  9.052 

 

Het landelijke leasepark is in 2014 met 3,1% gekrompen. SternLease heeft haar leasevloot in 2014 door autonome 

groei gestaag vergroot tot 7.295 voertuigen (+19,7%), waaraan zowel dealer- als regiolease heeft bijgedragen. De 

afgelopen vier jaar is de leasevloot van SternLease met 51,8% toegenomen. Naast de leasevloot heeft Stern 

Financial Services ook financial lease, wagenparkbeheer, autoverhuur en onderhoudscontracten onder haar 

beheer. Met een totaal van 15.333 contracten (2013: 13.809 contracten) bevindt Stern Financial Services zich in de 

top 10 van Nederlandse leasemaatschappijen.  

 

De vloot van SternPartners nam af van 881 naar 843 voertuigen. De verhuurvloot is in 2014 met 99 stuks 

gekrompen tot 1.976 voertuigen. In 2014 heeft SternRent een tweetal nieuwe vestigingen in Assen en Groningen 

geopend. De gemiddelde vloot in 2014 bedroeg 2.099 voertuigen en kwam daarmee 6,1% lager uit dan in 2013 

(2.235 voertuigen). 

 

Het landelijk aantal schadecalculaties via Audatex is in 2014 uitgekomen op 1.081.224 stuks tegenover 1.063.975 

stuks in 2013 (+1,6%). De groei van het aantal calculaties werd echter vrijwel geheel teniet gedaan door een daling 

van het gemiddelde bedrag per schadecalculatie. In 2014 werd per schade gemiddeld een bedrag van € 1.185 

genoteerd, in 2013 was dat nog € 1.203, een daling van 1,5%. Op basis van deze gegevens kwam de schadelast 

voor 2014 uit op circa € 1.281 miljoen (2013: € 1.279 miljoen). Ook SternSchade realiseerde in 2014 een omzet die 

nagenoeg uitkwam op het niveau van 2013. 
 
Bijzondere lasten en beëindigde activiteiten  

In 2013 zijn de in 2012 gestarte reorganisaties ten aanzien van Opel- en Fiat vestigingen doorgezet en hebben tot 

sluiting van vestigingen en het ontslag van personeel geleid. Deze reorganisatie is op 1 juni 2013 formeel afgerond. 

In 2014 is besloten de reorganisatie van het Stern 3 (Ford) cluster als gevolg van marktomstandigheden en voor 

Ford ongunstig uitpakkende milieulabels versneld uitgevoerd. De reorganisatie kende 3 fases: het samenvoegen 

en efficiënter maken van de back office activiteiten, het sluiten van een drietal vestigingen en het ‘lean en mean’ 

maken van de organisatie. Ook andere clusters hebben vestigingen gesloten en afscheid moeten nemen van 

personeel. Autonoom is het aantal medewerkers van Stern Dealers met 110,6 fte’s verminderd. 
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Als gevolg van de diverse getroffen en reeds uitgevoerde maatregelen zijn de resultaten van Stern Groep zowel in 

2013 als in 2014 negatief beïnvloed. Het operationeel bedrijfsresultaat, geschoond voor bijzondere lasten en 

verliezen inzake beëindigde activiteiten, is als volgt weer te geven: 

 

Operationeel bedrijfsresultaat 

(x € 1.000) 

 2014        2013 

Bedrijfsresultaat volgens IFRS  3.750  8.234 

 

Bijzondere lasten  3.234  2.762 

Beëindigde activiteiten    –  754 

Totaal  3.234  3.516 

 

Operationeel bedrijfsresultaat  6.984  11.750 

 

De bijzondere lasten van € 3,2 miljoen hebben voor € 2,6 miljoen betrekking op het afvloeien van personeel (2013: 

€ 1,2 miljoen) en voor€ 0,6 miljoen op overige bedrijfskosten (2013: € 0,3 miljoen). Daarnaast is in 2013 voor € 1,2 

miljoen aan extra voorzieningen getroffen inzake overtollige voorraden en overige activa. 

De beëindigde activiteiten in 2013 hebben betrekking op de voorganger van Havik Auto (Opel) en op Falco Auto 

(Fiat). In verband met de nieuwe dealerovereenkomsten voor de 3 resterende Opel vestigingen in Alkmaar, 

Wormerveer en Amsterdam Noord, welke per 1 juni 2013 zijn ingegaan, worden deze activiteiten vanaf die datum 

weer als doorgaande activiteiten aangemerkt. 

 

Operationeel bedrijfsresultaat  

De samenstelling van het operationeel bedrijfsresultaat, verdeeld naar segmenten, luidt  als volgt: 

 

Operationeel bedrijfsresultaat 

(x € 1.000) 

 2014  2013 

Stern Dealers  3.468  8.665 

Stern Financial Services  8.197  4.948 

Stern Mobility Services  -2.314  573 

Overige -2.367  -2.436 

Totaal  6.984  11.750 

 

Het operationeel bedrijfsresultaat van Stern Dealers, geschoond voor bijzondere lasten en beëindigde activiteiten, 

is met € 5,2 miljoen gedaald tot € 3,5 miljoen. Vooral de marge op de verkoop van auto’s is met € 2,9 miljoen 

afgenomen door een lagere afzet van nieuwe personenauto’s, waarbij de procentuele marge op nieuwe auto’s 

gering hoger uitkwam dan in 2013. De procentuele marge op gebruikte auto’s stond in 2014 onder meer door 

incidentele tegenvallers en door het schonen van oudere voorraden gebruikte auto’s onder druk en kwam 

aanzienlijk lager uit. De bijdragen van de werkplaatsen van Stern Dealers zijn in 2014 vrijwel gelijk gebleven ten 

opzichte van 2013. Bij een gelijkblijvende omzet onderdelen van Stern Dealers heeft wel een verschuiving 

plaatsgevonden van omzet via de werkplaatsen naar omzet via de voorbalies. Daardoor kwam de procentuele 

marge op onderdelen licht lager uit.  

 

De lonen en salarissen van Stern Dealers zijn met 2,1% gedaald. De afname werd echter deels teniet gedaan door 

hogere sociale lasten en pensioenlasten. De overige bedrijfskosten van Stern Dealers zijn met 1,0% afgenomen.  

 

Het operationeel bedrijfsresultaat van Stern Financial Services steeg fors van € 4,9 miljoen in 2013 naar  

€ 8,2 miljoen in 2014. Deze toename komt voort uit de belangrijke groei van het aantal leasecontracten in 2013 

(+14,0%) én 2014 (+19,7%), wat doorwerkt in de bruto marge, in het renteresultaat en in het aantal verkochte 

auto’s. Daarnaast is een beter verzekerings- en onderhoudsresultaat en een hogere procentuele boekwinst op 

verkochte auto’s gerealiseerd.  

 

Het operationeel bedrijfsresultaat van Stern Mobility Services kwam in 2014 uit op een verlies van € 2,3 miljoen 

tegenover een winst van € 0,6 miljoen een jaar eerder. Het negatieve bedrijfsresultaat is een combinatie van een 

lastig jaar voor SternTec, een nog matig presterend SternPoint en het voorzichtigheidshalve afboeken van 

goodwill. De omzet schadeherstel is met 2,4% gestegen voornamelijk als gevolg van de toegenomen politie 

omzet. Tegenover een fractionele toename van het gemiddelde netto schadebedrag stond een lichte daling van 

het gemiddelde uurtarief als gevolg van een verschuiving in de omzetmix. Deze ontwikkeling zorgde voor enige 

druk op het overigens zeer positieve bedrijfsresultaat.  
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In december 2014 is Mango Mobility overgenomen en aan het segment Stern Mobility Services toegevoegd. De 

overname van Mango Mobility betrof de materiële vaste activa, de voorraden, de debiteuren en de schulden aan 

strategische leveranciers, welke van belang zijn om de huidige producten te blijven voeren. De hiermee gepaard 

gaande goodwill/vordering van € 1,0 miljoen is voorzichtigheidshalve geamortiseerd. Daarbij zijn de verwachte 

synergie-effecten met de andere Stern bedrijven buiten beschouwing gelaten.  

 

Operationeel resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen   Het operationeel resultaat voor rente, 

belastingen en afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa (EBITDA) kwam in 2014 uit op € 18,0 

miljoen tegenover € 20,9 miljoen in 2013. De afname is voornamelijk veroorzaakt door het lagere operationele 

bedrijfsresultaat van Stern Dealers.  

 

Wanneer de rente- en afschrijvingslasten van de lease- en verhuuractiviteiten, welke verantwoord worden onder 

de kostprijs omzet, bij de berekening van de EBITDA betrokken worden, bedraagt deze € 57,3 miljoen tegenover 

€ 57,5 miljoen in 2013. De belangrijke groei van de leaseportefeuille heeft hogere rente- en afschrijvingslasten van 

de leasecontracten tot gevolg. 

 

Belastingen   Het belastbaar bedrag kwam in 2014 uit op € 0,9 miljoen negatief. Dit belastbaar bedrag resulteerde 

in een belastingbate van € 0,2 miljoen. In 2014 zijn de leasecontracten van SternLease aan een zustermaatschappij 

(SternLeasing) buiten de fiscale eenheid Stern Groep verkocht. Als gevolg van deze transactie is een additionele 

belastingbate van € 3,7 miljoen gerealiseerd. In 2013 bedroeg het belastbaar bedrag € 2,7 miljoen positief, 

waardoor in 2013 een belastinglast van € 0,7 miljoen is verantwoord.  

 

Operationeel resultaat na belastingen   Het IFRS resultaat na belastingen bedroeg in 2014 € 3,6 miljoen ten 

opzichte van € 3,1 miljoen in 2013. Het operationeel resultaat na belastingen kwam uit op € 6,0 miljoen tegenover 

€ 5,7 miljoen een jaar eerder.  

 

Balanstotaal en solvabiliteit   Ultimo 2014 bedroeg het balanstotaal € 567,6 miljoen tegenover € 524,4 miljoen 

ultimo 2013. De toename met € 43,2 miljoen (+8,2%) komt voor € 17,9 miljoen voor rekening van de toename van 

de lease- en verhuurportefeuille en voor € 26,6 miljoen voor rekening van de voorraad nieuwe personenauto’s en 

bedrijfswagens. 

Het aantal leasecontracten is ten opzichte van eind 2013 met 1.199 stuks toegenomen tot 7.295 contracten, 

hetgeen een toename van € 18,3 miljoen behelst. Weliswaar is de verhuurvloot qua aantallen met 99 voertuigen 

afgenomen, maar door verjonging van de vloot en door vraag naar duurdere modellen is de vloot in euro’s met 

€ 2,3 miljoen toegenomen.  

 

Met  ingang van 1 januari 2015 wordt over kleinere auto’s weer BPM geheven en kreeg een aantal modellen van 

verschillende merken te maken met een hoger bijtellingstarief. Stern Dealers diende commercieel van beide 

categorieën behoorlijke voorraden aan te leggen om deze in januari en februari 2015 uit te kunnen leveren. Zo had 

Arend Auto een voorraad nieuwe personenauto’s van € 20,1 miljoen (2013: € 12,7 miljoen), waarvan per 31 

december 2014 reeds € 13,0 miljoen verkocht was. Daarnaast is in het kader van het faillissement van Koops 

Furness een grote voorraad nieuwe personenauto’s overgenomen, waarvan ultimo 2014 nog circa € 9,6 miljoen 

niet was afgeleverd aan klanten. De voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens ultimo 2014 betreft een 

momentopname en heeft voor circa € 25 miljoen een incidenteel karakter. De toename van de leasevloot heeft 

duidelijk een structureel karakter. 

 

Het eigen vermogen nam in het verslagjaar toe met € 2,2 miljoen tot € 140,6 miljoen. De toename is het gevolg 

van het resultaat na belastingen over 2014 van € 3,6 miljoen en de negatieve waardemutatie van de renteswaps 

van € 0,4 miljoen. In 2014 is een contant dividend van € 1,1 miljoen uitgekeerd. Uit hoofde van het Stern 

Aandelenplan is € 0,1 miljoen aan het vermogen toegevoegd.  

 

De overall solvabiliteit van Stern Groep is ultimo 2014 uitgekomen op 24,8% tegenover 26,4% ultimo 2013. De 

deels incidentele toename van het balanstotaal van € 524,4 miljoen naar € 567,6 miljoen heeft een daling van de 

solvabiliteit met 2,0% punten tot gevolg. De toename van het groepsvermogen leidt juist tot een stijging van de  

solvabiliteit met 0,4% punt.  

 

Uitgaande van een normatieve solvabiliteit van 12,5% voor de autoleaseactiviteiten en van 20,0% voor de 

autoverhuuractiviteiten, is de solvabiliteit voor de overige activiteiten ultimo 2014 uitgekomen op 31,1% 

tegenover 31,9% ultimo 2013. Ultimo 2014 bedroeg de solvabiliteit voor de overige activiteiten, geschoond voor 

goodwill, 25,1% (ultimo 2013: 25,8%). 
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Aandelen en winst per aandeel   Het aantal geplaatste aandelen is in het verslagjaar met 5.925.000 aandelen 

ongewijzigd gebleven. Ultimo 2014 heeft de vennootschap 255.260 eigen aandelen in portefeuille, maar niet 

ingetrokken (ultimo 2013: 535.000). De afname van het aantal eigen aandelen in portefeuille is voornamelijk het 

gevolg van het stockdividend in het kader van Stern 21 jaar. 

 

In 2014 was het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen 5.659.809 stuks (2013: 5.650.609). Over 2014 

bedraagt het resultaat na belastingen per aandeel € 0,64 (2013: € 0,54). Het operationele resultaat na belastingen 

komt in 2014 uit op € 1,07 per aandeel (2013: € 1,06 per aandeel).  

 

Eigen vermogen per aandeel   Het eigen vermogen per aandeel, berekend op basis van het voor het 

stockdividend gecorrigeerde aantal uitstaande aandelen, is toegenomen van € 24,50 ultimo 2013 tot € 24,79 

ultimo 2014. 

 

Dividend   Ultimo 2014 is als gevolg van de hogere voorraad nieuwe personenauto’s en bedrijfswagens en de 

toegenomen leaseportefeuille geen sprake van oversolvabiliteit, zodat geen ruimte bestaat voor het uitkeren van 

dividend. In 2013 bestond het dividend uit € 0,21 per aandeel in contanten en een Jubileum uitkering in aandelen, 

waarbij voor elke 21 gewone van € 0,10 nominaal 1 gewoon aandeel werd verkregen ten laste van de agioreserve. 

 

 

Vooruitzichten 
De verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de automarkt lopen nogal uiteen. Diverse banken 

verwachten een stevige groei ten opzichte van het zeer matige jaar 2014 door zakelijke vervangingsvraag en de 

aanloop naar nieuwe fiscale regels in 2016. Stern verwacht een redelijk jaar maar met opnieuw veel uitersten. 

Merken met in de smaak vallende modellen en gunstige bijtellingspercentages zullen een goed jaar beleven. 

Andere minder aansprekende merken of modellen die in 2015 de CO2 grenzen niet halen, zullen opnieuw een 

lastig jaar meemaken. In elk geval zal de tweede helft van het jaar beter uitpakken dan de eerste helft.  

 

Mercedes-Benz, Volvo en Volkswagen/Audi hebben goede ijzers in het vuur. Renault heeft qua modellen een 

smallere basis dan de afgelopen jaren en Ford staat er beter voor dan in 2014 met de nieuwe Mondeo en een 

nieuwe lijn bedrijfswagens.  

De after-sales en de verkoop van gebruikte auto’s ontwikkelt zich voor bijna alle merken positief. Deze trend zal 

naar verwachting in 2015 aanhouden.  

Stern Financial Services blijft groeien, waardoor het resultaat op het hoge peil van de afgelopen jaren kan blijven. 

Bij Stern Mobility Services zal veel afhangen van de nieuwe aanpak bij SternPoint en nieuw elan bij SternTec. Bij 

SternSchade en SternRent zullen de resultaten naar verwachting stabiliseren. Van Mango Mobility wordt een 

beperkte bijdrage verwacht, omdat in 2015 de bedrijfsvoering moet worden ingepast in die van Stern. 

 

Overall zal veel afhangen van het verwachte herstel bij Ardea Auto en de nieuwe aanpak bij enkele bedrijven van 

Stern Mobility Services. De doorgevoerde kostenslag, het ontbreken van significante reorganisatielasten en de 

betere automarkt vormen de basis voor positieve verwachtingen ten aanzien van het resultaat na belastingen in 

2015. 

Bemoedigend is dat 2015 met hogere resultaten dan de eerste maanden van 2014 is begonnen. 

 

 

De in de bijlage opgenomen specificaties zijn ontleend aan de jaarrekening 2014 van Stern Groep N.V., waarbij op 

11 maart 2015 door Ernst & Young Accountants LLP een goedkeurende controleverklaring is afgegeven. 

 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der 

Kwast (Stern Groep), T (020) 613 60 28 

 
Profiel Stern Groep N.V. 

Stern Groep is een grote automotive onderneming die zowel autodealerbedrijven als autodiensten omvat. Stern Groep is sinds 2000 

genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s 

van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netto omzet niveau (exclusief BPM) ligt op ruim € 900 miljoen op 

jaarbasis. Het aantal vestigingen bedraagt meer dan 100 en er zijn circa 2.200 werknemers. Stern Groep zal deze groeistrategie de 

komende jaren voortzetten.  

Stern Dealers vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault en Nissan, 3) Ford, 4) 

Volvo, Land Rover, Alfa Romeo en Fiat, 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Stern Dealers beschikt in totaal over circa 85 vestigingen.  

Met Stern Financial Services is Stern Groep actief op het gebied van autolease (SternLease) en wagenparkbeheer (SternPartners en 

SternRent) en de verkoop van mobiliteitsproducten zoals SternCredit, SternPolis en SternGarant.  

In de divisie Stern Mobility Services zijn autoschadeherstel (SternSchade), het inrichten van bedrijfswagens (SternTec), het universele 

garageconcept SternPoint, SternPlaza (gebruikte auto’s), autoverhuur (SternRent) en nu ook Mango Mobility samengebracht. 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2014  
(bedragen x € 1.000) 

 

 

 

 
 

 

Resultaat per aandeel         

         

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen    5.659.809    5.650.609 

         

Resultaat per aandeel op basis van resultaat na 

belastingen 

 

  

 

€ 0,64    

 

€ 0,54 

Resultaat per aandeel verwaterd op basis van 

resultaat na belastingen 

 

  

 

€ 0,64    

 

€ 0,54 

         

         

 

  

     2014     2013 

         

Netto omzet    898.299    917.590 

Kostprijs van de omzet    (732.566)    (753.537) 

Bruto winst     165.733    164.053 

         

Overige baten    5.342    7.030 

Personeelskosten    (106.992)    (103.504) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

immateriële vaste activa 

  

 

 

(1.301) 

  

 

 

(274) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 

  

 

 

(9.544) 

  

 

 

(8.833) 

Overige bedrijfskosten     (49.488)    (50.238) 

Bedrijfsresultaat    3.750    8.234 

         

Resultaat geassocieerde deelnemingen    213    107 

Financiële baten en lasten     (4.236)    (4.604) 

Resultaat voor belastingen    (273)    3.737 

         

Belastingen resultaat     3.895    (679) 

         

Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de         

Aandeelhouders van Stern Groep N.V.)    3.622    3.058 
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten over 2014 
(bedragen x € 1.000) 

 

  2014   2013 

      

      

Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de 

Aandeelhouders van Stern Groep N.V.) 

 3.622   3.058 

      

Niet-gerealiseerde resultaten 

Niet-gerealiseerde resultaten die in volgende perioden  

naar de winst-en-verliesrekening worden overgeboekt: 

     

 

Effectief deel van mutaties in de kasstroom hedge 

  

(529) 

   

1.901 

Effect winstbelasting  132   (475) 

Baten en lasten niet verwerkt in de winst-en-verliesrekening  (397)   1.426 

Totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten na 

belastingen (toe te rekenen aan de Aandeelhouders van Stern 

Groep N.V.) 

  

 

3.225 

   

 

4.484 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2014 
(bedragen x € 1.000) 

 

  31 december 2014  31 december 2013 

     

     

Activa 
 

    

Vaste activa     

Immateriële vaste activa  30.066  30.283 

Materiële vaste activa  285.936  271.067 

Vastgoedbeleggingen  2.777  4.453 

Investeringen in geassocieerde deelnemingen  674  659 

Overige financiële activa  11.161  10.023 

Uitgestelde belastingvorderingen  28.644  24.274 

  359.258  340.759 

     

Vlottende activa     

Voorraden  170.664  143.161 

Handelsvorderingen  32.419  30.686 

Overlopende activa  3.630  9.085 

Liquide middelen  1.636  683 

  208.349  183.615 

     

 

 

 

 

    

Totaal activa  567.607  524.374 
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  31 december 2014 
 

31 december 2013 

     

Passiva 
 

    

Eigen vermogen (toekomend aan de aandeelhouders 

van Stern Groep N.V.) 

 

 

 

 

Geplaatst kapitaal  593  593 

Agio reserve  114.734  118.877 

Overige reserves  21.544  15.962 

Herwaarderingsreserve  1.110  473 

Onverdeeld resultaat  2.588  2.418 

  140.569  138.323 

Langlopende verplichtingen     

Rentedragende leningen  214.398  36.782 

Voorzieningen  1.163  1.351 

Vooruitontvangsten uit lease en garantie  1.737 
 

2.061 

  217.298  40.194 

     

Kortlopende verplichtingen     

Rentedragende leningen  78.160  241.800 

Voorzieningen  1.008  1.338 

Crediteuren  103.443  70.737 

Derivaten  2.381  1.852 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.728  5.651 

Overlopende passiva  22.020 
 

24.479 

  209.740  345.857 

     

Totaal passiva  567.607  524.374 
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Mutaties in het eigen vermogen over 2014 
(bedragen x € 1.000) 

   Geplaatst  Agio  Overige  Herwaarderings-  Onverdeeld   Totaal 

   kapitaal  reserve  reserves  Reserve  Resultaat   

              

Saldo 1 januari 2014  593  118.877  15.962  473  2.418  138.323 

              

Resultaat na belastingen  -  -  -  1.034  2.588  3.622 

Niet gerealiseerde resultaten na 

belastingen  -  -  -  (397)  -  (397) 

Totaal gerealiseerd en niet gerealiseerd 

resultaat 2014 (toe te rekenen aan de 

aandeelhouders van Stern Groep N.V.)  -  -  -  637  2.588  3.225 

              

Contant dividend  -  -  (1.132)  -  -  (1.132) 

Stock dividend  -  (4.143)  4.143  -  -  - 

Verkoop aandelen  -  -  11  -  -  11 

Inkoop aandelen  -  -  (18)  -  -  (18) 

Resultaatbestemming   -  -  2.418  -  (2.418)  - 

Stern Aandelenplan   -  -  160  -  -  160 

Saldo 31 december 2014 593  114.734  21.544  1.110  2.588  140.569 

             

             

   Geplaatst  Agio  Overige  Herwaarderings-  Onverdeeld   Totaal 

   Kapitaal  reserve  Reserves  Reserve  Resultaat   

              

Saldo 1 januari 2013  593   118.877   23.210  (1.593)   (7.130)  133.957 

              

Resultaat na belastingen  -  -  -  640  2.418  3.058 

Niet gerealiseerde resultaten na 

belastingen  -  -  -  1.426  -  1.426 

Totaal gerealiseerd en niet gerealiseerd 

resultaat 2013 (toe te rekenen aan de 

aandeelhouders van Stern Groep N.V.)  -  -  -  2.066  2.418  4.484 

              

Inkoop aandelen  -  -  (211)  -  -  (211) 

Resultaatbestemming   -  -  (7.130)  -  7.130  - 

Stern Aandelenplan  -  -  93   -  -  93  

Saldo 31 december 2013 593   118.877   15.962  473  2.418  138.323 

             

 

 

 

  



 

13 

 

 

 

 

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 
(bedragen x € 1.000) 
   2014   2013 

       

Resultaat voor belastingen  (273)   3.737  

Aanpassingen voor:        

Resultaat geassocieerde deelnemingen  (213)   (107)  

Resultaat Bovemij Verzekeringsgroep N.V.  (1.034)   (640)  

Rentelasten in resultaat   4.235   4.604  

Afschrijvingen immateriële vaste activa  274   274  

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen  43.986   41.284  

Impairment goodwill/ afwaardering vordering  1.027   -  

Bijzondere waardeveranderingen financiële vaste activa  -   126  

Badwill en ontvangen goodwill  (1.414)   (1.513)  

Stern Aandelenplan  160   93  

Bate uit verkoop van materiële vaste activa  (2.756)   (2.846)  

Dotatie/ (onttrekking) voorzieningen  (518)   (725)  

Vooruitontvangsten uit lease en garantie  (647)   176  

Veranderingen in werkkapitaal:       

 mutatie voorraden  (11.119)   2.226  

 mutatie kortlopende vorderingen  4.088   (8.827)  

 mutatie kortlopende schulden  25.387   6.088  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   61.183   43.950 

Ontvangen dividend geassocieerde deelnemingen  94   -  

Betaalde rente  (5.148)   (3.440)  

   (5.054)   (3.440) 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   56.129   40.510 

Investering in materiële vaste activa  (92.923)   (75.073)  

Acquisities, exclusief ontvangen liquide middelen  (14.896)   (3.366)  

Afstoting dochterondernemingen  -   171  

Desinvestering in materiële vaste activa  39.966   26.852  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   (67.853)   (51.416) 

Betaalde dividenden  (1.132)   -  

Stern Aandelenplan  (160)   -  

Inkoop aandelen  (18)   (211)  

Verkoop aandelen  11   -  

Mutatie schulden aan kredietinstellingen  13.976   11.047  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   12.677   10.836 

       

(Afname) /Toename liquide middelen   953   (70) 

Stand liquide middelen aanvang jaar  683   753  

Stand liquide middelen ultimo jaar  1.636   683  

Mutatie liquide middelen    953   (70) 

 
 

 


