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Overlegorgaan van HBO-scholen   

               met een accountancy-opleiding  

 

 

Voorzitter Landelijke examens Post-hbo 

 

LANDELIJK EXAMEN 

EXTERNE VERSLAGGEVING 

 

 

    Samenstellers :    Redactiecommissie Externe verslaggeving 

    Datum :   16 juni 2017 

  Tijd :    13.30 -16.30 uur 

 

* Dit examen bestaat uit 17 pagina's inclusief voorblad, opgavenset (7 pagina’s incl. 

voorblad) en bijlage bij opgave 3 (10 pagina’s). Controleer dit! 

* Toegestane hulpmiddelen: 

Handboek jaarrekening 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote, alsmede voor 

kleine rechtspersonen, dan wel gebundelde overdrukken van RJ 400, 640, 650 en 

920 

IFRS Gecoördineerde Nederlandstalige teksten 

Rekenmachine volgens hogeschoolbeleid 

* Motiveer steeds uw antwoorden! 

     Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen punten toegekend! 

* Een indicatie voor de puntenverdeling en de beschikbare tijd is als volgt: 

opgave 1    34 punten    60 minuten 

opgave 2    33 punten    60 minuten 

opgave 3    33 punten    60 minuten 

           100 punten  180 minuten 

  

Veel succes! 
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Opgave 1 Boeren Jan BV (34 punten, 60 minuten) 
 
De op 1 januari 2014 opgerichte middelgrote BV Boeren Jan, hierna BJ, is een in Nederland 
gevestigde onderneming die zich bezighoudt met het exploiteren van een agrarische 
onderneming. BJ stelt haar jaarrekening op volgens de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
 
In verband met de gewijzigde groottecriteria van Titel 9 Boek 2 BW overweegt BJ om haar 
jaarrekening op te stellen op basis van fiscale grondslagen. De gemiddelde 
personeelsomvang in 2015 en 2016 bedraagt 45 FTE. De omzet bedraagt over genoemde 
jaren respectievelijk € 14 miljoen en € 20 miljoen. 
 
De enkelvoudige balans van BJ per 31 december 2015 en 2016 ziet er als volgt uit 
(bedragen x € 1.000) 
 
Activa 2016 2015 Passiva 2016 2015 

 

Immateriële vaste activa 

   

Eigen vermogen 

  

Goodwill 80 120 Aandelenkapitaal 500 500 

Ontwikkeling THT-zak 100 0 Wettelijke reserves 120 10 

   Overige reserves -845 -825 

   Resultaat boekjaar 979 0 

      

Materiële vaste activa   Voorzieningen   

Terreinen en gebouwen 3.600 3.700 Latente belastingen 210 215 

Machines en installaties 700 800 Groot onderhoud  630 420 

Inventaris 57 0    

      

Financiële vaste activa   Langlopende schulden   

Deelneming Camping BZ 300 290 Hypotheek o/g 4.960 4.940 

Actieve belastinglatentie 164 490    

      

Voorraden      

Agrarische voorraden 300 300    

Overige voorraden 50 40    

      

Vorderingen   Kortlopende schulden   

Handelsvorderingen 530 260 Handelscrediteuren 192 800 

      

Liquide middelen 865 60    

      

 6.746 6.060  6.746 6.060 

 
 
De verkorte winst-en-verliesrekening over 2016 ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000). 
 
Resultaat voor belasting 1.300 
Belastinglast      321 
Resultaat na belasting    979 
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Toelichting bij de balans en winst-en-verliesrekening 
(bedragen x € 1.000) 
 
Waarderingsgrondslagen 
Waardering vindt in het algemeen plaats tegen historische kosten waarbij de 
verkrijgingsprijs, vervaardigingsprijs of geamortiseerde kostprijs in aanmerking komen. Voor 
zover voor een balanspost een afwijkende waarderingsgrondslag is toegepast, staat dit 
hierna bij de betreffende post toegelicht. 
 
Ontwikkeling THT-zak 
Dit betreft in 2016 geactiveerde ontwikkelkosten voor een nieuwe prototype THT-zak, waarin 
de agrarische handelsvoorraden langer houdbaar blijven. Fiscaal zijn deze kosten in 2016 
ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Goodwill en deelneming Camping BZ 
De deelneming betreft een op 1 januari 2014 aangekocht 40%-belang in Camping Boeren 
Zoon B.V., hierna BZ. De aankoopprijs bedroeg 480. 
 
De geactiveerde goodwill betreft het verschil tussen overnameprijs en de reële waarde van 
de identificeerbare activa en verplichtingen. De betaalde goodwill wordt in 5 jaar lineair ten 
laste van het resultaat afgeschreven. 
 
Commercieel wordt de deelneming gewaardeerd op basis van de vermogensmutatie-
methode. Sinds de aankoop heeft BZ geen dividend uitgekeerd. Fiscaal vindt waardering 
plaats tegen verkrijgingsprijs en geldt de deelnemingsvrijstelling. 
 

Terreinen en gebouwen 
Terreinen en gebouwen worden commercieel en fiscaal lineair afgeschreven. Fiscaal vindt 
afschrijving plaats tot de helft van de WOZ-waarde, die ultimo 2016 nog niet is bereikt. 
Daardoor is ultimo 2015 en 2016 geen sprake van een verschil tussen de commerciële en 
fiscale waardering. 
 
Machines en installaties 
Waardering van de op 1 januari 2014 aangeschafte machines en installaties vindt plaats 
tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. De economische levensduur bedraagt 
10 jaar, de restwaarde nihil. Fiscaal vindt willekeurige afschrijving plaats, waarbij de 
machines en installaties in twee jaar worden afgeschreven tot nihil. Sinds de oprichting op 1 
januari 2014 vonden verder geen investeringen en desinvesteringen plaats. 
 
Voorraden 
De agrarische voorraden worden commercieel gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Deze 
voorraden zijn aangekocht voor een marktwaarde van 300 en door rijping in 2016 in waarde 
gestegen tot een marktwaarde op basis van fiscale landbouwnormen van 360. Fiscaal moet 
waardering plaatsvinden tegen marktwaarde op basis van fiscale landbouwnormen met 
waardemutaties in de fiscale winst. Ultimo 2015 is geen sprake van een verschil tussen 
commerciële en fiscale waardering. 
 
Handelsvorderingen 
Debiteuren worden commercieel gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs die gelijk is 
aan de nominale waarde. Zowel commercieel als fiscaal wordt een voorziening voor 
oninbaarheid niet noodzakelijk geacht. 
 
Eigen vermogen 
De wettelijke reserve van 10 ultimo 2015 is gevormd in verband met de niet-uitgekeerde 
winst deelneming van Camping BZ. Ultimo 2016 is een wettelijke reserve gevormd van 120, 
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waarvan 100 in het kader van de geactiveerde ontwikkelingskosten voor de THT-zak en 20 
in verband met de niet-uitgekeerde winst van genoemde deelneming. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Deze voorziening is in de aangifte vennootschapsbelasting voor hetzelfde bedrag als 
kostenegalisatiereserve opgenomen onder het fiscaal ondernemingsvermogen. In 2015 en 
2016 zijn er geen onttrekkingen geweest. 
 
Hypotheek o/g 
De hypothecaire lening met een looptijd van 5 jaar is bij oprichting op 1 januari 2014 
aangetrokken ter financiering van het onroerend goed en heeft een nominale rente van 6%. 
Commercieel wordt deze lening gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij de 
transactiekosten zijn opgenomen in de geamortiseerde kostprijs en lineair worden 
toegerekend aan de rentekosten. Fiscaal vindt waardering plaats tegen de nominale waarde, 
waarbij transactiekosten direct ten laste van het fiscale resultaat 2014 zijn gebracht. 
 
Winstbelasting 
Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. 
 
De opgenomen actieve belastinglatentie heeft ultimo 2015 betrekking op gewaardeerde 
verliescompensatierechten en ultimo 2016 op gewaardeerde verliescompensatierechten en 
de voorraden. De belastinglatentie uit hoofde van belastbare tijdelijke verschillen zijn in de 
balans apart gepresenteerd van de belastinglatentie uit hoofde van verrekenbare tijdelijke 
verschillen. De belastinglatenties zijn ultimo 2015 en 2016 berekend tegen het nominale 
vennootschapsbelastingtarief van 25%. 
 
Op 31 december 2016 is voor 57 aan inventaris aangeschaft. De hierbij behorende 
investeringsaftrek bedraagt 16 en is in de aangifte vennootschapsbelasting over 2016 ten 
laste van de fiscale winst gebracht. 
 
Vraag 1 
Bereken de reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen van Camping BZ 
op 1 januari 2014. 
 
Vraag 2 
Geef een berekening van 

a. de passieve belastinglatentie per 31 december 2016 over de belastbare tijdelijke 
verschillen ad 210. 

b. de commerciële belastinglast over 2016 ad 321 uitgaande van de commerciële winst 
voor belasting ad 1.300. 

 
Veronderstel dat BJ haar jaarrekening over 2016 voor het eerst wil opstellen op basis van 
fiscale grondslagen. 
 
Vraag 3 
Stel voor BJ de enkelvoudige balans per 31 december 2015 en 2016 op basis van fiscale 
grondslagen op. Voeg duidelijk en systematisch alle benodigde berekeningen per balanspost 
toe. U kunt de overige reserves, samen met het resultaat over 2015 en 2016, als sluitpost 
opnemen.  
 
Vraag 4 
Geef cijfermatig aan of BJ haar jaarrekening 2016 op basis van fiscale grondslagen mag 
opstellen. 
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Opgave 2 ATLED NV (33 punten, 60 minuten) 
 
NB1 In deze opgave wordt afgezien van de invloed van belastingen;  
NB2 Vermeld bij iedere journaalpostregel of het een balans (B) of winst-en-verliesrekening 
         (WV) betreft; 
NB3 In uw antwoorden moet u ervan uitgaan dat in alle betrokken jaren de huidige wet- en 
        regelgeving ongewijzigd van toepassing is. 
 
Atled NV is opgericht op 1 januari 2015 om als energiebedrijf een kerncentrale te 
exploiteren. De jaarrekening van Atled NV wordt opgesteld op basis van IFRS-EU waarbij 
Atled NV voor het materieel vast actief uitgaat van het kostprijsmodel met lineaire 
afschrijving. De bouw van de kerncentrale is aangevangen op 1 januari 2015 en twee jaar 
later, 31 december 2016, is de centrale opgeleverd en feestelijk geopend. 
Vanaf de datum van oprichting tot 31 december 2016 hebben onder meer de volgende 
kasstromen plaatsgevonden (bedragen x € 1.000): 
 

 Ontvangsten Uitgaven 

Storting 01.01.15 op de bij oprichting uitgegeven 
aandelen (nominale waarde 50.000) 

100.000  

Kosten aandelenuitgifte  1.000 

Opname 01.01.15 40-jarige variabel rentende lening AB 
Bank, lineair af te lossen vanaf 31.12.17 

400.000  

Transactiekosten opgenomen lening  1.000 

Erfpacht grond, twee jaartermijnen  2.000 

Aanneemsom bouw kerncentrale  400.000 

Rente lening AB Bank   40.000 

Loonkosten eigen personeel voor bouwbegeleiding  1.000 

Loonkosten directie en administratief personeel  750 

Loonkosten operators centrale  1.250 

Trainingskosten operators centrale  900 

Kosten testen (operationele werking en veiligheid)  5.000 

Opbrengst van tijdens testfase opgewekte energie 1.000  

Feestelijke opening  1.000 

Verhuuropbrengst deel grond dat tijdens bouwperiode 
niet was benodigd 

500  

 
De verwachte gebruiksduur van de kerncentrale is 50 jaar. Aan het eind van die periode 
moet Atled NV de kerncentrale ontmantelen, slopen en het materiaal afvoeren (ontmantelen 
e.d.). Dit neemt naar verwachting een jaar in beslag. Vanwege het nucleaire materiaal zijn de 
kosten daarvan relatief hoog. Deze worden geschat op € 500 miljoen (te betalen bij aanvang 
ontmanteling). De disconteringsvoet bedraagt 5%. De contante waarde van een bedrag van 
1.000 dat vervalt na 50 jaar tegen een disconteringsvoet van 5% bedraagt 87,204. 
 
Vraag 1  
Geef de balansposten per 31 december 2016 die samenhangen met: 
a. de aandelenuitgifte; 
b. de lening AB bank; en  
c. de bouw van de kerncentrale. 
 
Vraag 2  
Bereken alle kosten die verband houden met de kerncentrale die ten laste van de winst-en-
verliesrekening over 2017 komen. Motiveer uw antwoord. 
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Vraag 3  
Beschrijf het alternatief dat onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is toegestaan voor 
de verwerking van de kosten van ontmanteling e.d. 
 
Na vijf jaar, dus 31.12.21, blijkt dat door technologische ontwikkelingen de kosten van 
ontmanteling e.d. naar verwachting niet € 500 miljoen zullen bedragen, maar € 275 miljoen. 
Daarnaast wijzigt per die datum de disconteringsvoet van 5% naar 6,5%, zodat de contante 
waarde daarvan per 31.12.21 16.165 bedraagt. 
 
Vraag 4  
Geef de journaalpost die op 31.12.21 wordt gemaakt naar aanleiding van deze constatering. 
Motiveer uw antwoord. 
 
Vraag 5 
Bereken alle kosten die verband houden met de kerncentrale die ten laste van de winst-en-
verliesrekening over 2022 komen. Motiveer uw antwoord. 
 
Vraag 6  
Beschrijf hoe in beginsel (u hoeft niet in te gaan op uitzonderingen) het antwoord op vraag 4 
wijzigt als Atled NV voor de waardering van de kerncentrale niet het kostprijsmodel toepast, 
maar het actuele waarde model.  
 

 

 

Opgave Jaarrapport 2015-2016 Holland Colours NV (33 punten, 60 minuten) 
 
Holland Colours NV (hierna: HC) heeft als hoofdactiviteit het maken van producten voor het 
inkleuren van kunststoffen, siliconen en elastomeren die worden gebruikt in de bouw- en 
constructiemarkt, alsmede in de automobiel-, elektronica- en textielindustrie. 
HC stelt haar geconsolideerde jaarrekening op in overeenstemming met IFRS-EU en met 
Titel 9 Boek 2 BW. Aan de geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening over het 
boekjaar 2015-2016 van HC is een aantal passages ontleend die zijn opgenomen in de 
bijlage bij deze opgave. Niet alle gegevens zijn nodig voor de beantwoording van de vragen 
over deze jaarrekening. Zij zijn alleen vermeld om de onderlinge samenhang te bewaren. 
Bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
Vragen over kapitaalbelangen en consolidatie 
 
In de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het boekjaar 2015-2016 is een resultaat 
van 26 toegerekend aan minderheidsbelangen. 
 
Vraag 1 
Beargumenteer op grond van de verstrekte gegevens op welke dochterondernemingen het 
aan minderheidsbelangen toe te rekenen nettoresultaat betrekking heeft. 
 
Vraag 2 
Beredeneer of de in vraag 1 bedoelde dochterondernemingen gezamenlijk per saldo positief 
of negatief hebben bijgedragen aan de resultaten van de HC Groep over het boekjaar 2015-
2016. 
 
HC hanteert voor haar vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen een 
gebroken boekjaar dat een tijdvak van 1 april tot en met 31 maart beslaat. Holland Colours 
Mexicana SA de CV en Holland Colours China Ltd hanteren daarentegen in hun jaarrekening 
een boekjaar dat overeenkomt met een kalenderjaar. 
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Vraag 3 
Noem twee eisen volgens IFRS aan het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van 
HC in geval van de afwijkende boekjaren bij de dochterondernemingen in Mexico en China.  
 
Vraag 4 
Geef in de vorm van een journaalpost de wijze waarop HC de mutaties in de post Waarde 
deelnemingen onder de Financiële vaste activa in de vennootschappelijke jaarrekening 
2015-2016 heeft verwerkt. 
 
Vragen over hedge accounting 
 
In de grondslagen van waardering en resultaatbepaling van HC staat dat afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten) worden gewaardeerd tegen reële waarde. Wijzigingen van de reële 
waarde worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Echter bij toepassing van cashflow 
hedge accounting worden waardewijzigingen van de reële waarde van renteswaps 
rechtstreeks in de afdekkingsreserve onder het eigen vermogen verwerkt. 
In de Grondslagen toegepast bij de opstelling van de jaarrekening vermeldt HC dat zij op 
valutacontracten geen cashflow hedge accounting toepast. 
 
Vraag 5 
Noem twee mogelijke redenen voor HC om voor valutacontracten geen hedge accounting 
toe te passen. 
 
Vraag 6 
Leg uit waarom de kasstroomreserves eind boekjaren 2014-2015 en 2015-2016 van 
respectievelijk 119 negatief en 63 negatief niet overeenkomen met de verplichtingen uit 
hoofde van renteswaps die in de geconsolideerde balans per 31 maart 2015 en 2016 zijn 
opgenomen onder de post Afgeleide financiële instrumenten voor respectievelijk 154 en 79. 
 
Vraag 7 
Geef, uitsluitend met behulp van de informatie in toelichting 9. Winstbelasting, in de vorm 
van een journaalpost de wijze waarop HC de winstbelasting heeft verwerkt in haar 
geconsolideerde jaarrekening 2015-2016. 
 
Vraag 8 
Leg uit waarom HC in de geconsolideerde balans per 31 maart 2016 de uitgestelde 
winstbelastingverplichtingen niet gesaldeerd opneemt met de uitgestelde 
winstbelastingvorderingen. Ga in uw uiteenzetting in op de van toepassing zijnde 
voorwaarden voor gesaldeerde presentatie in de balans. 
 
Vraag 9 
Geef met behulp van de informatie in toelichting 9. Winstbelasting voor 2015-2016 een 
berekening van het gewogen gemiddelde nominale belastingtarief. 
 

 

Einde examen  
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Bijlage bij opgave 3 Jaarrapport 2015-2016 Holland Colours NV 
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