Examen AA

Externe Verslaggeving II

DATUM:
TIJD:

05 januari 2016
13.30 --- 16.30 uur

Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA.
Belangrijke informatie:


Dit examen bestaat uit 3 opgaven (19 pagina’s inclusief voorblad en bijlagen). Controleer of dit
examen compleet is!



Lees de case en de vragen eerst rustig door voordat u antw oord geeft.



Schrijf duidelijk en gebruik een zwart- of blauw schrijvende pen! Geef duidelijk aan welk
antwoord bij welke vraag hoort.



Vermeld uw naam op het uitwerkingenpapier en nummer de pagina’s.



Motiveer steeds uw antwoord. Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen
punten toegekend.



Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld drie redenen worden
gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie gegeven antwoorden
beoordeeld.

Hulpmiddelen:
 Toegestane hulpmiddelen:
- Niet-programmeerbare rekenmachine
- Handboek Jaarrekening van Ernst & Young, Deloitte of KPMG

Veel succes toegewenst!
Tijdsindicatie:
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3

40 minuten
50 minuten
90 minuten

22 punten
28 punten
50 punten
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Opgave 1 (40 minuten; 22 punten)
Aan de jaarrekening 2014 van Wilgenhorst BV, een groothandel in professioneel vuurwerk, zijn
onderstaande gegevens ontleend. Wilgenhorst stelt zijn jaarrekening op volgens de Nederlandse
verslaggevingsvoorschriften.
Balans (na verwerking voorstel winstverdeling) per 31 december 2013 en 2014
(bedragen x € 1.000)
2014
Vaste activa
Goodwill
Gebouwen
Machines
Inventaris
Deelneming
Vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen

Totaal

100
1.080
1.755
755
200

900
250
10

5.050

2013
--900
1.200
800
---

800
100
500

4.300

2014

2013

1.160
670
1.795

1.100
480
1.600

---

50

Langlopende schulden
Leningen
Leaseverplichtingen

280
460

250
200

Kortlopende schulden
Crediteuren
Te betalen vpb
Te betalen dividend

250
200
235

300
175
145

5.050

4.300

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Agio
Overige reserves
Voorzieningen
Voor rechtsgeding

Totaal

Winst-en-verliesrekening over 2014 (bedragen x € 1.000)
Netto-omzet
Kostprijs verkopen
- voorraden
- loonkosten
- overige kosten
- afschrijvingskosten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Nettoresultaat

6.900

4.680
740
400
390
6.210
690
40
650
235
415

Nadere informatie
- De grondslagen gehanteerd bij de bepaling van vermogen en resultaat zijn gebaseerd op
uitgaafprijs en nominale waarde.
- In- en verkopen van het vuurwerk vinden steeds plaats op rekening.
- De loonkosten en overige kosten zijn volledig in 2014 betaald.
Goodwill
Deze post betreft de op 31 december 2014 betaalde goodwill inzake de verwerving van het
kapitaalbelang in Peuleyen BV. De goodwill wordt in vijf jaar met gelijke bedragen per jaar tot nihil
afgeschreven.
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Gebouwen
In 2014 is een nieuwe opslagloods gekocht en betaald voor € 240.000. De afschrijvingskosten op
de gebouwen bedroegen € 60.000. In verband met de financiering van de aankoop van de loods is
in 2014 een langlopende lening van € 180.000 afgesloten.
Machines
Het mutatieoverzicht van de machines is als volgt (bedragen x €1):
Boekwaarde per 31 december 2013
Investeringen
Afschrijvingen
Bijzondere waardevermindering
Boekwaarde per 31 december 2014

1.200.000
850.000
- 275.000
- 20.000
1.755.000

De bijzondere waardevermindering is als extra afschrijving geboekt.
In de post Investeringen is een aanschaf begrepen van € 300.000 waarvan de financiering voor
hetzelfde bedrag heeft plaatsgevonden via financial lease.
Inventaris
Er is per 1 januari 2014 oude inventaris afgestoten. De boekwaarde hiervan bedroeg € 40.000. De
verkoopopbrengst bedroeg € 60.000. De boekwinst is verantwoord onder de afschrijvingskosten. In
2014 is voor € 50.000 nieuwe inventaris aangekocht en betaald.
Deelneming
Op 31 december 2014 is een 40%-belang verworven in Peuleyen BV. De verkrijgingsprijs bedroeg
€ 300.000, terwijl de fair value van dit 40%-belang op het moment van verwerving € 200.000
bedroeg. In het kader van de financiering van de aankoop van Peuleyen zijn 500 aandelen
Wilgenhorst uitgegeven met een nominale waarde van € 100 per aandeel tegen een uitgiftekoers
van 400%. Het restant van de aankoopprijs is in 2014 contant betaald.
Wilgenhorst kwalificeert het belang in Peuleyen als deelneming die wordt gewaardeerd tegen
nettovermogenswaarde.
Aandelenkapitaal
Naast de aandelenruil bij de verwerving van de deelneming zijn in 2014 nog 100 aandelen van
nominaal € 100 per aandeel uitgegeven tegen een koers van 500%.
Voorziening voor rechtsgeding
De per 31 december 2013 op de balans opgenomen post Voorziening rechtsgeding heeft
betrekking op een claim van een afnemer. Een partij vuurwerk bleek bij het afsteken ervan
kwalitatief ver onder de maat en leverde daardoor niet het bedoelde resultaat op. Hoewel
Wilgenhorst van mening is dat er iets mis moet zijn gegaan nadat zij het vuurwerk heeft geleverd,
heeft de rechter Wilgenhorst in april 2014 in het ongelijk gesteld. Wilgenhorst heeft in mei 2014 aan
de afnemer een schadevergoeding betaald van € 40.000. Het verschil met de per 31 december
2013 gevormde voorziening is opgenomen in de post Overige kosten.
Leningen
Op de langlopende schulden is € 150.000 afgelost. De rentekosten op de lening zijn geheel in 2014
betaald. Zie voor een in 2014 nieuw afgesloten lening ook de toelichting Gebouwen.
Leaseverplichtingen
In 2014 is aan leasetermijnen een bedrag betaald van € 45.000, waarvan € 5.000 aan interest.
Zie voor een in 2014 nieuw afgesloten leasecontract ook de toelichting Machines.
Winstverdeling
De directie stelt voor om de winst over 2014 als volgt te verdelen: € 220.000 uit te keren als
dividend en € 195.000 toe te voegen aan de overige reserves.
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Vraag 1 (3 punten)
Noem drie functies van het kasstroomoverzicht.
Vraag 2 (19 punten)
Stel voor Wilgenhorst het kasstroomoverzicht over 2014 op volgens de directe methode. Bij de
opstelling moeten drie categorieën kasstromen worden onderscheiden. Toon zoveel mogelijk de
onderliggende berekeningen.
Opgave 2 (50 minuten; 28 punten)
Noordkade NV gaat bij het opstellen van haar jaarrekening uit van de Nederlandse
verslaggevingsvoorschriften. De onderneming heeft in haar (enkelvoudige) balans per 31
december 2014 onder meer de volgende posten opgenomen (bedragen x € 1):
Deelnemingen
Deelneming Distelveld
Deelneming Weidezoom
Deelneming Groensvoorde

100%-belang
40%-belang
15%-belang

6.000.000
7.200.000
225.000

De kapitaaldeelnames representeren de zeggenschapsverhoudingen.
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Agio
Wettelijke reserve deelnemingen
(in verband met ingehouden winsten
deelneming Weidezoom)
Overige reserves

3.000.000
1.500.000

1.000.000
6.000.000
11.500.000

Noordkade hanteert in haar jaarrekening onder meer de volgende grondslagen voor waardering en
winstbepaling:
Deelnemingen worden gewaardeerd bij een deelnemingspercentage – direct én indirect via
dochtermaatschappijen – van:
- meer dan 50%: tegen nettovermogenswaarde;
- 20% tot en met 50%: (wegens ontbreken van voldoende informatie ter bepaling van de
nettovermogenswaarde) tegen zichtbaar eigen vermogen;
- minder dan 20%: tegen verkrijgingsprijs.
De bij verwerving van deelnemingen betaalde goodwill wordt, bij waardering tegen
nettovermogenswaarde en zichtbaar eigen vermogen, direct ten laste van het eigen vermogen
gebracht.
Aan de jaarrekeningen 2015 van de deelnemingen Weidezoom en Groensvoorde zijn de volgende
gegevens ontleend (bedragen x € 1):
Deelneming

Weidezoom
Groensvoorde

Nominaal aandelenkapitaal

Eigen vermogen
per 31-12-2014

Resultaat
2015

Interimdividend
betaald in 2015

10.000.000
2.000.000

18.000.000
4.000.000

1.500.000
600.000

800.000
200.000
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Gegevens inzake aandelenruil in 2015
Op 2 januari 2015 heeft Noordkade door aandelenruil alle 60.000 nog niet in haar bezit zijnde
aandelen Weidezoom verworven.
Bij de onderhandelingen is de door een externe deskundige berekende actuele waarde van het
aandeel Noordkade per 2 januari 2015 gesteld op € 760 voor een aandeel van nominaal € 100.
De ruilverhouding is vastgesteld op drie aandelen van € 100 nominaal Weidezoom voor één
aandeel Noordkade.
Noordkade acht de fair value van de activa en passiva van Weidezoom in overeenstemming met
de boekwaarde met uitzondering van het volgende:
- Een pakket aandelen Groensvoorde met een nominale waarde van € 200.000 dat door
Weidezoom bij de oprichting tegen een uitgiftekoers van 100% is verkregen is gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs. De fair value van dit belang komt overeen met een overeenkomstig
aandeel in het zichtbaar eigen vermogen volgens de balans per 31 december 2014 van
Groensvoorde.
- Een door Weidezoom opgevoerde reorganisatievoorziening is naar het oordeel van Noordkade
€ 500.000 te laag. Gegeven is nog dat de reorganisatie in 2015 is voltooid.
NB In deze opgave blijven belastingen buiten beschouwing.
Vraag 1 (5 punten)
Bereken de goodwill die Noordkade heeft betaald op 2 januari 2015 bij de verwerving van de
aandelen Weidezoom.
Vraag 2 (2 punten)
Welke gevolgen heeft de overname op 2 januari 2015 door Noordkade van de aandelen
Weidezoom voor de waarderingsgrondslag(en) die Noordkade vanaf die datum voor de
deelnemingen Weidezoom en Groensvoorde zal hanteren?
Vraag 3 (11 punten)
Geef de journaalposten die Noordkade in haar enkelvoudige balans 2014 naar aanleiding van de
aankoop van de resterende aandelen Weidezoom moet maken met betrekking tot de waardering
van de deelnemingen Weidezoom en Groensvoorde. Er is bij de aankoop van Groensvoorde
destijds geen goodwill betaald.
Vraag 4 (3 punten)
Bereken voor Noordkade het resultaat uit deelneming Weidezoom over boekjaar 2015.
Vraag 5 (3 punten)
Bereken voor Noordkade het resultaat uit deelneming Groensvoorde over boekjaar 2015.
Vraag 6 (4 punten)
Geef gemotiveerd aan van welke van de deelnemingen Distelveld, Weidezoom en Groensvoorde
de financiële gegevens over 2015 door Noordkade moeten worden geconsolideerd in haar
geconsolideerde jaarrekening 2015.
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Opgave 3 (90 minuten inclusief lezen bijlage jaarrekening; 50 punten)
Bavaria NV (hierna: Bavaria) is een in Nederland gevestigde bierbrouwerij met vestigingen in
binnen- en buitenland. Het is tevens één van de oudste familiebedrijven in Nederland; sinds 1719
brouwt de onderneming bier volgens een uniek familierecept. Daarnaast is de onderneming actief
in de frisdrankensector.
Bavaria heeft over 2014 haar geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening uitgebracht die
zijn opgemaakt met inachtneming van de wettelijke bepalingen van Titel Boek 2 BW. Verondersteld
wordt dat Bavaria hierbij ook de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) hanteert.
Aan deze jaarrekeningen zijn een aantal onderdelen ontleend die zijn opgenomen in een bijlage bij
deze opgave. Niet alle gegevens zijn nodig voor de beantwoording van de vragen over deze
jaarrekening. Deze gegevens zijn slechts vermeld ter behoud van de onderlinge samenhang.
Vragen over voorraden
Vraag 1 (4 punten)
Leg uit waarom Bavaria in haar geconsolideerde winst-en-verliesrekening de post Mutatie
voorraden product in bewerking en gereed product opneemt. Betrek in uw antwoord het
matchingprincipe.
Vraag 2 (3 punten)
Geef voor boekjaar 2014 een zo nauwkeurig mogelijke berekening van de post Mutatie voorraden
product in bewerking en gereed product ad € 2.203.000.
Vragen over kapitaalbelangen en goodwill
In 2013 heeft Bavaria, naast het reeds bestaande belang in Bavaria USA Inc., een kapitaalstorting
gedaan in Habesha Breweries SC, een nieuw opgerichte brouwerij in Ethiopië. Bavaria heeft in
2014 het belang in Bavaria USA Inc. afgestoten en het belang in Habesha Breweries SC door
middel van een kapitaalstorting uitgebreid tot 60,9%. Deze mutaties zijn toegelicht in 3 Financiële
vaste activa. Verondersteld wordt dat de mate van zeggenschap overeenkomt met de omvang van
het kapitaalbelang.
Vraag 3 (5 punten)
Geef gemotiveerd aan dat het belang in Habesha Breweries SC eind 2013 ten minste 20% heeft
bedragen.
Vraag 4 (3 punten)
Toon aan dat Bavaria de geactiveerde goodwill, betaald bij de aankoop in 2013 van het belang in
Habesha Breweries, in 2014 inderdaad afschrijft volgens de door haar gehanteerde grondslagen
voor de jaarrekening.
Vraag 5 (6 punten)
Leg aan de hand van de RJ uit dat Bavaria door het afschrijven van de goodwill in 2014 het
matchingprincipe in dat jaar niet optimaal toepast.
Vragen over consolidatie
Vraag 6 (3 punten)
Beredeneer of niet-100% integraal geconsolideerde deelnemingen in 2013 en 2014 in totaal en per
saldo een voordelig of nadelig resultaat hebben behaald.
Vraag 7 (6 punten)
Beredeneer voor de post Aandeel van derden ad € 1.254.000 in de geconsolideerde winst-enverliesrekening 2014 op welke groepsmaatschappij(en) en op welk tijdvak deze in principe
betrekking heeft.
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Vragen over belastingen
Vraag 8 (3 punten)
Geef in de vorm van een journaalpost aan op welke wijze Bavaria de over 2014 verschuldigde
winstbelasting moet verwerken in de geconsolideerde jaarrekening 2014. Geef bij elke post aan of
het een balanspost (B) of een resultaatpost (WV) betreft.
Vraag 9 (4 punten)
Beredeneer of in 2014 de gezamenlijke schuld winstbelastingen van Bavaria tezamen met haar
geconsolideerde groepsmaatschappijen per saldo is toe- of afgenomen.
Veronderstel dat de in toelichting 13 Belastingen genoemde nominale belastingdruk het in
Nederland toepasselijke tarief vennootschapsbelasting betreft. Tevens blijkt uit deze toelichting een
verklaring voor de onderdruk in 2014.
Vraag 10 (4 punten)
Geef een verklaring voor het feit dat deze onderdruk deels voortkomt uit fiscaal verantwoorde
liquidatieverliezen.
Vragen over eigen vermogen en resultaat
Bavaria neemt in haar geconsolideerde jaarrekening 2014 een overzicht van het totaalresultaat op
(dit overzicht maakt geen deel uit van de jaarrekeninggegevens in de bijlage).
Vraag 11 (4 punten)
Geef in het algemeen een reden om, naast de winst-en-verliesrekening, een overzicht van het
totaalresultaat in de geconsolideerde jaarrekening op te nemen. Betrek in uw antwoord een
kenmerkend verschil tussen beide overzichten alsmede het doel van het overzicht van het
totaalresultaat.
Vraag 12 (5 punten)
Stel voor Bavaria het overzicht van het totaalresultaat over boekjaar 2014 op.

-Einde examen-
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Bijlage bij opgave 3 jaarrekening 2014 Bavaria
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