
Examen AA 

 

EXTERNE VERSLAGGEVING 2 

 

    Datum :   7 juni 2016 

  Tijd :    13.30 -16.30 uur 

 

Belangrijke informatie 

* Dit examen bestaat uit 4 opgaven 21 pagina's inclusief voorblad, bestaande uit een 

opgavenset (6 pagina’s incl voorblad) en bijlage bij opgave 4 (15 pagina’s). 

Controleer of dit examen compleet is! 

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

* Lees de vragen eerst rustig door voordat u antwoord geeft. 

* Schrijf duidelijk en gebruik uitsluitend een zwart- of blauwschrijvende pen. 

Geef duidelijk aan welk antwoord bij welke vraag hoort. Uitwerkingen in een 

andere kleur inkt of met potlood geschreven worden niet beoordeeld. 

* Motiveer steeds uw antwoord. Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden 

geen punten toegekend. Indien u verwijst naar wet- of regelgeving, vermeld dan het 

desbetreffende artikel en lid. 

* Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld drie redenen 

worden gevraagd en u geeft in uw antwoord meer dan drie, dan worden alleen de 

eerste drie redenen beoordeeld. 

* Indien u klaar bent met het examen, lever uw uitwerkingen en eventueel kladpapier 

volledig in. 

 

Toegestane hulpmiddelen 

Handboek jaarrekening (EY) of 

Handboek externe verslaggeving (Deloitte) 

Niet-programmeerbare rekenmachine 

 

Indicatie van de puntenverdeling en de beschikbare tijd 

opgave 1    11 punten    20 minuten 

opgave 2    14 punten    25 minuten 

opgave 3    25 punten    45 minuten 

opgave 4    50 punten    90 minuten 

           100 punten  180 minuten 

Veel succes toegewenst! 
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Opgave 1 (11 punten, 20 minuten)  
 
Zonnehof BV (hierna Zonnehof) is sinds jaren een toonaangevende producent van 
orchideeën Bij het opmaken van de jaarrekening past Zonnehof de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) toe. Na een groot aantal 
jaren van succes ondervindt zij ook de gevolgen van de economische malaise. Als gevolg 
van de teruglopende omzet constateert de directie van Zonnehof dat de liquiditeitspositie in 
2014 te wensen overlaat. In dit verband heeft Zonnehof een financiële sale-and-lease-
backtransactie van het bedrijfspand afgesloten ingaande 1 januari 2015. 
 
Hiervoor staan de volgende gegevens ter beschikking:  

- de boekwaarde van het bedrijfspand bedraagt per 1 januari 2015 € 900.000;  
- de resterende economische levensduur is 10 jaar;  
- het bedrijfspand wordt per 1 januari 2015 verkocht aan de leasemaatschappij voor de 

reële waarde van € 1.000.000;  
- per 1 januari 2015 wordt het bedrijfspand door Zonnehof geleast voor een periode 

van 8 jaar;  
- de jaarlijkse leasetermijn bedraagt € 164.613 welke aan het einde van het jaar wordt 

voldaan, voor het eerst op 31 december 2015;  
- aan het einde van de leaseperiode moet gelijktijdig met de laatste leasetermijn een 

bedrag van € 100.000 worden betaald waarmee Zonnehof het juridisch eigendom 
verkrijgt van het bedrijfspand;  

- de impliciete rentevoet van de leasemaatschappij bedraagt 8%; 
- de contante waarde van de leasebetalingen en de betaling voor het verkrijgen van 

het juridisch eigendom is gelijk aan de reële waarde van het bedrijfspand op het 
moment van de leasetransactie;  

- het leasecontract classificeert als financial lease.  
 
Vraag 1 
Noem drie voorbeelden van situaties die ertoe leiden dat het leasecontract als financial lease 
wordt geclassificeerd.  
 
Vraag 2 
Welke journaalpost(en) maakt Zonnehof per 1 januari 2015 bij het afsluiten van het 
leasecontract? 
 
Vraag 3 
Welke journaalpost(en) maakt Zonnehof eind 2015 met betrekking tot het geleaste 
bedrijfspand en de lease-overeenkomst?  
 
Vraag 4 
Welke informatie dient Zonnehof op grond van Titel 9 boek 2 BW in de toelichting op de 
jaarrekening over 2015 op te nemen?  
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Opgave 2 (14 punten, 25 minuten) 
  
Architectenbureau Triangel BV (hierna Triangel) is een onderneming die zich bezighoudt met 
het ontwerpen van woningen en winkelcentra. Bij het opmaken van de jaarrekening past 
Triangel de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving (RJ) toe. De onderneming ondervindt de gevolgen van de economische 
neergang.  
Eind 2015 heeft het management van Triangel besloten een reorganisatie door te voeren om 
het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen. De verwachte kosten van deze 
reorganisatie bedragen:  
- voor afvloeiing van personeel € 500.000.  
- voor afwaardering van een bedrijfspand dat leeg komt te staan € 900.000.  
- voor een aanpassing van het huidige CAD systeem naar een betere versie € 150.000.  
- voor juridisch advies voor het correct uitvoeren van de reorganisatie € 100.000. 
 
Vraag 1 
Noem drie algemene voorwaarden die gelden bij het vormen van een voorziening. 
 
Vraag 2 
Aan welke twee aanvullende eisen moet Triangel voldoen om een reorganisatievoorziening 
in de balans per 31 december 2015 op te nemen?  
 
Vraag 3 
Geef gemotiveerd aan welke van de verwachte kosten wel en welke kosten niet in 
aanmerking komen voor het op enig moment opnemen in de reorganisatievoorziening.  
 
Tegen Triangel loopt een rechtszaak vanwege een incorrect ontwerp van een gebouw. De 
rechter heeft de klager in 2015 in het gelijk gesteld, maar heeft nog geen uitspraak gedaan 
over het bedrag van de schadevergoeding. De kosten hiervan – die volledig voor rekening 
van Triangel komen – zijn op dit moment niet in te schatten, maar zullen zeker aanzienlijk 
zijn.  
 
Vraag 4 
Geef gemotiveerd aan op welke wijze Triangel over deze rechtszaak informatie verstrekt in 
haar jaarrekening 2015.  
 
Bij Triangel komt tijdens de controle van de jaarrekening 2015 aan het licht dat de 
voorziening voor oninbare debiteuren eind 2015 ontoereikend is. Na overleg met de 
accountant besluit het bestuur van Triangel per eind 2015 een extra bedrag aan de 
voorziening dubieuze debiteuren toe te voegen van € 140.000.  
 
Vraag 5 (3 punten) 
Geef gemotiveerd aan op welke wijze Triangel de extra toevoeging van € 140.000 verwerkt 
in haar jaarrekening 2015. Geef de verwerking weer door middel van een journaalpost.  
 
 
  



Examen AA Externe verslaggeving 2 d.d. 7 juni 2016  4 

Opgave 3 (25 punten, 45 minuten) 
 
Begin januari 2012 verwierf Heijendaal NV Nijmegen (hierna Heijendaal), een fabrikant van 
tuinmeubilair, een pakket van 20.000 aandelen van € 10 nominaal per stuk in tuincentrum 
Presikhaaf BV Arnhem (hierna Presikhaaf) tegen betaling van € 600.000. De verworven 
aandelen waren cum dividend 2011. Heijendaal ziet deze aankoop als een eerste stap tot 
een duurzame relatie. 
 
Hieronder wordt de balans van Presikhaaf per 31 december 2011 weergegeven. 

 
Balans Presikhaaf BV per 31 december 2011 

Gebouwen 3.000 Aandelenkapitaal 2.000 
Machines 2.000 Agioreserve 500 
Voorraden 1.800 Overige reserves 1.500 
Vorderingen 1.000 Winst 2011 na belasting 500 
Liquide middelen 200 Voorzieningen 500 
  Langlopende schulden 2.000 
  Kortlopende schulden 1.000 
    
 8.000  8.000 
 
De reële waarden van de activa en verplichtingen zijn gelijk aan de boekwaarden. 
 
Vraag 1 (2 punten) 
Beredeneer of het belang in Presikhaaf bij aankoop kwalificeert als een deelneming van 
Heijendaal. 
 
Vraag 2 (4 punten) 
Geef de journaalpost die Heijendaal in januari 2012 heeft gemaakt van de aankoop van het 
belang in Presikhaaf. Motiveer uw antwoord. 
 
In mei 2012 is het dividend over 2011 door de aandeelhoudersvergadering van Presikhaaf 
vastgesteld op € 0,50 per aandeel. 
 
Vraag 3 (2 punten) 
Geef de journaalpost die Heijendaal van deze dividenduitkering in mei 2012 heeft gemaakt. 
 
Ter uitbreiding van het bestaande belang van 20.000 aandelen verwerft Heijendaal begin 
januari 2016 100.000 aandelen Presikhaaf van € 10 nominaal per stuk tegen betaling van € 
4.000.000. Over 2015 wordt geen dividend uitgekeerd.  
De bij de verwerving betaalde goodwill wordt door Heijendaal geactiveerd en vanaf de 
verwervingsmomenten in 10 jaar lineair afgeschreven. 
 
Hieronder wordt de balans van Presikhaaf per 31 december 2015 weergegeven. 

 
Balans Presikhaaf BV per 31 december 2015 

Gebouwen 4.500 Aandelenkapitaal 2.000 
Machines 3.000 Agioreserve 500 
Voorraden 2.000 Overige reserves 4.000 
Vorderingen 1.200 Winst 2015 na belasting 800 
Liquide middelen 300 Voorzieningen 700 
  Langlopende schulden 1.800 
  Kortlopende schulden 1.200 
    
 11.000  11.000 
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De reële waarden van de activa en verplichtingen zijn gelijk aan de boekwaarden. 
 
Vraag 4 (3 punten) 
Bereken de door Heijendaal betaalde goodwill bij de aankoop van de 100.000 aandelen 
Presikhaaf in januari 2016. 
 
Vraag 5 (2 punten) 
Bereken de door Heijendaal betaalde goodwill bij de aankoop van de 20.000 aandelen 
Presikhaaf in januari 2012. 
 
Vraag 6 (12 punten) 
Geef alle journaalposten die Heijendaal begin januari 2016 heeft gemaakt met betrekking tot 
het kapitaalbelang in Presikhaaf. 
 
 
 
Opgave 4 Jaarrapport 2015 Timber and Building Supplies Holland N.V. (50 punten, 90 
minuten) 
 
Timber and Building Supplies Holland N.V. (hierna TABS) is de meest vooraanstaande 
leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud. 
 
TABS heeft over 2015 haar jaarrekening uitgebracht die is opgemaakt volgens in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (NL GAAP). 
Aan de geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening 2015 is een aantal onderdelen 
ontleend die zijn opgenomen in de bijlage bij deze opgave. Niet alle daarin opgenomen 
gegevens zijn nodig voor de beantwoording van de vragen over deze jaarrekening. Zij zijn 
alleen vermeld ter behoud van de onderlinge samenhang en voor de beeldvorming over 
TABS. 
 
TABS is in 2015 ontstaan na de overname door PontMeyer N.V. van alle aandelen van Deli 
Building Supplies B.V.. De overname is gefinancierd door uitgifte van nieuwe aandelen, het 
aangaan van een achtergestelde lening van een groepsmaatschappij en door het opnemen 
van een grotere bankfinanciering. 
TABS verstrekt in haar geconsolideerde jaarrekening 2015, ondermeer in toelichting 10, 
informatie over de financiële gevolgen van deze overname. 
 
Vraag 1 (7 punten) 
Geef in de vorm van een journaalpost aan op welke wijze de overname van Deli Building 
Supplies B.V. is verwerkt in de vennootschappelijke jaarrekening 2015 van TABS. 
 
Vraag 2 (5 punten) 
Geef in de vorm van een journaalpost aan op welke wijze de overname van Deli Building 
Supplies B.V. is verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening 2015 van TABS. 
 
In toelichting 10 van de geconsolideerde jaarrekening is het verloop van de negatieve 
goodwill gegeven. Nivam maakte als dochtermaatschappij deel uit van de overname van Deli 
Building Supplies B.V.. 
 
Vraag 3 (4 punten) 
Geef op grond van de RJ een uiteenzetting van de achtergronden van beide afboekingen 
van de negatieve goodwill gedurende 2015, groot € 379.000 en € 587.000,. 
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Vraag 4 (4 punten) 
Geef aan welke methode TABS gebruikt voor het opstellen van het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht. Licht toe waaruit het gebruik van deze methode kan worden afgeleid. 
 
Het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015 vermeldt in verband met de overname van Deli 
Building Supplies ondermeer een uitgaande kasstroom van € 47.892.000. 
 
Vraag 5 (6 punten) 
Geef op basis van de RJ een kritische beschouwing over de wijze waarop TABS de 
financiële gevolgen van de overname van Deli Building Supplies in het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht 2015 heeft gepresenteerd. Noem twee punten van kritiek. 
 
Vraag 6 (4 punten) 
Geef een controleberekening van de mutatie voorraden van € 3.718.000 in het 
geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015. 
 
TABS waardeert bedrijfsgebouwen en terreinen, alsmede activa niet aan het productieproces 
dienstbaar tegen actuele waarde. Uit het verloopoverzicht in toelichting 2 van de 
geconsolideerde jaarrekening blijkt dat TABS in 2015 een herwaardering van € 16.428.000 
negatief heeft verwerkt. 
 
Vraag 7 (4 punten) 
Geef in de vorm van een journaalpost aan op welke wijze TABS de herwaardering van de 
materiële vaste activa ad € 16.428.000 heeft verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening 
2015. 
 
Vraag 8 (4 punten) 
Bereken voor de materiële vaste activa in totaal de afschrijving over 2015 op basis van 
historische kosten. 
 
Vraag 9 (3 punten) 
Bereken voor 2015 de onttrekking aan de voorziening latente belastingen voor zover deze 
onttrekking het gevolg is van gerealiseerde herwaardering van materiële vaste activa.  
 
Vraag 10 (3 punten) 
Geef een aanwijzing voor het feit dat TABS de overdruk vennootschapsbelasting uit hoofde 
van gerealiseerde waardestijging in 2015 ten laste van  het vermogen brengt. 
 
TABS (en voorheen PontMeyer) waardeert de belastinglatentie uit hoofde van herwaardering 
materiële vaste activa tegen contante waarde. Daarbij hanteert TABS/PontMeyer al jaren 
achtereen een tarief van 20%. 
 
Vraag 11 (3 punten) 
Geef in de situatie van TABS een bezwaar tegen het waarderen van een deel van de 
belastinglatentie tegen contante waarde. 
 
Vraag 12 (3 punten) 
Geef in journaalpostvorm de wijze waarop TABS de vennootschapsbelasting in haar 
geconsolideerde jaarrekening 2015 heeft verwerkt, met uitzondering van de betaalde 
belasting. Geef per regel aan of het een post van de balans (B) of een post van de winst-en-
verliesrekening (WV) betreft. 
 
 

Einde examen 
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Bijlage bij opgave 4 jaarrekening 2015 Timber and Building Supplies Holland N.V. 
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