Examen AA Externe verslaggeving 2 d.d. 7 juni 2016 inclusief puntenverdeling voor
normeringsvergadering

Opgave 1 (11 punten)
Vraag 1 (3 punten)
Noem drie voorbeelden van situaties die ertoe leiden dat het leasecontract als financial lease
wordt geclassificeerd.
Indicaties voor financial lease zijn (RJ 292.120):
- looptijd leasecontract omvat het belangrijkste deel, namelijk minimaal 75%, van de
economische levensduur
- bij het aangaan van het leasecontract is de contante waarde van de minimale
leasebetalingen gelijk of nagenoeg gelijk aan, namelijk minimaal 90% van, de reële
waarde van het actief
- koopoptie aan het einde van de leaseperiode.
- Overdracht van de eigendom van het actief aan Zonnehof aan het eind van de
leaseperiode (3 x 1/0)
EY 2015 H 31.2.2
Vraag 2 (2 punten)
Welke journaalpost(en) maakt Zonnehof per 1 januari 2015 bij het afsluiten van het
leasecontract?
Liquide middelen
1.000.000
Aan Leaseverplichtingen
1.000.000
(Journaalpost 1/0; bedrag 1/0; als kandidaat een journaalpost heeft gegeven van de
boekwinst dan 1 punt aftrek)
Toelichting
Er wordt geen boekresultaat geboekt. Bij sale-and-lease-backconstructies wordt bij financial
lease de boekwaarde niet aangepast. Er is in de economische eigendomsverhouding geen
verandering opgetreden. Een positief verschil tussen de verkoopopbrengst en de
boekwaarde wordt niet onmiddellijk genomen maar uitgesmeerd over de leaseperiode.
Het uitsmeren van vindt impliciet plaats door de afschrijving op basis van de oude (lagere)
boekwaarde in plaats van de op het moment van sale-and-lease-back geldende hogere reële
waarde.
EY H 31.5.1
Vraag 3 (4 punten)
Welke journaalpost(en) maakt Zonnehof eind 2015 met betrekking tot het geleaste
bedrijfspand en de lease-overeenkomst?
Rentekosten
Leaseverplichtingen
Aan Liquide middelen

80.000 (1/0)
84.613 (1/0)
164.613

Afschrijvingskosten (900.000/8)
112.500 (1/0)
Aan Bedrijfspand
112.500 (1/0)
Afschrijving berekenen over de kortste periode van lease (8 jaar) en resterende gebruiksduur
(10 jaar)
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Vraag 4 (2 punten)
Welke informatie dient Zonnehof op grond van Titel 9 boek 2 BW in de toelichting op de
jaarrekening over 2015 op te nemen?
Bij financial lease moet Zonnehof bij het actief vermelden dat zij niet juridisch eigenaar (1/0)
is van het bedrijfspand. Bij de leaseverplichting (langlopend dan wel kortlopend): De
verplichting indelen naar < 1 jaar, Tussen 1 en 5 jaar en > 5 jaar (1/0).

Opgave 2 (14 punten)
Vraag 1 (3 punten)
Noem drie algemene voorwaarden die gelden bij het vormen van een voorziening.
Algemene voorwaarden zijn:
op balansdatum aanwezige risico’s met oorzaak voor balansdatum.
bestaan van een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk (moreel)
waarschijnlijkheid van uitstroom van middelen
betrouwbare schatting is mogelijk
(3 x 1/0) EY 2015 16.1 en 16.2
Vraag 2 (2 punten)
Aan welke twee aanvullende eisen moet Triangel voldoen om een reorganisatievoorziening
in de balans per 31 december 2015 op te nemen?
De rechtspersoon moet de gerechtvaardigde verwachting wekken dat de reorganisatie zal
worden uitgevoerd. Op balansdatum:
dient er een gedetailleerd reorganisatieplan te zijn opgesteld (1/0)
dienen de hoofdlijnen bekend te zijn bij werknemers of is men al met de uitvoering
begonnen. (1/0)
NB aan het tweede criterium mag ook na balansdatum maar voor het opmaken van de
jaarrekening worden voldaan.
EY 2015 16.5.2
Vraag 3 (4 punten)
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.
a) Wel afvloeiingskosten (1/0)
b) Niet afwaardering activa (1/0)
c) Niet nieuwe investering ter verbetering systeem (1/0)
d) Wel advieskosten (1/0)
Toelichting:
In de voorziening op te nemen elementen zijn kosten die direct verband houden met de
reorganisatie:
‐
Advieskosten
‐
Afvloeiingskosten van personeel
Niet inbegrepen zijn uitgaven in verband met doorlopende activiteiten van Triangel:
‐
Afwaarderingen van activa: op grond van artikel 2:374.2 BW afboeking op de activa
waarop de waardevermindering betrekking heeft, moeten plaatsvinden.
‐
Investeringen in nieuwe systemen.
‐
Verliezen uit hoofde van de exploitatie.
EY 2015 16.5.2
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Vraag 4 (2 punten)
Geef gemotiveerd aan op welke wijze Triangel over deze rechtszaak informatie verstrekt in
haar jaarrekening 2015.
Omdat het niet mogelijk is een redelijke schatting te maken van de hoogte van de
schadevergoedingskosten, mag er geen voorziening worden gevormd. (1/0)
Wel dient in de toelichting onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen melding
gemaakt te worden van dit gegeven. (1/0)
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.
Kosten oninbare debiteuren (W&V-rekening) (1/0) € 140.000
aan Debiteuren (balans) (1/0)
€ 140.000
Verwerking in de balans en resultatenrekening. Waardeverminderingen van een actief
mogen niet door vorming van een voorziening tot uiting worden gebracht: het verlies wordt in
mindering gebracht op de actiefpost debiteuren. (motivatie: 1/0)

Opgave 3 (25 punten)
Vraag 1 (2 punten)
Beredeneer of het belang in Presikhaaf kwalificeert als een deelneming van Heijendaal.
Het kapitaalbelang voldoet aan de criteria voor een deelneming:
- voor eigen rekening;
- duurzaam bedoeld;
- ten dienste van de eigen werkzaamheid. (2/0)
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.
Aantal geplaatste aandelen € 2.000.000 / € 10 = 200.000
Eerste pakket: 20.000 aandelen Dat is een deelnemingspercentage van 20.000/200.000 x
100% = 10% (1/0). Waardering: Er is geen sprake van invloed van betekenis,dus waardering
tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde.(1/0)
Deelneming Presikhaaf
aan Liquide middelen
(Journaalpost 2/0)

€ 650.000
€ 650.000

Vraag 3 (2 punten)
Geef de journaalpost die Heijendaal van deze dividenduitkering in mei 2012 heeft gemaakt.
Te vorderen dividend deelneming
aan Deelneming Presikhaaf
(Journaalpost per regel 1/0)

€ 10.000
€ 10.000
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Vraag 4 (3 punten)
Bereken de door Heijendaal betaalde goodwill bij de aankoop van de 100.000 aandelen
Presikhaaf in januari 2016.
Tweede pakket: 100.000, dus 100.000/200.000 x 100% = 50%.(1/0)
Verkrijgingsprijs
Verkregen netto vermogenswaarde
50% van (2.000 + 500 + 4.000 + 800) =
Betaalde goodwill
“vreemde” posten zijn opgenomen)

€ 4.000.000.
€ 3.650.000 (1/0)
€ 350.000 (1/0 alleen toekennen als geen

Vraag 5 (2 punten)
Bereken de door Heijendaal betaalde goodwill bij de aankoop van de 20.000 aandelen
Presikhaaf in januari 2012.
Verkrijgingsprijs
Verkregen netto vermogenswaarde
10% van (2.000 + 500 + 1.500 + 500) =
Betaalde goodwill
“vreemde” posten zijn opgenomen)

€ 600.000
€ 450.000 (1/0)
€ 150.000 (1/0 alleen toekennen indien geen

Vraag 6 (12 punten)
Geef alle journaalposten die Heijendaal begin januari 2016 heeft gemaakt met betrekking tot
het kapitaalbelang in Presikhaaf.
Journaalposten in 2016 van het pakket van 100.000 aandelen:
Deelneming Presikhaaf
€ 3.650.000
Goodwill
€ 350.000
aan Liquide middelen
€ 4.000.000
(Structuur journaalpost per regel 1 punt; bedragen dwf van vraag 4)
Journaalposten in 2016 van het pakket van 20.000 aandelen:
Goodwill
€ 150.000
aan Deelneming Presikhaaf
(Structuur journaalpost per regel 1/0; bedrag dwf)

€

150.000

Overige reserves (afschrijving 2012 t/m 2015) € 60.000
aan Goodwill
€
60.000
(Structuur journaalpost per regel 1/0; bedrag 4/10 (1/0) x bedrag vraag 5 dwf)
De netto-vermogenswaarde van Presikhaaf op 31 december 2015 is € 7.300.000.
Voor de 20.000 in 2012 verworven aandelen is dat: 10% x € 7.300.000 = € 730.000.
Dit pakket staat in de boeken voor € 600.000 - € 10.000 - € 150.000 = € 440.000. (1/0)
Deelneming Presikhaaf
€ 290.000
aan Overige reserves
€ 290.000
(Structuur journaalpost per regel 1/0; bedrag 1/0)
NB Herwaarderingsreserve is onjuist omdat de waardetoename sinds 2012 alleen
ingehouden winsten betreffen.
EY 2015 24.5 inzake stapsgewijze overname
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Opgave 4 (50 punten) (bedragen in duizenden euro tenzij anders vermeld)
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.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
79.596
Overige reserves inzake ingekochte eigen aandelen
7
Aan Gestort en opgevraagd kapitaal
Aan Agioreserve
Aan Langlopende achtergestelde schuld aan
groepsmaatschappij
Aan Lang- en/of kortlopende schuld aan
kredietinstellingen (restpost)
Aan Overlopende passiva inzake negatieve goodwill

8.819
3.681

1 pt
1 pt
1 pt
1 pt

12.500

1 pt

22.892
31.711

1 pt
1 pt

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.
Materiële vaste activa 2)
93.608
Financiële vaste activa 1)
1
)1 pt
Eigen vermogen 1)
7
)
Voorraden 2)
55.465
Vorderingen en overlopende activa 2)
37.232
Liquide middelen 2)
1.822
Aan Voorzieningen 2)
23.873
Aan Langlopende schulden 2)
68.753
Aan Kortlopende schulden en overlopende passiva 2)
15.906
Aan Overlopende passiva inzake negatieve goodwill
31.711
Aan Eigen vermogen
12.500 1 pt
Aan Langlopende achtergestelde schuld aan
groepsmaatschappij
12.500
Aan Lang- en/of kortlopende schuld aan
kredietinstellingen (restpost)
22.892
2) 3 punten voor de overgenomen activa en verplichtingen, samen 7 posten.
ad 1) De overgenomen financiële vaste activa hebben nagenoeg geheel betrekking op 1190
aandelen in PontMeyer N.V. die eigen aandelen niet mag activeren maar in mindering moet
brengen van haar eigen vermogen. Zie hiervoor toelichting 2 van de vennootschappelijke
jaarrekening.
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,.
De negatieve goodwill heeft blijkbaar twee oorzaken die bepalend zijn voor de afname van
de overlopende passiefpost.
Operationeel resultaat en reorganisatie Nivam 379 2 punten
Het gaat hier om nadelen die weliswaar op overnamedatum betrouwbaar kunnen worden
vastgesteld maar op overnamedatum niet tot identificeerbare verplichting konden leiden.
Naarmate deze nadelen zich feitelijk voordoen wordt de negatieve goodwill ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht, tegenover de desbetreffende kosten.
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Afschrijving 587 2 punten
Een eventuele restpost wordt beschouwd als een voordeel als gevolg van een ‘lucky buy’.
Deze valt vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening als volgt:
• deel van de negatieve goodwill dat niet hoger is dan de reële waarde van de
identificeerbare niet-monetaire activa: naar rato van de gewogen gemiddelde resterende
levensduur van de afschrijfbare activa
(• deel van de negatieve goodwill dat hoger is dan de reële waarde van de identificeerbare
niet-monetaire activa: onmiddellijk)
Bij TABS is kennelijk alleen de eerstgenoemde situatie aanwezig.
EY 2015 24.3.3 en RJ 216
TABS neemt over de afwikkeling van negatieve goodwill de volgende passage op in haar
grondslagen:

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.
Indirecte methode. 2 pt
Uitgangspunt voor de kasstroom uit bedrijfsoperaties is het netto-omzetresultaat
(bedrijfsresultaat), aangepast met afschrijvingen en mutaties voorzieningen, en gecorrigeerd
voor mutaties werkkapitaal. 2 pt
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.
De overname van het belang in Deli Building Supplies is een transactie waarin een deel van
de koopsom wordt voldaan in de vorm van aandelen. Het gaat hier om een samengestelde
transactie gedeeltelijk zonder ruil van geldmiddelen.
De presentatie van de overname in het geconsolideerd kasstroomoverzicht vertoont twee
mankementen:
1. TABS voldoet een deel van de overnamesom in de vorm van aandelen. RJ beschouwt
deze vorm van betalen als een non-cash transactie die niet wordt opgenomen in het
kasstroomoverzicht. Dit betekent dat de regel Ontvangsten uit uitgifte aandelen van €
12,5 mln ten onrechte is opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Tevens moet de regel Investeringen in groepsmaatschappijen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten met 12,5 mln worden verlaagd. 3 pt
2. Bij de overname heeft TABS geldmiddelen ter grootte van € 1.822.000 verkregen. Deze
zouden op de koopprijs in mindering moeten worden gebracht, dan wel moeten vermeld
als afzonderlijke post in de aansluiting tussen de netto-kasstroom en de balansmutatie
van de geldmiddelen. 3 pt
EY 2015 22.3.7
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Vraag 6 (4 punten)
Geef een controleberekening van de mutatie voorraden van € 3.718.000 in het
geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015.
Balans eind 2014
50.459
Overname voorraden Deli (toel 10), geen
mutatie werkkapitaal in KSO bij voorraden want
is begrepen in uitgaande kasstroom overname
55.465
Balans eind 2015
- 109.642
Toename voorraden in KSO
- 3.718

1 pt

2 pt
1 pt

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.
Herwaarderingsreserve
13.142
Latente belastingen à 20%
3.286
Aan Bedrijfsgebouwen en terreinen
Aan Activa niet aan het productieproces dienstbaar

15.717
711

1 pt
1 pt
1 pt
1 pt

Vraag 8 (4 punten)
Bereken voor de materiële vaste activa in totaal de afschrijving over 2015 op basis van
historische kosten.
De herwaardering die is begrepen in de afschrijving materiële vaste activa over 2015
bedraagt 518 (2 pt) x 100/80 (1 pt)
648
Afschrijvingen materiële vaste activa obv actuele waarden en
historische kosten over 2015 in totaal
4.062
Afschrijvingen over 2015 obv historische kosten
3.414
1 pt ter afdekking
vreemde posten
Toelichting
De afschrijvingen materiële vaste activa over 2015 zijn berekend deels op basis van actuele
waarden (bedrijfsgebouwen en activa niet dienstbaar aan het productieproces) en deels op
basis van historische kosten (overige materiële vaste activa).
De afschrijving materiële vaste activa over 2015 op basis van actuele waarde is hoger dan
die op basis van historische kosten. Het hogere bedrag leidt tot een realisatie van
herwaardering; hiervoor vindt een overboeking plaats van de herwaarderingsreserve naar de
overige reserves. Deze overboeking bedraagt voor 2015 een bedrag van 518.
Dit is de netto gerealiseerde herwaardering in 2015. Deze is berekend tegen 80% van de
herwaardering die is begrepen in de afschrijvingen 2015.
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.
Berekening vanuit de overboeking binnen het eigen vermogen
Voor 2015 bedraagt deze overboeking van gerealiseerde herwaardering 518. Dit is de netto
herwaardering berekend tegen 80%. De bruto gerealiseerde herwaardering bedraagt 648;
zie vraag 8. Het verschil van 130 is het belastingeffect dat wordt onttrokken aan de
voorziening latente belastingen (of: 20% van 648, of 20/80 x 518).
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Berekening door afleiding uit de balansbenadering
Belastinglatentie over herwaardering (zie toelichting 2)
- eind 2014: 35.660 x 0,20
- eind 2015: 18.585 x 0,20
Onttrekking aan latente belastingen in 2015
Hiervan toe te rekenen aan ongerealiseerde
waardedaling (zie vraag 7); 16.428 x 0,20
Belasting over gerealiseerde herwaardering 2015

7.132
3.717
3.415
3.285
130

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.
Er zijn twee aanwijzingen voor overdruk ten laste van het vermogen:
- de overboeking van herwaarderingsreserve naar overige reserve ad 518 is op basis van
netto-herwaardering à 80%. De overige reserves worden niet aangevuld met restant van
20% om het bruto-niveau te bereiken.
- in de aansluiting van nominale naar effectieve belastingdruk komt geen post van 130 voor
overdruk wegens gerealiseerde herwaardering
Vraag 11 (3 punten)
Geef in de situatie van TABS een bezwaar tegen het waarderen van een deel van de
belastinglatentie tegen contante waarde.
Bezwaar 1
TABS/PontMeyer waardeert een deel van de belastinglatentie tegen nominale waarde en
een deel tegen contante waarde. Deze handelwijze is een doorbreking van de gelijktijdige
stelselmatigheid. Dit uitgangspunt veronderstelt dat bij het opstellen van de jaarrekening
gelijksoortige posten op dezelfde wijze worden behandeld.
Bezwaar 2
Om de contante waarde van toekomstige, uitgestelde belastingverplichtingen betrouwbaar te
kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat de tijdstippen van afwikkeling van de verplichting
betrouwbaar kunnen worden ingeschat. Een dergelijke tijdplanning is in de praktijk zeer
complex, zo niet onuitvoerbaar. Daardoor leidt een berekening van de contante waarde tot
een onbetrouwbare uitkomst.
Bezwaar 3
TABS/PontMeyer hanteert bij de berekening van de contante waarde al jaren achtereen een
tarief van 20%. Inherent aan het waarderen tegen contante waarde is het periodiek oprenten
van de belastinglatentie. Volgens de RJ dient de hieruit voortkomende rentelast als
belastinglast te worden verantwoord. (Op deze methode is overigens wel wat af te doen; het
betreft immers geen belastingnadeel maar een rentenadeel.) TABS/PontMeyer laat oprenting
evenwel achterwege hetgeen afbreuk doet aan het systeem van contantewaardeberekening.
Daarnaast hanteert TABS/PontMeyer jaar in jaar uit een vast tarief van 20%, terwijl dit
percentage – bij een gelijkblijvend belastingtarief – in feite jaarlijks zou moeten toenemen.
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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-enverliesrekening (WV) betreft.
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening (WV)
4.889
Voorziening latente belastingen (B)
855
Te betalen vennootschapsbelasting (B)
159
Zie toelichting 16 van de geconsolideerde jaarrekening 2015.

5.903
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Bijlage bij opgave 3 jaarrekening 2015 Timber and Building Supplies Holland N.V.
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