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Opgave 1 HEAT BV (60 minuten; 34 punten) 
 

De middelgrote, niet-beursgenoteerde onderneming Heat BV verkoopt en installeert onder 
garantie CV-installaties bij bedrijven en particulieren.  
Zowel de enkelvoudige als geconsolideerde jaarrekening van Heat BV wordt opgemaakt op 
basis van Dutch GAAP (Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving). Heat BV 
maakt onderdeel uit van een internationaal concern. Dit concern maakt de geconsolideerde 
jaarrekening op op basis van IFRS. De concernrapportering ten behoeve van de consolidatie 
geschiedt derhalve op basis van IFRS. 
Gegeven is de geconsolideerde balans van Heat BV op basis van Dutch GAAP: 
 
 

GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DECEMBER 2011 (IN EURO) 
Immateriële vaste activa  Eigen vermogen  
- Rechten op technologie 270.000 - Aandelenkapitaal 400.000 

 270.000 - Agio 980.000 
Materiële vaste activa  - Overige reserves 2.026.400 

- Gebouwen en terreinen 3.000.000  3.406.400 
- Inventaris 1.200.000 Voorzieningen  
- Transportmiddelen 750.000 - Herstelkosten 80.000 

 4.950.000 - Reorganisatie 2.021.000 
Financiële vaste activa  - Rechtsgeding 375.000 

- Deelneming XYZ 980.000  2.476.000 
- Actieve belastinglatentie 95.400 Langlopende schulden  

 1.075.400 - 10% Lening 579.000 

Vlottende activa   579.000 

- Voorraden 231.000 Kortlopende schulden  
- Debiteuren 350.000 - Crediteuren 675.000 

- Liquide middelen 260.000  675.000 

 841.000   

    

 7.136.400  7.136.400 

  
Verdere gegevens: 
 

 Immateriële vaste activa 

Deze rechten op het gebruik van zeer geavanceerde technologie heeft Heat BV op 31 
december 2009 gekocht voor € 300.000. Heat BV schrijft af over een verwachte 
gebruiksduur van 20 jaar; de afschrijvingen verlopen lineair tot een restwaarde van nihil. 
Vanaf 31 december 2009 heeft deze post ten opzichte van de verkrijgingsprijs geen 
bijzondere waardevermindering ondergaan.  
De consoliderende moedermaatschappij van Heat BV acht de gebruiksduur van deze 
technologierechten principieel onbepaalbaar. 

 Materiële vaste activa 

Alle posten in deze rubriek zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Er wordt lineair  
afgeschreven over de verwachte gebruiksduur tot de geschatte restwaarde. 

 Deelneming XYZ 
Dit 25%-belang in deelneming XYZ is op 31 december 2011 verworven voor € 1.670.000. 
De omvang van het belang representeert tevens de zeggenschapsrechten. De bij de 
verwerving ontstane goodwill is ten laste van de Overige reserves gebracht. 
De deelneming valt fiscaal onder de deelnemingsvrijstelling. 

 Actieve belastinglatentie 

Deze latentie is gewaardeerd tegen de contante waarde van de nominale, uitgestelde 
vordering op de fiscus. Deze uitgestelde vordering vloeit voort uit beschikbare 



EV AA examen 8 juni 2012 2 

voorwaartse verliescompensatie. Deze mogelijkheid op verliescompensatie zal zeer 
waarschijnlijk eind 2014 worden afgewikkeld.  
Andere latenties ontbreken in deze balans doordat er geen tijdelijke verschillen met de 
fiscale vermogens- en winstbepaling bestaan. 

 Voorziening herstelkosten 

Deze voorziening vloeit voort uit de aangegane herstelverplichting bij de bouw van een 
nieuw magazijnencomplex. Dit complex is op 31 december 2007 in de balans 
opgenomen. Tegelijkertijd is de contractuele verplichting aangegaan het complex uiterlijk 
31 december 2027 te slopen en de bodem te reinigen. De hiermee gepaard gaande 
uitgave is begroot op nominaal € 400.000. Deze uitgave worden tijdsevenredig ten laste 
van de winst-en-verliesrekening gebracht door middel van een jaarlijkse dotatie aan de 
voorziening. 

 Voorziening reorganisatie  

Deze voorziening is gevormd op basis van het per eind 2011 beschikbare, 
geformaliseerde reorganisatieplan met bijbehorende begroting. Onderdeel van het plan is 
dat een aantal personeelsleden zal afvloeien. Begin februari 2012 -dat wil zeggen nog 
vóór het opmaken van de jaarrekening 2011- zal de Ondernemingsraad en het personeel 
op de hoogte worden gesteld van de hoofdlijnen van het plan en de gevolgen van de 
reorganisatie. 

 Voorziening rechtsgeding 

Heat BV is met een klant verwikkeld in een juridisch complexe rechtszaak. De juridische 
adviseurs van Heat BV achten het zeer waarschijnlijk dat Heat BV uiteindelijk 
veroordeeld zal worden tot het betalen van een schadevergoeding. De 
schadevergoeding kan op grond van jurisprudentie betrouwbaar geschat worden op 
nominaal € 375.000. De definitieve uitspraak en de betaling van de schadevergoeding 
worden eind 2015 verwacht. 

 Alle overige, hiervoor niet toegelichte, posten zijn in overeenstemming met IFRS-
grondslagen voor waardering en verwerking. 
 

NB: 

 de vermogenskostenvoet vóór belasting van Heat BV is 8%; ná belasting bedraagt deze 
6% 

 het toepasselijke belastingtarief is 25% 
 
Vraag 1 

Maak een puntsgewijze inventarisatie van alle wijzigingen die in de hierboven verstrekte 
geconsolideerde balans moeten worden doorgevoerd om deze ten behoeve van de 
concernrapportering in overeenstemming te brengen met IFRS. Voeg berekeningen toe.  
 
Als gevolg van de bij vraag 1 bedoelde wijzigingen zal de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening 2012 op basis van IFRS een aantal verschillen laten zien ten opzichte van 
die op basis van Dutch GAAP. 
 
Vraag 2 

Geef een beschrijving én berekening van 3 van de hiervoor bedoelde verschillen.  
 
Stel dat Heat BV haar (statutaire) geconsolideerde jaarrekening zou opstellen op basis van 
IFRS en ervoor zou kiezen om de enkelvoudige jaarrekening op te stellen op basis van Titel 
9 BW2 zonder toepassing van de optie om de waarderingsgrondslagen te hanteren die in de 
geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast (‘combinatie 2’).  
 
Vraag 3 

Hoe hoog zou dan het eigen vermogen zijn in de enkelvoudige balans per 31 december 
2011?  
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Opgave 2 Organisaties zonder winstoogmerk (60 minuten; 33 punten) 

 
Stichting Onze Kerk is eigenaar van een neogotisch kerkgebouw uit 1868 en heeft het 
behoud van dat gebouw als doelstelling. Daartoe wordt het kerkgebouw gebruikt voor 
exposities, (klassieke) concerten en incidenteel evenementen zoals bedrijfspresentaties en –
bijeenkomsten. De stichting heeft twee werknemers in dienst en een netto-omzet van circa 
€ 1 miljoen per jaar. Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks binnen 6 maanden na afloop 
van het boekjaar een jaarrekening op. Statutair is bepaald dat de jaarrekening moet worden 
gecontroleerd door een accountant. Het bestuur stelt de jaarrekening op volgens de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). 
 
Vraag 1 

In hoeverre moet het bestuur van de stichting haar jaarrekening opstellen volgens de 
richtlijnen van de RJ? 
  
Vraag 2 

Wat is het essentiële verschil in de functie van financiële verslaggeving voor Organisaties 
Zonder Winstoogmerk ten opzichte van commerciële ondernemingen? 
 

Het bestuur wil de volgens de richtlijnen van de RJ opgestelde jaarrekening zo eenvoudig 
mogelijk houden en wil in dat kader: 
a) een portefeuille beursgenoteerde aandelen waarderen op verkrijgingsprijs of lagere 

marktwaarde; 
b) het opstellen van een jaarverslag achterwege laten; 
c) geen begrotingscijfers opnemen in de staat van baten en lasten. 
 
Vraag 3 
Geef voor situaties a), b) en c) aan of dit onder toepassing van de richtlijnen van de RJ 
mogelijk is. 
 
Het kerkgebouw moet dringend gerestaureerd worden. Voor de restauratie is begroot dat 
een bedrag van € 10 miljoen benodigd is. Het bestuur besluit daartoe een ‘restauratiefonds’ 
in het leven te roepen en opent daarvoor een aparte bankrekening. Er wordt een actie 
opgezet om donaties te verkrijgen van bedrijven en particulieren, die hun donatie op die 
bankrekening storten. De donaties worden gedaan onder de expliciete voorwaarde dat die 
aan de restauratie worden besteed. Door de uitvoering van de restauratie wordt de 
gebruiksduur van het kerkgebouw naar verwachting verlengd tot veertig jaar. Er wordt een 
bedrag aan donaties opgehaald van € 9,5 miljoen, hetgeen geheel in 2011 wordt ontvangen. 
Gedurende 2012 wordt de restauratie uitgevoerd voor een bedrag van € 10,2 miljoen. Op 
1 januari 2013 wordt het gerestaureerde kerkgebouw in gebruik genomen. 
 
Vraag 4 

Geef gemotiveerd vanuit de regelgeving aan hoe de donaties en de uitgaven voor de 
restauratie moeten worden verwerkt in de jaarrekening. Geef alle met deze donaties en 
uitgaven samenhangende journaalposten in de jaarrekening 2011, 2012 en 2013. Geef van 

elke boekingsregel aan of dit een balansrekening (B) betreft of een rekening in de staat van 
baten en lasten (SBL). 
 
Het plaatselijke schildersbedrijf heeft aangeboden om bij wijze van sponsoring een korting te 
verlenen op de als onderdeel van de restauratie uit te voeren schilderswerkzaamheden. De 
werkzaamheden worden in 2012 met een korting van € 10.000 uitgevoerd voor € 50.000. 
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Vraag 5 

Geef, gemotiveerd vanuit de regelgeving, aan hoe de schilderswerkzaamheden in de 
jaarrekening moeten worden gewaardeerd. Geef tevens de journaalpost voor de verwerking 
van de schilderswerkzaamheden in de jaarrekening 2012. 
 
Hoewel de acties om middelen voor de restauratie bijeen te brengen succesvol zijn is er eind 
2011 nog een tekort van € 250.000 om alle werkzaamheden uit te laten voeren. Na enig 
lobbywerk blijkt het Ministerie van Cultuur bereid om voor dit bedrag een renteloze lening te 
verstrekken die over vijf jaar moet worden afgelost. Normaliter zou voor een dergelijke lening 
een marktrente van 5% gelden. Het bedrag van de lening wordt ontvangen op 1 januari 
2012. 
 
Vraag 6 

Beschrijf gemotiveerd vanuit de regelgeving hoe deze lening moet worden gewaardeerd per 
1 januari 2012 en per 31 december 2012. Geef tevens de bijbehorende bedragen.  

 
Op 20 december 2011 ontvangt het bestuur van de stichting een brief van de notaris waarin 
wordt medegedeeld dat de stichting begunstigde is in de nalatenschap van de overleden 
weduwe Zuylenburg. Aan de stichting is de opbrengst van enkele panden nagelaten, een 
bedrag in contanten en een deel van een kunstverzameling. Het bedrag in contanten ad 
€ 50.000 is door de notaris op 10 januari 2012 overgemaakt naar de bankrekening van de 
stichting. De opbrengst van de panden wordt overgemaakt na de verkoop daarvan. De 
panden zijn in maart 2012 getaxeerd op een opbrengstwaarde van € 560.000. De 
kunstverzameling is voor een groot deel opgeslagen in de kelder van het landhuis van de 
weduwe en moet nog worden geïnventariseerd. Bij het opmaken van de jaarrekening 2011 in 
mei 2012 zijn nog geen panden verkocht en is de kunstverzameling nog niet getaxeerd. 
 
Vraag 7 

Geef vanuit de regelgeving aan óf en zo ja, voor welke bedragen baten uit deze 
nalatenschap moeten worden verantwoord in de jaarrekening 2011. 
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Opgave 3 Jaarrapport 2011 AND International Publishers (60 minuten; 33 punten) 

 
Aan het jaarrapport 2011 van AND International Publishers NV (hierna: AND) zijn een aantal 
onderdelen ontleend die alle 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 voor het bewaren van de onderlinge samenhang en voor 
de beeldvorming over de AND. 
 
Immateriële vaste activa 

 
Vraag 1 

Geef in totaal drie algemene dan wel aanvullende, meer specifieke voorwaarden voor het 
activeren van uitgaven ten behoeve van uitbreiding van de database onder de immateriële 
vaste activa. 
 
Vraag 2 

Geef, afgezien van het al dan niet bepaalbaar zijn van de levensduur van de database, een 
argument vóór en een argument tégen het systematisch afschrijven van de database. 
 
Halverwege het boekjaar 2011 wijzigt AND voor de database de wijze van resultaatbepaling, 
en gaat met ingang van 1 juli 2011 over op het systematisch afschrijven van de database. 
 
Vraag 3 

Beredeneer of de verandering in de wijze van resultaatbepaling voor de database volgens 
IFRS moet worden beschouwd als een stelselwijziging of als een schattingswijziging. 
 
Vraag 4 
Bespreek gemotiveerd twee kwalitatieve kenmerken uit het IFRS-raamwerk waarvan de 
toepassing als gevolg van de aangepaste wijze van resultaatbepaling voor de database 
wordt verbeterd. 
 
 
Belastingen 

 
Toelichting 6.34 geeft inzicht in de opbouw van de uitgestelde belastingvorderingen en –
verplichtingen voor de jaren 2010 en 2011. 
 
Vraag 5 

Geef voor de volgende regel ‘Fiscale waarde van opgenomen fiscaal compensabele 
verliezen’ in het overzicht in toelichting 6.34 een mogelijke oorzaak van de mutatie in 2011 

van de uitgestelde belastingvordering. 
  
 
Op grond van IAS 12.81c dient AND een verklaring te geven van het verband tussen de post 
Winstbelastingen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 en de uitkomst 
van de winst voor belastingen maal het toepasselijke belastingtarief. 
 
Vraag 6 

Geef gemotiveerd aan dat het zogenoemde aansluitingsoverzicht zoals opgenomen in 
toelichting 6.31 op de geconsolideerde jaarrekening 2011 niet voldoet aan IAS 12.81c. 
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Eigen vermogen 

 
Vraag 7 

Geef in journaalpostvorm de verwerking van de personeelsgerelateerde beloningen in de 
geconsolideerde jaarrekening 2011. 
 
 
Kasstroom 

 
Vraag 8 
Beredeneer dat de kasstroom uit operationele activiteiten in 2011 aanzienlijk minder negatief 
is dan het bedrijfsresultaat in dat jaar. Geef gemotiveerd de belangrijkste, hiervoor 
verantwoordelijke factor. 
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Bijlage bij opgave 3 Jaarrapport 2011 AND International Publishers 
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