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Opgave 1 Personeelsbeloningen  (34 punten, 60 minuten) 
 
NB1: Vermeld bij iedere journaalpostregel of het de balans (B) of de winst-en-verliesrekening 
         (WV) betreft. 
NB2: Belastingen blijven in deze opgave buiten beschouwing. 
 
Onderdeel A Pensioenregelingen 
Het aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde bedrijf MotRag NV, hierna MR, is actief 
in de productie, import en export van hoogwaardige navigatiesystemen over heel de wereld. 
MR stelt haar geconsolideerde jaarrekening op in overeenstemming met IFRS-EU. 
 
MR kent twee pensioenregelingen welke ze beide heeft ondergebracht bij verzekeraar NIG 
Pensioenen in Uitvoering, hierna NIG. MR kent een pensioenregeling voor gewone 
werknemers en een regeling voor het hoger management. Voor beide regelingen geldt geen 
eigen bijdrage van de werknemers. 
 
Regeling gewone werknemers 
Bij deze regeling draagt MR voor iedere gewone medewerker een vaste premie van 5% van 
het salaris af aan NIG. De omvang van de pensioenuitkering bij pensioengerechtigde leeftijd 
is geheel afhankelijk van de waarde van de beleggingen van NIG. Uitsluitend de premies 
worden belegd. Ultimo 2013 had MR aan al haar premieverplichtingen voldaan. 
 
MR ontving de volgende gegevens van NIG: 

 Verschuldigde pensioenpremie met betrekking tot boekjaar 2014  € 204.000 

 Door MR betaalde pensioenpremie met betrekking tot boekjaar 2014 € 221.000 
 
Vraag 1 
Geef gemotiveerd aan hoe deze pensioenregeling voor gewone werknemers moet worden 
geclassificeerd. 
 
Vraag 2 
Geef door middel van een journaalpost aan hoe de pensioenregeling voor gewone 
werknemers in de geconsolideerde jaarrekening 2014 van MR moet worden verwerkt.  
 
 
Regeling hoger management 
MR sprak met het hoger management een toegezegde pensioenregeling af, waarbij het 
hoger management vanaf hun pensioengerechtigde leeftijd een onvoorwaardelijke 
geïndexeerde pensioenuitkering ontvangen op basis van het gemiddeld verdiende salaris in 
relatie tot de duur van het dienstverband.  
 
Vraag 3 
Leg uit waarom MR voor deze regeling de actuariële risico’s loopt. Geef hiervan twee 
voorbeelden. 
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MR verkrijgt van pensioenverzekeraar NIG en de actuaris voor het opstellen van de 
jaarrekening 2014 de volgende betrouwbare informatie inzake de pensioenregeling voor het 
hoger management.  
 
Bedragen luiden in duizenden euro´s. 
 
         2014    31-12-14   31-12-13 
Contante waarde pensioenverplichting          1.245         1.200 
 
Waarde fondsbeleggingen: 
 
Aandelen 
Waarde indien gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs  550     540 
Waarde indien gewaardeerd tegen reële waarde  560     570 
 
Obligaties  
Waarde indien gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs  510  495 
Waarde indien gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs  497  468 
Waarde indien gewaardeerd tegen reële waarde  480  430 
 
Toegerekende pensioenkosten boekjaar       38 
Door MR betaalde premies         35 
Door NIG uitgekeerde pensioenen        25 
 
Rendement Nederlandse staatsleningen  4%  3% 
Rendement hoogwaardige ondernemingsobligaties  5%  6% 
Gemiddelde vermogenskostenvoet MR  7%  8% 
 
Vraag 4 
Benoem welke disconteringsvoet MR in haar jaarrekening 2014 moet hanteren voor de 
berekening van haar pensioenlast en geef tevens de hoogte ervan aan. 
 
Vraag 5 
Bereken de last uit hoofde van deze pensioenregeling die MR in haar winst-en-
verliesrekening over 2014 moet verwerken. 
 
Vraag 6 
Hoeveel bedraagt de netto-pensioenverplichting inzake deze pensioenregeling die MR per  
31 december 2014 in haar balans moet verwerken? 
 
Vraag 7 
Geef een berekening van het actuarieel resultaat dat MR in haar jaarrekening 2014 
rechtstreeks in haar eigen vermogen en het overzicht van de niet gerealiseerde resultaten 
(Other Comprehensive Income) moet verwerken. Geef tevens aan of het een actuariële bate 
of actuariële last betreft. 
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Onderdeel B Ontslagvergoeding 
Om komende jaren kosten te besparen heeft MR besloten om directeur Haroma per 
31 december 2014 te ontslaan. Als gouden handdruk zijn op 31 december 2014 de volgende 
financiële afspraken met hem gemaakt: 

 Haroma gaat over 2 jaar, precies 24 maanden, op 67-jarige leeftijd met pensioen op 
grond van zijn toegezegde pensioenregeling; Om deze pensioenregeling af te 
financieren moet MR aan het bedrijfstakpensioenfonds over 24 maanden eenmalig   
€ 35.000 betalen; 

 Haroma ontvangt gedurende deze 2 jaar een jaarlijkse vergoeding van € 60.000, uit 
te betalen op 31 december 2015 en 31 december 2016; 

 Haroma ontvangt op 31 december 2014 een bedrag van € 10.000 ineens. 

 De disconteringsvoet voor belastingen voor MR bedraagt voor 2014-2016 7%. 
 

Vraag 8 
Geef door middel van journaalposten aan hoe MR de financiële gevolgen van deze 
afspraken in haar jaarrekening 2014, 2015 en 2016 moet verwerken.  
 
 
Onderdeel C Op aandelen gebaseerde betalingen 
Ter stimulering van de arbeidsprestaties van de overgebleven drie directieleden zegt MR op 
1 januari 2014 aan ieder directielid 100 opties toe, uit te oefenen per 31 december 2015 
onder de voorwaarde dat het betreffende directielid nog in dienst is bij MR. Bij uitoefening 
mag het betreffende directielid per optie 1 aandeel MR kopen voor de vaste prijs van € 10.  
De nominale waarde van één aandeel MR bedraagt € 2. 
MR verwacht dat twee van de drie directieleden in dienst blijven. 
 
De volgende informatie is bekend. 
     1-1-14  31-12-14 31-12-2015 
Beurskoers aandeel MR  € 8,00      € 7,00       € 11,50 
Reële waarde optie   € 2,50      € 1,50           n.v.t. 
 
Vraag 9 
Geef door middel van journaalposten aan hoe MR de toekenning, eventuele waardering en 
afwikkeling van de toegezegde opties in haar jaarrekening 2014 en 2015 moet verwerken, 
ervan uitgaande dat inderdaad twee van de drie directieleden in dienst blijven. 
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Opgave 2 Stichting Bouwplan (33 punten, 60 minuten) 
 
NB1: Geef bij journaalposten steeds aan of de door u gebruikte grootboekrekening de balans 

(B) of de staat van baten en lasten (SBL) betreft. 
NB2: Belastingen blijven in deze opgave buiten beschouwing.  
 
Stichting Bouwplan is een kleine Nederlandse organisatie-zonder-winststreven die zich ten 
doel heeft gesteld om menswaardige huisvesting te realiseren voor de allerarmste mensen 
op deze wereld. Zij doet dat door in de sloppenwijken van grote steden in de derde en 
tweede wereld (Nairobi, Bombay, Mexico City, Rio de Janeiro) - in samenwerking met lokale 
autoriteiten en organisaties - woningcomplexen te bouwen die bestaan uit eenvoudige prefab 
units. Deze units bestaan uit componenten van kunststof en houtmaterialen. De 
componenten worden in Nederland vervaardigd door Bouwdochter BV en als ‘bouwpakket’ 
verscheept naar de desbetreffende projecten. De bouw ter plaatse wordt uitgevoerd door 
lokale aannemers.  
 
Initiatiefnemer van Stichting Bouwplan is de heer Jansen, een succesvol bouwondernemer 
en directeur en aandeelhouder van Bouw NV, een groot beursgenoteerd Nederlands bouw- 
en aannemersbedrijf dat haar jaarrekening opstelt in overeenstemming met IFRS-EU. 
Bouwdochter BV is een 100% dochteronderneming van Bouw NV. Bouwdochter BV heeft 
geen andere activiteiten dan de bouw van de componenten ten behoeve van Stichting 
Bouwplan. In de statuten van Stichting Bouwplan is bepaald dat het bestuur van de stichting 
uit drie leden bestaat, waarvan altijd een lid van de Raad van Bestuur van Bouw NV en een 
lid van de Raad van Commissarissen van Bouw NV.      
 
Vraag 1 
Geef gemotiveerd aan of Stichting Bouwplan tot de consolidatiekring van Bouw NV behoort.  
 
Het bestuur van Stichting Bouwplan overweegt om de statutaire jaarrekening van de stichting 
op te stellen volgens IFRS-EU.  
 
Vraag 2  
Geef gemotiveerd aan of het Stichting Bouwplan op grond van de Nederlandse wet is 
toegestaan haar jaarrekening op te stellen volgens IFRS-EU. 
 
Ga voor de beantwoording van de volgende vragen er van uit dat Stichting Bouwplan haar 
jaarrekening opstelt volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
 
Vraag 3  
Geef gemotiveerd aan volgens welke Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Stichting 
Bouwplan haar jaarrekening kan opstellen. 
 
Stichting Bouwplan verkrijgt haar middelen veelal vanuit giften en donaties. Ten behoeve van 
een project in Nairobi heeft de stichting een donateursactie gevoerd. Studenten hebben in 
het najaar van 2015 in alle grotere binnensteden van Nederland het winkelend publiek 
aangesproken, met de vraag om specifiek voor het desbetreffende project een bedrag van 
€ 10 te doneren. De actie was een doorslaand succes en heeft maar liefst € 350.000 
opgeleverd, genoeg om 70 gezinnen aan onderdak te helpen. De voorbereiding van het 
project vindt plaats in 2016. In 2017 wordt het met de actie opgehaalde geld besteed en vindt 
de bouw plaats. De bouwkosten bedragen € 350.000. 
Het bestuur van Stichting Bouwplan is van mening dat het matchingprincipe vereist dat de 
opbrengst van de actie en de besteding daarvan in dezelfde verslagperiode moeten worden 
verantwoord. De opbrengst van de donateursactie zal daarom in de jaarrekening 2015 
rechtstreeks worden opgenomen in een bestemmingsreserve, die vervolgens zal vrijvallen 
ten gunste van het resultaat 2017. Op die manier wordt volgens het bestuur recht gedaan 
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aan het matchingbeginsel én wordt voldaan aan het voorschrift dat alle baten en lasten 
worden verantwoord in de staat van baten en lasten. 
 
Vraag 4 

a. Geef een beschouwing op de door het bestuur voorgestelde verwerkingswijze; 
b. Geef in de vorm van journaalposten de verwerking aan van de donateursactie 

alsmede van de besteding van de gelden en daarmee samenhangende posten, die in 
de jaarrekening 2015, 2016 en 2017 verwerkt moeten worden. 
 

In afwijking van de bij vraag 4 geschetste situatie sluit Stichting Bouwplan in december 2015 
een overeenkomst af met de lokale autoriteiten in Nairobi, waarin Bouwplan zich verplicht om 
in 2017 70 woonunits te plaatsen. De inkooporder voor het samenstellen van de 
componenten wordt in november 2016 geplaatst bij Bouwdochter BV. 
 
Vraag 5 
Geef in de vorm van journaalposten de verwerking aan van de donateursactie alsmede van 
de besteding van de gelden en daarmee samenhangende posten, die in de jaarrekening 
2015, 2016 en 2017 verwerkt moeten worden. 
 
Stichting Bouwplan werkt al enige jaren samen met de onafhankelijke Stichting 
Ondersteuning Bouwplannen. Deze laatste stichting zoekt actief naar huisvestingsprojecten 
die door Stichting Bouwplan kunnen worden gerealiseerd, begeleidt ter plaatse de realisatie 
daarvan en treedt daarbij op als contactpersoon ten behoeve van Stichting Bouwplan. De 
besturen van beide stichtingen hebben besloten de krachten te bundelen. Per 1 juli 2016 
draagt de Stichting Ondersteuning Bouwplannen al haar activa, verplichtingen en activiteiten 
over aan Stichting Bouwplan. Ook treedt per die datum het personeel van Stichting 
Ondersteuning Bouwplannen in dienst van Stichting Bouwplan. Stichting Bouwplan is geen 
koopsom verschuldigd. De waarde van de activa en verplichtingen van Stichting 
Ondersteuning Bouwplannen per 1 juli 2016 bedraagt: 
- tegen reële waarde: € 250.000; 
- tegen boekwaarde op de grondslagen van Stichting Ondersteuning Bouwplannen: 
  € 240.000; 
- tegen boekwaarde op de grondslagen van Stichting Bouwplan: € 225.000. 
 
Vraag 6 
Beschrijf volgens welke methode Stichting Bouwplan deze transactie in haar jaarrekening 
2016 moet verwerken. Geef een korte beschrijving van die methode. 
 
Omdat Bouwdochter BV uitsluitend werkzaamheden verricht ten behoeve van Stichting 
Bouwplan, besluit het bestuur van Bouw NV om Bouwdochter BV over te laten nemen door 
de stichting. Er wordt een koopovereenkomst gesloten waarbij de overnamedatum is gesteld 
op 30 september 2016. Vanwege het not-for-profit karakter van de activiteiten en de 
maatschappelijke betrokkenheid van Bouw NV, is de koopsom gesteld op de boekwaarde 
van de activa en verplichtingen per overnamedatum. Deze bedraagt € 100.000. Er zijn geen 
verschillen tussen de waarderingsgrondslagen van Bouwdochter BV en die van Stichting 
Bouwplan. De reële waarde van de activa en verplichtingen van Bouwdochter BV per die 
datum bedraagt € 125.000. 
 
Vraag 7 
Beschrijf in het algemeen volgens welke methoden Stichting Bouwplan deze transactie in 
haar jaarrekening 2016 kan verwerken. Motiveer uw antwoord. Geef een korte beschrijving 
van elke mogelijke methode.  
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Opgave 3 Jaarrapport 2014 Accell Group (33 punten, 60 minuten) 
 

Accell Group is wereldwijd actief in het midden- en hoge segment van de fietsenmarkt en de 
markt voor fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft een leidende 
marktpositie in Europa en is één van de grotere spelers in Noord- Amerika voor afzet via de 
gespecialiseerde fiets- en sportvakhandel. 
Accell Group stelt zijn geconsolideerde jaarrekening op in overeenstemming met IFRS-EU. 
Aan de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2014 is een aantal onderdelen 
ontleend, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze opgave 3. Niet alle gegevens zijn nodig 
voor de beantwoording van de vragen over deze jaarrekening. Zij zijn slechts vermeld om de 
onderlinge samenhang te bewaren. 
 
 
Verkoop van bedrijfsactiviteiten en acquisitiekosten 
 

In de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2014 is in verband met deze transacties een 
bate van € 951.000 verantwoord. 
 
Vraag 1 
Geef een specificatie van deze bate van € 951.000, gesplitst naar de resultaten op de drie 
genoemde transacties in 2014. Rond de bedragen af op € 0,1 miljoen. 
 
Volgens het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014 bedraagt de inkomende kasstroom uit 
hoofde van de verkoop van bedrijfsactiviteiten afgerond € 23,4 miljoen. 
 
Vraag 2 
Bereken het deel van de inkomende kasstroom van totaal € 23,4 miljoen dat betrekking heeft 
op de verkoop van de activiteiten van Hercules in januari 2014. Rond ook nu de bedragen in 
de berekening af op € 0,1 miljoen. 
 
Bij de verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Tunturi zijn tevens enkele operationele 
verplichtingen afgekocht, voor welk bedrag is niet in toelichting 5 opgenomen. 
 
Vraag 3 
Geef een berekening van het bedrag van de afgekochte operationele verplichtingen van 
Tunturi, dat is verrekend in de verkoopprijs van de activiteiten van Tunturi in augustus 2014. 
Rond ook nu de bedragen in de berekening af op € 0,1 miljoen. 
 
 
Belastingen 
 
Vraag 4  
Geef in de vorm van een journaalpost de verwerking van de post belastingen in de winst- en 
verliesrekening in de geconsolideerde jaarrekening van Accell Group over 2014. 
 
Vraag 5 
Geef ten behoeve van de geconsolideerde jaarrekening 2014 in de vorm van journaalposten 
aan op welke wijze de volgende drie mutaties in de Uitgestelde belastingen zijn verwerkt: 

- mutatie a.g.v. acquisities ad € 842.000; 
- mutatie via overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten ad € 3.265.000; en 
- valuta omrekeningsverschillen ad € 616.000. 

U mag er daarbij van uitgaan dat de mutatie als gevolg van acquisities in 2014 per bank is 
afgewikkeld en dat de mutaties als gevolg van valuta-omrekeningsverschillen via het eigen 
vermogen zijn verwerkt. 
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Eigen vermogen 
 
Accell Group heeft voor de Raad van Bestuur en voor directeuren van 
dochterondernemingen een aandelen- en optieregeling. In 2014 is in verband hiermee een 
bedrag van € 266.000 ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Ditzelfde bedrag vinden 
we terug in het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2014. 
 
Vraag 6 
Leg uit waarom Accell Group deze op aandelen gebaseerde beloning opneemt onder de 
operationele kasstroom in het geconsolideerde kasstroomoverzicht. 
 
Volgens toelichting 24 is het dividend over het boekjaar 2013 vastgesteld op € 0,55 per 
aandeel dan wel een dividend in aandelen. Van de aandeelhouders heeft 46% gekozen voor 
een stockdividend. 
 
Vraag 7 
Geef een controleberekening, waaruit blijkt dat afgerond 54% van de aandeelhouders heeft 
gekozen voor uitbetaling van contant dividend. 
 
Vraag 8 
Geef de journaalpost die is gemaakt naar aanleiding van het stockdividend, in gehele Euro’s 
nauwkeurig. 
 
Vraag 9 
Leg uit waarom de boeking van het stockdividend zo’n klein bedrag is ten opzichte van het 
contante dividend, terwijl toch bijna de helft van de aandeelhouders hiervoor heeft gekozen. 
 
 
 
 

Einde examen 
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Bijlage bij opgave 3 Landelijk examen Externe verslaggeving AA 13 juni 2016 
 
 
Enkele onderdelen uit de jaarrekening 2014 Accell Group 
 
 

 
 
 
 
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichting. 
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