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Opgave 1 FRISBlue BV (33 punten, 60 minuten) 
 
NB: In deze opgave wordt afgezien van de invloed van belastingen. 
 
FRISBlue BV is een niet-beursgenoteerde onderneming die maaltijdboxen samenstelt en 
distribueert onder haar klanten. FRISBlue stelt haar enkelvoudige en geconsolideerde 
jaarrekening op in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (NL GAAP). 
FRISBlue BV maakt deel uit van de internationaal werkzame BLUE-groep die haar 
geconsolideerde jaarrekening opmaakt in overeenstemming met IFRS-EU. Ten behoeve van 
de groepsverslaggeving en de consolidatie door de BLUE-groep dient FRISBlue aanvullende 
informatie te verstrekken op basis van IFRS. 
 
Hieronder volgt de geconsolideerde balans per 31 december 2016 van FRISBlue BV op 
basis van NL GAAP.  
 

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (bedragen x € 1) 
_________________________________________________________________________ 

Immateriële vaste activa  Eigen vermogen 
Kosten van uitgifte aandelen 20.000 Geplaatst kapitaal 500.000 
  Agio 240.000 
Materiële vaste activa  Wettelijke reserves 
Bedrijfsgebouw 1.008.000 • Emissiekosten 20.000 
Installaties    384.000 • Deelneming 70.000 
 1.392.000 Overige reserves    530.000 
   1.360.000 
Financiële vaste activa  
Deelneming 290.000 Voorzieningen 
  Groot onderhoud 48.000 
  Reorganisatie 388.000 
   436.000 
Vlottende activa 635.000 Langlopende en  
  kortlopende schulden 541.000 
 ________  ________ 
 2.337.000  2.337.000 
   

 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
 
Kosten van uitgifte aandelen 
Ter financiering van het op 1 januari 2014 verworven 100%-kapitaalbelang Versbox BV heeft 
FRISBlue nieuwe aandelen uitgegeven. De in verband daarmee betaalde emissiekosten van 
€ 50.000 zijn begin 2014 als immaterieel vast actief in de balans opgenomen. Afschrijving 
geschiedt over een economische levensduur van vijf jaar met jaarlijks gelijke bedragen tot 
een restwaarde van nihil. Sinds het ontstaan in 2014 hebben zich geen andere mutaties in 
deze post voorgedaan dan de afschrijving. 
 
Installaties 
Op 1 januari 2009 heeft FRISBlue voor € 640.000 installaties aangeschaft. Waardering vindt 
plaats tegen historische kostprijs onder aftrek van afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats 
over de verwachte gebruiksduur van 20 jaar tot een geschatte restwaarde is nihil. 
Sinds de aanschaf op 1 januari 2009 zijn er geen investeringen of desinvesteringen geweest. 
Voor het periodiek onderhoud zie bij het kopje Voorziening groot onderhoud. 
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Deelneming De Hollandsche Pot 
In de loop van 2014 heeft FRISBlue een 40%-belang in De Hollandsche Pot BV verworven 
voor € 470.000. De omvang van het belang komt overeen met de zeggenschapsrechten. De 
bij de verwerving ontstane goodwill is ten laste van de overige reserves gebracht. 
Sinds de aankoop van het belang in 2014 heeft FRISBlue in haar jaarrekeningen met 
betrekking tot haar deelneming De Hollandsche Pot € 130.000 verantwoord als resultaat 
deelneming € 60.000 als dividend. Sinds het moment van verwerving in 2014 waren er geen 
andere vermogensmutaties dan resultaat en dividend. 
De BLUE-groep acht een bijzondere waardevermindering van de destijds betaalde goodwill 
niet nodig. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Eén maal per vijf jaar dienen cruciale onderdelen van de installaties te worden vervangen 
waarna de installaties worden getest op goede werking. Aan de hand van een als 
betrouwbaar te achten opgave van het onderhoudsbedrijf raamt FRISBlue deze uitgaven op 
€ 80.000. De kosten van de begin 2014 uitgevoerde onderhoudsbeurt bedroegen eveneens 
€ 80.000.  
 
Voorziening reorganisatie  
In verband met een ophanden zijnde reorganisatie heeft FRISBlue een voorziening gevormd. 
Basis hiervoor is het eind 2016 aanwezige en geformaliseerde reorganisatieplan inclusief 
begroting van de reorganisatiekosten. Als onderdeel van het plan zullen enkele 
personeelsleden afvloeien. In maart 2017, nog vóór het opmaken van de jaarrekening 2016, 
is het desbetreffende personeel op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van het plan en de 
gevolgen van de reorganisatie. 
 
Vraag 1 
Geef voor de volgende posten in de geconsolideerde balans per 31 december 2016 van 
FRISBlue aan welke wijzigingen moeten worden aangebracht teneinde deze balans ten 
behoeve van de verslaggeving van de BLUE-groep in overeenstemming te brengen met 
IFRS: 
• Kosten van uitgifte van aandelen en de daarmee samenhangende Wettelijke reserve 
• Installaties en het daarmee samenhangende groot onderhoud 
• Deelneming De Hollandsche Pot en de daarmee samenhangende Wettelijke reserve 
• Voorziening reorganisatie 
Onderbouw elke wijziging met (a) een motivering en (b) zo mogelijk een berekening. 
 
In samenhang met de in vraag 1 bedoelde wijzigingen zal ook de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening over 2016 van FRISBlue op basis van IFRS afwijken van die op basis van NL 
GAAP. Het betreft onder meer resultaten die samenhangen met de volgende balansposten: 
• Kosten van uitgifte van aandelen 
• Installaties in samenhang met groot onderhoud 
 
Vraag 2 
Geef voor deze twee resultaatposten aan welke wijzigingen FRISBlue moet aanbrengen 
teneinde deze resultaten ten behoeve van de verslaggeving van de BLUE-groep in 
overeenstemming te brengen met IFRS.  
Onderbouw elke wijziging met een berekening. 
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Opgave 2 Jaarrapport Neways 2015 (34 punten, 60 minuten) 
 

Neways Electronics International N.V., hierna Neways, is een internationale one-stop-
provider voor geavanceerde en geïntegreerde elektronische componenten. Neways stelt 
haar geconsolideerde jaarrekening op in overeenstemming met IFRS-EU. 
Aan de geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening 2015 is een aantal onderdelen 
ontleend, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze opgave. Niet alle gegevens zijn nodig 
voor de beantwoording van de vragen over deze jaarrekening. Zij zijn slechts vermeld om de 
onderlinge samenhang te bewaren. 
 
N.B. Vermeld bij journaalposten zoveel mogelijk de benamingen die Neways in haar 
jaarrekeningen hanteert en vermeld tevens of het een balanspost (B) of een resultaatpost 
(WV) betreft. 
 
Algemeen 
 
Onder het kopje ‘1. Algemeen’ van de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 
geeft Neways informatie over de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 
resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de enkelvoudige jaarrekening, 
welke gelijk zijn aan de grondslagen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn toegepast. 
 
Vraag 1 
Toon op twee manieren cijfermatig aan dat Neways voor de opstelling van haar 
vennootschappelijke jaarrekening 2015 gebruik maakt van de waarderingsgrondslagen in de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
Bedrijfscombinaties 
Uit toelichting 5 ‘Bedrijfscombinaties’ blijkt dat Neways in 2014 de BuS Groep overnam.  
 
Vraag 2 
Geef door middel van een journaalpost aan hoe de financiële gevolgen in verband met deze 
overnametransactie in de geconsolideerde jaarrekening 2014 zijn verwerkt. Hierbij hoeft 
geen onderscheid gemaakt te worden binnen de door Neways geïdentificeerde activa en 
verplichtingen van de BuS groep. 
 
Op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten 
 
In toelichting 17 ‘op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten’ staat vermeld dat de 
reële waarde van de opties toegekend in het boekjaar € 54.206 bedraagt. Hiervan is 
€ 12.821 als last in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening opgenomen. 
 
Vraag 3 
Geef aan waarom de in 2015 verantwoorde last van de in het boekjaar toegekende opties 
lager is dan de reële waarde van de in 2015 toegekende opties. Maak uitsluitend gebruik van 
de verstrekte informatie in de toelichting ‘op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten’. 
 
Vraag 4 
Toon cijfermatig aan dat de in 2014 en 2015 toegekende op aandelen gebaseerde 
betalingsovereenkomsten van Neways in eigenvermogensinstrumenten worden afgewikkeld.  
 
Belastingen  
 
Uit toelichting 8 ‘Belastingen’ blijkt dat de uitgestelde belastingvordering uit hoofde van 
compensabele verliezen in 2015 van € 4.500.000 tot € 4.460.000 is afgenomen. 
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Vraag 5 
Geef door middel van een journaalpost aan hoe deze mutatie in de geconsolideerde 
jaarrekening 2015 is verwerkt. 
 
Financiële instrumenten  
Uit toelichting 14 ‘overige financiële verplichtingen’ blijkt in 2014 een converteerbare 
achtergestelde obligatielening te zijn uitgegeven. Veronderstel hierbij dat deze lening a pari 
werd uitgegeven. 
 
Vraag 6 
Geef door middel van een journaalpost aan hoe de uitgifte van de converteerbare 
achtergestelde obligatielening in de geconsolideerde jaarrekening 2014 is verwerkt. 
 
Vraag 7 
Geef door middel van een journaalpost aan hoe de rente over 2015 in de geconsolideerde 
jaarrekening 2015 is verwerkt. 
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Opgave 3 Wetswijziging 2016 en Besluit actuele waarde (33 punten, 60 minuten) 
 
Green Choice BV houdt zich bezig met het veredelen van gewassen ten behoeve van de 
tuinbouw. Green Choice maakt haar jaarrekeningen op volgens Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De balans per 31 december 2015 van Green Choice 
BV luidt als volgt (bedragen x € 1.000): 
 
 Balans per 31 december (na winstbestemming)  
 
Activa  2015  2014 Passiva  2015  2014 
 
Materiële vaste activa     Eigen vermogen 
Bedrijfsgebouwen en –terreinen  433  444 Geplaatst kapitaal  200  200 
Overige  140  90 Herwaarderingsreserve  59  60 
     Overige reserves  374  374 
 
Financiële vaste activa     Voorzieningen 
Deelneming Green Seeds BV  415  395 Latente belastingverplichtingen 15  20 
 
Voorraden  50  60 Schulden aan     
     Kredietinstellingen  540  640 
Liquide middelen  150  305     
  
 
  1.188  1.294   1.188  1.294

  
 
Toelichting op de balans per 31 december 2015 
 
De bedrijfsgebouwen en -terreinen betreft een bedrijfspand met ondergrond dat op 2 januari 
2011 nieuw is gekocht voor een bedrag van € 400.000. Hiervan heeft € 360.000 betrekking 
op het bedrijfspand en € 40.000 op de ondergrond.  
Op 1 januari 2013 zijn de bedrijfsgebouwen en -terreinen geherwaardeerd op basis van een 
taxatie naar een vervangingswaarde van € 418.000 voor het bedrijfspand en € 48.000 voor 
de ondergrond. Nadien heeft zich tot 31 december 2015 geen waardestijging of -daling meer 
voorgedaan. Het bedrijfsgebouw wordt in 40 jaar afgeschreven tot een restwaarde van nihil. 
Op de ondergrond wordt niet afgeschreven. De overige materiële vaste activa zijn niet 
geherwaardeerd. 
 
De 100% deelneming in Green Seeds BV wordt gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. 
Deze deelneming is ultimo 2013 gekocht voor een bedrag van € 500.000.  
De nettovermogenswaarde van deze deelneming op het moment van de overname is 
bepaald op € 400.000. De betaalde goodwill is ineens ten laste van het eigen vermogen 
gebracht. 
 
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde, op basis van de 
vervangingswaarde. De waarde waarvoor deze voorraden nog kunnen worden verkocht is in 
januari 2016 flink gedaald door een prijzenoorlog bij de leveranciers van dit soort voorraden. 
In de balans per 31 december 2015 is met deze waardedaling al rekening gehouden. De 
inkoopprijs van deze voorraden bedroeg € 68.000, de vervangingswaarde per 31 december 
2015 was € 60.000. Per 31 december 2015 was de waarde waarvoor deze voorraden op dat 
moment zouden kunnen worden verkocht nog ca. € 75.000. 
De vervangingswaarde van de voorraden per 31 december 2014 was gelijk aan het bedrag 
waarvoor deze voorraden in 2014 zijn ingekocht. 
Fiscaal is de waardering van de voorraden steeds de historische kostprijs. 
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De herwaarderingsreserve betreft het niet gerealiseerde deel van de herwaarderingen van 
de materiële vaste activa en de voorraden (inclusief de agrarische voorraden), onder aftrek 
van latente belastingverplichtingen. Het actuele tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. 
De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Vraag 1 
Geef een berekening van de bruto herwaardering die is begrepen in de post 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen, zowel per 31 december 2014 als per 31 december 2015. 
 
Vraag 2 
Geef een berekening van de bruto herwaardering die is begrepen in de post Voorraden, 
zowel per 31 december 2014 als per 31 december 2015. 
 
Vraag 3 
Geef een controleberekening voor de voorziening latente belastingverplichtingen, zowel per 
31 december 2014 als per 31 december 2015. 
 
Onlangs zijn diverse wijzigingen aangebracht in Titel 9 Boek 2 BW en in het Besluit Actuele 
Waarde. Deze wijzigingen zijn van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 
2016. 
Tot en met het boekjaar 2015 heeft Green Choice BV nog de oude wet- en regelgeving 
toegepast. Op grond van de nieuwe wetgeving voert Green Choice BV met ingang van 
boekjaar 2016 diverse wijzigingen door in de waarderingsgrondslagen. Green Choice BV 
merkt deze wijzigingen in de waarderingsgrondslagen aan als een stelselwijziging. 
 
Vraag 4 
Is deze stelselwijziging aanvaardbaar of is deze verplicht? 
 
Vraag 5 
Noem drie aspecten (zonder bedragen) die Green Choice BV in de toelichting van de 
jaarrekening 2016 moet vermelden in verband met deze stelselwijziging per 1 januari 2016. 
 
Vraag 6 
Geef, ongeacht het antwoord op vraag 4, aan welke wijzigingen moeten worden aangebracht 
in de waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening 2016 van de volgende posten, volgens 
de gewijzigde wet- en regelgeving. Ga er daarbij van uit, dat Green Choice BV nog steeds de 
actuele waarde wenst toe te passen: 

a) Goodwill; 
b) Bedrijfsgebouwen en -terreinen; 
c) Voorraden. 

 
Vraag 7 
Geef de journaalpost per 1 januari 2016 van het cumulatieve effect van deze stelselwijziging, 
uitsluitend voor de posten: 

a) Goodwill; 
b) Voorraden. 

Ga er daarbij van uit dat de goodwill bij overname van deelnemingen een levensduur heeft 
van 10 jaar. Houd voor zover van toepassing rekening met belastingen naar de winst. 
 
 
 

EINDE EXAMEN 
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Bijlage bij opgave 2 Jaarrapport Neways 2015 
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