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Opgave 1 Fiscale grondslagen (45 minuten, 25 punten)
NB:
- Geef bij journaalposten steeds aan of de door u gebruikte grootboekrekening een balans
(B) of winst-en-verliesrekening (WV) betreft.
- Het toepasselijke vpb-tarief is 25%.
Kruidnagel BV is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de
handel in kruiden en aanverwante producten. Kruidnagel BV heeft één 40% deelneming,
Spaansche Peper BV. Kruidnagel BV stelt de jaarrekening op volgens de voorschriften van
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Op basis van het balanstotaal en de netto-omzet volgens de hiervoor genoemde
commerciële grondslagen kwalificeert Kruidnagel BV al enkele jaren achtereen als
middelgrote rechtspersoon. Bij toepassing van fiscale grondslagen wordt het balanstotaal
van zowel 2013 als 2014 lager dan € 4.400.000. De netto-omzet blijft ongewijzigd. Het
gemiddeld aantal werknemers schommelt al sinds een reeks van jaren steeds rond de 25.
De directie van Kruidnagel BV overweegt de mogelijkheid met ingang van boekjaar 2014
haar jaarrekening op fiscale grondslagen op te maken.
Vraag 1
Beargumenteer dat Kruidnagel BV haar jaarrekening 2014 mag opstellen volgens fiscale
grondslagen.
De balans van Kruidnagel BV per 31 december 2013 luidt als volgt (bedragen x € 1.000):
Activa
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

50

700
40

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
20
Agioreserve
60
Herwaarderingsreserve
345
Wettelijke reserve deelneming 160
Overige reserves
1.140

740
Financiële vaste activa
Deelneming Spaansche Peper BV 200
Uitgestelde belastingvordering
150

1.725
Voorzieningen
Uitgestelde belastingverplichting 88
Voorziening groot onderhoud
80

350
Voorraden
Handelsgoederen
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

1.000

168
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overige schulden

2.087
560
2.647

1.900
100
2.000

Liquide middelen

400
_____
4.540

_____
4.540

Nadere gegevens bij de enkelvoudige balans per 31 december 2013
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn, tenzij
anders vermeld, gebaseerd op historische kosten.
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Immateriële vaste activa
De onder de immateriële vaste activa opgenomen goodwill wordt in gelijke bedragen in 10
jaar tot nihil afgeschreven. Deze goodwill heeft volledig betrekking op de deelneming
Spaansche Peper BV.
Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd op actuele waarde, zijnde de
vervangingswaarde. De waardevermeerderingen worden opgenomen in de
herwaarderingsreserve rekening houdend met belastinglatenties tegen het geldende
belastingtarief. Op terreinen wordt zowel commercieel als fiscaal niet afgeschreven. De
gebouwen worden commercieel en fiscaal -in beginsel- met gelijkblijvende bedragen
afgeschreven over een gebruiksduur van 40 jaar tot een restwaarde van nihil. De
cumulatieve fiscale afschrijvingen zijn echter gemaximaliseerd tot het niveau van de
bodemwaarde, dit is 50% van de WOZ-waarde.
De WOZ- waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 31 december 2013 € 720.000.
Onderstaande tabel geeft de onderverdeling van de onderscheidene waardes van de
gebouwen en terreinen weer:
(x € 1.000)
Vervangingswaarde
In boekwaarde begrepen waardestijging
Historische kostprijs
WOZ -waarde

Gebouwen
630
414
216

Terreinen
70
46
24

Totaal
700
460
240

648*

72

720

* Sinds het voor de eerste keer bereiken van de bodemwaarde in boekjaar 2010, is de WOZwaarde van de gebouwen niet meer gestegen.
Wat betreft de andere vaste bedrijfsmiddelen bestaan geen verschillen tussen de
commerciële en fiscale waardering.
Financiële vaste activa
Spaansche Peper BV betreft een 40% deelneming, waarop Kruidnagel invloed van betekenis
heeft. Dit kapitaalbelang wordt gewaardeerd op basis van de vermogensmutatiemethode.
Fiscaal vindt waardering plaats tegen kostprijs, die € 140.000 bedraagt.
De uitgestelde belastingvordering heeft betrekking op in de toekomst te compenseren fiscale
verliezen.
Voorraden
De handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die beide
verondersteld worden gelijk te zijn aan de nominale waarde.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen
wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten op basis van een onderhoudsplan.
Fiscaal wordt voor groot onderhoud een kostenegalisatiereserve gevormd op basis van
hetzelfde onderhoudsplan.
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Uitgestelde belastingen
Voor verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een
voorziening/vordering voor uitgestelde belastingen opgenomen ter grootte van de som van
deze verschillen, vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief.

Veronderstel voor de beantwoording van de volgende vragen dat de directie van Kruidnagel
BV heeft besloten haar jaarrekening met ingang van boekjaar 2014 op te stellen op basis
van fiscale grondslagen.
Vraag 2
Stel voor Kruidnagel BV de enkelvoudige balans per 1 januari 2014 op. Voeg duidelijk en
systematisch alle benodigde berekeningen toe.

Ook Spaansche Peper BV past per 1 januari 2014 fiscale grondslagen toe. Op 2 januari
2014 verkoopt Spaansche Peper BV per bank haar bedrijfspand voor een bedrag van
€ 300.000. De fiscale boekwaarde bedraagt op dat moment € 200.000. Voor de boekwinst
ad € 100.000 wordt fiscaal een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd. In 2015 wordt per
bank een investering van € 275.000 betaald in een vervangend bedrijfsmiddel. Hierdoor kan
maximaal € 75.000 van de HIR worden aangewend. Overigens zijn binnen de
herinvesteringstermijn geen verdere vervangende investeringen gepland.
Vraag 3
Geef voor Spaansche Peper BV in de vorm van journaalposten alle mutaties die in verband
met de verkoop van het bedrijfspand, de vorming van de HIR, de aankoop van het
vervangende bedrijfsmiddel en de aanwending van de HIR moeten worden verwerkt:
a. in de jaarrekening 2014 op fiscale grondslagen;
b. in de jaarrekening 2015 op fiscale grondslagen.
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Opgave 2 (75 minuten, 40 punten)
Arctic Cruise BV is een Nederland gevestigde vennootschap die het cruiseschip “Polway”
exploiteert. Deze kleinschalige rederij is gespecialiseerd in reizen naar de Scandinavische
landen en het Noordpoolgebied en heeft alleen de Polway in de vaart.
Voor de financiële verslaglegging hanteert Arctic Cruise de bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met historische kosten als uitgangspunt
voor de resultaat- en vermogensbepaling.
De balans per 31 december 2013 van Arctic Cruise luidt als volgt (bedragen x € 1):
_______________________________________________________________________
Cruiseschip Polway
55.000.000
Eigen vermogen
25.000.000
Voorziening groot
onderhoud
3.750.000
Vlottende activa
3.850.000
Overige verplichtingen
30.100.000
58.850.000
58.850.000
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Arctic Cruise heeft op 1 januari 1999 de Polway in gebruik genomen. Dit cruiseschip voldoet
aan de hoge eisen die de autoriteiten stellen aan de vaart in het noordpoolgebied.
De aanschafprijs van het schip bedroeg € 130.000.000. Afschrijving vindt plaats met gelijke
bedragen per jaar gedurende een gebruiksduur van 25 jaar, rekening houdend met een
restwaarde van € 5.000.000. De verwachte netto-opbrengst bij sloop en de verwachte
restwaarde aan het einde van de gebruiksduur bedraagt beide € 5.000.000.
Eén maal in de vier jaar, naar verwachting begin 2003, 2007, 2011, 2015 enzovoort, vindt
groot onderhoud aan machines en romp plaats. De verwachte uitgaven groot € 5.000.000
per onderhoudsbeurt berusten op een betrouwbare schatting. Ter gelijkmatige spreiding van
deze kosten vormt Arctic Cruise een voorziening voor groot onderhoud.
Overname door Global Cruise
Op 1 januari 2014 verwerft de eveneens in Nederland gevestigde cruisemaatschappij Global
Cruise NV 80% van de aandelen van Arctic Cruise tegen contante betaling van de
aankoopsom ad € 42.000.000. De omvang van het verworven belang vertegenwoordigt
tevens de mate van zeggenschap.
Global Cruise past voor de jaarverslaggeving de standaarden van de IASB toe zoals
goedgekeurd door de Europese Commissie (IFRS-EU). De enkelvoudige jaarrekening wordt
opgesteld volgens Titel 9 Boek 2 BW met toepassing van de waarderingsgrondslagen in de
geconsolideerde jaarrekening (combinatie 3).
Global Cruise waardeert het resterende 20%-belang van derden tegen het proportionele
aandeel in de reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen van Arctic Cruise
(partiële goodwill).
Informatie over reële waarden Arctic Cruise
Op het moment van de overname stellen externe deskundigen de reële waarde van de
Polway vast op € 61.250.000. Bij de bepaling van de reële waarde is de algemene staat van
onderhoud van het schip en in het bijzonder die van machines en romp in acht genomen. De
geschatte uitgaven voor groot onderhoud ad € 5.000.000 en het onderhoudsinterval blijven
ongewijzigd, evenals de resterende gebruiksduur en de geschatte restwaarde van de
Polway.
Er zijn op moment van overname geen andere afwijkingen tussen reële waarden en
boekwaarden van activa en verplichtingen van Arctic Cruise dan die met betrekking tot het
cruiseschip.
NB: In deze opgave wordt afgezien van de invloed van belastingen. Geef bij journaalposten
aan of het een balansrekening (B) of een winst-en-verliesrekening (WV) betreft.
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Vraag 1
Bereken de door Global Cruise betaalde goodwill bij de aankoop van 80% van de aandelen
van Arctic Cruise op 1 januari 2014.
Vraag 2
Geef de journaalpost met behulp waarvan Global Cruise de aankoop van het 80%-belang in
Arctic Cruise op 1 januari 2014 in haar enkelvoudige jaarrekening moet verwerken.
Vraag 3
Geef aan, in de vorm van een journaalpost, op welke wijze Global Cruise de aankoop van de
aandelen Arctic Cruise per 1 januari 2014 tot uitdrukking brengt in haar geconsolideerde
jaarrekening 2014.
De hierna volgende vragen hebben uitsluitend betrekking op de jaarrekening van Arctic
Cruise die wordt opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Nadat de aandelentransactie heeft plaatsgevonden, besluit de directie van Arctic Cruise, in
overleg met de moedermaatschappij Global Cruise, om met ingang van 2014 de wijze van
verwerking van de Polway en groot onderhoud in de jaarrekening aan te passen naar de
componentenmethode. Na verwerking van het cumulatief effect van de stelselwijziging
bedraagt de boekwaarde van de Polway per 1 januari 2014 € 54.250.000.
Als gevolg van de steeds verder toenemende economische en politieke spanningen in het
Noordpoolgebied is de vraag naar cruises naar de Noordpool in 2014 sterk afgenomen. In
verband met de bestaande overcapaciteit aan cruiseschepen en de specifieke kenmerken
van de Polway zijn alternatieve manieren voor de exploitatie zeer beperkt.
De directie van Arctic Cruise beschouwt deze ontwikkelingen als een aanwijzing voor het
eventueel toepassen van een bijzondere waardevermindering van de Polway. In verband
hiermee stelt de directie van Arctic Cruise per 31 december 2014 een kasstroomprognose
voor de komende, resterende negen jaar van de gebruiksduur op. De jaarlijks gelijkblijvende
netto kasstroom, die steeds per 31 december vervalt, bedraagt € 5.000.000 per jaar.
De (directe) opbrengstwaarde komt op elk moment tijdens de resterende levensduur overeen
met de verwachte netto-opbrengst bij sloop ad € 5.000.000. De directie van Arctic Cruise
beschouwt de Polway als een zelfstandige kasstroomgenererende eenheid.
De door Arctic Cruise gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 8% op jaarbasis.
Factor voor de berekening van de contante waarde van
• 9 eindejaarsbedragen van € 1 is 6,2469
• € 1 die vervalt aan het eind van jaar 9 is 0,5002
Vraag 4
4a Bereken de boekwaarde van de Polway per 31 december 2014 vóór toepassing van
een bijzondere waardevermindering.
4b Bereken de omvang van de eind 2014 toe te passen bijzondere waardevermindering
van de Polway.
4c
Geef de journaalpost met behulp waarvan Arctic Cruise de in vraag 5b berekende
bijzondere waardevermindering van de Polway in haar jaarrekening 2014 moet
verwerken.
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Feiten en gebeurtenissen in 2015
Begin 2015 is een bedrag van € 5.200.000 uitgegeven voor groot onderhoud aan de Polway.
Verder zijn er in 2015 met betrekking tot de Polway geen (des)investeringen geweest, en
muteert de boekwaarde alleen als gevolg van afschrijvingen. De totale gebruiksduur en de
restwaarde van het cruiseschip zijn ongewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke
schattingen.
Tegen het einde van 2015 tekent zich een verbetering af in de politieke en economische
verhouding tussen landen die een direct belang hebben bij de ontwikkelingen inzake het
Noordpoolgebied. Negatieve reisadviezen voor het Noordpoolgebied worden geleidelijk aan
ingetrokken en er ontstaat weer belangstelling voor cruisen naar het Noordpoolgebied. Ook
Arctic Cruise biedt vanaf het laatste kwartaal van 2015 weer cruises aan en het ziet ernaar
uit dat vanaf 2016 de markt voor deze specifieke bestemming zich zal herstellen. In verband
met deze ontwikkeling is de directie van Arctic Cruise van mening dat een – in ieder geval
gedeeltelijke – terugneming van de eind 2014 toegepaste bijzondere waardevermindering
noodzakelijk is.
De boekwaarde van de Polway per 31 december 2015 in de jaarrekening van Arctic Cruise
bedraagt € 34.165.000. Indien eind 2014 géén bijzondere waardevermindering zou zijn
verwerkt, zou de boekwaarde per 31 december 2015 € 47.300.000 hebben bedragen.
Op grond van een gewijzigde inschatting van de netto-kasstromen komt de berekening van
de bedrijfswaarde van het cruiseschip eind 2015 uit op € 45.000.000. De opbrengstwaarde
van het cruiseschip wordt nog steeds geschat op € 5.000.000.
Vraag 5
Bereken de terugneming van de bijzondere waardevermindering op de Polway die Arctic
Cruise in haar jaarrekening 2015 moet verwerken. Licht uw berekening toe met een
uiteenzetting van de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

Landelijk examen Externe verslaggeving AA d.d. 8 juni 2015

7

Opgave 3 Jaarrekening 2013 Beter Bed Holding N.V. (60 minuten, 35 punten)
Aan de geconsolideerde jaarrekening 2013 van Beter Bed Holding NV zijn enkele
onderdelen ontleend die zijn opgenomen in bijlage 3 bij de opgavenset. Niet alle daarin
opgenomen gegevens zijn nodig voor de beantwoording van de vragen over deze
jaarrekening. Zij zijn slechts vermeld om de onderlinge samenhang te bewaren.
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
Vraag 1
1a Beschrijf in het algemeen welke posten volgens IFRS-EU worden opgenomen in het
geconsolideerd overzicht totaalresultaat.
1b Verklaar de presentatie van de post ‘mutatie herwaarderingsreserve’ in het
geconsolideerd overzicht totaalresultaat als ‘niet-recyclebaar’.
1c
Verklaar de presentatie van de post ‘mutatie reserve omrekeningsverschillen’ in het
geconsolideerd overzicht totaalresultaat als ‘recyclebaar’. Beschrijf tevens een situatie
waarin ‘recycling’ van deze reserve plaatsvindt.
Uit het geconsolideerd overzicht totaalresultaat blijkt dat over de post ‘mutatie reserve
omrekeningsverschillen’ geen belastingen worden berekend.
Vraag 2
Geef hiervoor een verklaring.

Personeelsopties
Uit het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen blijkt dat over 2013 een post ‘vrijval
personeelsopties’ ten laste van het eigen vermogen is verwerkt.
Vraag 3
3a Geef de journaalpost die Beter Bed Holding NV in 2013 heeft gemaakt inzake de post
‘vrijval personeelsopties’.
3b Beschrijf een situatie die ertoe heeft geleid dat Beter Bed Holding NV deze
journaalpost heeft verwerkt.

Herstructurering Benelux
In toelichting 16 (pagina 76 van de jaarrekening) is vermeld dat Beter Bed Holding NV begin
2014 heeft besloten de Nederlandse en Belgische Matrassen Concord-filialen en
Slaapgenoten-filialen c.q. formules te sluiten. Blijkens de toelichting op pagina 67 van de
jaarrekening zal hierdoor de exploitatie van deze filialen c.q. formules in de loop van 2014
worden gestaakt. Op basis daarvan zijn de betrokken materiële vaste activa en voorraden
afgewaardeerd en is een voorziening voor verlieslatende huurcontracten gevormd.
Vraag 4
4a Beargumenteer waarom in de balans ultimo 2013 geen reorganisatievoorziening mag
worden opgenomen in verband met de herstructurering waartoe begin 2014 is
besloten.
4b Beargumenteer waarom de betrokken activa ultimo 2013 zijn afgewaardeerd, ook al is
het besluit tot de herstructurering begin 2014 (na balansdatum) genomen.
4c
Beredeneer vanuit de informatie over de realiseerbare waarde van de materiële vaste
activa of de nog resterende exploitatie van deze filialen c.q. formules in 2014 naar
verwachting winstgevend is, of verliesgevend.
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Belastingen
Vraag 5
5a Geef een controleberekening van de in het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013
opgenomen post ‘Betaalde winstbelasting’ ad 8.722. Gebruik in uw berekening alleen
gegevens uit de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst-enverliesrekening.
5b Bereken de uitgestelde belastingvordering ultimo 2013 uit hoofde van toekomstige
verliescompensatie, als alle over 2013 geleden fiscaal compensabele verliezen
worden gewaardeerd.
Beter Bed Holding NV hanteert als uitgangspunt voor het in toelichting 17 (onderaan pagina
76 van de jaarrekening) opgenomen aansluitingsoverzicht, het wettelijke in Nederland van
toepassing zijnde tarief van 25%. Als alternatieve maatstaf kan Beter Bed Holding NV
uitgaan van het gewogen gemiddelde van de toepasselijke belastingpercentages van de
verschillende landen waar de groepsmaatschappijen van Beter Bed Holding NV zijn
gevestigd.
Vraag 6
Bereken het tarief over 2013 volgens deze alternatieve maatstaf.
Volgens toelichting 17 (pagina 77 van de jaarrekening) is in de belastingpost in de winst-enverliesrekening 2013 een bedrag van 40 opgenomen vanwege ‘toekomstige
verliescompensatie’.
Vraag 7
Zet de achtergrond van deze post uiteen. Toon met een berekening aan op welke
tegenrekening deze post in de jaarrekening is verwerkt.

Einde examen
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