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Opgave 1 Gaming NV (60 minuten, 34 punten) 
 
NB1: Belastingen blijven in deze opgave buiten beschouwing. 
NB2:  Geef bij journaalposten steeds aan of de door u gebruikte grootboekrekening de 

balans (B) of de winst-en-verliesrekening (WV) betreft. 
 
Gaming NV is een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen en verkopen van 
videospellen ofwel games. Oorspronkelijk richtte het bedrijf zich op games die worden 
gespeeld op een computer, console of handheld. Inmiddels richt Gaming NV zich ook op 
spellen voor andere systemen en computers, zoals pda's, mobiele telefoons, tablets en 
draagbare spelcomputers. Uit strategische overwegingen heeft Gaming NV op 1 januari 
2013 een belang genomen in de per die datum opgerichte onderneming Emag BV. Emag BV 
ontwikkelt gameconcepten die via apps kunnen worden gespeeld op mobiele telefoons. 
Deze specifieke apps worden ontwikkeld onder de bezielende creatieve leiding van Mr X, 
een ‘wizzkid’ die hierin erg succesvol is. Van de bij oprichting uitgegeven aandelen Emag BV 
heeft Gaming NV 40% genomen tegen storting in contanten van € 1 mln. De resterende 60% 
is uitgegeven aan Mr X tegen storting in contanten van € 1,5 mln. 
 
De zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering van Emag BV c.q. de mate van ‘control’ 
is gelijk aan het aandelenbezit. In de periode vanaf de oprichting 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2015 heeft Emag BV een bescheiden winst behaald van € 10.000. Deze winst 
is bepaald op basis van dezelfde grondslagen als door Gaming NV worden toegepast in haar 
eigen jaarrekening. Verder hebben zich in deze periode geen mutaties voorgedaan in het 
eigen vermogen van Emag BV. 
 
Vraag 1 
Op welke grondslag en tegen welk bedrag waardeert Gaming NV in haar geconsolideerde 
jaarrekening het belang in Emag BV per 31 december 2015, als zij die jaarrekening opstelt: 
a.  in overeenstemming met IFRS-EU; 
b.  in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

(NL GAAP). 
 
Ga voor de volgende vragen ervan uit dat Gaming NV haar geconsolideerde jaarrekening 
opstelt in overeenstemming met IFRS-EU.  
 
Verwacht wordt dat de resultaten van Emag BV vanaf 2016 aanzienlijk zullen toenemen. Om 
die reden neemt Gaming NV per 1 januari 2016 de helft over van de aandelen Emag BV die 
in het bezit zijn van Mr X. Gaming NV heeft daardoor vanaf die datum 70% van de aandelen 
Emag BV in bezit. De koopsom van dit per 1 januari 2016 additioneel aangekochte belang 
van 30% bedraagt: 
- een onmiddellijk te betalen bedrag in contanten van € 1 mln; en 
-   een bedrag in contanten, betaalbaar op 1 januari 2018, dat afhankelijk is van het 

cumulatieve resultaat van Emag BV over 2016 en 2017. Geschat wordt dat op 1 januari 
2018 een bedrag van € 600.000 moet worden betaald. De reële waarde per 1 januari 
2016 van deze nabetaling wordt geschat op € 500.000. 

 
De kosten van deze aankooptransactie (accountants, juristen en andere adviseurs) 
bedragen € 50.000. Voor het onmiddellijk te betalen deel van de koopsom is door Gaming 
NV een lening afgesloten bij een bank. De kosten voor het afsluiten van die lening bedragen 
€ 10.000.  
 
Vraag 2 
Bereken de verkrijgingsprijs van de het additioneel aangekochte 30% belang in EMAG BV. 
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De reële waarde van de netto identificeerbare activa en verplichtingen van Emag BV per 1 
januari 2016 bedraagt € 3 mln. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met het feit 
dat Emag BV in 2015 € 4 mln heeft uitgegeven aan onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor 
een nieuw type game. Omdat de kans dat deze nieuwe technologie in de toekomst 
daadwerkelijk kan worden toegepast wordt geschat op (slechts) 40%, zijn deze kosten niet 
geactiveerd door Emag BV. Door een deskundige is evenwel geschat dat de ontwikkelde 
technologie per 1 januari 2016 een reële waarde heeft van € 1,5 mln. 
 
Vraag 3 
Bereken de waarde van de netto identificeerbare activa en verplichtingen van Emag BV die 
Gaming NV in haar geconsolideerde jaarrekening 2016 in aanmerking moet nemen. 
 
De reële waarde van 100% van de aandelen Emag BV per 1 januari 2016 bedraagt € 5 mln. 
De reële waarde van een deel van de aandelen is naar rato hieraan gelijk (met andere 
woorden: hierin zijn geen premies of kortingen begrepen). 
 
Vraag 4 
Geef met behulp van een journaalpost aan op welke wijze Gaming NV de aankoop van het 
additionele belang van 30% in Emag BV per 1 januari 2016 moet verwerken in haar 
geconsolideerde jaarrekening, als Gaming NV kiest voor de mogelijkheid het resterende 30% 
minderheidsbelang te waarderen tegen het proportionele aandeel in de netto activa 
(partiële goodwill). 
 
Vraag 5 
Wat wijzigt in uw antwoord op vraag 4 als Gaming NV kiest voor de mogelijkheid het 
resterende 30% minderheidsbelang te waarderen tegen reële waarde (full goodwill)? 
 
Gaming NV kiest voor de mogelijkheid het resterende 30% minderheidsbelang te waarderen 
tegen het proportionele aandeel in de netto activa (partiële goodwill).  
 
Veronderstel dat op 1 januari 2020 de boekwaarde van de activa en verplichtingen 
(exclusief goodwill) van Emag BV in de geconsolideerde jaarrekening van Gaming NV € 10 
mln bedraagt. Tot en met 1 januari 2020 heeft zich geen bijzondere waardevermindering van 
goodwill voorgedaan.  
 
Gaming NV verkoopt per 1 januari 2020 25% van de aandelen Emag BV (en houdt dus een 
belang van 45%). De verkoopprijs bedraagt € 3,5 mln en wordt onmiddellijk in contanten 
voldaan. De reële waarde van het resterende 45% belang bedraagt € 6,3 mln. 
 
Vraag 6 
Geef met behulp van een journaalpost aan op welke wijze Gaming NV de verkoop van 25% 
van de aandelen Emag BV per 1 januari 2020 moet verwerken in haar geconsolideerde 
jaarrekening.  
NB: neem als uitgangspunt dat de verslaggevingsregels van IFRS-EU niet wijzigen op de 
voor deze vraag relevante punten. 
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Opgave 2 Goede doelen (60 minuten, 33 punten) 
 
NB  Geef bij journaalposten steeds aan of de door u gebruikte grootboekrekening de 

balans (B) of de staat van baten en lasten (SBL) betreft. 
 
In deze opgave zijn enkele passages cursief opgenomen die zijn ontleend aan de 
jaarrekening over boekjaar 2013-2014 van de Stichting Het Wereld Natuur Fonds (hierna: 
WNF). Deze passages zijn voor het doel van de opgave deels vereenvoudigd. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening hanteert WNF Richtlijn 650 Fondsenwervende 
instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het verslagjaar van het WNF loopt van 
1 juli tot en met 30 juni. 
 
In de grondslagen voor de waardering van materiële vaste activa vermeldt WNF het 
volgende: 
 
Kosten van herstel en kosten van (groot) onderhoud aan een actief worden alleen 
geactiveerd als hierdoor de marktwaarde stijgt of de economische levensduur wordt 
verlengd. 
 
Vraag 1 
Geef voor zowel de kosten van herstel als de kosten van (groot) onderhoud aan dat WNF 
deze niet in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) in haar 
jaarrekening verwerkt. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening over boekjaar 2013-2014 hanteert WNF onder meer de 
volgende grondslagen van resultaatbepaling: 
 
Contributies, giften, donateursacties  
Contributies, giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen. 
 
Nalatenschappen  
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang van de 
nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Nalatenschappen waarop vruchtgebruik 
rust, worden als baten verantwoord in het jaar waarin het vruchtgebruik eindigt. 
 
Giften in natura  
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.  
Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit 
op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft. 
 
Bestedingen aan natuurbescherming  
De bestedingen aan natuurbescherming worden verantwoord in het boekjaar waarin het 
projectcontract wordt aangegaan. 
 
Daarnaast verstrekt WNF in de toelichting op de balans de volgende informatie over haar 
bestemmingsfondsen: 
 
Bestemmingsfondsen  
Het Wereld Natuur Fonds ontvangt regelmatig donaties, giften of nalatenschappen waaraan 
door de giftgever of donateur een specifieke bestemming wordt gegeven. Conform de wens 
van de giftgever of donateur dienen deze giften aan een specifieke doelstelling te worden 
besteed. Voor het gedeelte van deze donaties, giften of nalatenschappen dat aan het einde 
van het boekjaar nog niet is uitgegeven, vormt het Wereld Natuur Fonds een bestemmings-
fonds. 
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WNF maakt onderscheid tussen Fondsen op naam en Fondsen overige donaties. 
Kenmerk van de fondsen op naam is dat de giftgever of erflater zijn naam daaraan heeft 
verbonden. De netto beleggingsopbrengsten van deze fondsen dienen te worden 
aangewend voor specifieke natuurbeschermingsdoeleinden. 
In de Fondsen overige donaties worden de gelden verantwoord waaraan de giftgever een 
specifieke bestemming heeft gegeven. 
Beide fondsen bestaan per einde boekjaar uit die bijdragen die gedurende het boekjaar nog 
niet aan de betreffende bestemming zijn uitgegeven. 
 
Het verloop van beide bestemmingsfondsen in 2013-2014 is als volgt (bedragen x € 1.000): 
 
 Op naam  Overige Totaal 
  donaties  
Balans 30 juni 2013 4.657 1.671 6.328 
Toevoegingen 
- (periodieke) schenkingen 150 9.910 10.060 
- netto (on)gerealiseerd beleggingsresultaat 162 0 162 
Bestedingen voor het doel - 1.038 - 7.355 - 8.393 
Balans 30 juni 2014 3.931 4.226 8.157 
   
De schenkingen van € 10.060.000 bestaan uit de volgende componenten: 
•  (on)roerende zaken met een reële waarde van € 2.180.000; deze worden alle ingezet bij 

de uitvoering van projecten in Zuid-Amerika en China; 
•   effecten met een reële waarde van € 980.000; 
• toegezegde legaten uit nalatenschappen maar pas in boekjaar 2014-2015 te ontvangen in 

contanten € 1.240.000 
•  liquide middelen voor het resterende bedrag van € 5.660.000.  
 
Vraag 2 
Geef in de vorm van journaalposten aan op welke wijze WNF de in boekjaar 2013-2014 
ontvangen donaties, giften en nalatenschappen van totaal € 10.060.000, alsmede de 
daarmee samenhangende posten in haar jaarrekening 2013-2014 moet verantwoorden. 
 
Vraag 3 
Geef in de vorm van journaalposten aan op welke wijze WNF het over het boekjaar 2013-
2014 ontvangen, aan bestemmingsfondsen op naam toegerekende beleggingsresultaat ad  
€ 162.000 in haar jaarrekening 2013-2014 moet verantwoorden. 
 
Uit het verloopoverzicht in de toelichting blijkt dat WNF in boekjaar 2013-2014 ten behoeve 
van specifieke bestedingen een totaalbedrag van € 8.393.000 aan de gezamenlijke 
bestemmingsfondsen heeft onttrokken. Veronderstel dat deze bestedingen in 2013-2014 als 
volgt zijn aangewend: 
•  in het boekjaar gecontracteerde natuurbeschermingsprojecten met een contractwaarde  

€ 7.418.000. Met betrekking tot deze projecten en in eerdere jaren gecontracteerde 
projecten is in boekjaar 2013-2014 een bedrag van € 6.112.000 betaald; 

•  investering in een driedimensionale film, groot € 975.000, met een verwachte 
gebruiksduur van 5 jaar. De investering is gefinancierd uit het Bestemmingsfonds Overige 
donaties en is in het boekjaar 2013-2014 volledig betaald. 

 
Vraag 4 
Geef voor WNF een reden van verslaggevingstechnische aard om bestedingen voor 
natuurbeschermingsprojecten in de jaarrekening te verantwoorden op het moment dat het 
projectcontract wordt aangegaan, en niet op het moment waarop de werkelijke besteding 
wordt gedaan. 
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Vraag 5 
Geef in de vorm van journaalposten aan op welke wijze WNF de in boekjaar 2013-2014 
gedane specifieke bestedingen, alsmede de daarmee samenhangende posten in haar 
jaarrekening 2013-2014 moet verantwoorden. 
 
Veronderstel dat in de loop van boekjaar 2014-2015 een specifiek doel waarvoor WNF eind 
boekjaar 2013-2014 een bestemmingsfonds overige giften en donaties in haar balans heeft 
opgenomen, is opgehouden te bestaan. Op dat moment is de stand van het 
bestemmingsfonds € 284.000. In dit specifieke geval is met de gevers voor dit doel destijds 
afgesproken dat een eventueel niet besteed deel van de donaties kan worden aangewend 
voor een ander doel, ter beoordeling door het bestuur van WNF. 
 
Vraag 6 
Geef gemotiveerd aan of en zo ja, op welke wijze WNF dit feit in haar jaarrekening 2014-
2015 moet verwerken. 
 
Bij de uitoefening van haar gebruikelijke activiteiten ontvangt WNF regelmatig 
nalatenschappen in natura met vruchtgebruik, maakt WNF ruim gebruik van vrijwilligers en 
verkoopt zij artikelen in haar eigen (web)winkel. 
 
Voor boekjaar 2013-2014 zijn voor deze feiten en gebeurtenissen de volgende gegevens 
bekend: 
 
Nalatenschappen in natura met vruchtgebruik 
In boekjaar 2013-2014 heeft WNF uit nalatenschappen onroerend goed en schilderijen 
ontvangen. Hierop rust het recht van vruchtgebruik door de schenker totdat het vruchtgebruik 
eindigt, bijvoorbeeld door overlijden van de vruchtgebruiker. De reële waarde van de in 
2013-2014 ontvangen zaken met vruchtgebruik bedraagt € 640.000. 
 
Vrijwilligerswerk 
In boekjaar 2013-2014 hebben veel vrijwilligers zich om niet ingezet voor de doelstelling van 
WNF. Het Fonds schat de – reële – tegenwaarde van de door deze vrijwilligers bestede tijd 
op € 740.000. Aan deze vrijwilligers zijn in 2013-2014 kostenvergoedingen verstrekt tot een 
bedrag van € 45.000. 
 
Verkoop artikelen 
Via de webwinkel is in boekjaar 2013-2014 door verkoop van artikelen een netto-omzet van 
€ 210.000 behaald. De inkoopwaarde van de verkochte artikelen bedraagt € 144.000. 
 
Vraag 7 
Geef voor elk van de hiervoor uiteengezette feiten en gebeurtenissen aan op welke wijze 
WNF deze in haar jaarrekening 2013-2014 moet verantwoorden dan wel hierover informatie 
moet verschaffen. 
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Opgave 3 Jaarrekening Koninklijke BAM Groep nv 2013 (60 minuten, 33 punten) 
 
NB: alle bedragen x € 1.000, tenzij voluit benoemd. 
 
Consolidatie en deelnemingen 
 
Vraag 1 
BAM heeft geconsolideerde niet-100% dochtermaatschappijen. Beredeneer of die per saldo 
in 2013 een positief óf negatief nettoresultaat behaalden. 
 
IFRS-EU schrijft in het kader van de omrekening van een buitenlandse bedrijfsuitoefening 
voor dat goodwill wordt behandeld als actief van die buitenlandse bedrijfsuitoefening 
(deelneming). In de kolom met de titel Goodwill van de mutatiestaat Immateriële vaste 
activa (nr.9) is een mutatie opgenomen die uit deze behandelingswijze voortvloeit. 
 
Vraag 2 
Beredeneer welke mutatie hier wordt bedoeld.  
 
Uit de toelichting op de post Deelnemingen en joint ventures (nr. 11) blijkt dat het 10,54% 
belang in Infraspeed (Holdings) bv –in beginsel- wordt gewaardeerd tegen het “Aandeel in 
het eigen vermogen” (lees: equitymethode). 
 
Vraag 3 
Waarom moet BAM dit 10,54% kapitaalbelang volgens IFRS-EU waarderen volgens de 
equitymethode? 
 
In de toelichting op de post Deelnemingen en joint ventures (nr. 11)  wordt de opbouw 
gegeven van de in de geconsolideerde jaarrekening 2013 verantwoorde boekwaarde van de 
deelnemingen ad € 30.487. 
 
Vraag 4 
Geef een niet-cijfermatige verklaring voor de volgende, in deze opbouw opgenomen 
posten:  
4a  Verantwoord als bijzondere waardevermindering langlopende vorderingen ad  
       € 17.968 en 
4b  Verantwoord als voorziening deelnemingen ad € 1.060.    
 
In de toelichting op de post Deelnemingen en joint ventures (nr. 11) is de volgende 
passage opgenomen: “Bij enkele deelnemingen zijn aanzienlijke beperkingen gesteld aan de 
overdracht van gelden”. 
 
Vraag 5 
Leg uit in welke situatie deze beperkingen gevolg hebben voor de samenstelling van het 
eigen vermogen in de enkelvoudige balans van BAM. 
  
Overige financiële activa 
 
IFRS-EU schrijft voor dat bij eerste opname in de balans van een financieel actief de 
waardering dient te geschieden tegen reële waarde. (IAS 39.43)  
Uit de toelichting op de post Overige financiële vaste activa (nr.12) blijkt dat de reële 
waarde van de Langlopende vorderingen ultimo 2013 € 130 miljoen bedraagt en daarmee 
dus afwijkt van de lagere boekwaarde ad € 117,5 miljoen. 
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Vraag 6 
6a Geef in algemene zin een verklaring voor het feit dat ultimo 2013 de boekwaarde van 
            de post Langlopende vorderingen afwijkt van de reële waarde. 
 
6b Geef een verklaring voor het feit dat ultimo 2013 de boekwaarde van de post  
 Langlopende vorderingen lager is dan de reële waarde. 
 
Belastingen 
 
Uit de toelichting op de post Belastingen over het resultaat (nr. 29) blijkt onder meer dat 
“Onbelaste resultaten en niet eerder gewaardeerde verliezen” oorzaak zijn van een verlaging 
van de belastingdruk. De hiernavolgende vraag betreft uitsluitend de genoemde niet eerder 
gewaardeerde verliezen. 
 
Vraag 7 
Beschrijf de aanleiding voor het waarderen van niet eerder gewaardeerde verliezen en 
geef in de vorm van een journaalpost (zonder bedragen) aan hoe dit feit in de jaarrekening 
wordt verwerkt. 
 
Vraag 8 
Geef een controleberekening van het in de toelichting op de post Belastingen over het 
resultaat (nr. 29) genoemde gewogen gemiddelde tarief voor de vennootschapsbelasting 
van 30,2 procent. 
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Bijlage bij opgave 3 landelijk examen Externe verslaggeving AA 13 januari 2016 
 
Gegevens uit de jaarrekening  2013 van de Koninklijke BAM Groep nv    
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