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* Toegestane hulpmiddelen: 

Handboek jaarrekening 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen, 

alsmede voor micro- en kleine rechtspersonen, dan wel gebundelde overdrukken 

van RJ 400, 640, 650 en 920 
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* Motiveer steeds uw antwoorden! 
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Opgave 1 Stichting Herleefd Verleden (34 punten, 60 minuten) 
 
NB  Vermeld bij elke grootboekrekening in een journaalpost of het een balanspost (B) of 

een resultaatpost (SBL) betreft. 
 Belastingen blijven buiten beschouwing. 
 
Stichting Herleefd Verleden (hierna: de stichting) heeft als doel om met behulp van 
toneelvoorstellingen de levensloop van belangrijke personages in de geschiedenis van 
Nederland onder de aandacht van het publiek te brengen. De stichting beschikt niet over een 
eigen theater maar huurt voor een reeks voorstellingen geschikte locaties. Elke serie 
voorstellingen heeft een vaste bezetting van acteurs en ondersteunende medewerkers voor 
belichting, geluid en rekwisieten; zij zijn niet in dienst van de stichting. Voor hand- en 
spandiensten steunt de stichting op de gratis hulp van een team van vrijwilligers. 
 
Inkomsten van de stichting komen voort uit de volgende bronnen: 
-  verkoop van toegangskaarten voor voorstellingen; 
-  bijdragen van particuliere instanties met een culturele doelstelling. Deze zijn in alle 

gevallen bestemd voor de bekostiging van een specifieke reeks voorstellingen van een 
thema, en 

-  giften en donaties. Hieraan verbindt de gever een specifieke bestedingsdoelstelling of laat 
de bestedingsdoelstelling over aan het bestuur van de stichting. 

 
De stichting heeft geen winstoogmerk; zij maakt haar jaarrekeningen op in overeenstemming 
met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640. De jaarrekening bevat onder meer een staat van 
baten en lasten waarin tevens de begrotingscijfers van het boekjaar zijn opgenomen. 
 
Vraag 1 
Geef, gezien de doelstelling van een organisatie zonder winststreven, een reden om naast 
de werkelijke resultaten van een boekjaar de begrotingscijfers op te nemen. 
 
In 2017 is een reeks voorstellingen over het leven van Spinoza gestart. De laatste 
voorstelling vindt eveneens plaats in 2017. Reeds in 2016 is hiervoor een gift aan de Baron 
Van Vrijlandtstichting gevraagd en ontvangen. Deze gift ter grootte van € 22.000 dient ter 
dekking van alle kosten van de “Spinozareeks” minus de opbrengsten uit kaartverkoop. Aan 
deze gift zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
- een eventueel exploitatietekort is voor rekening van Stichting Herleefd Verleden; 
- in geval van een exploitatieoverschot wijzen de besturen van beide stichtingen in onderling 
overleg een nieuwe doelstelling voor besteding van het overschot aan. 
 
Financiële feiten inzake “Spinozareeks” in  2016 2017 
Gift Baron Van Vrijlandtstichting € 22.000 
Kosten van repetities, rekwisieten en kostuums €   5.400 
Kosten zaalhuur en vergoedingen acteurs en medewerkers  € 38.200 
Baten uit verkoop toegangskaarten  € 24.400 
 
Kosten en baten zijn in de desbetreffende jaren contant afgewikkeld. 
 
Vraag 2 
Geef voor elk van de jaren 2016 en 2017 alle journaalposten naar aanleiding van de 
financiële feiten inzake de “Spinozareeks”. 
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In 2017 wordt een ander lokaal toneelgezelschap dat beschikt over een door de gemeente 
beschikbaar gesteld theater opgeheven. De gemeente biedt aan om het theater te schenken 
aan Stichting Herleefd Verleden.  
Een onafhankelijke deskundige taxeert het theater op een marktwaarde van € 246.000. Een 
bevriende notaris is bereid om de overdracht zonder kosten voor de stichting te regelen. 
Normaliter bedragen de notariële kosten voor een dergelijke transactie € 4.000. De 
overdracht vindt plaats op 1 juli 2017. 
De stichting activeert het theater en schrijft dit met jaarlijks gelijke bedragen af over de 
geschatte economische levensduur. Er is geen restwaarde. 
 
Als tegenprestatie voor het theater verlangt de gemeente dat de stichting in de lente van 
2018 haar medewerking zal verlenen aan een cultureel-historisch evenement in de 
gemeente.  
 
Vraag 3 
Geef voor 2017 alle journaalposten naar aanleiding van de overdracht van het theater en alle 
daarmee verband houdende gevolgen. 
 
Eind juni 2018, na afloop van het evenement, blijken de werkelijke kosten van deelname aan 
het lente-evenement voor de stichting € 48.000 te zijn. 
 
Vraag 4 
Geef voor 2018 alle journaalposten in verband met 
a. de kosten van deelname aan het lente-evenement en 
b. het theater 
en alle daarmee verband houdende gevolgen. 
 
Ter financiering van diverse activiteiten van de stichting in 2017 en 2018 organiseert het 
bestuur in 2017 een loterij die € 16.480 opbrengt. Dit bedrag is in 2017 ontvangen. 
De loterijprijzen bestaan uit 100 gezelschapsspellen “Ken uw tijd” met een totale 
winkelwaarde van € 2.900. Het bestuur van de stichting heeft deze met korting kunnen 
kopen voor een bedrag van € 1.000. 
 
Vraag 5 
Geef een berekening van de baten uit de loterij die de stichting moet opnemen in haar 
jaarrekening 2017. 
 
Vraag 6 
Geef voor 2017 alle journaalposten in verband met de loterij en alle daarmee verband 
houdende gevolgen. 
 
Onder het eigen vermogen van de stichting per 31 december 2017 zijn de volgende posten 
(zonder bedragen) opgenomen: 
• Algemene reserve 
• Bestemmingsreserve 
• Bestemmingsfonds 
Gezien het bijzondere karakter van het eigen vermogen maakt de stichting in haar 
jaarrekening op grond van RJ 640.311 onderscheid in besteedbaar vermogen en vastgelegd 
vermogen. 
 
Vraag 7 
Geef voor elke post van het eigen vermogen van de stichting per 31 december 2017 aan in 
welke categorie deze valt: besteedbaar of vastgelegd vermogen. Motiveer uw keuze door 
verwijzing naar de specifieke kenmerken van de desbetreffende post. 
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Opgave 2 Diverse onderwerpen (33 punten, 60 minuten) 
 
NB Vermeld bij elke grootboekrekening in een journaalpost of het een balanspost (B) of 

een resultaatpost (WV) betreft. 
Belastingen blijven buiten beschouwing. 

 
A. Geld-terug-actie 
BCD is een beursgenoteerde landelijke keten van winkels in consumentenelektronica. BCD 
maakt haar geconsolideerde jaarrekening op volgens IFRS-EU. 
Ter bevordering van de verkopen is in april 2016 een geld-terug-actie gestart. De actie houdt 
in dat consumenten die vóór 31 december 2016 producten in de winkels kopen, over 10 jaar 
hun aankoopbedrag volledig retour krijgen. 
Aan deze actie is een aantal voorwaarden verbonden. De consument die met succes een 
beroep wil doen op restitutie van het aankoopbedrag, moet zich binnen een maand na het 
verstrijken van de periode van 10 jaar melden bij de winkel waar het product is gekocht, met 
de originele aankoopbewijzen. Het recht op restitutie vervalt bijvoorbeeld als de consument 
de aankoop heeft gedaan in april 2016 en pas in juni 2026 een beroep doet op de restitutie. 
BCD verwacht op grond van de lange termijn en de strikte voorwaarden dat een aanzienlijk 
deel van de consumenten uiteindelijk geen beroep zal doen op de geld-terug-actie. Bij 
soortgelijke acties bij vergelijkbare bedrijven in andere EU-landen is circa 10% van het 
verkoopbedrag terugbetaald. Aangenomen mag worden dat 10% van het verkoopbedrag kan 
worden aangemerkt als een betrouwbare schatting van de terugbetalingsverplichting. 
De actie is een groot succes. In de maand april 2016 heeft BCD voor een bedrag van € 8 
miljoen aan producten verkocht. Dit bedrag is in de winkels contant of per pin betaald. Voor 
discontering van in de toekomst vervallende bedragen hanteert BCD een rekenrente van 5%. 
 
Vraag 1 
Motiveer aan de hand van de IASB-regelgeving op welk moment BCD de opbrengsten van 
de verkopen van de maand april 2016 moet verwerken. 
 
Vraag 2 
Bereken de omvang van de teruggaveverplichting ultimo april 2016. 
 
Vraag 3 
Geef in een journaalpost de verwerking van de verkopen in de maand april 2016. 
 
B. Spaarpunten 
Na afloop van de geld-terug-actie besluit de directie van BCD in januari 2017 te starten met 
een spaarsysteem. Klanten kunnen zich aanmelden voor dat spaarsysteem. Zij krijgen dan 
een spaarpas die zij moeten tonen bij iedere aankoop in de winkels van BCD. Als een klant 
dat doet, spaart hij een tegoed van 5% van het aankoopbedrag. Tweemaal per kalenderjaar 
(in mei en november) krijgt de klant op basis van zijn spaartegoed een waardebon, waarmee 
hij korting kan verkrijgen voor zijn toekomstige aankopen. De waardebon heeft een 
geldigheidsduur van één maand na afgifte. Ook voor aankopen die worden betaald met 
waardebonnen verkrijgt de klant een nieuw spaartegoed. De directie gaat er van uit dat 80% 
van de verstrekte waardebonnen zal worden besteed. Aangenomen mag worden dat deze 
inschatting van de directie betrouwbaar is. 
Ook deze actie is een succes. In de maand december 2017 bedroegen de verkopen in totaal 
€ 10 miljoen, waarvan € 7 miljoen aan houders van een spaarpas. Deze houders van een 
spaarpas hebben van hun aankopen een bedrag van € 450.000 betaald door middel van 
waardebonnen. De gemiddelde winstmarge op de producten in de winkels van BCD is 50% 
van de verkoopprijs. 
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Vraag 4 
Geef in een journaalpost de verwerking van de opbrengst verkopen in de maand december 
2017. NB: De journaalpost van de kostprijs wordt niet gevraagd. 
 
C. Impairment 
BCD heeft in 2017 voor een bedrag van € 10 miljoen alle aandelen overgenomen van een 
concurrerende winkelketen. De drie vestigingen van deze keten, elk in een andere 
gemeente, zijn omgebouwd tot BCD-vestiging. Voor elke vestiging worden de resultaten 
afzonderlijk bepaald en aan de directie van BCD gerapporteerd. 
 
Vraag 5 
Geef gemotiveerd aan of de drie vestigingen gezamenlijk dan wel afzonderlijk moeten 
worden aangemerkt als een kasstroomgenererende eenheid. 
 
Bij de aankoop van deze aandelen is de reële waarde van de activa minus verplichtingen per 
vestiging, alsmede de in totaal betaalde goodwill als volgt bepaald en toegerekend aan de 
vestigingen: 
 Reële waarde van de  Toerekening 
 activa minus verplichtingen  goodwill  
Vestiging A  3.000.000  2.500.000 
Vestiging B  2.000.000  1.500.000 
Vestiging C  1.000.000  - 
Totaal  6.000.000  4.000.000 
 
Op de betaalde goodwill wordt in overeenstemming met IFRS niet afgeschreven. In de jaren 
voorafgaand aan de overname waren de resultaten van Vestiging C negatief. De directie van 
BCD verwacht niet dat de resultaten van vestiging C in de komende jaren structureel zullen 
verbeteren. 
 
Vraag 6 
Wanneer is het verplicht om een impairmenttest uit te voeren voor de geactiveerde goodwill? 
 
Ultimo 2017 worden de bedrijfswaarden van de vestigingen A, B en C berekend op 
respectievelijk € 6 miljoen, € 4 miljoen en € 1 miljoen. De directie van BCD concludeert op 
grond daarvan dat geen impairment noodzakelijk is. Begin 2018 neemt de gemeenteraad 
van gemeente B onverwacht het besluit dat de woonboulevard waarin vestiging B zich 
bevindt, zal worden gesaneerd. De winkelbedrijven zullen worden uitgekocht, de panden 
gesloopt en daarna zullen hier woningen worden gebouwd. De directie van BCD accepteert 
het aanbod tot uitkoop van de gemeente. De gemeente zal een bedrag van € 3 miljoen 
betalen voor het overnemen van alle activa en passiva van vestiging B, waartegenover BCD 
verwacht nog € 1 miljoen te moeten betalen om deze verkoop te effectueren. De 
boekwaarde van de activa en passiva van vestiging B, zoals opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening, bedraagt op dat moment: 
Goodwill  1.500.000 
Bedrijfspand  5.400.000 
Inventaris  1.000.000 
Voorraden  2.000.000 
Langlopende lening  -4.000.000 
Crediteuren  -2.000.000 
  3.900.000 
 
Vraag 7 
Geef in een journaalpost aan hoe deze gebeurtenis moet worden verwerkt in de 
geconsolideerde jaarrekening van BCD. NB: De overname van alle activa en passiva door 
de gemeente B heeft nog niet plaatsgevonden. 
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D. Optieregeling 
BCD besluit begin 2017 tot invoering van een optieregeling voor de 30 vestigingsmanagers. 
Deze managers krijgen het recht om eind 2019 1.000 aandelen BCD te kopen voor een 
vaste prijs van € 10 per aandeel. De nominale waarde van één aandeel is € 1,00. Aan het 
toekennen van deze opties is de voorwaarde verbonden dat de managers eind 2019 nog in 
dienst zijn van BCD. 
 
Op het moment van invoering van de optieregeling is de beurskoers van de aandelen BCD 
€ 12,50 en de reële waarde van een optie € 4. De directie van BCD verwacht dat van de 30 
managers er 24 nog in dienst zullen zijn eind 2019. Deze schatting verandert niet ultimo 
2017 en 2018. 
 
In de loop van de jaren 2017, 2018 en 2019 ontwikkelt de beurskoers van BCD zich 
voorspoedig, de reële waarde van een optie stijgt eveneens. 
 

Ultimo Beurskoers 
aandeel BCD 

Reële waarde 
optie 

Resterend aantal 
managers in dienst 

 € €  
2017 15 6 29 
2018 18 8 28 
2019 25  26 

 
Vraag 8 
Geef in een journaalpost de verwerking van de kosten van deze optieregeling in de 
geconsolideerde jaarrekeningen over 2017, 2018 en 2019. 
 
Ultimo 2019 kiezen 25 van de 26 nog aanwezige managers ervoor om ook daadwerkelijk 
gebruik te maken van de optieregeling. 
 
Vraag 9 
Geef in een journaalpost de verwerking van de uitgifte van aandelen in verband met deze 
optieregeling in de geconsolideerde jaarrekening over 2019. 
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Opgave 3 Jaarrekening 2016 Ordina NV (33 punten, 60 minuten) 
 
Ordina NV (hierna: Ordina) is de grootste onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux. 
Ordina bedenkt, bouwt en beheert ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële wereld, 
de industrie en de zorg. Ordina stelt haar geconsolideerde jaarrekening op in 
overeenstemming met IFRS-EU en met Titel 9 Boek 2 BW. Aan de geconsolideerde en 
vennootschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2016 van Ordina is een aantal passages 
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 alleen vermeld om de 
onderlinge samenhang te bewaren. 
Bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
Vragen over toepassing nieuwe standaarden 
De huidige standaard IAS 17 ‘Leases’ wordt vervangen door IFRS 16 ‘Leases’. In de 
samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
beschrijft Ordina in toelichting 2.1 de verwachte impact van nieuwe en gewijzigde 
standaarden die nog niet van kracht zijn op de geconsolideerde jaarrekening 2016. Gezien 
het feit dat Ordina over een groot aantal operationele huur- en leasecontracten beschikt, zal 
de toepassing van IFRS 16 ‘Leases’ volgens Ordina naar verwachting een significante 
impact hebben op de geconsolideerde jaarrekening van Ordina.  
 
Vraag 1 

a. Beschrijf in algemene zin wat het effect van IFRS 16 zal zijn op de geconsolideerde 
balans en winst-en-verliesrekening van Ordina; 

b. Geef een indicatie van de omvang van de verplichtingen (gemeten naar de situatie 
ultimo 2016) die onder IFRS 16 anders verwerkt zullen worden dan onder IAS 17.  

 
 
Vragen over aandelenregelingen 
Blijkens toelichting 2.16.3 is aan de leden van de Raad van Bestuur en het Executive 
Committee een langetermijn variabele beloning toegekend waarbij sprake is van een 
uitkering in aandelen Ordina. De totale last van deze beloning wordt verwerkt gedurende de 
‘vestingperiode’. Op het uitkeringsmoment wordt de verantwoorde waarde van de 
aandelengerelateerde beloningen verantwoord als storting op de uitgegeven aandelen. 
 
Vraag 2 

a. Geef de journaalpost die Ordina in 2016 heeft gemaakt vanwege de last van deze 
beloning; 

b. Geef de journaalpost die Ordina in 2016 heeft gemaakt vanwege de uitkering van 
deze beloning; 

c. Toon cijfermatig aan dat de leden van de Raad van Bestuur en het Executive 
Committee geen bedrag betalen voor de aan hen toegekende aandelen. 

 
 
Vragen over belastingen 
De toelichtingen 10 en 25 betreffen de toelichtingen op de in de geconsolideerde 
jaarrekening verwerkte winstbelastingen.  
 
Vraag 3 

a. Geef de journaalpost die Ordina in de geconsolideerde jaarrekening 2016 heeft 
gemaakt vanwege de verwerking van winstbelastingen (inclusief de in 2016 betaalde 
belasting); 

b. Toon met een berekening aan dat tariefverschillen buitenland in 2015 en 2016 
(nagenoeg) geen invloed hebben op de latente belastingvorderingen uit hoofde van 
gewaardeerde rechten op verliescompensatie. 
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Vragen over personeelsgerelateerde voorzieningen 
Uit toelichting 18.1 blijkt dat de aan het verslagjaar toegerekende pensioenkosten uit hoofde 
van toegezegd-pensioenregelingen zowel over 2015 als over 2016 nihil zijn.  
 
Vraag 4 
Geef de (in toelichting 18.1 te vinden) verklaring waarom deze pensioenkosten nihil zijn. 
 
Vraag 5 

a. Geef de journaalpost die Ordina heeft gemaakt van de mutaties in de verplichtingen 
uit hoofde van de Nederlandse toegezegd-pensioenregelingen ad 47 (= 856 – 809). 
Gebruik als boekingsregels uitsluitend posten van de geconsolideerde balans en 
winst-en-verliesrekening; 

b. Verklaar waarom de betaalde contributie werkgeversdeel ad 23 niet ten laste van de 
winst-en-verliesrekening is verwerkt. 

 
 
Vragen over wettelijke reserves 
Voor de in de geconsolideerde balans geactiveerde in eigen beheer vervaardigde software 
ad 5.672 wordt in de enkelvoudige balans een wettelijke reserve aangehouden. In 
toelichting 36 wordt daarbij verwezen naar grondslag 2.6.2 en toelichting 7. 
 
Vraag 6 

a. Verklaar waarom Ordina alleen in de enkelvoudige, en niet in de geconsolideerde 
balans wettelijke reserves moet aanhouden die zijn voorgeschreven in Titel 9 Boek 2 
BW; 

b. Geef aan op grond van welke wettelijke bepaling Ordina de wettelijke reserve ad 
5.672 in de enkelvoudige balans heeft gevormd (u hoeft het wetsartikel niet te 
noemen, een beschrijving is voldoende). Merk op dat in de enkelvoudige balans 
geen in eigen beheer vervaardigde software is opgenomen. 

 

 

Einde examen  
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Bijlage bij opgave 3 Jaarrekening 2016 Ordina NV 

 

NB: de cijfers over het boekjaar 2016 staan steeds in de rechter kolom 
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