Eindexamen vwo m&o 2013-II
-

havovwo.nl

Opgave 3
Stichting FC Ommeland is een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) met
Delfzijl als thuisplaats. BVO’s staan onder financieel toezicht van de
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Het boekjaar (seizoen)
loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Op 27 december 2012 ziet de interne balans van FC Ommeland er als
volgt uit:
Debet
Transferwaarde spelers
Grond
Stadion

Overige vaste activa
Te ontvangen
sponsorgelden
ABN AMRO

Balans FC Ommeland 27-12-2012
(getallen x € 1)
700.000 Eigen vermogen
1.200.000 Hypothecaire lening
2% Lening gemeente
220.000 Delfzijl
Vooruitontvangen
bedragen
seizoenkaarten januari210.000 juli 2013
150.000 Crediteuren
55.000
2.535.000

Credit
990.000
205.000
700.000

230.000
410.000
2.535.000

Op 27 december 2012 komen het stichtingsbestuur van FC Ommeland,
het gemeentebestuur en de BusinessClub Delfzijl in spoedvergadering bij
elkaar. Er zijn drie acute problemen:
 Groothandel Wiebe Stallinga, de grootste crediteur, heeft
aangekondigd dat alle openstaande rekeningen van FC Ommeland
voor het einde van het kalenderjaar moeten worden betaald.
 De balanspost Transferwaarde spelers op de balans betreft de
verwachte opbrengsten van transfers aan het einde van het seizoen.
De KNVB heeft aangekondigd dit niet langer te accepteren.
Opbrengsten mogen pas worden opgenomen als ze gerealiseerd zijn.
De post Transferwaarde spelers zal onmiddellijk moeten verdwijnen
van de balans.
 De penningmeester geeft aan dat hij niet kan garanderen dat komende
maand de salarissen kunnen worden betaald.
1p

15

Onder welke categorie vaste activa valt de balanspost Transferwaarde
spelers?

2p

16

Welke van de bovenstaande drie acute problemen kan niet direct de
aanleiding zijn tot een mogelijke faillissementsaanvraag voor FC
Ommeland? Verklaar het antwoord.
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Met de woorden “l make you an offer you can’t refuse” legt aannemer
Harm Hobbema, lid van de BusinessClub Delfzijl, aan het gemeente- en
stichtingsbestuur het volgende reddingsplan per 31 december 2012 voor:
Grond

Stadion

Sponsorgelden
Vreemd vermogen

Aannemersbedrijf Harm Hobbema neemt de grond
over tegen de balanswaarde en tegen directe
betaling.
In verband met groot achterstallig onderhoud neemt
aannemersbedrijf Harm Hobbema het stadion over
voor het symbolische bedrag van € 0,01 en zal het
aannemersbedrijf het stadion vervolgens renoveren
en exploiteren.
Als hoofdsponsor zal het aannemersbedrijf per
direct alle nog te ontvangen sponsorgelden betalen.
Met bovenstaande ontvangsten uit het reddingsplan
lost FC Ommeland direct de hypothecaire lening af
en betaalt ze alle crediteuren. Vervolgens zal aan de
gemeente Delfzijl de 2% lening worden terugbetaald
voor zover dat nodig is om aan de eis van de KNVB
te voldoen dat een BVO een solvabiliteit (EV/VV)
heeft van minimaal 0,1.

Het gemeentebestuur en het stichtingsbestuur van FC Ommeland gaan
akkoord. Op 31 december 2012 is het hele plan uitgevoerd.
Het besluit van de KNVB ten aanzien van de transferwaarde spelers en
de uitvoering van het reddingsplan hebben gevolgen voor het eigen
vermogen op 31 december 2012.
2p

17

Bereken de maximale omvang van het vreemd vermogen per
31 december 2012 als gevolg van de solvabiliteitseis van de KNVB.
Bereken hiertoe eerst de omvang van het eigen vermogen op
31 december 2012.

3p

18

Stel de interne balans van FC Ommeland per 31 december 2012 op, na
uitvoering van het besluit van de KNVB en uitvoering van het plan.
Alle ontvangsten en uitgaven lopen via de ABN AMRO bank.
Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.
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uitwerkbijlage
18

Debet
Transferwaarde
spelers

Interne balans FC Ommeland
31-12-2012 (getallen x € 1,-)
Eigen vermogen
………………

Credit

……………..

Hypothecaire lening
Grond

……………..

………………

Stadion

………………

Overige vaste activa
Te ontvangen
sponsorgelden

………………

2% Lening gemeente
Delfzijl
Vooruitontvangen
seizoenskaarten
januari-juli 2013
Crediteuren

……………..

……………..

………………

……………..

…………….

…………….

ABN-AMRO

berekening van:
2% Lening
gemeente Delfzijl

………………………………………………………………
.................................................................................
………………………………………………………………

ABN-AMRO
………………………………………………………………
.................................................................................
………………………………………………………………
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