m&o vwo 2017-II
Opgave 2
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.
BEUK is de jongerenorganisatie van de vereniging Behoud het
Nederlands Landschap (BNL).
Van BEUK kunnen alleen jongeren lid worden. BEUK houdt zich vooral
bezig met veldonderzoek, natuurbescherming en natuurbeheer.
BEUK is een vereniging met rechtspersoonlijkheid.
1p
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Noem één voordeel voor de bestuurders van BEUK dat de vereniging
rechtspersoonlijkheid heeft.
BEUK moet ieder jaar aan haar leden en aan het bestuur van BNL
rapporteren over de financiën. Zij moet hiertoe financiële overzichten
opstellen.
Beginbalans per 1 januari 2016

3p
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Stel met behulp van de informatiebronnen 1 en 2 de beginbalans van
BEUK per 1 januari 2016 op. Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze
vraag hoort zo volledig mogelijk in.
Bij de vragen 8 tot en met 13 horen de informatiebronnen 2 tot en met 5.
Staat van baten en lasten over 2016
Voor het vervoer van materiaal van en naar de verschillende
zomerkampen werden tot en met februari 2016 bestelbussen gehuurd. De
transportlasten liepen daardoor hoog op.
Besloten werd om per 1 maart 2016 een tweedehands bestelbus aan te
schaffen.
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Bereken voor BEUK de totale maandelijkse constante lasten die
voortkomen uit aanschaf en bezit van de bestelbus vanaf 1 maart 2016.
Vul de resterende gegevens van de staat van baten en lasten over 2016
in. Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort zo volledig
mogelijk in.
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Balans per 31 december 2016
2p
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2p
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Bereken hoeveel leden op 31 december 2016 de contributie over 2016
niet hebben betaald.
Bereken de omvang van de Voorziening onderhoud bestelbus per
31 december 2016.
De penningmeester stelt met behulp van de beginbalans per
1 januari 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en het overzicht
van ontvangsten en uitgaven in 2016 de eindbalans per
31 december 2016 op.

6p
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Stel de eindbalans per 31 december 2016 van BEUK op. Vul hiertoe de
uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort zo volledig mogelijk in.
Oordeel bestuur BNL
Het bestuur van BNL bestudeert de eindbalans van BEUK per
31 december 2016 en is erg ontevreden over de omvang van de liquide
middelen van de jongerenorganisatie.
De penningmeester van BEUK relativeert de zorgen over de omvang van
de liquide middelen: “Het is geen structureel probleem.”
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Ondersteun de mening van de penningmeester van BEUK met behulp van
gegevens uit de financiële overzichten van 2016.
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uitwerkbijlage

7

debet

Beginbalans BEUK 1 januari 2016
(getallen x € 1)

Vaste activa:
Tenten
ICT-materiaal en
telefoons
Natuuronderzoeksmateriaal

credit

Eigen vermogen
6.000 Vermogen BEUK

11.700

800
12.300

Vlottende activa:

Lang vreemd vermogen:

………………………

………. 2% lening o/g BNL

……………
………………………

………..

………..

Kort vreemd vermogen:
……………………………..

………..

……………………………..

………..

Liquide middelen:
Banksaldo
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……….. Banksaldo

………..

………..

………..
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uitwerkbijlage
9

baten

Staat van baten en lasten BEUK over
2016 (getallen x €1)

Contributie

………… Afschrijvingslasten bestelbus

…………

Verzekeringslasten
bestelbus

…………

Onderhoudslasten bestelbus

..............

Verhuur bestelbus

………… Brandstoflasten bestelbus

2.400

Afschrijvingslasten tenten

..............

Overige baten
Saldo

lasten

89.380 Overige lasten

94.190

………… Saldo

………..

…………

………..

Berekeningen:
Contributie
Verhuur bestelbus
Verzekeringslasten bestelbus
Onderhoudslasten bestelbus
Afschrijvingslasten tenten
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debet

Balans BEUK 31 december 2016
(getallen x € 1)
Eigen vermogen

.

………… Vermogen BEUK

…………

Vaste activa:
Tenten

credit

ICT-materiaal en
telefoons

600

Natuuronderzoeksmateriaal

11.470

…………………….

……….

Vlottende activa:

Lang vreemd vermogen:

………………….

….…….. 2% lening o/g BNL

…………………..

…………

…………………..

………… Kort vreemd vermogen:
Voorziening onderhoud
bestelbus

…………

…………

Liquide middelen:
Banksaldo

………. Banksaldo
………..

………..
…………

Berekeningen:
Tenten
Bestelbus
Nog te ontvangen contributie

zie vraag 10

Nog te ontvangen huur
Vooruitbetaalde verzekeringspremie
Eigen vermogen
2% Lening o/g BNL
Voorziening onderhoud bestelbus
Banksaldo
www.examenstick.nl
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Informatiebron 1
Overzicht van ontvangsten en uitgaven BEUK in 2015 (getallen x € 1)
Ontvangsten
Contributie leden

Uitgaven
12.300 Kantoor en bestuur

Subsidies

5.000 Interest 2% o/g lening

Diversen

1.200 Verenigingsblad

Abonnementen
verenigingsblad
Congres deelnemers
Inschrijfgeld
zomerkampen

15.340
240
11.920

12.800 Congres

6.500

6.700 Transport

6.700

61.300 Zomerkampen

Saldo

58.900

300
99.600

99.600

Toelichting:
De interest van € 240 op de 2% o/g Lening betreft de betaling van de
interestlasten over 2015.
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Informatiebron 2
Aanvullende gegevens ten behoeve van de balans per 1 januari 2016
(getallen x € 1)








Voorraad tenten
Nog te betalen huur congres 2015
Nog te ontvangen subsidie 2015
Vooruitbetaalde bedragen 2016
Vooruitontvangen contributie 2016
2% Lening o/g bij BNL (aflossingsvrij)
Banksaldo vormt de sluitpost

6.000
1.400
1.300
200
700
………
………

Informatiebron 3
Gegevens over de constante lasten van de bestelbus





De bestelbus is per 1 maart 2016 gekocht.
Lineaire afschrijvingslasten: € 1.600 over 2016
Verzekeringslasten: € 780 per jaar, jaarlijks vooruit te betalen op
1 maart
Onderhoudslasten: € 75 per maand dotatie (toevoeging) aan de
Voorziening onderhoud bestelbus

Gegevens over de verhuur van de bestelbus
In de maanden maart tot en met augustus gebruikt BEUK de bus zelf. In
de maanden september tot en met februari wordt de bus verhuurd aan
een skivereniging.
BEUK neemt het totaal van de afschrijvingen, de verzekering en het
onderhoud voor haar rekening.
De maandelijkse huuropbrengst is gelijk aan de maandelijkse constante
lasten van de bestelbus voor BEUK plus een opslag van 20%. De huur
wordt steeds per drie maanden achteraf ontvangen, voor het eerst op
1 december 2016.
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Informatiebron 4
Overige gegevens



BEUK telt in 2016 gedurende het hele jaar 520 leden. De contributie
bedraagt € 25 per lid per jaar.
De tenten worden tot eind 2020 in 20 jaar volledig en lineair
afgeschreven.

Informatiebron 5
Overzicht van ontvangsten en uitgaven BEUK in 2016 (getallen x € 1)
Ontvangsten
Contributie leden

Uitgaven
12.175 Kantoor en bestuur

Subsidies

6.500 Interest 2% o/g lening

Diversen
ivers

2.600 Verenigingsblad

Abonnementen
verenigingsblad

12.600 Congres

14.780
240
11.540
6.520

Congres deelnemers

6.850 Bestelbus onderhoud

600

Bestelbus

1.080 Bestelbus investering

13.020

Inschrijfgeld
zomerkampen
omerka

Bestelbus brandstof en
62.100 verzekering
erzek
Zomerkampen

Saldo
aldo

3.180
61.250

7.225 Saldo
111.130

111.130

In de loop van 2016 is aan alle kortlopende verplichtingen en vorderingen
die op 1 januari 2016 op de balans staan, voldaan.
Op 31 december 2016 heeft geen van de leden de contributie voor 2017
vooruitbetaald.
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