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Opgave 1
Gegeven is onderstaande balans van Comar nv.
Debet
Balans per 31 december 2012 (getallen x € 1.000,-)
Gebouwen
12.000
Maatschappelijk
10.000
aandelenkapitaal
Afschrijving
Aandelen in
gebouwen
2.400
portefeuille
2.000
Geplaatst
9.600 aandelenkapitaal
Overige vaste
Algemene reserve
activa
12.200
Vlottende activa
7.880 Agioreserve
Liquide middelen
320 Overige reserves
Vreemd vermogen
Winst 2012 voor
belasting
30.000

Credit

8.000
2.040
3.800
700
13.960
1.500
30.000

Alle aandelen Comar hebben een nominale waarde van € 100,- per
aandeel. In 2012 is het geplaatste aandelenkapitaal niet veranderd.
Voor de vennootschapsbelasting gelden over 2012 de volgende tarieven:
 20% over de eerste € 200.000,- van de winst;
 25% over de rest van de winst.
1p

1

Bereken voor Comar het verschuldigde bedrag aan
vennootschapsbelasting over 2012.
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Comar is de
volgende verdeling van de winst 2012 na aftrek van
vennootschapsbelasting vastgesteld:
 Voor aandeelhouders is 9% dividend beschikbaar, verdeeld in 7%
stockdividend en 2% cashdividend.
 De rest van de winst wordt gereserveerd.
De dividendbelasting is 15%.

1p

2

Bereken het bedrag van de te betalen dividendbelasting voor Comar over
de winst 2012.

1p

3

Bereken het bedrag dat in contanten aan de aandeelhouders betaald
moet worden door Comar over de winst 2012.
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Bereken het bedrag van de winstreservering door Comar over de winst
2012.
Het stockdividend wordt uitgekeerd op basis van de nominale waarde van
een aandeel.
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5

Bereken het totaal aantal geplaatste aandelen van Comar na de uitkering
van het stockdividend over 2012.
Een aandeelhouder stelt dat de intrinsieke waarde per aandeel als gevolg
van de winstverdeling 2012 zal dalen. De intrinsieke waarde per aandeel
voor winstverdeling 2012 bedroeg € 200,50.
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Laat door middel van een berekening zien of de intrinsieke waarde per
aandeel Comar, na uitvoering van alle verplichtingen als gevolg van de
winstverdeling 2012, is gedaald.

-2-

examen-cd.nl

