m&o havo 2017-I
Opgave 1
Bij Adema nv is het eigen vermogen per 31 december 2016 als volgt
samengesteld:
Geplaatst aandelenkapitaal
Agioreserve
Algemene reserve
Winstsaldo 2016

€
€
€
€

60.000.000
90.000.000
65.000.000
10.200.000

De nominale waarde van een aandeel Adema is € 5.
Het hoofdkantoor van Adema is gevestigd in Zeewolde.

Over het winstsaldo moet vennootschapsbelasting worden betaald
volgens onderstaande tarieven:
voor dat deel van het winstsaldo

tarief

tot en met € 200.000

20,0%

boven € 200.000

25,0%

De vragen 1 tot en met 4 gaan over de winstverdeling van 2016 van
Adema.
1p

1

Bereken het bedrag dat Adema aan vennootschapsbelasting moet betalen
over de winst van 2016.
Van het winstsaldo na vennootschapsbelasting wordt 22% toegevoegd
aan de Algemene reserve. De rest wordt beschikbaar gesteld als
dividend.

1p

2

Bereken het bedrag dat Adema beschikbaar stelt aan dividend over 2016.
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De directie van Adema stelt voor om zowel stockdividend als
cashdividend beschikbaar te stellen:
stockdividend

5%

cashdividend

het resterende bedrag van het beschikbaar gestelde
dividend

2p

3

Noem voor de directie twee bedrijfseconomische motieven om een deel
van het dividend in stockdividend beschikbaar te stellen en uit te keren in
plaats van het hele dividend in cashdividend.

4p

4

Bereken het bedrag aan cashdividend per aandeel dat beschikbaar wordt
gesteld Adema rondt hierbij naar beneden op centen af.
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Opgave 2
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.
In deze opgave blijven de btw en de hypotheekrenteaftrek buiten
beschouwing.
Airbnb is internationaal marktleider op het gebied van particuliere verhuur
van kamers en woningen. Via Airbnb is het ook mogelijk om bed-andbreakfast-accommodaties te verhuren (zie informatiebron 1).
Karin van der Brink woont samen met haar dochter in Amsterdam in een
woning met drie etages. Omdat haar dochter in een andere stad gaat
studeren, komt de tweede etage van 50 m 2 van maandag tot en met
vrijdag leeg te staan. Karin denkt erover na om deze etage per 1 januari
2018 als particulier via Airbnb te verhuren.
De verhuur van de etage zal een extra inkomstenbron zijn voor Karin. Om
dit te realiseren, zal ze wel uren moeten werken aan de verhuur van de
etage. Ook zal de etage moeten worden verbouwd en hiervoor moet een
lening worden afgesloten.
Eis van Karin
Karin zal besluiten om haar tweede etage per 1 januari 2018 via Airbnb te
verhuren, als haar verwachte netto-inkomsten uit de verhuur na belasting
per gewerkt uur in 2018 meer zullen zijn dan € 12.
Verwachte inkomsten uit verhuur
Karin heeft voor 2018 een schatting gemaakt van de bezetting van de
etage. Ook heeft ze een beslissing genomen over de verhuurprijs van de
etage.
2p

5

Toon met behulp van een berekening aan dat Karin verwacht dat de etage
96 nachten zal worden verhuurd in 2018 (zie informatiebron 2).

2p

6

Bereken voor Karin de verwachte inkomsten in 2018 uit de verhuur van de
etage, na de ingehouden bedragen door Airbnb (zie informatiebronnen 1
en 2).
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Verwachte verhuurdersuitgaven
Karin wil de te verhuren etage in december 2017 verbouwen om de etage
voor de huurders aantrekkelijker te maken. Voor de verbouwing wordt een
annuïteitenlening afgesloten.
2p

7

Bereken de verwachte interestuitgaven in 2018 van deze lening (zie
informatiebron 3).
Naast interestuitgaven heeft Karin meer uitgaven om de etage te verhuren
(zie informatiebron 3).

3p

8

Bereken de totale verwachte verhuurdersuitgaven in 2018 (zie
informatiebron 3).
Netto-inkomsten
Haar netto-inkomsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de etage
minus de verhuurdersuitgaven, bestaande uit interest, gas/water/elektra
en ontbijt.
Over 70% van deze netto-inkomsten moet Karin inkomstenbelasting
betalen. De rest van de netto-inkomsten is belastingvrij. Het tarief van
inkomstenbelasting in 2018 is 42%.

1p

9

Leg uit dat Karin over de behaalde netto-inkomsten uit de verhuur van de
etage geen vennootschapsbelasting moet betalen, maar
inkomstenbelasting.

2p

10

Bereken de verwachte netto-inkomsten na inkomstenbelasting in 2018 uit
de verhuur van de etage.
Urenbesteding bij verhuur etage
Karin heeft voor de verschillende activiteiten die bij het verhuren van de
etage horen (zoals het schoonmaken van de etage), een schatting
gemaakt van hoeveel uur ze hieraan in 2018 zal besteden.

2p

11

Toon aan dat Karin op basis van het verwachte aantal boekingen de
etage 64 keer moet schoonmaken in 2018 (zie informatiebron 4).

2p

12

Bereken het verwachte aantal uren dat Karin in 2018 in totaal zal
besteden aan het verhuren van de etage (zie informatiebron 4).
Conclusie

2p

13

Laat door middel van een berekening zien of Karin haar etage per
1 januari 2018 zal verhuren via Airbnb.
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Informatiebron 1
Airbnb is opgericht in 2008 in San Francisco, Amerika. Het is een
onlinemarktplaats waarop particulieren een advertentie kunnen plaatsen
om hun huis of een gedeelte ervan te verhuren (inclusief ontbijt) aan
andere particulieren.
De huurder betaalt de verhuurprijs niet aan de verhuurder, maar aan
Airbnb. Deze geeft onder aftrek van 3% commissiekosten en 5%
toeristenbelasting het bedrag door aan de verhuurder. Deze percentages
zijn een percentage van de verhuurprijs. De toeristenbelasting wordt door
Airbnb afgedragen aan de betreffende gemeente.

Schematisch:

huurder

verhuurprijs

Airbnb

toeristenbelasting

gemeente

verhuurprijs minus:
3% commissiekosten en
5% toeristenbelasting

verhuurder
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Informatiebron 2
Bezetting en verhuurprijs per kwartaal in 2018
Ter bepaling van de maximale bezetting
−
−

De etage wordt tien weken per kwartaal verhuurd. Dit zijn de
verhuurbare weken.
De etage kan maximaal vijf nachten per verhuurbare week worden
verhuurd, omdat de dochter van Karin er op zaterdag en zondag
gebruik van maakt.

Verwachte bezetting en verhuurprijzen
Bij de schatting van de bezetting van de etage en de bepaling van de
verhuurprijs per nacht heeft Karin gemiddelden genomen van andere
vergelijkbare Airbnb-accommodaties bij haar in de buurt.

verwachte
bezetting in
procenten1)
verhuurprijs van de
etage per nacht2)

kwartaal 1

kwartaal 2

kwartaal 3

kwartaal 4

20

60

82

30

€ 85

€ 115

€ 130

€ 90

noot 1 van het maximale aantal nachten dat de etage kan worden gehuurd
noot 2 inclusief ontbijt en schoonmaak en vóór aftrek van de commissiekosten (3%) en
toeristenbelasting (5%)

De etage wordt meteen na de verbouwing vanaf 1 januari 2018 verhuurd.
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Informatiebron 3
Verbouwing etage
De totale investering in de verbouwing bestaat uit:
tussenmuur eruit breken en afwerking

€ 3.000

eigen opgang tot tweede etage bouwen

€ 10.000

badkamer + wc

€ 5.000

keukentje

€ 3.000

totaal

€ 21.000

Lening
De verbouwing vindt plaats in december 2017. Karin heeft afgesproken
met de aannemer dat zij op 1 januari 2018 zijn factuur betaalt. Voor de
financiering van de verbouwing van € 21.000 zal op 1 januari 2018 een
lening worden afgesloten. Deze lening zal worden afgelost met behulp
van halfjaarlijkse annuïteiten. Deze annuïteit is € 2.338 en wordt voor het
eerst op 30 juni 2018 betaald. De interest is 2% samengestelde interest
per half jaar.
Verhuurdersuitgaven
De uitgaven van Karin om de etage te verhuren, worden
‘verhuurdersuitgaven’ genoemd. Deze bestaan op grond van de
belastingwetgeving uitsluitend uit:
interestuitgaven in verband met de
annuïteitenlening voor de verbouwing van de
etage

€ ……….……

gas/water/elektra

€ 2,50 per verhuurde nacht

ontbijt

€ 5 per huurder per nacht

De etage kan per nacht aan maximaal twee personen worden verhuurd.
Karin gaat ervan uit dat de etage elk kwartaal bij 75% van de boekingen
wordt verhuurd aan twee personen.
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Informatiebron 4
Hoe vaak schoonmaken?
De etage wordt één keer per boeking schoongemaakt. Als de etage
bijvoorbeeld twee aaneengesloten nachten wordt verhuurd aan dezelfde
huurder, wordt er tussendoor niet schoongemaakt, maar wél wanneer de
huurder is vertrokken.
Karin gaat ervan uit dat in de ene helft van de boekingen de etage voor
één nacht wordt verhuurd en in de andere helft van de boekingen de
etage voor twee aaneengesloten nachten wordt verhuurd.
Verwachte gemiddelde urenbesteding van Karin bij het verhuren van
de etage (96 nachten in 2018)
ontvangst gasten + maken van het
ontbijt

één uur per geboekte nacht

schoonmaken etage

drie uur per keer per boeking

administratieve taken

vier uur per verhuurbare week
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Opgave 3
Bij deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.
De penningmeester van judovereniging JDV heeft onderstaand overzicht
opgesteld over de jaren 2015 tot en met 2017.
gerealiseerd
seizoen (1 januari - 31 december)

begroot

2015

2016

2017

senioren

20

14

11

junioren

90

86

84

1.080

1.520

0

320

350

0

contributiebaten

14.000

12.560

….(a)….

contributie-ontvangsten

13.680

12.150

....(b)….

600

630

0

7.200

7.560

.…….……

7.200

7.530

.…(c)….

trainerslasten

4.500

5.000

5.500

trainersuitgaven

4.500

5.000

5.500

1.600

1.200

800

400

400

400

eigen vermogen per 31 december

3.660

3.260

…...…..…

liquide middelen per 31 december

1.900

1.510

…...…..…

leden:

contributie (in €):
nog te ontvangen contributie per
31 december1)
vooruitontvangen contributies per
31 december1)

huur (in €):
nog te betalen huur per 31 december1)
huurlasten

2)

huuruitgaven
trainer (in €):

vaste activa (in €):
vaste activa per 31 december
(boekwaarde)
afschrijvingslasten vaste activa
overige informatie (in €):

noot 1 Openstaande schulden/vorderingen aan het einde van een jaar worden in het
daaropvolgende jaar alsnog betaald/ontvangen.
noot 2 De huurlasten van de judohal stijgen in 2017 ten opzichte van 2016 met hetzelfde
percentage als in 2016 ten opzichte van 2015.
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In 2016 bedroeg de jaarcontributie € 160 voor een seniorlid en € 120 voor
een juniorlid. Met ingang van 1 januari 2017 wordt de jaarcontributie voor
alle leden met € 15 verhoogd.
2p

14

Bereken de begrote contributiebaten (a) over 2017.

2p

15

Bereken de begrote contributie-ontvangsten (b) in 2017.

3p

16

Bereken de begrote huuruitgaven (c) in 2017.
Op 1 januari 2018 moet een deel van de inventaris worden vervangen.
Daarvoor is een bedrag van € 1.500 nodig.

2p

17

Toon met een berekening aan of er volgens het opgestelde overzicht over
2017 voldoende liquide middelen zullen zijn om op 1 januari 2018 deze
investering te kunnen betalen.
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Opgave 4
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.
Henk Houthandel bv importeert houten planken en verkoopt deze in
Nederland. Over maart 2017 zijn de volgende gegevens verzameld:

Op 1 maart 2017 heeft Henk Houthandel 1.000 m2 hout op voorraad met
een inkoopprijs van € 7,20 per m 2. Henk Houthandel maakt bij de
waardering van de voorraad hout gebruik van de lifo-methode.
transactie

datum

aantal m2 hout

prijs per m2 hout

inkoop

2 maart

1.500

€ 7,50

verkoop

4 maart

600

€ 11,75

inkoop

11 maart

2.800

€ 8,15

verkoop

18 maart

3.300

€ 10,30

inkoop

22 maart

4.000

€ 6,95

Bij Henk Houthandel vinden alle ontvangsten en leveringen van hout
steeds op dezelfde dag plaats als de daarbij ontvangen inkoop- en
verkoopfacturen.
2p

18

Bereken de brutowinst van de verkoop op 18 maart 2017.
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Henk Houthandel wil met ingang van 31 maart 2017 de voorraad hout niet
meer waarderen op basis van de lifo-methode, maar op basis van een
vaste verrekenprijs (vvp) van € 7,70 per m2.
Als de waardering van de technische voorraad zal gebeuren op basis van
een vaste verrekenprijs, zal de post Voorraad hout op de balans van Henk
Houthandel per 31 maart 2017 eenmalig naar boven of naar beneden
moeten worden aangepast.
1p

19

Bereken de technische voorraad in m2 hout per 31 maart 2017.

2p

20

Bereken met welk bedrag de balanspost Voorraad hout per 31 maart 2017
moet worden aangepast. Geef aan of er sprake is van een toename of van
een afname.

1p

21

Leg uit waarom de economische voorraad hout in m2 gelijk is aan de
technische voorraad hout in m2 van Henk Houthandel per 31 maart 2017.
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Opgave 5
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8.
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.
Warenhuis V&D bv is eind 2015 failliet gegaan. In deze opgave wordt
teruggeblikt op de periode van eind 2014 tot eind 2015, waarin een
poging werd ondernomen om het warenhuis te redden.
V&D kent al jaren dalende omzetcijfers, waarvoor allerlei factoren kunnen
worden aangewezen. Zo heeft het warenhuis last van veranderd
koopgedrag van de consument: meer internetaankopen houden de
consument weg uit het stadscentrum.
Door het verlies als gevolg van de dalende omzetcijfers is het eigen
vermogen van V&D gedaald tot een ongewenst laag niveau en daardoor
is de solvabiliteit verslechterd. Ook is de liquiditeitspositie van het
warenhuis negatief beïnvloed door de gedaalde omzet.
2p

22

Leg uit, zonder berekening, dat op basis van de gegevens op de balans
kan worden geconcludeerd dat de solvabiliteit van V&D op 31 december
2014 als slecht kan worden beoordeeld (informatiebron 5).
Betrek in het antwoord zowel het tellereffect als het noemereffect van de
solvabiliteit.
V&D heeft een maximale kredietruimte bij de banken van € 25 miljoen. Ze
verwacht dat deze maximale kredietruimte niet voldoende zal zijn om in
het eerste kwartaal van 2015 alle betalingen te kunnen doen. Dit kan
leiden tot een faillissement van het warenhuis, wat nadelig is voor alle
stakeholders (zie informatiebron 6).
Investeringsmaatschappij Sun Capital, de enige aandeelhouder van V&D
is een belangrijke stakeholder.

1p

23

Waarom blijven bij faillissement van V&D de financiële verliezen voor Sun
Capital beperkt tot het ingelegde vermogen in V&D?
V&D en Sun Capital zijn gebaat bij het voorkómen van een faillissement.

2p

24

Geef voor twee andere groepen stakeholders (genoemd in
informatiebron 6) aan waarom zij ook belang hebben bij het voorkómen
van een faillissement. Geef per stakeholder aan wat zijn/haar belang is.
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In informatiebron 7 is voor het eerste kwartaal van 2015 de
resultatenbegroting van V&D opgenomen. In informatiebron 8 staat
aanvullende informatie ten behoeve van het opstellen van de
liquiditeitsbegroting van V&D in het eerste kwartaal van 2015.
2p

25

Bereken de verwachte uitgaven van V&D als gevolg van de 6%
Banklening in het eerste kwartaal van 2015.

3p

26

Bereken de verwachte uitgaven van V&D in het eerste kwartaal van 2015
als gevolg van inkopen.

3p

27

Toon door middel van een berekening aan dat het kredietplafond van
€ 25 miljoen niet genoeg is om betalingsproblemen te voorkomen.
Vul op de uitwerkbijlage bij deze vraag de liquiditeitsbegroting voor het
eerste kwartaal van 2015 volledig in.
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uitwerkbijlage

27

Liquiditeitsbegroting V&D eerste kwartaal 2015
(getallen x € 1.000)
Ontvangsten
185.856

Uit verkoop van goederen

0

Investering Sun Capital

185.856

Totaal ontvangsten
Uitgaven
Uitgaven aan lonen

33.000

Uitgaven aan huren

………

Uitgaven aan 6% banklening (vraag 25)

………

Uitgaven aan inkopen (vraag 26)

………

Overige uitgaven

11.521

Totaal uitgaven

………

Saldo

………

Berekeningen (getallen x € 1.000)

Huur
Saldo
Conclusie:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Informatiebron 5
De balans van V&D bv
Balans V&D bv per 31 december 2014
(getallen x € 1.000)
Vaste activa

Eigen vermogen

Immateriële vaste
activa

Geplaatst
aandelenkapitaal

Materiele vaste
activa

27.335
129.919

Financiële vaste
activa

Agioreserve

10
157.264

18
74.982

Overige reserves

-/- 28.0071)

Resultaat boekjaar

-/- 42.3741)
4.619

Lang vreemd
vermogen

Vlottende activa
Voorraden

75.291

Debiteuren

5.818

Overlopende activa
Liquide middelen

16.206

6% Banklening

15.000

Voorzieningen

42.923

8.026

57.923
105.341

Kort vreemd
vermogen
Crediteuren

120.274

6% Banklening

25.000

Overlopende
passiva

14.922

Rekening
courantkrediet

19.877

Overig

19.990
200.063

262.605

262.605

noot 1 -/- betekent negatief

bron: V&D (aangepast)
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Informatiebron 6
V&D en haar stakeholders
V&D

In 2015 had V&D 63 filialen. Het warenhuis is in 1887
opgericht door de zakenlieden Willem Vroom en Anton
Dreesmann.

Sun Capital

De investeringsmaatschappij Sun Capital heeft alle
aandelen van V&D. Sun Capital is daarnaast eigenaar
van meer dan 300 andere bedrijven.

Verhuurders

De winkelpanden van V&D zijn in handen van enkele
investeringsmaatschappijen waaraan huur moet worden
betaald.

Leveranciers

V&D koopt haar goederen op rekening in bij meerdere
leveranciers.

Banken

Naast een 6%-banklening heeft V&D ook een
kredietfaciliteit waarmee eventuele maandelijkse
tekorten aan liquide middelen kunnen worden
opgevangen. Het gaat hier om een zogenaamd
rekening-courantkrediet.

Werknemers

Er zijn ongeveer 10.000 werknemers in dienst bij V&D.
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Informatiebron 7
De resultatenbegroting eerste kwartaal van het jaar 2015
Resultatenbegroting V&D eerste kwartaal van 2015 (getallen x € 1.000)
153.600

Omzet

69.000

Inkoopwaarde van de omzet

84.600

Brutowinst
Loonkosten

35.640

Huurkosten

18.500
7.500

Afschrijvingskosten

35.200

Overige kosten

96.840

Totaal bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

-/- 12.2401)

Financieringskosten

-/-

Resultaat voor belasting

-/- 13.1781)

938

noot 1 -/- betekent negatief
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Informatiebron 8
Aanvullende informatie benodigd voor het invullen van de
liquiditeitsbegroting van het eerste kwartaal 2015
Uitgaven aan de 6% Banklening
Op de balans per 31 december 2014 is een deel van de 6% Banklening
opgenomen onder lang vreemd vermogen (€ 15.000.000) en een deel
onder kort vreemd vermogen (€ 25.000.000). Per 1 maart 2015 wordt het
deel dat is opgenomen onder kort vreemd vermogen, afgelost. De
interestbetaling over de totale 6% Banklening vindt jaarlijks achteraf per
1 maart plaats.
Uitgaven aan inkopen
−

−

−

De inkopen in 2014 die op 31 december 2014 nog niet zijn betaald,
zijn opgenomen onder de balanspost crediteuren (€ 120.274.000) per
31 december 2014. Deze worden volledig betaald in het eerste
kwartaal van 2015.
De inkopen in het eerste kwartaal van 2015 zijn gelijk aan het op de
resultatenbegroting van het eerste kwartaal van 2015 vermelde bedrag
aan inkoopwaarde van de omzet. De inkopen worden gelijkmatig
gespreid binnen het kwartaal gedaan.
Van de inkopen in het eerste kwartaal van 2015 wordt 10% contant
betaald en is 90% op rekening met een krediettermijn van één maand.

Uitgaven aan huur
Op de resultatenbegroting van het eerste kwartaal van 2015 is een bedrag
aan huurkosten opgenomen.
− De huurkosten zijn € 6.000.000 over januari 2015.
− Per 1 februari 2015 wordt de huur contractueel verhoogd tot
€ 6.250.000 per maand.
− De huur wordt per drie maanden vooruitbetaald op 1 februari, 1 mei,
1 augustus en 1 november.
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Opgave 6
Demi Greven is op 1 april 2017 achttien jaar geworden. Op 1 oktober
2017 gaat ze voor één jaar naar Australië. Haar ticket en verblijf wil ze
onder andere betalen met het geld van haar spaarrekening bij de Blink
Bank.
Op haar geboortedag is op deze spaarrekening eenmalig een bedrag
gestort door haar ouders.
− De vaste interestvergoeding op deze spaarrekening is 0,85% per
kwartaal op basis van samengestelde interest.
− De interestvergoeding wordt op de eerste dag van het volgende
kwartaal bijgeschreven.
− Op 1 april 2017 is de interestvergoeding over het eerste kwartaal van
2017 bijgeschreven. Deze interestvergoeding is € 69,77.
1p

28

Bereken het bedrag dat op 1 januari 2017 op de spaarrekening van Demi
Greven stond.

2p

29

Bereken het bedrag dat de ouders van Demi Greven bij haar geboorte
hebben gestort op de spaarrekening van Demi Greven.

2p

30

Bereken het saldo van de spaarrekening van Demi Greven op 1 oktober
2017 na bijschrijving van de interest.
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