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Opgave 1 

Uitgeverij Het Lezende Luipaard nv toont de volgende cijfers:  

Creditzijde van de balansen Het Lezende Luipaard nv  
(getallen x € 1.000) 

31-12-2016  1-1-2016
Aandelenkapitaal 5.000 5.000
Aandelen in portefeuille 1.000 1.200 

4.000 3.800
5% Winstpreferente 
aandelen 800 800
Agioreserve 950  600
Algemene reserve 1.200 1.200
Voorzieningen 2.000  1.200
6% Hypothecaire lening 3.100 2.900
Crediteuren 1.400  1.900
Winst na belasting    610

14.060 12.400

De nominale waarde van een aandeel is € 50. 

1p 1 Behoren de voorzieningen tot het eigen vermogen of tot het vreemde 
vermogen? 

De enige aandelenemissie in 2016 was op 30 juni. 

2p 2 Bereken de emissiekoers in euro’s van een aandeel Het Lezende 
Luipaard bij de emissie van 30 juni 2016. 
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De directie wil graag dat de solvabiliteit (Eigen Vermogen/Vreemd 
Vermogen), na winstverdeling en het voldoen aan de 
betalingsverplichtingen als gevolg van de winstverdeling, boven de 1,0 
blijft. Zij stelt de volgende verdeling van de winst na belasting over 2016 
voor:  

 Het restant van de winst na belasting en dividend op de balans onder 
‘Algemene Reserve’ wordt opgenomen. 

 Houders van winstpreferente aandelen ontvangen uitsluitend 
cashdividend. 

 Voor alle houders van gewone aandelen is 3,5% cashdividend en  
4% stockdividend beschikbaar. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is hiermee akkoord 
gegaan. 

De dividendbelasting is 15%. 

2p 3 Bereken het bedrag dat wordt toegevoegd aan de balanspost Algemene 
Reserve van Het Lezende Luipaard na de winstverdeling over 2016. 

2p 4 Bereken de totale dividendbelasting die de belastingdienst als gevolg van 
de winstverdeling over 2016 van Het Lezende Luipaard moet ontvangen. 

3p 5 Toon met een berekening aan of de solvabiliteit (Eigen Vermogen/Vreemd 
Vermogen) van het Lezende Luipaard, na de winstverdeling en het 
voldoen aan de betalingsverplichtingen als gevolg van de winstverdeling 
over 2016, boven de 1,0 blijft.  
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