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Tentamen FE

Voltijd opleidingen DEM
STUDIEJAAR 2014-2015

TENTAMEN

: Bedrijfsadministratie

VERSIE (indien van toepassing)

:1

MODUULCODE (OER)/STUDIEDEEL ID (SIS)

:4012 BA4-ts- HFE2

OPLEIDING + JAAR

: FRE 46 jaar

DATUM

:1 juli 2015

TIJDSTIP (van - tot)

:12.00 tot 14.00 uur

AANTAL BLADZIJDEN (incl. voorblad)

: opgave 4, antwoordkatern >

TOEGESTANE HULPMIDDELEN
(bijv. aantekeningen, boek)

: geen

GEBRUIK REKENMACHINE
(markeren wat van toepassing is)

DOCENT(EN)

I

;HvA rekenmachine (Casio fx-82MS)

: barpj

tentamen FE

2

Opgave 1 GrexitVreemde Valuta
Het Nederlandse bedrijf BV Grexit Oxi verwerft op 1 januari 2016 een 80 procent belang in
Horefto te Griekenland
In Griekenland is de Neo Drachma (ND) in gebruik als munteenheid .
Voor de deelneming werd ND 20.000.000 betaald.
Het eigen vermogen op 1 januari 2016 bedroeg € 20.000.000.
De koers ten tijde van de overname was 1 ND = € 0.80
De deelneming wordt gewaardeerd volgens de zogenaamde netto vermogenswaarde.
BV Grexit- Oxi maakt gebruik van de zogenaamde Closing-Rate methode om de jaarrekening van
Horefto om te rekenen naar €.
BV Grexit- Oxi rekent de posten op de resultatenrekening om tegen de gemiddelde koers, evenzo het
resultant na belasting.
In 2016 en 2017 is geen dividend door Horefto uitgekeerd..
Gegeven zijn de volgende balansen van Horefto te Griekenland per 31 dec 2016 en 31 dec 2017
( in ND x 1000.)
Debetzijde:
31 dec 2016 in ND 31 dec 2017 in ND
9.500
12.250
Gebouwen
3.000
Machines
3.500
6.700
Voorraden
1.500
7. 500
Debiteuren
8.500
1.800
750
Liq.midd

Creditzijde:
Aand.kap
Agioreserve
Herwaard.res Gebouw
Algemene res
Resultaat
Eigen vermogen
Voorzieningen
Crediteuren

26.500

28.500

9.000
3.000
5.000
3.000
2.000
22.000

*1 9.500
3.500
*2 6.000
5.000
1.000
25.000

2.000
2.500

1.500
2.000

26.500

28.500

Door de uittreding uit de euro maakt Griekenland een spectaculaire groei door.
Alle winsten worden gereserveerd !
Kapitaal uit alle werelddelen stromen Griekenland binnen !
De koersontwikkeling van de ND in 2016 is als volgt;
van 1 jan t/m 30 juni 2016: 1ND = € 0.80
van 1 jul t/m 31 dec 2016: 1ND = € 1.20
De gemiddelde prijs over 2016 is 1 ND = € 1.00
De koersontwikkeling van de ND in 2017 is als volgt;
van 1 jan t/m 30 juni 2017 1ND = € 1.20
van 1 jul t/m 31 dec 2017: 1ND = € 1.40
De gemiddelde prijs over 2017 is 1 ND = € 1.30
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*1

*2

Emissie 30 december 2017 tegen de koers € 1.40,
Hierin voor 80 % deelgenomen, betaald in euros € 1.200.000.Herwaardering 31 december 2017 a € 1.40
d 1:

Geef de joumaalpost die Grexit maakt op 1 januari 2016.

d 2:

Bereken de stand per 31 december 2016 en 2017 in van de
grootboekrekeningen Deelnemingv Horefto bij Grexit- Oxi.

Gev gd 3: De journaalposten die Grexit —Oxi maakt op 31 dec 2017 als gevolg van de
omrekening vanND in €s tbv de deelneming in Horefto.
agd 4: Werk de grootboekrekening deelneming over 2017 bij
gd 5: Stel de balans van Horefto per 31 december 2017 op in als:
1.- Eigen vermogen salderen bepaald
2- Eigen vermogen gesplitst naar haar onderdelen(bonus).

.0pgave 2: De terugkeer van de Heintje Davids
NV Heintje Davids (M) te Landsmeer bezit in 2013 o.a het volgende kapitaalbelang, te
weten:een 80% belang in Krachtpatser BV (K)

NV Heintje Davids (=M) handelt in het product Krijg-Ster. Het product bevordert de
onverschrokkenheid van de gebruiker.

go

De waarderingen van de kapitaalbelangen zijn conform de R.J., ook de techniek van
consolidatie is conform de R.J.
De Vpb gedurende deze perioden bedraagt 25%.
De fmanciele afdeling onder leiding van Mew. Pannekoek heeft voor 2013 al de interne en
correctie boekingen verwerkt in de enkelvoudige jaarrekening..
U wordt gevraagd de correctie en interne boekingen te reconstrueren . Bij veel voldoendes
kunt U dan rekenen op een verlengd verblijf van de docente Mew Heemskerk aan de HES.
Bij veel onvoldoendes krijgt Mevr Heemskerk per direct ontslag. Overwogen wordt zelfs om
de Hr Van Baren terug te vragen. Haar lot ligt in uw handen!
Uit de administratie tav 31 december 2013 worden de volgende feiten op gehaald:
1 Een machine bij M die gebruikt wordt om het product smurfschoen te fabriceren moet
worden afgewaardeerd ivm verbod door de overheid van de naam smurf. Het zou
stigmatiserend kurmen zijn voor een bepaalde groep van de bevolking. De boekwaarde
van de machine op 31 december 2013 bedraagt 100.000.- . De impairmenttest geeft
aan een directe op brenstwaarde van 20.000.- en een indirecte opbrengstwaarde van
40.000.Fiscaal wordt de machine niet afgewaardeerd.
2 Intergroepsverkeer in 2013 moeder levert aan dochter K
Moeder heeft in 2013 voorraden ad € 8.000.000.- in 2013 verkocht aan
Krachtpatser By.
3
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Bij Krachtpatser BV is hiervan op 31 december 2013 nog aanwezig 500.000.-. De
verkrijgingsprijs van derden was 300.000.-.
De begin voorraad bij Krachtpatser afkomstig van Moeder was 300.000.-. Hierin
zat een niet gerealiseerde winst van €100.000.-.
3 Intergroepsverkeer in 2013 dochter K levert aan Moeder .
Dochter Krachtpatser levert aan M in 2013 1.400.000.-.
De beginvoorraad bij M afkomstig van Krachtpatser BV was 200.000.-. Deze waren
door Krachtpatser BV ingekocht van derden ad 150.000.-.
De eindvoorraad bij M afkomstig van Krachtpatser BV was 160.000.-. Deze waren
door Krachtpatser BV ingekocht van derden 120.000.-.
4

In januari afgelopen jaar heeft K een pakket aandelen van M gekocht voor 80.000.
De nominale waarde van deze aandelen bedroeg € 30.000

5

In januari 2013 heeft M een machine van het merk Schwarzenegger verkocht aan K
voor 300.000.Deze stond in de boeken van Mop 1 januari 2013 voor € 120.000, met een resterende
levensduur op het moment van verkoop van 3 jaar . Restwaarde nihil

Gevraagd:

interne en de correctieboekingen 2013 zoals verwerkt in de jaarrekening van NV
avids.

1

Ge

2

Stel de eliminatieposten op ten behoeve van de opstelling van de geconsolideerde
balans per 31 december 2013 die ahv bovenstaande gegevens gemaakt kunnen worden

4.

Stel 4 eliminatieposten op ten behoeve van de opstelling van de geconsolideerde
-verliesrekening over 2013, die ahv bovenstaande gegevens gemaakt kunnen worden.
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