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BACK TO THE FUTURE 
Onderstaande correctiehandleiding bevat de essentiële aspecten die van belang zijn voor de 
uitwerking van het examen. De uitwerking is echter niet limitatief of uitputtend en heeft als doel de 
examinatoren richting te geven bij de correctie van het examen. Van de kandidaten wordt verwacht 
dat zij een uitwerking schrijven die concreet op de casus is toegespitst. Hierbij zij opgemerkt dat niet 
verwacht kan worden dat de kandidaten alle genoemde aandachtspunten kunnen raken gezien de 
beperkte tijd. Bij de correctie dient te worden beoordeeld of de belangrijkste aspecten worden 
genoemd. Sjabloonmatige uitwerkingen die op willekeurig elk ander vergelijkbaar bedrijf van 
toepassing zijn, dienen met een onvoldoende te worden gehonoreerd.  
 
1. Beschrijf en motiveer vijf aanwijzingen waaruit de accountant kan opmaken dat de continuïteit van de 

Electra BV in het geding is. Betrek bij uw antwoord ook de gegevens uit de bijlagen 1 tot en met 3.  
(10 punten) 

       
 Casusspecifiek: 
• Pandemie Covid-19, wegvallen vraag doordat autofabrikanten investeringen uitstellen of 

afstellen 
• Lagere productie bij autofabrikanten waardoor vraag naar onderhoud van robotstraten en 

productielijnen wordt uitgesteld/wegvalt 
• Stagnatie in aanlevering van essentiële computerchips en hoogwaardige onderdelen 

waardoor productie regelmatig stil kwam te liggen en overeengekomen deadlines niet 
werden gehaald 

• Accepteren van lagere verkoopprijzen. Electra BV heeft in 2021 de verkoopprijzen aanzienlijk 
verlaagd. Dalende marges, stijgende grondstofprijzen 

• Overschrijden van de kredietlimiet bij de bank. Bij Electra BV is de kredietlimiet zowel per 31 
december 2020 als per 30 juni 2021 overschreden. 

• Uitstellen van betalingen. Het crediteurensaldo is per 30 juni verder gestegen. 
• Tekorten in financiering werkkapitaal. Het werkkapitaal bij Electra BV is negatief. 
• Kortlopende financiering voor langlopende activa. De materiële vaste activa worden bij 

Electra BV voor een gedeelte gefinancierd met kortlopende financiering. 
• Herhaaldelijk negatief bedrijfsresultaat. 
• Ongunstige scores op belangrijke financiële ratio’s. De solvabiliteit is slecht. Het eigen 

vermogen is negatief. Ook de liquiditeitspositie is slecht. De kortlopende schulden zijn veel 
hoger dan de kortlopende vorderingen. 

• Verouderd machinepark, omdat geen investeringen plaatsvinden, daardoor storingen in 
productieproces, niet voldoen aan kwaliteitseisen, herstelwerkzaamheden 

• Negatief eigen vermogen. Het eigen vermogen bij Electra BV is in 2019 en 2020 negatief. 
• De voorziening voor oninbaarheid debiteuren is niet toegenomen, ondanks faillissement van 

een grote afnemer. 
• Hoge prestatiedruk, hoog ziekteverzuim 
• Overcapaciteit, met name personeel 
• Voorziening reorganisatie valt in het 1e halfjaar al voor vol jaar vrij. 
 
(per item 2 punten, maximaal 10 punten) 
 

2. Geef een beschouwing over de kenmerken van dit onderzoek. Besteed hierbij aandacht aan: 
• Het soort onderzoek 
• De van toepassing zijnde NV COS 
• De algemene tendenties waarmee de accountant rekening moet houden 
• De controlerichting 
• De controletolerantie 

(6 punten) 
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Het betreft een éénmalig kwantitatief bijzonder onderzoek naar financiële informatie met een 
retrospectief karakter.  
Het belang van Electra BV is voortzetting van de onderneming. Hierdoor is de tendens aanwezig de 
situatie rooskleuriger voor te stellen. De algemene tendenties waarmee de accountant rekening 
moet houden zijn het flatteren van de activa en deflatteren van de passiva. 
Ditzelfde geldt voor de winst-en-verliesrekening. Hierdoor kan een tendentie aanwezig zijn tot 
flattering van de baten en deflattering van de kosten. 
De te hanteren NV COS is COS800. 
De controlerichting voor de activa is primair gericht op bestaan, rechten en verplichtingen, 
nauwkeurigheid, waardering en toerekening en passiva op volledigheid, de baten/ontvangsten op 
voorkomen, nauwkeurigheid en afgrenzing en de kosten/uitgaven op volledigheid. Zie COS315, A129. 
De controletolerantie zal wat betreft de controle van de staat van bezittingen en schulden lager 
liggen dan bij de controle van de jaarrekening.  
 
3. Verricht een initiële cijferbeoordeling op de informatie die is opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 3 

en geef uw bevindingen puntsgewijs weer. Besteed hierbij ook aandacht aan de mogelijke tendenties in 
het cijfermateriaal. Benoem in totaal twaalf punten.  
(24 punten) 
 Noot: indien algemeen niet benoemd: max 22 punten 

 
Algemeen 

• Aansluiten balans en winst-en-verliesrekening op de onderliggende financiële informatie. 
• Rekenkundige juistheid. 

 
Opmerkingen balans 

• De solvabiliteit van Electra BV is zeer slecht. Er is sprake van een negatief eigen vermogen. 
Ook is sprake van een slechte liquiditeit. De kortlopende schulden zijn veel hoger dan de 
kortlopende activa. 

• De waarde van de gebouwen en terreinen is per 30 juni 2021 gelijk aan die van 31 december 
2020. Dit kan betekenen dat geen rekening is gehouden met afschrijvingen. De afschrijvingen 
over het eerste halfjaar zijn ook lager dan die in 2020. 

• In machines en installaties is kennelijk nog (circa € 80.000) geïnvesteerd. Betreft dit 
inderdaad investeringen of zijn onderhoudskosten geactiveerd.  

• Verouderd machinepark (zie blz 2). Zijn geen extra afschrijvingen noodzakelijk? 
• De bedrijfswoning is op 15 juni 2021 verkocht aan directeur Michiel Heijn (zie blz7). Voor 

welke prijs is deze woning verkocht en is de eventuele boekwinst ten gunste van het 
resultaat geboekt. (paulianeus handelen) 

• Ondanks de stijgende omzet zijn de voorraden materialen niet gedaald maar gestegen. Is er 
rekening gehouden met een voorziening voor incourante voorraden? 

• In de balans is een latente belastingvordering opgenomen van € 50.000. Is deze vordering 
nog wel reëel gezien het dreigend faillissement? 

• Op 28 juni is een belangrijke afnemer failliet gegaan. Gezien de omvang van de debiteuren is 
in de balans (en W&V rekening) hiermede nog geen rekening is gehouden. Ook zijn de 
overige bedrijfskosten in vergelijking met het vorig jaar sterk gedaald. Dit zou kunnen 
betekenen dat geen afboeking heeft plaatsgevonden. 

• De vorderingen op de aandeelhouders is gedaald. Is deze daling terecht? Hebben de 
directeuren de vordering afgelost of hebben ten onrechte crediteringen plaatsgevonden? 

• In het eerste halfjaar is de voorziening reorganisatie met € 80.000 afgenomen. Volgens de 
toelichting valt dit bedrag op jaarbasis vrij. De vrijval is dus € 40.000 te hoog. De te hoge 
vrijval is ook in overeenstemming met de W en V.  

• De voorziening garantiekosten is in het eerste halfjaar van 2021 met € 100.000 afgenomen. 
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Is dit terecht? Zijn er in het eerste halfjaar veel garantieclaims geweest of is het bedrag ten 
gunste van het resultaat gebracht? Het laatste lijkt het geval te zijn. De overige bedrijfskosten 
zijn verhoudingsgewijs veel lager dan in 2020. 

• De kredietlimiet is overschreden. Zijn er nog besprekingen met de bank gaande om de limiet 
eventueel te verhogen? 

• De schulden aan de leveranciers zijn ten opzichte van 2020 toegenomen. Zijn er inmiddels 
schuldeisers die dreigen met incassomaatregelen of niet meer willen leveren? 

• De belastingen en premies sociale verzekeringen zijn gedaald, terwijl de loonsommen min of 
meer gelijk zijn gebleven. Zijn alle schulden wel opgenomen? 

• Ook de overige schulden zijn sterk gedaald. Idem belastingschulden. 
 
Opmerkingen bij de resultatenrekening 

• De omzet lijkt in het eerste halfjaar beduidend hoger dan in 2020. Zou gevolg kunnen zijn van 
meer verkopen door lagere verkooprijzen. Wel is het de vraag of inderdaad sprake is van een 
stijging in verband met daling van de verkoopprijzen of dat sprake is van een 
seizoenspatroon. 

• De salarissen zijn tov de netto omzet 2020 relatief laag (2020 27,5% en 2021 25,9%). Dit is 
wellicht het gevolg van de vrijval van de reorganisatievoorziening? 

• Op 28 juni is een belangrijke afnemer failliet gegaan. Gezien de omvang van de voorziene 
oninbaarheid is hiermee nog geen rekening gehouden en dus het resultaat 1e halfjaar 2021 
€350.000 te hoog (zie blz 7) 

• De overige kosten zijn laag. Is de verlaging alleen het gevolg van bijzondere baten of zijn niet 
alle kosten verantwoord? Een specificatie is noodzakelijk. Met name letten op de bijzondere 
baten (boekwinst, vrijval voorzieningen). 

• De rentekosten zijn laag. Is er wel rekening gehouden met de te betalen rente voor de 
hypotheek. De overige schulden zijn ten opzichte van het vorig jaar gedaald.  

 
Vraag 4: 20 punten 
4a. Welke acties zouden kunnen worden ondernomen om een mogelijk faillissement te voorkomen. 

Benoem er vijf en motiveer uw antwoord. 
 
De acties op korte termijn richten zich op de verbetering van de financiële positie om een 
faillissement te kunnen voorkomen. Deze acties zijn onder meer: 

• Alsnog onderzoeken of Electra BV beroep kan doen op ondersteuning vanuit de overheid 
vanwege de Covid-19 pandemie, zoals tegemoetkoming NOW en TVL. 

• Uitstel van belastingbetaling. Op 30 juni 2021 bestaat volgens de staat van baten en schulden 
een schuld aan belastingen en premies sociale verzekeringen van €203.000. Uitstel van 
betaling kan voorlopig lucht geven. 

• Akkoord sluiten met leveranciers om een gedeelte van de schulden kwijt te schelden. 
Hierdoor verbetert de liquiditeit en de solvabiliteit. 

• Gesprek met de bank ter verhoging van de kredietfaciliteiten. 
• Het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen, bijvoorbeeld sales en leaseback 

panden/overige vaste activa, of injectie van eigen vermogen door plaatsing 
aandelenkapitaal. 

• Informal investors of business angels. Het benaderen van diverse partijen/investeerders met  
een businessplan of een pitch om private investeerders over te halen te investeren in Electra 
BV.   

• Vermindering van debiteuren en voorraadposities. 
• Kritische evaluatie kosten en besparingen doorvoeren. 
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4b. De directie heeft de accountant gevraagd om mee te denken over mogelijke acties. Welke aanvullende 
informatie heeft de accountant nodig om aan dit verzoek van de directie tegemoet te kunnen komen. 
Benoem er vijf en motiveer uw antwoord. 

  
Aanvullende informatie die benodigd is om een beslissing te kunnen nemen zijn: 

• Liquiditeitsprognose op korte en langere termijn. Uit deze prognose blijken de ingaande en 
uitgaande geldstromen.  

• Meerjarenprognose met een onderbouwing van de uitgangspunten. Deze prognose geeft 
inzicht in de toekomstige resultaatontwikkeling. 

• Reorganisatieplan. In dit plan moet aandacht worden besteed aan de problematiek inzake de 
overtalligheid van het personeel en de kwaliteitsverbetering van het productieproces. Tevens 
moet een indicatie worden gemaakt met de hiermede gepaard gaande kosten, zodat inzicht 
kan worden verkregen in de kosten die hiermede gemoeid zijn en waarvoor financiering 
moet worden gevonden. 

• Is het mogelijk met de vakbonden overeenstemming te bereiken over een eventuele 
afstoting van het personeelsbestand? 

• In welke mate is de bank bereid toekomstige kredieten te verschaffen? 
• Informatie over eventuele commerciële schade. In hoeverre zijn leveranciers en afnemers  

nog bereid zaken te blijven doen met Electra BV. Dit geldt ook voor het personeel. Goede 
personeelsleden willen niet afwachten en gaan elders solliciteren. 

• Orderportefeuille. Wat is de huidige ontwikkeling. Zijn er voldoende orders. 
• Concurrentie in de branche. 
• Branche-informatie: hoe zijn de vooruitzichten in de branche. 
• Mogelijke financieringsbronnen. Is het mogelijk dat aandeelhouders of eventuele derden 

extra eigen vermogen fourneren? Zijn informal investors geïnteresseerd om te investeren in 
Electra BV? 

 
5. Beschrijf vier balansposten uit de liquidatiebalans van Electra BV waarbij een verhoogd risico bestaat 

dat zij zijn besmet met paulianeus handelen door de directie. Motiveer uw antwoord.  
(10 punten) 

 
• Materiële vaste activa. De aandeelhouders kunnen reeds afgeschreven activa aan de boedel 

onttrekken. Deze activa is wellicht niet meer in de administratie opgenomen. Daarnaast is 
ook sprake van verkoop van de bedrijfswoning en vervoersmiddelen. Deze kunnen tegen te 
lage waarden zijn overgedragen 

• Voorraden: de aandeelhouders kunnen voor eigen rekening een deel van de voorraden 
hebben verkocht.  

• Vordering op debiteuren. In de liquidatiebalans is een extra voorziening voor dubieuze 
vorderingen opgenomen. Is deze voorziening terecht of zijn de vorderingen wel betaald. 

• Vordering op aandeelhouders. De vordering op de aandeelhouders is gedaald. Is dit terecht. 
• Verduisteren van ontvangsten. Debiteuren betalen niet op bankrekening van onderneming 

maar op privé bankrekening van directie. 
• Hebben de aandeelhouders de vorderingen betaald of is sprake van oneigenlijke boekingen, 

zoals extra onkostenvergoedingen, salarisbetalingen of onterecht afboeken. 
• Garantievoorziening. De garantievoorziening is sterk gedaald. Is deze daling terecht of zijn 

verkopen en niet als omzet, maar als garantiekosten geboekt en hebben de aandeelhouders 
de omzet zelf ontvangen.  

• Crediteuren. Onder nog te betalen kosten kunnen niet zakelijke kosten zijn geboekt.  
 
Per item 3 punten, met in totaal een maximum van 10 punten 
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6. In de NBA-handreiking 1141 is de volgende omschrijving van data-analyse opgenomen: ‘Data-analyse 
is het ontdekken van patronen, afwijkingen, inconsistenties, en het onttrekken van andere nuttige 
informatie over het object van het onderzoek door middel van analyse, modellering en visualisatie 
met het oog op de planning of het uitvoeren van de opdracht.’ Beschrijf en motiveer vijf data-
analyses die Bibian Volt AA uitvoert waarbij de uitkomst kan leiden tot een aanwijzing voor mogelijke 
managementfraude. 
(20 punten) 

  
Mogelijke managementfraude: 

• Analyse op bijzondere (memoriaal) journaalposten, met name in de periode 30 juni 2021 tot 
1 december 2021: 

o Analyse uitvoeren op steller van journaalposten, selecteren op mutaties door 
medewerkers buiten de financiële administratie (personen die gewoonlijk geen 
boekingen verrichten). Deze mutaties worden in detail gecontroleerd door de 
accountant. 

o Analyse uitvoeren op alle memoriaal journaalposten en selecteren op veld 
toelichting/uitleg (met name aandacht voor nauwelijks of geen uitleg of 
omschrijving) 

o Analyse uitvoeren van boekingen die gemaakt zijn buiten de normale tijdstippen van 
de normale bedrijfsvoering (in het weekend). Deze mutaties worden in detail 
gecontroleerd en dienen nadere toelichting te krijgen van de directie. 

 
• Het aanwenden van activa van de entiteit voor eigen gebruik:  

o Middels het uitvoeren van een analyse op de betaalbestanden (via een download 
van de bank applicatie) in vergelijking tot de bankrekeningnummers zoals die 
voorkomen in het crediteuren- en/of debiteurenstambestand dan wel in het 
personeelsbestand, kunnen betalingen worden gedetecteerd op 
bankrekeningnummers die niet bekend zijn;  

o Middels het uitvoeren van een analyse op de betaalbestanden ter zake van salarissen 
in vergelijking tot de bestanden van personeelszaken kan worden vastgesteld of 
andere betalingen worden gedaan op bankrekeningen die gerelateerd zijn aan 
personeelsleden die niet meer in dienst kunnen zijn en personeelsleden die nog niet 
in dienst zijn. Tevens kunnen salarisbetalingen worden gedetecteerd van personen 
die niet in het personeelsbestand voorkomen;  

o Middels een analyse op het crediteuren en/of debiteuren stambestand in relatie tot 
het personeelsbestand kunnen bankrekeningnummers en/of adressen zichtbaar 
worden gemaakt die in meerdere bestanden voorkomen;  

o Middels het uitvoeren van een analyse op de betaalbestanden kunnen handmatige 
betalingen zichtbaar worden gemaakt, betalingen van bedragen juist onder een 
bepaalde autorisatielimiet of betalingen van (terugkerende) ronde bedragen;  

o Het middels data-analyse zichtbaar maken van alle boekingen op kostenrekeningen 
vanuit het bank- of kasboek (als deze boekingen normaliter via het inkoopboek 
plaatsvinden);  

o Het inzichtelijk maken via data-analyse van alle niet geautomatiseerde mutaties in de 
sub-administratie voorraad.  

 
• Het verduisteren van ontvangsten:  

o Middels een analyse op de subadministratie debiteuren kunnen debiteuren in beeld 
worden gebracht waarbij een groot aantal, dan wel voor een groot bedrag, 
crediteringen plaatsvinden anders dan via het bankboek. Dit kan erop duiden dat de 
debiteur niet op de bankrekening van de onderneming betaalt, terwijl de vordering 
toch wordt afgeboekt.  
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• Het ontvreemden van materiële activa of intellectueel eigendom:  
o Het selecteren van alle creditboekingen op de materiële vaste activa rekeningen 

waarvan de tegenboeking op een controlerende tussenrekening plaatsvindt.  
 

• Het laten betalen van een entiteit voor goederen en diensten die niet zijn ontvangen:  
o Met data-analyse kan aan de hand van de factuurnummers in de financiële 

administratie worden gezocht naar dubbel geboekte facturen en in de 
betaalbestanden naar dubbel betaalde facturen. Ook kan worden gezocht op 
inconsistente naam/nummer combinaties (bijvoorbeeld indien uit analyse van het 
betaalbestand blijkt dat betalingen aan één crediteur op meerdere 
bankrekeningnummers plaatsvinden, dan wel dat meerdere verschillende 
crediteuren gebruik maken van hetzelfde bankrekeningnummer);  

o In geval van goederen kan een aansluiting worden gemaakt met een ‘3-way match’ in 
combinatie met wie de boekingen in het systeem heeft gemaakt. Op deze wijze kan 
worden vastgesteld of sprake is van het doorbreken van functiescheiding in het 
systeem.  

 
7. Geef gemotiveerd aan welke fundamentele beginselen en bedreigingen uit de VGBA in de afweging van 

Bibian Volt AA een rol spelen indien zij, als huisaccountant van Electra BV,  gevraagd zou worden om 
als curator op te treden. 
 (10 punten) 

 
Bibian Volt AA is gebonden aan de VGBA en moet de fundamentele beginselen in acht nemen. In dit 
geval spelen de volgende beginselen een rol: 

• Objectiviteit: Bibian moet onpartijdig zijn. Dit betekent dat haar rol van curator aan alle 
partijen duidelijk is 

• Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid: Bibian moet voldoende deskundigheid (met name 
juridische kennis) in huis hebben om als curator op te treden.  

• Integriteit: Bibian moet eerlijk en oprecht optreden. Zij mag de waarheid geen geweld aan 
doen. In het ergste geval zou zij de zaken rooskleuriger kunnen voorstellen om geen cliënt te 
verliezen. 

• Professioneel gedrag: Stroom Accountants kan zelf een vordering op de boedel hebben. Deze 
vordering moet op dezelfde wijze worden behandeld als andere concurrente vorderingen. 

• Vertrouwelijkheid: Bibian heeft als accountant de beschikking gehad over gegevens en 
inlichtingen met een vertrouwelijk karakter. De mogelijkheid bestaat dat de verplichting tot 
geheimhouding botst met haar rol als curator. 

 
De bedreiging die uit de fundamentele beginselen naar voren komen zijn met name: 

• Belangenbehartiging. Enerzijds het belang van haar cliënt en anderzijds de belangen van de 
crediteuren. Bibian kan de belangen van de klant hoger doen wegen dan de belangen van 
schuldeisers. 

• Eigen belang: Accountantskantoor Stroom kan zelf een vordering hebben op de boedel 
• Zelftoetsing: de curator moet de oorzaak van het faillissement beoordelen. Bibian kan in haar 

rol van openbaar accountant gefaald hebben bij het geven van adviezen of de controle van 
de jaarrekening. Een “derde” curator zou in dat geval overgaan tot het indienen van een 
claim tegen de accountant. 

• Vertrouwdheid: er kan een te nauwe band zijn ontstaan tussen Bibian en de directie van 
Electra BV. Bibian zou door deze relatie teveel sympathie kunnen hebben voor haar cliënt en 
daardoor de belangen van de crediteuren kunnen schaden. 

 
Per item 2 punten, fundamentele beginselen max 5 punten, bedreigingen max 5 punten. Totaal 
maximaal 10 punten 


