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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  
 

Pro Medical Holding B.V. 
 
 

Middagzitting 14.00 – 16.30 uur 
 

 
Datum: 15 januari 2019 

 
Let bij de beantwoording van de vragen op de aanwijzingen die staan op het voorblad 
van de casus. 
Studenten mogen bij het maken van de vragen uitsluitend gebruik maken van de 
volgende literatuur en hulpmiddelen. 

- Handboek 2018 Deloitte en/of Handboek 2018 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2017/2018; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2017 of 2018; een eerdere druk is 
toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden) 
- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 
Middag: tijdsindicatie in minuten en puntenindicatie per vraag 
 
Vraag 1  30 minuten  20 punten  
Vraag 2   50 minuten  33 punten  
Vraag 3   25 minuten  17 punten  
Vraag 4  30 minuten  20 punten  
Vraag 5   15 minuten  10 punten  
Totaal:  150 minuten  100 punten   
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Vraag 1 Immateriële vaste activa en bijzondere waardevermindering (30 minuten) 
 
1a Wat zijn in algemene zin ontwikkelingskosten en wanneer mogen deze worden 

geactiveerd? Ga in het antwoord in ieder geval in op de achtergrond van deze 
jaarrekeningpost en de mogelijke opname hiervan in de balans. 

 
1b Hoeveel bedraagt de maximale afschrijvingsduur van geactiveerde 

ontwikkelingskosten als de gebruiksduur niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald? 

 
1c  Geef het verloopoverzicht van de immateriële vaste activa. Maak hierbij een 

splitsing tussen de 3 verschillende categorieën zoals opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening van Pro Medical Holding BV. Neem elke mutatie 
apart op in het verloopoverzicht. 

 
1d Benoem 3 punten die naast het verloopoverzicht moeten worden toegelicht 

omtrent de post goodwill in de jaarrekening van Pro Medical Holding BV. 
 
In de jaarrekening wordt in de grondslagen gesproken over de realiseerbare waarde 
met betrekking tot immateriële vaste activa. Voor Catheters Medical BV is in 2014 een 
nieuw soort katheters ontwikkeld. De totale investering in ontwikkelingskosten bedroeg 
1.200.000 euro. Over dit bedrag is tot en met 2017 reeds 360.000 euro afgeschreven. 
Om de realiseerbare waarde te kunnen bepalen per 31 december 2017, zijn nog de 
volgende gegevens bekend. De opbrengstwaarde wordt ontleend aan een bindende 
verkoopovereenkomst, als die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp 
van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in 
aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de 
geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop. Per 31 
december 2017 is de biedprijs 700.000 euro en de toe te rekenen verkoopkosten 
bedragen 25.000 euro. 
 
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de 
toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief. Deze kasstromen 
worden contant gemaakt waarbij een WACC (Weighted Average Cost of Capital) wordt 
gehanteerd van 13%. De kasstromen die nog gerealiseerd kunnen worden bedragen 
over de jaren 2018 t/m 2024, 140.000 euro per jaar welke geacht worden aan het einde 
van het jaar te worden gerealiseerd. Per ultimo 2024 kan het actief nog voor 96.067 
euro verkocht worden aan een derde (na aftrek van toerekenbare kosten). 
NB:  De contante waarde van een reeks van 7 kasstromen van 1 euro vervallend per 

jaareinde contant gemaakt tegen 13% bedraagt 4,42261 euro. 
 
1e Geef middels een berekening aan of er op het hierboven uitgewerkte immaterieel 

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering. Geef tevens de 
hoogte van de mogelijke waardevermindering. Ga er vanuit dat dit nog niet in de 
jaarrekening verwerkt is. Met een mogelijk belastingeffect hoeft geen rekening te 
worden gehouden.  
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Vraag 2 Procesbeschrijving van het productieproces van katheters (50 minuten)  

Beschrijf de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle met 
betrekking tot het productieproces van katheters.  
Besteed hierbij aandacht aan: 
 
2a. De typologie en twee aanknopingspunten ofwel steunpunten  
2b. Risico’s ofwel attentiepunten. Noem er twee. 
2c. Relevante randvoorwaarden:  

o controletechnische functiescheiding 
o begroting en tariefbepaling  

2d.  Procesbeschrijving, inclusief IT application controls en gebruikte bestanden van: 
o planning 
o werkuitgifte 
o uitvoering inclusief sterilisatie 
o gereedmelding en kwaliteitscontrole 

2 e. Repressieve interne controlemaatregelen: 
o verbandscontroles  
o nacalculatie en verschillenanalyse. 

Nota Bene: in de procesbeschrijving moeten minimaal drie applicationcontrols 
zijn verwerkt. 
 
 
 
 
Vraag 3 Continuïteit (24 minuten, 3a 6 min en 3b en c 18 min) 
 
Een belangrijk beginsel bij het opstellen van de jaarrekening is het continuïteitsbeginsel. 
Als de continuïteit gewaarborgd is, mag de jaarrekening op ‘going concern’ basis 
opgesteld worden. Binnen de RJ worden gebeurtenissen en omstandigheden benoemd 
die een indicatie vormen dat er ernstige onzekerheid is over de continuïteit. 
 
3a Benoem 3 van deze indicatoren en geef gemotiveerd aan of en zo ja hoe deze 

indicatoren zoals bedoeld in de RJ bij Pro Medical Holding BV (geconsolideerde 
jaarrekening van de groep) zouden kunnen duiden op ernstige onzekerheid 
(casusspecifiek). Minimaal 1 indicator (inclusief toelichting) moet in de richting 
duiden van ernstige onzekerheid over de continuïteit. 

 
3b Welke aanvullende werkzaamheden voert de accountant uit wanneer de 

accountant gebeurtenissen of omstandigheden identificeert die gerede twijfel 
kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van Pro Medical Holding BV om haar 
continuïteit te handhaven? Benoem ook de toegepaste NV COS en alinea. 
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Ga er voor vraag 3c vanuit dat er een onzekerheid is van materieel belang omtrent de 
continuïteit, maar er bestaat wel een reële kans dat het geheel van werkzaamheden  
kan worden voortgezet. 
 
3c Als de directie niet voornemens is een adequate toelichting op te nemen omtrent 

de materiële onzekerheid over continuïteit in de toelichting op de jaarrekening, 
wat is dan het effect op de controleverklaring? Benoem ook de toegepaste NV 
COS en alinea. 

 
 
 
Vraag 4 Controleprogramma 30 minuten 

Werk het controleprogramma uit voor de controle van de post geactiveerde 
ontwikkelkosten opgenomen op de balans onder de Immateriële vaste activa. 
Beschrijf daarbij de volgende onderdelen: 
 
4a.  Controledoelstellingen (benoem twee doelstellingen). 
4b  Risico analyse (benoem twee concrete risico’s). 
4c. Organisatiebeoordeling, noem hierbij twee aspecten waar de accountant 

specifiek bij de de geactiveerde ontwikkelkosten op let en geef een verwijzing 
naar de relevante NV COS. 

4d. Cijferbeoordeling. 
4e. Verbandscontroles (benoem twee). 
4f. Detailcontroles (drie kort weergeven). 
 
 
 
Vraag 5 Externe Verslaggeving Varia (15 minuten) 
 
5a Onder welke categorie (groottecriteria) valt Pro Medical Holding BV over 2017? 

Motiveer uw antwoord alleen op basis van de gegevens in de jaarrekening. Ga er 
hierbij vanuit dat de gegevens van 2015 nagenoeg gelijk zijn aan 2016. 

 
5b Welk model conform het Besluit Modellen Jaarrekening wordt hier toegepast? 

Geef aan of dit is toegestaan voor Pro Medical Holding BV (geconsolideerd) als 
het de inrichtingsjaarrekening betreft danwel de jaarrekening die gedeponeerd 
wordt. 

 
5c Geef aan of en zo ja welke vormen van leasing in de geconsolideerde 

jaarrekening van Pro Medical Holding BV zijn opgenomen. Motiveer uw 
antwoord. 

 
 
 

Einde middagzitting 


