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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  
 

Pro Medical Holding B.V. 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 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. 

 
Ochtend: tijdsindicatie in minuten en puntenindicatie per vraag  
 
vraag 1  15 minuten /10 punten 
vraag 2  30 minuten /21 punten  
Vraag 3  23 minuten /15 punten  
Vraag 4:  25 minuten /16 punten  
Vraag 5:  27 minuten /18 punten  
Vraag 6:   18 minuten /12 punten  
Vraag 7: 12 minuten  / 8 punten  
 
Totaal: 150 minuten /100 punten   



 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2019        Pagina 2 van 6 

Vraag 1 Initiële cijferanalyse 15 minuten  
 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2017 van Pro Medical Holding BV: 
 
1a Immateriële vaste activa 
1b Rentelasten en soortgelijke kosten 
waarom deze qua aard, samenstelling en/of grootte van de post een potentieel 
risicogebied vormen voor de accountantscontrole. Schenk hierbij zo mogelijk ook 
aandacht aan de grondslagen van waardering en resultaatbepaling. 
Betrek in uw motivatie 
- de grootte van de post, 
- de kenmerken van de post en 
- de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 
 

 

 

Vraag 2 Risicoanalyse 30 minuten   
 
2a Noem drie (inherente) risico’s die de accountant onderkent bij het opstellen van 

het controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2017 van Pro Medical 
Holding BV (geconsolideerd). De drie risico’s mogen uitsluitend gaan over 
hetgeen is beschreven in de volgende twee paragrafen (geen eisen ten 
aanzien van de verdeling): 

 1.4.6 Inkoop  

 1.5.2 Catheters Medical BV 
Motiveer waarom er sprake is van (inherente) risico’s en geef aan welke fout als 
gevolg van elk genoemd risico kan ontstaan in de jaarrekening. 
 

2b Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd (inherent) risico twee maatregelen van 
interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt, waarvan 
één maatregel preventief is en één repressief. 
 

2c Beargumenteer voor één van de bij vraag 2a beschreven risico's of sprake is van 
een significant risico. Geef in het geval dat sprake is van een significant risico 
aan onder welke van de in COS 315 paragraaf 28 onder a tot en met f genoemde 
punten het significante risico valt.  
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Vraag 3 Foutherstel (23 minuten) 

 
Uit de geconsolideerde jaarrekening 2017 van Pro Medical Holding BV blijkt dat de 
jaarrekeningen over de boekjaren 2013 tot en met 2016 materiële fouten bevatten, 
waardoor deze jaarrekeningen tekortschieten in het geven van het in artikel 2:361 lid 1 
BW bedoelde inzicht. Deze fouten zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening 
2017. De vergelijkende cijfers zijn eveneens aangepast. 
 
3a Geef aan wanneer en hoe volgens de Nederlandse regelgeving een materiële 

fout in de jaarrekening moet worden hersteld.  
 
3b Geef een berekening van het eigen vermogen ultimo 2016 voordat foutherstel 

heeft plaatsgevonden. 
 
3c Geef een berekening van het netto groepsresultaat na belastingen over 2016 

(vergelijkende cijfers) voordat foutherstel heeft plaatsgevonden. 
 
3d Een paar van de in de jaarrekening genoemde fouten zouden wellicht ook als 

een schattingswijziging beschouwd kunnen worden. Geef gemotiveerd aan 
wanneer in het algemeen ‘een wijziging in een schatting’ als schattingswijziging 
wordt aangemerkt en wanneer als foutherstel. 

 
 
Vraag 4 COSO ( 25 minuten)  
  
In 2017 is het voorgekomen dat de geproduceerde katheters en sensoren niet voldeden 
aan de kwaliteitsstandaarden die de directie van Pro Medical Holding BV heeft 
geformuleerd. De directie van Pro Medical Holding BV wil dat in de toekomst 
geproduceerde katheters en sensoren wel aan de geformuleerde kwaliteitsstandaarden 
voldoen met behulp van het COSO ICF-model.  
Vul hiervoor het onderstaande uitwerkingsmodel in om de directie van Pro Medical 
Holding BV te helpen dit doel te bereiken. 
 
Aanwijzingen voor de beantwoording: 

1. Neem het onderstaande model over op uw antwoordblad. 

2. Let op de onderlinge samenhang tussen de componenten. 

3. Geef de nummers van de principes aan, zoals benoemd in bijlage 1 bij de casus. 

4. Geef voor de component Control Environment voor twee principes voorbeelden 

voor de invulling van elk van de gekozen principes. 

5. Geef voor de component Risk Assessment twee risico’s met de daarbij horende 

principes. 

6. Geef bij de Control Activities vier concrete maatregelen, die gericht zijn op de 

door u genoemde twee risico’s bij Risk assessment. Hierbij hoeft u geen principe 

te noemen (en dus geen nummer). 
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7. Geef voor de component Information and Communication invulling aan één 

principe. 

8. Geef voor de component Monitoring Activities invulling aan één principe. 

 

 
Opzet uitwerkingsmodel ten behoeve van vraag 4 
 

 Invulling van het principe 

Control environment 

Principe 
……………………. 

 

Principe  
…………………… 
 

 

Risk assessment  

Risico 1 
Principe …. 

 

Risico 2 
Principe……… 

………… 

Control activities  

Beheersingsmaatregel 
 

 

Beheersingsmaatregel 
 

 

Beheersingsmaatregel 
 

 

Beheersingsmaatregel 
 

 

Information & communication  

Principe ……….. 
 

 
 

Monitoring  

Principe ……….. 
 

 
 

 

 
 
  



 

©Vereniging Hogescholen OAT januari 2019        Pagina 5 van 6 

Vraag 5 Externe Verslaggeving Varia (27 minuten) 
 
Eigen Vermogen 
In de toelichting op de enkelvoudige balans is een uitsplitsing opgenomen van het eigen 
vermogen.  
 
5a Stel het mutatie-overzicht over 2017 op van de post overige reserves in de 

enkelvoudige balans van Pro Medical Holding BV per 31 december 2017. Er zijn 
geen andere mutaties bekend dan in de casus worden weergegeven. Laat elke 
mutatie apart in het mutatie-overzicht terugkomen. Met een eventuele correctie 
i.v.m. foutherstel hoeft geen rekening te worden gehouden. 

 
5b Bereken op basis van de geconsolideerde jaarrekening het aansprakelijk 

vermogen per ultimo 2017. 
 
Belastingen 
Uit de geconsolideerde winst-en-verliesrekening blijkt dat de post belastingen een 
kostenpost is en geen belastingbate, hetgeen gezien het resultaat voor de hand liggend 
zou zijn. 
 
5c Geef de journaalpost die is gemaakt van de belastingverwerking in de 

geconsolideerde jaarrekening over 2017, zover op basis van de gegevens in de 
casus te achterhalen is. Geef verder een verklaring voor deze boeking binnen 
deze casusspecifieke situatie.  

 
 
Wettelijke reserve deelneming 
In de toelichting op de enkelvoudige balans is de uitsplitsing van het Eigen Vermogen 
opgenomen. Hierin is ook een wettelijke reserve deelneming opgenomen. 
 
5d Leg uit waarom deze wettelijke reserve deelneming op basis van de informatie 

zoals opgenomen in de jaarrekening niet gevormd kan zijn voor een 
herwaardering bij een van de deelnemingen. 

 
5e  Geef aan waarvoor deze wettelijke reserve deelneming dan wel gevormd is 

uitgaande van de gegeven informatie in de jaarrekening. Ga nader in op de 
achtergrond van het opnemen van deze post wettelijke reserve deelneming in de 
jaarrekening van Pro Medical Holding BV. 
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Vraag 6. Aantekeningen uit de jaarrekeningcontrole (18 minuten) 
 
Zie paragraaf 2.2 aantekening 1: 

De directie van Pro Medical Holding BV  heeft Lodewijk de Bruin gevraagd of Enjama 
één of meerdere mensen uit het controleteam kan leveren die Pro Medical Holding BV  
kan ondersteunen bij het inrichten van het COSO ICF om meer grip te krijgen op de 
processen bij Pro Medical Holding BV. 
 
Kan Enjama deze opdracht accepteren? Behandel en motiveer in uw uitwerking:  
- een omschrijving van de situatie 
- de fundamentele beginselen die van toepassing zijn  
- de bedreigingen  
- eventuele waarborgen / te nemen maatregelen 
- een conclusie  

en noem hierbij de relevante artikelen uit de van toepassing zijnde regelgeving. 
 
 

 
 
Vraag 7 KSF en PI’s (12 minuten) 
 
In de casus staan onder andere de volgende kritische succesfactoren (ksf-en) 
geformuleerd: 

 Succesvol ontwikkelen van nieuwe katheters en sensoren 

 Kwaliteit van de katheters en sensoren 

Gevraagd: 
Formuleer per hierboven genoemde ksf bij Pro Medical Holding BV één kritisch 
bedrijfsproces en één prestatie-indicator waarmee het succes van het presteren van 
Pro Medical Holding BV kan worden gemeten. Geef hierbij aan welke norm kan worden 
gehanteerd. 
Motiveer ook waarom de door u beschreven indicator relevant is.  
 

 

 

EINDE OCHTENDZITTING 

 

 


