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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   
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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). 
 
Antwoordindicatie: 10 punten, de kenmerken en de controleaspecten moeten in 

onderlings samenhang worden beoordeeld. 
Immateriële vaste activa Rentelasten en soortgelijke kosten 
Grootte: 1p. 
Post is groter dan het groepsvermogen.  
De post is derhalve van diepgaand 
belang. 

Grootte 1p. 
Post bedraagt 3 % van het bruto 
bedrijfsresultaat en 42 % van het 
groepsresultaat voor belastingen.  
De post is daarmee van diepgaand 
belang. ‘Van materieel belang’ als goed 
uitgewerkt ook goedrekenen. 

Kenmerken 2p. (één punt voor 1e, 2e 
3e) 
1e  
Ten opzichte van 2016 is de post met 
13 % gestegen. Dit ligt in lijn met de 
doelstelling van het bedrijf om te 
groeien en de aard van het bedrijf. 
2e 
De vraag is of de nieuw ontwikkelde 
producten in de toekomst genoeg 
zullen opleveren. Is de vereiste 
certificering aanwezig voor ontwikkelde 
producten? Zijn patenten aangevraagd 
voor nieuw ontwikkelde producten?  
Kortom:  
3e 
Gezien de mogelijke 
continuïteitsproblemen is de kans 
aanwezig dat iva ten onrechte of te 
hoog worden geactiveerd. 

Kenmerken 2p. 
(Voor 2 punten is het leggen van de 
relatie met de langlopende schulden en 
de schulden aan kredietinstellingen 
nodig.) 
Opvallend is de grote daling van de 
rentelasten en soortgelijke kosten ten 
opzichte van 2016 met 37%. De 
langlopende schulden dalen met 15%. 
De kortlopende schulden aan 
kredietinstellingen nemen met ruim 1 mln 
toe.  
De daling van de rentelasten is bijzonder 
aangezien kortlopend krediet van de 
bank vaak niet goedkoop is. 
 

Controleaspecten 2p.(2 x 1 punt) 
Met name bestaan en waardering 
zullen aandacht behoeven. 
Ook aandacht voor de presentatie. 
(Voor correctoren: Bewoordingen 

Controleaspecten 2p.(2 x 1 punt) 
Gegeven de daling van de post ten 
opzichte van 2016 is het verstandig de 
rentelasten te controleren op volledigheid 
en presentatie. (Bewoordingen conform 
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conform NV COS 315 A 129) oude 
bewoordingen mag, maar wel  
waardering noemen 

NV COS 315 A 129) Volledigheid moet 
genoemd worden voor 2 ptn. 

 
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.  
 

Antwoordindicatie: 21 punten (geen afrondingen op 0,5 punt toegestaan) 
Zowel antwoorden waarin de student uitdrukkelijk rekening houdt met de tendentie die 
uitgaat van mogelijke discontinuïteit als antwoorden waarin dit niet gebeurt zijn goed te 
rekenen. 
Nr. 2a: Risico, 3 punten per 

goed risico (totaal 9 
punten) 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per goede 
maatregel, 3 punten per risico 
(totaal 9 punten) 

2c Significantie, 3 
punten 

 1.4.6 Inkoop   

1 In de contracten met 
leveranciers zijn 
bonusregelingen opgenomen 
bij een jaarafname door Pro 
Medical Holding BV  van 
meer dan een bepaald 
omzetbedrag. 
Risico is dat bonussen niet of 
onvolledig worden 
opgenomen en de vordering 
op leveranciers per 
balansdatum te laag is, 
waardoor de kostprijs van de 

• Contractregistratie door 
Inkoop waarin alle 
bonusvoorwaarden zijn 
vastgelegd (P). 

• Cumulatieve registratie 
van de inkopen per 
leverancier (P) 

• Controle door de Finance 
en Control per contract 
op naleving van de 
voorwaarden en 

Opzettelijk niet of 
onvolledigverantwoor
den verkregen 
bonussen valt onder 
NV COS 315-28 a: 
fraude, want er is 
sprake van opzet, 
wederrechtelijkheid 
en misleiding. 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico (totaal 9 
punten) 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per goede 
maatregel, 3 punten per risico 
(totaal 9 punten) 

2c Significantie, 3 
punten 

omzet te hoog wordt 
verantwoord of de baten uit 
hoofde van bonussen te laag 
worden verantwoord. 
Gezien de financiële 
situatie is het ook mogelijk 
dat de student hier noemt 
dat ten onrechte bonussen 
en vorderingen worden 
opgenomen. 

berekening bonus door 
verband te leggen met 
bestelling en ontvangst 
(R). 

2 Bij het niet halen van de 
minimumhoeveelheden is een 
boete verschuldigd aan de 
Belgische leverancier. 

Risico bestaat dat een boete 
wordt verantwoord die niet 
verschuldigd is om zo geld 
aan de onderneming te 
onttrekken of voor andere 
doeleinden te gebruiken. 
Hierdoor zijn de boetekosten 
te hoog verantwoord. 

Ook bestaat het risico dat per 
balansdatum de 
boeteverplichtingen nog niet 
zijn opgenomen. Waardoor 
schulden onvolledig worden 
verantwoord in de 
jaarrekening 

• Contractregistratie door 
Finance en Control 
waarin wordt vastgelegd 
hoeveel te steriliseren 
producten PMH per jaar 
minimaal moeten 
aanleveren.(P) 

• Cumulatieve registratie 
van de aantallen ter 
sterilisatie geleverde 
katheters bij de Belgische 
leverancier (P) 

• Controle van opgelegde 
boetes op basis van 
aantallen verstuurde 
katheters en de 
contractuele afspraken 
door F&C (R) 

Opzettelijk 
verantwoorden niet 
verschuldigde boetes 
of verplichting per 
balansdatum (NV 
COS 315-28 a: 
fraude) 

want er is sprake van 
opzet, 
wederrechtelijkheid 
en misleiding. 

Niet opnemen van 
de verplichting kan 
per ongeluk zijn, dus 
geen significant 
risico. 

3 Levering van ondeugdelijke 
katheters of sensoren aan 
ziekenhuizen kan grote 
claims tot gevolg hebben. 
 
Risico bestaat dat claims 
onvolledig of niet worden 
verantwoord waardoor de 
verplichtingen in de 
jaarrekening onvolledig zijn 
weergegeven. 
 
Ook bestaat het risico dat er 
onterecht claims worden 

• FS bijhouden klachten 
(Marketing & Sales), 
registratie klachten 
(F&C), uitbetalen claim 
(autorisatie algemeen 
directeur), Controle 
uitbetalingen aan de hand 
van correspondendentie 
en autorisatie (Hoofd 
F&C) (P) 

• Duidelijke richtlijnen en 
procedures voor de 
afwikkeling van klachten / 
claims waarbij wordt 

Claim onterecht 
opnemen: NV COS 
315-28 a: fraude 
want er is sprake van 
opzet, 
wederrechtelijkheid 
en misleiding. 

 
Verplichtingen 
onvolledig of niet 
verantwoorden: NV 
COS 315-28 c 
complexiteit of 
e: subjectiviteit bij 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico (totaal 9 
punten) 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per goede 
maatregel, 3 punten per risico 
(totaal 9 punten) 

2c Significantie, 3 
punten 

opgenomen om zo op 
onrechtmatige wijze gelden 
aan de onderneming te 
onttrekken. 
 

geregeld wat moet 
worden vastgelegd in een 
claimprotocol 
/claimrapport (reden. 
Klacht, uitlsag van de 
controle of de klacht 
terecht is en dus terecht 
een claim tot gevolg 
heeft) (P) 

• Finance & Control sluit 
verantwoorde claims aan 
met de ingediende en 
behandelde klachten(R) 

• Finance & Control 
beoordeelt jaarlijks 
voorziening in relatie tot 
claims (R) 

bepaling hoogte 
claim. 
 

4 Gezien de financiële situatie 
van Pro Medical BV is het 
risico aanwezig dat de 
inkopen en verplichtingen niet 
volledig worden verantwoord, 
daar management er belang 
bij heeft om de marge te 
vergroten. Dit om de 
financiële situatie van Pro 
Medical BV gunstiger voor te 
stellen. Kostprijs omzet en 
crediteuren zijn dan mogelijk 
niet volledig verantwoord. 

• Funtiescheiding tussen 
inkopen, productie, 
bewaren, verkopen, 
administratie en controle 
(P) 

• F&C controleert of de 
geld- en 
goederenbeweging sluit 
(R) 

Of 
Risico van ingrijpen door de 
directie / overrulen van 
normaal effectieve IB-
maatregelen door het 
management.  
Er is geen sprake van 
toezicht door een RVC 
Specifiek werkgebied van de 
externe accountant 

Opzettelijk niet 
verantwoorden van 
inkopen en 
verplichtingen (NV 
COS 315-28 a: 
fraude), want er is 
sprake van opzet, 
wederrechtelijkheid 
en misleiding. 

 1.5.2 Catheters Medical BV   

5 De katheters zijn na 
sterilisatie 6 maanden 
houdbaar.  
Risico is te hoge waardering 
van de voorraad / de 
voorziening voor incourante 
voorraden is te laag. 
 

- Richtlijn dat 
magazijnpersoneel Fifo 
toepast (P)  

- Opnemen in contract met 
Belgische leverancier dat 
sterilisatiedatum op 
verpakking wordt gezet (P) 

Geen significant 
risico op basis van 
NV COS 315 al 28 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico (totaal 9 
punten) 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per goede 
maatregel, 3 punten per risico 
(totaal 9 punten) 

2c Significantie, 3 
punten 

- Bij de voorraadregistratie de 
uiterste houdbaarheidsdatum 
opnemen (P) 

- Geautomatiseerde 
voorraadafwaardering bij 
overschrijding van de 
houdbaarheidsdatum (P) 

- Periodieke inventarisatie in 
bijzijn van F&C waarbij op de 
houdbaarheidsdatum wordt 
gelet en waarbij F&C 
vaststelt  dat Fifo wordt 
gebruikt (R) 

6 De katheters zijn na 
sterilisatie 6 maanden 
houdbaar. 
Katheters als “over de datum” 
bestempelen terwijl deze 
gewoon verkocht zijn. 

Risico voor de volledigheid 
van de opbrengsten 

- Opnemen in contract met 
Belgische leverancier dat 
sterilisatiedatum op 
verpakking wordt gezet (P) 

- Bij de voorraadregistratie de 
uiterste houdbaarheidsdatum 
opnemen(P) 

- Bij periodieke inventarisatie 
vastleggen aantal katheters 
“over de datum” en deze 
apart leggen (P) 

- Vernietingsprocedure bij 
overschrijding van de uiterste 
houdbaarheidsdatum 
(protocol, 2 personen 
tekenen waarvan tenminste 1 
onafhankelijk van de 
bewaarder) 

- F&C controleert afboekingen 
van partijen die als “over de 
datum” geregistreerd staan in 
detail aan de hand van 
vernietigingsprotocollen (R) 

Opzettelijk niet 
verantwoorden van 
omzet (NV COS 315-
28 a: fraude), want 
er is sprake van 
opzet, 
wederrechtelijkheid 
en misleiding. 

7 Goedgekeurde producten 
worden ten onrechte 
aangemerkt als uitval 
waardoor verkoop van 

- Kwaliteitscontroleurs leggen 
in keuringsrapport de 
hoeveelheid uitval vast (P) 

Opzettelijk niet 
verantwoorden van 
omzet (NV COS 315-
28 a: fraude), want 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico (totaal 9 
punten) 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per goede 
maatregel, 3 punten per risico 
(totaal 9 punten) 

2c Significantie, 3 
punten 

producten buiten de 
verantwoording kan worden 
gehouden waardoor de 
omzet onvolledig is 
verantwoord in de 
jaarrekening. 

- Uitval wordt volgens 
standaardprocedure 
vernietigd in aanwezigheid 
van iemand van F&C, hierbij 
wordt een protocol 
opgemaakt dat wordt 
ondertekend door twee 
aanwezige personen (P) 

- F&C controleert de 
verantwoorde uitval aan de 
hand van de 
keuringsrapporten en de 
vernietigingsprotocollen (R) 

- VBC: Totale productie 
volgens de productiemodule 
= goedgekeurd + uitval 
volgens keuringsrapporten 
(kwaliteitscontrole) (P & R) 

er is sprake van 
opzet, 
wederrechtelijkheid 
en misleiding. 

 Door student ingebrachte 
risico’s normeren op basis 
van 
argumentatie.Bijvoorbeeld 
verschuivingsgevaar tussen 
soorten katheters / 
Voorraadwaardering (te hoog 
door tendentie).  
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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 (362) 
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. 

 
Antwoordindicatie vraag 3 (15 punten) 
 
Vraag 3a: 4 ptn 
Een materiële fout wordt hersteld in de eerste nog niet vastgestelde jaarrekening nadat 
de fout is geconstateerd (RJ 150.201) (2 pnt) (RJ hoeft niet te worden genoemd) 
De fout wordt als volgt verwerkt: (1 pnt per juist benoemd item dus max 2) 

- Het eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande boekjaar wordt 
herrekend alsof de fout niet heeft plaatsgevonden (RJ 150.202); 

- Het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorafgaande 
boekjaar voor en na herrekening (het cumulatief effect) dient te worden verwerkt 
als een rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen aan het begin van het 
boekjaar waarin het foutherstel plaatsvindt; 

- De vergelijkende cijfers inclusief meerjarenoverzichten (RJ 150.206) worden 
aangepast. 

- Toelichten dat sprake is van een materiële fout, het effect van het foutherstel, de 
aard van de fout en de omvang toelichten 

(DT par. 3.3.2 p.126 / EY par. 28.5.2 p. 997-999) 
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Vragen 3b en 3c gezamenlijk:  
 

 
 

 
 
Vraag 3d: 3 pnt (3 of 0) 
Een wijziging in een schatting wordt niet als een fout beschouwd als bij het opmaken 
van de jaarrekening op de juiste wijze rekening is gehouden met alle beschikbare 
relevante informatie. Als echter bij ongewijzigde omstandigheden achteraf blijkt dat de 
beschikbare relevante informatie anders geïnterpreteerd had moeten worden, is er geen 
sprake van een schattingswijziging maar van foutherstel. (DT par. 3.3.1 p.126, EY, par. 
28.5.1 p.996) 
 
 
Vraag 4 COSO ( 25 minuten) (16 punten) 
 
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. 
 
  

WBSO

gebouw 
gebonden 

en 
machines

voorr. ger. 
prod. en 

grond/hulp-
stoffen

activering 
eigen uren belastingen Totaal

correctie 2013 -219.652 35.154 -184.498
correctie 2014 -263.312 44.612 -218.700
correctie 2015 -286.958 -23.632 -7.329 -317.919
correctie 2016 -317.898 -88.953 -89.323 -60.000 -72.437 -628.611

-1.349.728

correctie in eigen vermogen per ultimo 2016 -1.349.728
correctie in resultaat 2016 (vgl cijfers) -628.611

vraag 3b
Eigen vermogen 31-12-2016 is: 6.011.711
correctie 1.349.728 3 ptn, per fout -/- 1 ptn
Eigen vermogen 31-12-2016 was: 7.361.439 1 ptn (dwf) voor optelling!

vraag 3c
Resultaat 2016 is: -910.022
correctie 628.611 3 ptn, per fout -/- 1 ptn
Resultaat 2016 was: -281.411 1 ptn (dwf) voor optelling!
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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. 

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 ……….  
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Antwoordindicatie vraag 4 (16 punten)  
 

 Invulling van het principe 
Control environment 4 punten (er hoeven slechts 2 principes te worden uitgewerkt; 
één gedachtenstreepje per principe is voldoende voor 2 punten) 
Principe 1  
Commitment ten aanzien 
van integriteit en ethiek 

- Er zijn huisregels /code of conduct  aanwezig waarin 
het naleven van kwaliteit is opgenomen 
- Er is sprake van voorbeeldgedrag van 
leidinggevenden en de directie, dus zij houden zich ten 
allen tijde aan de geldende kwaliteitseisen. 

Principe 3  
Management bepaalt de 
structuur, autoriteit en 
verantwoordelijkheden 

- Het management zorgt voor kwaliteitscontroleurs of 
een afdeling kwaliteitscontrole die onafhankelijk is van 
ontwikkeling en productie. Deze mensen / afdeling 
hebben / heeft de bevoegdheden om producten / 
productsoorten af te keuren als deze niet aan de 
kwaliteitseisen voldoen. 

Principe 4 
De organisatie. toont 
commitment om 
competent personeel aan 
te trekken en te 
ontwikkelen 

-Er is aanstellingsbeleid geformuleerd waarin de eisen 
aan ontwikkel- en productiepersoneel worden 
beschreven.  
-Het beloningsbeleid is zodanig dat de salarissen 
voldoende hoog kunnen zijn om goed personeel aan te 
trekken.  
-Periodieke bijscholing van personeel en het 
management om de kennis van de 
kwaliteitsstandaarden op peil te houden. 

Principe 5 
De organisatie dwingt het 
afleggen van 
verantwoording af 

-De organisatie zorgt voor een goede interne 
beheersing, incentive systemen en beloningen in 
overeenstemming met het leveren van de gewenste 
kwaliteit van de producten. 

Risk assessment 4 punten (er hoeven slechts 2 risico’s te worden uitgewerkt; per 
goed uitgewerkt risico, incl bijbehorend principe, 2 punten) 
Risico 1 
Principe 6 
De organisatie 
specificeert voldoende 
relevante doelstellingen  

De directie van Pro Medical Holding BV stelt 
onvoldoende duidelijke doelstellingen op ten aanzien 
van de kwaliteitsstandaarden en/of ten aanzien van de 
kwaliteit/opleidingsniveau van het personeel. 

Risico 3 
Principe 8 
Beoordelen frauderisico 
 

De organisatie besteedt onvoldoende aandacht aan het 
onderkennen van frauderisico’s door te weinig aandacht 
te besteden aan een kwaliteitscultuur of door 
onvoldoende aandacht te besteden aan bijvoorbeeld 
samenspanning met leveranciers van grond- en 
hulpstoffen voor de medische producten of 
samenspanning tussen productie en 
kwaliteitscontroleurs. 

Risico 4 De organisatie heeft onvoldoende feeling met de 
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Principe 9 
De organisatie 
identificeert en analyseert 
significante wijzigingen. 
 

wijzigingen in de markt en/of eisen van 
toezichthoudende instanties in de medische sector, 
waardoor het kwaliteitsbeheersingssysteem niet meer 
toereikend is. 

Control activities 4 punten (1 punt per goede beheersingsmaatregel) 
Beheersingsmaatregelen 
4 te noemen (hoeven niet 
gekoppeld te zijn aan een 
principe) 

- In beleidsbepaling is uitdrukkelijk aandacht voor 
interne beheersing gericht op de 
verantwoordelijkheden van de afdeling 
kwaliteitskeuring en het productiepersoneel. 

- Er is een begroting voor opleidingskosten om 
kwaliteit van het personeel te verhogen / budget per 
personeelslid 

- Zeer strenge normen opstellen in het kader van 
kwaliteit van de producten (KPI: 100% van de 
producten voldoet aan de daaraan te stellen eisen) 

- Funtiescheiding tussen ontwikkelaars, productie van 
medische producten en kwaliteitscontrole hierop. 

- Procedures en richtlijnen voor de productie en 
kwaliteitskeuringen, bijvoorbeeld check en dubbel 
check van kritische delen van het productieproces. 

- Klachtenprocedures opstellen en periodiek 
evalueren 

- Kwaliteit van de geleverde producten onderdeel 
maken van de personeelsevaluatiecyclus indien het 
mogelijk is individuele personeelsleden 
verantwoordelijk te stellen. 

- Verbandscontroles tussen productie en 
kwaliteitskeuringen door F&C: opb voorraad 
afstemmen met gekeurde voorraden en 
geproduceerde producten afstemmen met gekeurde 
producten. 

- Detailcontroles inzake diploma’s op het gebied van 
kennis, kunde en kwaliteit van het productie- en 
ontwikkelpersoneel, aanwezigheid bij opleiding (kan 
ook waarneming ter plaatse zijn) 

- Check op aanwezigheid diploma’s / opleidingen in 
personeelsdossier 

Information & communication  2 punten (er hoeft slechts 1 principe te worden 
uitgewerkt; één gedachtenstreepje per principe is voldoende voor 2 punten) 
Principe 13 
Relevante en kwalitatief 
goede informatie ter 
ondersteuning van IB 

- Rapportages aan hoger management over het niet 
naleven van de kwaliteitsstandaarden en gebreken 
in producten (resultaten van kwaliteitskeuringen) die 
zijn geconstateerd ten opzichte van de gestelde 
normen 
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Principe 14 
Communicatie van 
informatie 

- De doelstellingen ten aanzien van kwaliteit worden 
duidelijk en gestructureerd gecommuniceerd aan de 
medewerkers 

- Aandacht voor ideeën van personeel om producten 
te verbeteren 

Principe 15 
Externe communicatie  

- Met Dekra wordt gestructureerd contact 
onderhouden over kwaliteitsstandaarden en 
procedures  

Monitoring 2 punten (er hoeft slechts 1 principe te worden uitgewerkt; één 
gedachtenstreepje per principe is voldoende voor 2 punten) 
Principe 16 
Uitvoeren van 
voortdurende en separate 
evaluaties. 

- Evaluatie door het management van het systeem 
van interne beheersing rondom kwaliteitsbewaking 
van de nieuw ontwikkelde producten en de productie 

- Kwaliteitscontroles door Dekra en opvolging hiervan 

 
Principe 17 
Evaluatie en 
communicatie van 
tekortkomingen 

- Meting KPI (100 % kwaliteit) en evalueren van 
afwijkingen van de norm en communiceren van 
getroffen maatregelen om tot de gewenste norm van 
100% te komen. 

- Evaluatie en communicatie van de tekortkomingen in 
de uitvoering van de diverse richtlijnen en 
procedures op het gebied van ontwikkeling, 
productie en kwaliteitscontrole 

- Evaluatie en communicatie van niet deelnemen aan 
opleidingen die nodig zijn voor het leveren van 
kwaliteit. 

 
Opsomming bij deze vraag 4 is niet limitatief. Als rode draad ontbreekt -/- 2 ptn 
 
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. 
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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. 

 
Antwoordindicatie vraag 5 ( 18 punten) 
 
5a: 4 ptn, alleen getallen zonder toelichting => 0 ptn 

 
 
5b: 3 ptn 
Het groepsvermogen geconsolideerd is:  4.598.207 1 ptn 
Achtergestelde leningen: 300.000 + 950.000 1.250.000 1 ptn 
Totaal aansprakelijk vermogen   5.848.207 1 ptn (dwf, geen dwf als 

ook andere posten zijn meegenomen) 
Studenten die alleen 950.000 meenemen is ook goed. 
Aansprakelijk vermogen wordt dan 5.548.207 
 
De definitie van aansprakelijk vermogen is opgenomen in DT (par. 14.1 p. 358 of par. 
19.5.2 p. 526) en EY (par 15.1.3 p. 507-508) (de definitie hoeft niet in het antwoord 
opgenomen te worden). Zie EY pag 508, alleen langlopend deel meenemen. 
 
5c: 5 ptn 

2017
Stand per 1 januari -5.478.959
af: verlies boekjaar 2017 -1.413.504 2 ptn
af: mutatie wettelijke reserve -571.994 2 ptn
Stand per 31 december -7.464.457
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In deze geconsolideerde winst-en-verliesrekening wordt een negatief resultaat getoond, 
maar i.p.v. een belastingbate een belastinglast. De reden hiervoor ligt in de vrijval 
(afboeking) van een latente belastingvordering uit voorwaartse verliescompensatie 
welke precies gelijk is aan de vpb last zoals opgenomen in de geconsolideerde winst-
en-verliesrekening. (3 ptn).  
De journaalpost hiervan is: (2 ptn, 1 ptn per regel.) 
Vpb last (W/V) 747.924 
Aan FVA/DTA (B)    747.924 
 
(Deze mag namelijk alleen worden opgenomen als er voldoende fiscale winst wordt 
verwacht. In de toelichting op de financiële vaste activa is opgenomen dat dat op dit 
moment niet het geval is. Hierbij wordt geen winstbelasting berekend over de positieve 
resultaten van de deelneming(en) (zie enkelvoudige winst-en-verliesrekening), dus deze 
deelneming(en) hadden nog compensabele verliezen om te verrekenen, of er zou 
sprake moeten zijn van een fiscale eenheid). 
 
5d: 2 ptn 
Uit de toelichting blijkt nergens dat er sprake is van waardering tegen actuele waarde 
(actuele kostprijs). Conform de grondslagen van waardering worden activa 
gewaardeerd tegen historische kostprijs. Alternatief: de wettelijke reserve is gelijk aan 
de geactiveerde ontwikkelingskosten, dus er kan niets anders zijn => ook goed. 
 
5e: 4 ptn 
Deze wettelijke reserve deelneming is gevormd voor geactiveerde immateriële vaste 
activa (1 ptn). Deze IMVA staan op de balans van een of meer van de 
groepsmaatschappijen. Pro Medical Research BV is gezien de activiteiten de meest 
voor de hand liggende BV. Tegenover geactiveerde ontwikkelingskosten dient een 
wettelijke reserve opgenomen te worden (artikel 2:365 lid 2 BW) (1 ptn). Bij waardering 
volgens de vermogensmutatiemethode, zal de moeder bij het vormen van een wettelijke 
reserve door de deelneming, zelf een wettelijke reserve deelneming vormen. (2 ptn)  
(DT par. 14.3.8 p. 382-386 / EY par. 15.2.5.2+15.2.5.3 p. 526-528) 
 
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  
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en noem hierbij de relevante artikelen uit de van toepassing zijnde regelgeving. 

Antwoordindicatie vraag 6 ( maximum 12 punten) 
 
Situatie: Accountant Lodewijk de Bruin doet de wettelijke controle van de jaarrekening en hem 
wordt gevraagd of teamleden van het controleteam ook advies kunnen geven op het gebied van 
interne beheersing. (1 punt) 
 
Het fundamentele beginsel welke in het gedrang komt is objectiviteit, VGBA art. 11. De 
accountant laat zich bij zijn afwegingen niet ongepast beïnvloeden. Onafhankelijkheid is een 
aspect van objectiviteit en dit is vereist bij controleopdrachten (VGBA T 11). (1 punt) 
Ook deskundigheid mag genoemd worden (1 punt) 
 
De bedreiging die van toepassing is, is de bedreiging als gevolg van zelftoetsing. De accountant 
wordt gevraagd om te ondersteunen bij het inrichten van het COSO ICF, waarvan hij in het 
kader van de jaarrekeningcontrole gebruik zal maken.  
(2 punten) Eigen belang of intimidatie gemotiveerd met 1 punt belonen per bedreiging 
 
Het gaat hierbij om samenloop van dienstverlening bij een niet-OOB (H 4 ViO) en derhalve zijn 
artikel  16, 17, 18, 19 en 20 van de ViO van toepassing. (2 punten) 
 
Eerste vraag die gesteld moet worden is de vraag of de directie van Pro Medical BV zelf 
besluiten neemt ten aan zien van de te implementeren maatregelen op basis van de toepassing 
van het COSO model. Als de directie niet zelf de besluiten neemt, maar de accountant doet dit, 
dan is de dienstverlening verboden. (2 ptn) 
Stel de directie neemt zelf beslissingen over de te implementeren maatregelen. Dan moet de 
vraag gesteld worden of het hier gaat om een materiële dienst. Aangezien het gaat om de 
processen bij Pro Medical Holding BV, is dit waarschijnlijk van materiële invloed (art 19) (2 ptn).  
 
Verder bevat de dienst subjectieve en niet-routinematig elementen (ViO art 20, lid 1, sub a).  
Het is verboden deze assurance-opdracht uit te voeren tenzij maatregelen zijn genomen die 
een onafhankelijke uitvoering waarborgen (ViO art 20-2b). 
Als meerdere accountants advies geven op het gebied van het inrichten van een systeem van 
IB kunnen de uitkomsten van elkaar verschillen. Een objectieve, redelijke en geïnformeerde 
derde zal waarschijnlijk vinden dat, hoewel het gekozen model vaststaat (COSO ICF), de 
directie van PRO MEDICAL HOLDING BV  zelf keuzes kan maken in de te treffen maatregelen 
op basis van alternatieve invullingen van COSO ICF.  
Belangrijke maatregel is daarom volgens T 20 dat geen sprake is van betrokkenheid door de 
accountant bij de besluitvorming. 
(2 punten) 
Als de student de dienst subjectief vindt dan mag de combinatie controle en advies niet  
( 2 ptn) 
Of 
Als de student vindt dat de mate van subjectiviteit meevalt (zie bovenstaande), dan  
moeten één of meer van de onderstaande maatregelen worden getroffen (T 19 ViO): 

- overleg met de onafhankelijkheidsfunctionaris van de accountantsorganisatie 
- gewerken met gescheiden teams, dus de opdracht wordt niet uitgevoerd door leden van 

het controleteam 
- overleg met een accountant van buiten de accountantsorganisatie 
- inlichtingen worden ingewonnen bij NBA 
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- het werk ihkv de controle of het advies wordt beoordeeld door een accountant niet 
betrokken bij de diensten. 

(2 punten) 
 
Conclusie (1 punt) 
Afhankelijk van de redenering van de student hiervoor: 
 

- Niet accepteren 
Of 

- Wel accepteren. De directie moet zelf beslissen over het implementeren van de 
inrichting van het COSO ICF-model en de accountant moet maatregelen treffen zoals 
hierboven staat. 

 
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.  
Voorbeelden van mogelijke antwoorden (8 punten totaal: 2 x 1 voor een goed 
proces, 2 x 2 voor een goede indicator met norm en 2 x 1 voor de motivatie) 

KSF 
 

Succesvol ontwikkelen van nieuwe katheters en sensoren 

Proces Ontwikkelen van nieuwe medische producten 
PI  % vernieuwingen aan bestaande producten die een oplossing 

bieden voor door artsen / ziekenhuizen gemelde problemen ten 
opzichte van het gewenste percentage 

Motivatie Het % vernieuwingen die een oplossing bieden voor problemen 
ten opzichte van gewenst (liefst 100%) geeft een goede indicatie 
van het succes van de onderneming op het gebied van 
productontwikkeling. 

Proces Ontwikkelen van nieuwe medische producten 
 

PI  % nieuwe producten die een oplossing bieden voor medische 
problemen ten opzichte van het aantal meldingen / het gewenste 
% 
Of 
% ontwikkelde katheters en sensoren dat door Dekra wordt 
gecertificeerd als % van de aan Dekra aanboden nieuwe 
ontwikkelde katheters en sensoren 
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Motivatie 
 

 

Het % nieuwe producten die een oplossing bieden voor 
problemen ten opzichte van gewenst (liefst 100%) geeft een 
goede indicatie van het succes van de onderneming op het 
gebied van productontwikkeling. 
Het percentage gecertificeerde nieuw ontwikkelde producten 
zegt ook iets even het succes van de ontwikkelactiviteiten. 

 

KSF 
 

Kwaliteit van de katheters en sensoren 
 

Proces Productie van katheters en sensoren 
PI  % uitval als percentage gemeten van de totale productie van 

katheters of sensoren per periode met als norm bijvoorbeeld 5% 
Motivatie Het uitvalpercentage zegt iets over de kwaliteit van het 

productieproces en de nauwkeurigheid waarmee gewerkt wordt,  
vooropgesteld dat de kwaliteit van de grond- en hulpstoffen goed 
is. 

Proces Kwaliteitscontrole op de grond- en hulpstoffen en de 
geproduceerde katheters en sensoren 

PI  % klachten van klanten als percentage van de afzet van 
katheters en sensoren of het aantal klanten, bijvoorbeeld 
maximaal 1% 

Motivatie Het % klachten van klanten zegt iets over de kwaliteit van de 
kwaliteitscontrole en daarmee iets over de kwaliteit van de 
producten. 

Let op: Proces moet bij de KSF passen.  

EINDE OCHTENDZITTING 
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Overlegorgaan van HBO-scholen  
met een accountancy-opleiding 

Secretariaat: 
Postbus 5171 

6802 ED  Arnhem 
Tel: 026-3691075  06-53563467 

 
 
 
 

 
 

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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Antwoordindicatie vraag 1 ( 20 punten) 
 
1a: 3 ptn 
Ontwikkeling betreft de toepassing van kennis verkregen uit onderzoek of op andere 
wijze, leidend tot een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of substantieel 
verbeterde materialen, apparaten etc. voorafgaand aan het begin van de commerciële 
productie of het gebruik. (RJ 940) (1 ptn) 
Het activeren mag als een aantal punten kan worden aangetoond (RJ 210.224), zoals: 

- Technische uitvoerbaarheid om het immaterieel vast actief te voltooien, 
- De intentie om het imva te voltooien en het te gebruiken of te verkopen, 
- Het vermogen om het imva te gebruiken of te verkopen, 
- Toekomstige economische voordelen te kunnen genereren, 
- Beschikbaarheid van adequatie technische, financiële of andere middelen om de 

de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel vast actief te gebruiken of te 
verkopen, 

- Uitgaven kunnen betrouwbaar worden vastgesteld (DT: par. 5.3.2 p. 163-164 / 
EY: par. 6.2.5.3 p.240-241) 

(2 ptn voor minimaal 3 goede antwoorden, 1 ptn voor 2 goede antwoorden) 
 
1b: 2 ptn 
De afschrijvingsduur is in het geval dat de gebruiksduur niet op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald, beperkt tot maximaal 10 jaar (art 2:386 lid 3 BW) (DT: par 5.5 / EY: par 
6.4.2.2) 
 
1c: 5 ptn (Totaalkolom hoeft niet gemaakt te worden, maar als deze alleen is 
gegeven: 0 punten) 

 
 
1d: 3 ptn (3 x 1 ptn) 

- Afschrijvingsperiode (RJ 216.403) 
- Reden gekozen afschrijvingsduur (≤ 10 jaar apart, > 20 jaar apart) 
- Bij niet lineaire afschrijving, de gehanteerde afschrijvingsmethode 
- De post van de winst-en-verliesrekening waaronder de afschrijving is 

verantwoord  

Verloopoverzicht Immateriële vaste activa

Goodwill
Ontwikkelings

kosten

Overige 
immateriële 
vaste activa Totaal

Boekwaarde 1 januari 2017 35.562 4.176.896 204.160 4.416.618
Investeringen 0 2.306.217 0 2.306.217 1 ptn
Desinvesteringen 0 0 0 0
Afschrijvingen -5.000 -207.910 -10.208 -223.118 3 x 1 ptn
bijzondere waardevermindering 0 -1.526.313 0 -1.526.313 1 ptn
Boekwaarde 31 december 2017 30.562 4.748.890 193.952 4.973.404
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- Andere redenen zoals benoemd, behalve mutatie-overzicht (DT: par 6.2.4  /EY: 
par 25.9.2.2) 

1e: 7 ptn 

 
 

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: 

Boekwaarde
Investering 1.200.000
cum.afschrijving 360.000

840.000 1 ptn g/f
(Directe) Opbrengstwaarde
biedprijs 700.000
verkoopkosten 25.000

675.000 2 ptn g/f
Bedrijfswaarde (IOW)
WACC 13%
kasstromen 2018-2024 per jaar 140.000
restwaarde 96.067
CW 1 euro 7 jaren tegen 13% WACC 4,42261

CW 7 x 140.000 619.165
CW restwaarde 40.834

660.000 2 ptn g/f

Realiseerbare waarde: 675.000 1 ptn dwf
(Hoogste van Opbrengstwaarde of Bedrijfswaarde)
Afwaardering: 165.000 1 ptn dwf
(als Realiseerbare waarde lager ligt dan boekwaarde t.l.v. W/V)
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o verbandscontroles  
o nacalculatie en verschillenanalyse. 

Nota Bene: in de procesbeschrijving moeten minimaal drie applicationcontrols 
zijn verwerkt. 
 
Antwoordindicatie vraag 2a (33 punten) 
Typologie (2 punten): 
De productie van katheters kan worden getypeerd als heterogene massaproductie (1 punt). 
Aanknopingspunten of steunpunten voor de volledigheid van de opbrengsten zijn o.m. de 
verbanden in de geld- en goederenbeweging en de standaardkostprijzen of standaard 
verbruiksnormen (voor grondstoffen, mens- en machineuren) van de verschillende katheters (1 
punt). 
 
Antwoordindicatie vraag 2 b 
Attentiepunten (2 punten, 1 punt per attentiepunt motivatie niet verplicht): 

- afval en uitval tijdens het productieproces 
- een deel van het productieproces (sterilisatie) is uitbesteed 
- afgekeurde grondstoffen worden retour gestuurd naar de leveranciers 

 
Antwoordindicatie vraag 2 c Relevante randvoorwaarden 
Functiescheiding (4 punten, één punt per bullit) 
Met betrekking tot de productie van katheters bestaat functiescheiding tussen: 

• bepalen van de standaardnormen en standaardkostprijzen en planning (BB, intern 
beschikkend) 

• productie van de katheters (productiemedewerkers, uitvoerend) 
• kwaliteitscontrole (kwaliteitscontroleurs, secundaire FS binnen de afdeling BB en 

kwaliteitscontrole) 
• magazijnen: bewaren van grondstoffen en gereed product (bewarend) 
• technische nacalculatie (BB in secundaire fs van de standaardkostprijsbepaling) 
• financiële nacalculatie (medewerkers F&C controlerend) 
• verschillenanalyse (F&C ). 

 
Begroting en tariefbepaling (maximaal 4 punten, verdeling is hieronder aangegeven): 
- Op basis van een meerjarenraming wordt een jaarplan opgesteld met daarin een 

investeringsbegroting  
alsmede een 
- Verkoopbegroting op basis van ervaring, voorraden, contracten, lopende onderhandelingen 

en offertes onderverdeeld naar soort katheter en regio 
- Productiebegroting voor de fabricage van de catheters 
- Personeelsbegroting 
- Kostenbegroting per afdeling (voor de eerste vier streepjes samen 1 punt) 
- Vanuit de kostenbegroting per afdeling worden tarieven afgeleid op basis van de normale 

bezetting van personeel en machines en vvp voor materialen (1 punt) 
- Per soort catheter wordt een standaardkostprijs opgesteld gebaseerd op stuklijsten, 

bewerkingslijsten, normen voor afval en uitval ,de tarieven voor manuren en machine-uren 
(normale bezetting), de vvp voor materialen en de kosten van sterilisatie van de catheters (1 
punt) 

- Autorisatie begrotingen en tarieven door de directie (1 punt) 
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- De tarieven en standaardkostprijzen worden door het F&C ingevoerd in het tarievenbestand 
Het hoofd van de F&C controleert de invoer van de tarieven. (1 punt) 
 

 

Antwoordindicatie vraag 2d inzake de processen (12 punten, Bij niet verwerken van 
applicationcontrols maximaal 9 punten) 
 
Van de student wordt nadrukkelijk verwacht dat in de procesbeschrijving steeds duidelijk wordt 
vermeld welke functionaris beschreven handeling verricht. Tevens dient aandacht te worden 
besteed aan minimaal drie relevante application controls, voorbeelden aangegeven in groen. 
 
Fabricage van de kathethers  
  
Planning (2 punten) 
- Het bedrijfsbureau stelt met behulp van het ERP-pakket op basis van lopende orders, de 

afgesloten verkoopcontracten, de voorraad gereed product en de beschikbare capaciteit 
aan personeel, machines en materiaal een productieplanning op  

- deze wordt vastgelegd in de planningsmodule van het ERP-pakket, in vaste formats 
- ook de kwaliteitskeuringen en de sterilisatie van de producten wordt hierin meegenomen. 
 
Werkuitgifte (2 punten) 
Het bedrijfsbureau geeft productieopdrachten aan de chef van de afdeling productie gebaseerd 
op de productieplanning (door middel van het erp-systeem).  
Hierbij wordt het productieorderbestand gemuteerd met de volgende gegevens: 
productieordernummer, aantal, artikelcode, toegestaan materiaalverbruik, toegestaan aantal 
man-uren, toegestaan aantal machine-uren, datum en tijdstip in productie. 
Invoercontrole op redelijkheid en waarschijnlijkheid van aantallen en data. Bestaanscontrole op 
artikelcodes. Koppelingen met normenbestanden. 
 
Uitvoering (max. 5 punten, één punt per streepje) 
- De chef productie verdeelt het werk onder de medewerkers waarna de medewerkers de 

benodigde hoeveelheid materialen ophalen bij het magazijn tegen kwijting in het 
productieorderbestand 

- De magazijnmeester registreert op productieorderniveau de afgifte in het voorraadbestand 
- Door middel van een koppeling in het erp systeem wordt zo de basis verkregen voor de 

registratie van de werkelijk verbruikte materialen in het productieorderbestand 
- De medewerkers houden (per productieordernummer, fase, met hun personeelsnummer) de 

werkelijk gewerkte uren bij per fase van de productie in het productieorderbestand.  
Invoercontrole op redelijkheid aantallen uren. Registratie van uren wordt afgedwongen voor 
verlaten van de productiehallen. Door middel van een koppeling met het erp systeem is dit 
de basis voor de registratie van de werkelijk gewerkte uren (jobtime). 

- De sturingsprogrammatuur van de machines is verbonden met het erp systeem waardoor 
de registratie van het werkelijk aantal machineuren in het productieorderbestand tot stand 
komt. Productiemedewerker legt start- en eindtijd van machinebewerkingen vast in het 
productieorderbestand. 

- De medewerkers registreren de geproduceerde aantallen en het afval in het 
productieorderbestand. Invoercontrole op redelijkheid in relatie tot grond- en 
hulpstoffenverbruik 
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- Overdracht van het gereed product en afval aan magazijnbeheerder tegen kwijting. 
Magazijnbeheerder werkt het voorraadbestand bij. Afdwingen van registratie door 
systeemsignalering van levering. 

- De gereedgekomen katheters worden op basis van de planning door de magazijnbeheerder 
tegen kwijting overgedragen aan de transporteur die het transport naar België verzorgt waar 
de catheters worden gesteriliseerd. 

- De magazijnmeester legt de ontvangen hoeveelheden gesteriliseerde katheters per soort 
vast in het voorraadbestand inclusief de datum van sterilisatie en controleert de 
aanwezigheid van de aanduiding van de datum van sterilisatie.  

 

Gereedmelding en kwaliteitskeuring (max. 3 punten, één punt per streepje) 
- Kwaliteitskeurders krijgen bericht van geplande productieorders 
- De kwaliteitsbewakers van afdeling kwaliteitszorg controleren voor de afgifte aan het 

Belgische bedrijf (sterilisatie) of de gereedgekomen katheters voldoen aan de door de 
directie en Dekra gestelde kwaliteitsnormen. Tevens controleren ze gedurende het 
productieproces de kwaliteit van de onderdelen. 

- De goedgekeurde en afgekeurde katheters en de hoeveelheid uitval worden door de 
kwaliteitsbewaker in het productieorderbestand vastgelegd 

- En de uitkomsten worden vastgelegd op een keuringsprotocol: productieordernummer, 
artikelcode, aantal goedgekeurd, aantal afgekeurd. De uitkomsten worden ook vastgelegd in 
het voorraadbestand en het productieorderbestand. 

 
Antwoordindicatie vraag 2e Repressieve interne controlemaatregelen (9 punten) 
 
Verbandscontroles (5 x 1 punt) 
De volgende verbanden worden door middel van verwerkingscontroles gelegd ten aanzien van 
de productie van de katheters. De financiële administratie zoekt eventuele verschillen uit. 
 
- Beginvooraad grondstoffen per soort + Ingekochte aantallen per soort– Eindvoorraad in 

aantallen per soort = Afboeking voorraadbestand grondstoffen = Verbruikte hoeveelheden 
bij productie per soort volgens het productieorderbestand 

- Afval volgens het productieorderbestand = opboeking voorraad afval 
 
- Totaal aantal geproduceerde katheters volgens productieorderbestand = aantal 

goedgekeurde + aantal afgekeurde volgens de keuringsprotocollen 
 
- Aantal goedgekeurde katheters volgens de keuringsprotocollen = aantal afgeleverd aan het 

sterilisatiebedrijf (kwijtingen)  
 
- Aantal afgekeurde katheters volgens de keuringsprotocollen = opboeking voorraad Uitval 
 
- Teruggeleverde katheters na sterilisatie volgens rapportage Belgisch bedrijf = Opboeking 

voorraad gereed poduct 
 
- Shoptime (volgens personeelsbestand) = Jobtime (volgens productieorderbestand) + 

indirecte uren  
 
- Paid time = shoptime + afwezigheidsuren (registratie ziekte en andere oorzaken van 

afwezigheid ) 
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- Machineuren in productieorderbestand = standen tellers op de machines 

 

Nacalculatie en verschillenanalyse (4 x 1 punt) 
 
- Periodiek bepaalt F&C afdelingsgewijs de efficiencyresultaten op man-uren, machine-uren 

en materiaalverbruik door vergelijking van de werkelijke verbruiken met de toegestane 
verbruiken opgenomen in de standaardkostprijs 
 

- Op dezelfde wijze bepaalt F&C periodiek afdelingsgewijs de afval- en uitvalresultaten 
 
- Voor de personeelskosten en de machinekosten bepaalt F&C periodiek afdelingsgewijs de 

bezettingsresultaten  
 
- F&C analyseert verschillen  
 
- Periodiek beoordeelt F&C de gehanteerde standaardkostprijzen o.b.v. de werkelijke 

productiekosten. 
 
Nacalculatie kan geprogrammeerd plaatsvinden. 
 
 
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. 

 
 
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, 
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wat is dan het effect op de controleverklaring? Benoem ook de toegepaste NV 
COS en alinea. 

 
Antwoordindicatie vraag 3 (17 punten (FA 4, A&A 13) 
 
3a: 4 ptn (bullet 2, 3, 4 óf 5: 2 ptn, rest 1 ptn, max 4 ptn let op een goede toelichting) 

- Relatief gering of negatief eigen vermogen: speelt hier niet. De solvabiliteit is nog steeds 
43%. De overige reserves zijn overigens wel met 7,5 miljoen negatief. (RJ 170.303) 

- Het niet langer voldoen aan financieringsconvenanten: speelt hier wel met 
betrekking tot de kortlopende kredietfaciliteit waar per ultimo 2017 ruim 200.000 
euro méér wordt gebruikt dan aan ruimte aanwezig is. 

- Belangrijke waardedalingen van activa: speelt hier wel met betrekking tot de 
immateriële vaste activa. Blijkbaar wordt hier door toekomstverwachtingen minder 
waarde aan toegekend dan eerder werd berekend. 

- Negatieve bedrijfsresultaten. Dit speelt hier, zie resultatenrekening. 
- Verlies belangrijke afzetmarkten door zeer grote concurrentie. Ook dit speelt, zie 

paragraaf 1.2.2 van de casus. 
- Meer indicatoren mogelijk, van bullet 2 of 3 moet er minimaal 1 benoemd worden. Zie 

DT par. 2.12.1 p. 103-104 /  EY par. 4.4.3 p. 159-160) 
 
3b: 5 ptn 
Zie NV COS 570 al. 16.  
De volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd (5x1 punt voor a,b,c,d en e) 

(Verwijzing naar al. 16 a,b,c,d en e levert ook 5 punten op): Ook zonder het 
benoemen van a t/m e mogen 5 punten worden toegekend. 

 
a. het verzoeken aan het management zijn beoordeling te maken als het management nog geen 

beoordeling heeft gemaakt van de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te 
handhaven; 

b. het evalueren van de plannen van het management voor toekomstige maatregelen met 
betrekking tot zijn beoordeling van de continuïteit, het evalueren van het feit of de uitkomsten 
van deze plannen de situatie waarschijnlijk kunnen verbeteren en of de plannen van het 
management in de gegeven omstandigheden haalbaar zijn; (Zie Par. A17) 

c. als de entiteit een kasstroomprognose heeft opgesteld en analyse van de prognose een 
significante factor is bij het overwegen van toekomstige uitkomsten van gebeurtenissen of 
omstandigheden in het kader van de evaluatie van de plannen van het management voor 
toekomstige maatregelen: (Zie Par. A18 en A19) 

1. het evalueren van de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens die zijn gegenereerd 
om de prognose op te stellen; en 

2. het vaststellen of er adequate onderbouwing is voor de veronderstellingen die aan de prognose 
ten grondslag liggen; 
 

d. het overwegen of eventuele aanvullende feiten of informatie beschikbaar zijn gekomen sinds de 
datum waarop het management zijn beoordeling heeft gemaakt; 

e. het verzoeken om schriftelijke bevestigingen van het management en, in voorkomend geval, 
van de met governance belaste personen met betrekking tot hun plannen voor toekomstige 
maatregelen en de haalbaarheid van deze plannen.(Zie Par. A20) 
 
3c: 8 ptn (maximaal) 

https://www.nba.nl/tools/hra-2017/?folder=3027
https://www.nba.nl/tools/hra-2017/?folder=3027
https://www.nba.nl/tools/hra-2017/?folder=3027
https://www.nba.nl/tools/hra-2017/?folder=3027
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In het geval er ernstige onzekerheid is over de continuïteit, zoals staat gegeven in de opgave, 
moet de directie in de jaarrekening opnemen waar het van af hangt of de going concern 
gedachte haalbaar is. Zoals in de opgave staat wil  de directie deze toelichting niet of niet 
adequaat in de jaarrekening geven waardoor een (bedenking)afwijking ontstaat tegen de 
jaarrekening. (4 punten) 
Dan geeft de accountant een oordeel met beperking danwel een afkeurend oordeel (2 
punten, 1 van beide is ook goed voor 2 punten) vereenkomstig standaard 705 (al. 23 
a NV COS 570, juiste verwijzing 2 punten). 
en 
Dient de accountant in de sectie “Basis voor ons oordeel met beperking / afkeurend 
oordeel” van de controleverklaring te vermelden dat er sprake is van een onzekerheid 
van materieel belang die gerede twijfel kan doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
entiteit om haar continuïteit te handhaven en dat de jaarrekening deze aangelegenheid 
niet toelicht. (al. 23 b NV COS 570) (2 punten) 
 
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 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). 
 
Antwoordindicatie 20 punten 

Doel: 2 punten 

• Bestaan / Waardering / Rechten en verplichtingen van de geactiveerde ontwikkelkosten 
• Presentatie en (toereikende) toelichting  

 
Risico’s: 2 punten (1p per goed risico) 
 
Risico is dat de ontwikkelkosten te hoog op de balans zijn opgenomen doordat: 
 

• Ontwikkelde producten voldoen niet aan de eisen gesteld voor certificering 
• Ontwikkelde producten zijn niet gepatenteerd 
• Toekomstige opbrengsten zijn onzeker / economische voordelen zijn niet evident 
• Onterecht activeren van IMVA gezien de financiële positie van de onderneming 
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Organisatiebeoordeling: (3 punten, 1 punt voor verwijzing naar NV COS 540 en 2 punten 
voor 2 goede aspecten) 

• NV COS 540 al. 8, Controle van Schattingen 
• Totstandkoming investeringsbegroting (incl. autorisatie) ervan 
• Autorisatie van opboekingen van kosten en uren op projecten door projectleiders 
• Beoordeling van de totstandkoming van de schattingen van de waarde van de 

geactiveerde ontwikkelkosten door de directie 
• Beoordeling van het kwaliteitsbewakingsproces en het proces van waarborging van de 

benodigde certificering 
• Beoordeling van het patentaanvraagproces 
• Periodieke analyse van de mogelijk toekomstige opbrengsten. Geen economische 

verwachte voordelen = geen activering en eventuele impairment tests als de verkopen 
achter blijven. 

 
Cijferbeoordeling: 3 punten 
De accountant sluit de geactiveerde ontwikkelkosten aan op de financiële administratie en voert 
een cijferbeoordeling uit op het verloop van de individuele componenten van de post in de tijd in 
relatie tot begroting, voortgangsrapportages en projectverslagen (1 punt begroting moet 
minimaal genoemd worden). 

De accountant beoordeelt het verloop door de volgende cijfers te analyseren (2 x 1 punt): 

• Investeringen/ opboekingen in de projectenadministratie in relatie tot de 
investeringsbegroting 

• Afschrijvingen in relatie tot totale immateriële vaste activa 
• Afwaarderingen op basis van besluiten van de directie 
• Omzet uit nieuw ontwikkelde produkten in relatie tot de geactiveerde IMVA 

De uitkomsten van de cijferanalyse zijn mede richtinggevend voor de overige gegevensgerichte 
controlehandelingen. 

 

Verbandscontroles: (4 punten, 2 x 2 punten) 

De accountant stelt vast dat intern door het systeem de volgende verbandscontroles worden 
gelegd en stelt vast dat verschillen worden uitgezocht: 

• Totale opboeking aan ontwikkelkosten uit investeringen in €  = opboeking crediteuren + 
uren besteed aan de ontwikkelactiviteit x tarieven 

• Afboeking Projectadministratie = opboeking activumpost – afwaarderingen op basis van 
impairementtest – afwaardering op basis van afgekeurde producten 

• Meer verbandscontroles zijn mogelijk 

 

Detailcontroles: (Max. 6 punten, 3 x 2 punten) 

De accountant voert de volgende detailcontroles uit: 
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• De accountant stelt vast dat de benodigde goedkeuringen door Dekra aanwezig zijn 
voor de ontwikkelde katheters en sensoren 

• De accountant stelt vast dat de benodigde patenten zijn verkregen voor de ontwikkelde 
katheters en sensoren 

• Voor een aantal investeringen stelt de accountant de aansluiting vast aan de hand van 
een detailcontrole op facturen en interne urenregistraties in de projectadministratie. Ook 
stelt de accountant de aansluiting met de investeringsbegroting en 
voortgangsrapportages / projectverslagen vast. 

• Aansluiting cijfers en waarderingsgrondslagen op in de jaarrekening opgenomen 
waarderingsgrondslagen. 

• Ten aanzien van de waardering stelt de accountant de juistheid vast a.d.h.v. recente 
impairmenttestgegevens 

• Beoordelen van verkopen in het nieuwe jaar om een beeld te krijgen bij de 
daadwerkelijke verkopen en dus de economische waarde 

• Aansluiting verloopoverzicht op balanspost. 
• Juiste boeking in de immateriële vast activa administratie wat betreft afschrijving en 

rubricering 
 

 
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 (voor de winst-en-verliesrekening (had hier moeten staan)) 

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. 

 
Antwoordindicatie vraag 5 (10 punten) 
 
5a: 3 ptn (g/f) 
Gezien het balanstotaal 10,7 miljoen onder de 20 miljoen, maar boven de 6 miljoen ligt en het 
aantal werknemers 115 onder de 250 maar boven de 50 ligt, wordt Pro Medical Holding BV als 
middelgrote rechtspersoon aangemerkt. (DT par. 1.5 p.43 / EY par. 43.2.1 p. 1377) omzet mag 
ook benoemd worden. 
 
5b: 3 ptn 
Model I wordt hier gehanteerd (1 ptn) (DT: bijlage 6 / EY: bijlage 2) 
Dit model is uitsluitend toegestaan voor kleine en middelgrote rechtspersonen (1 ptn) (DT: par 
23.4.2 p. 698) DT gaat hierbij niet in op een verschil tussen inrichtingsjaarrekening en 
publicatiejaarrekening. Een middelgrote rechtspersoon mag volgens artikel 2:397 lid 3 BW 
volstaan met een beperkte winst-en-verliesrekening (DT: par 23.10 p.707-708). (2 ptn) 
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Alternatief EY: Dit model is niet toegestaan als het de inrichtingsjaarrekening betreft. Model I is 
namelijk alleen toegestaan voor kleine rechtspersonen (1 ptn) (EY: par. 4.2.2 p. 141) 
Als het om de deponering gaat mag feitelijk model I gehanteerd worden (2 ptn) (EY: par 43.3.2 
p. 1380) 
 
Antwoord dat de student geeft is hier dus afhankelijk van het gehanteerde handboek. Op basis 
van de wetgeving (art 396 kleine rechtspersoon en art 397 middelgrote rechtspersoon) in 
combinatie met BMJ zou model I alleen qua inrichting toegestaan zijn voor de kleine 
rechtspersoon. 
 
Model B is ook goed  voor 3 ptn, gezien fout in de vraag. 
 
5c: 4 ptn 
In deze casus zijn zowel operational (1 ptn) als financial lease (1 ptn) opgenomen. 
Operational: zie de toelichting ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten’ (1 ptn) 
Financial: dit blijkt uit de toelichting op de materiële vaste activa, Pro Medical Holding BV is 
geen juridisch eigenaar van een bepaalde machine (1 ptn) 
 
 
 
 
 

Einde middagzitting 
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