Examen Accounting for Managers
Open vraag (40% van de punten van het examen)
Gegeven: Balans van jaren 2016 en 2017, Income statement 2017.
Gevraagd:
a. Stel de cash flow statement op. (gequoteerd op 15 punten)
b. Laat duidelijk alle berekeningen zien. (gequoteerd op 5 punten)
c. Zit het bedrijf in een goede cash positie? Comment. (gequoteerd op 10 punten)
d. Heeft het bedrijf een positieve leverage? Comment. (gequoteerd op 10 punten)
Meerkeuzevragen (60% van de punten van het examen)
18 meerkeuzevragen met een giscorrectie van 0.25. Antwoordoptie “e” was telkens “geen
van bovenstaande antwoorden”.
1. Bereken de nieuwe PPE aan de hand van de oude PPE, depreciation, een deel verkopen,
een herwaardering en nog een vierde element.
2. Which financial statement shows the results of operations over a period of time?
a. Balance sheet
b. Income statement
c. Statement of cash flows
d. Statement of stockholders’ equity
e. Geen van de vorige antwoorden
3. Vraag met een casus over winstmanagement. Welke vorm van earnings management
hanteert het bedrijf?
a. Income smoothing
b. Big bath
c. Cookie jar reserve
d. …
e. Geen van de vorige antwoorden
4. Vraag met enkele stellingen over het Discretionairy accruals model, de Beneish M-score
en de wet van Benford waarbij de stelling aangeduid moest worden die fout was:
a. Bij een onderneming met een Beneish M-score van -2.78 is manipulatie waarschijnlijk -->
foute stelling
5. Vraag met enkele stellingen over de inleiding waarbij de stelling aangeduid moest worden
die fout was:
a. Accrual accounting is objectief en werkt met enkele regels --> juiste stelling
6. Vraag waarbij je moest berekenen aan de hand van o.a. de waarde van de beginvoorraad
en de eindvoorraad hoeveel euro er tijdens het afgelopen boekjaar besteed werd aan de
aankoop van handelsgoederen
7. Algemene oefening i.v.m. fiancial statements en business analysis
8. Nog een algemene oefening i.v.m. fiancial statements en business analysis

9. Oefening over cash flow statement
10. Vraag over potential red flags
11. Meerkeuzevraag waarbij je moest aangeven welke stelling niet betrekking had op een
asset overstatement
12. meerkeuzevragen waarbij je moest aangeven welke stelling betrekking had op een
liability understatement
13. Vraag over financial analysis
14. Oefening over financial analysis
15. Vraag met enkele stellingen over de verschillende soorten kosten
16. Oefening op variable costing en absorption costing
17. Vraag met enkele stellingen over traditional en activity-based cost accounting
18. Vraag met de output van een oefening op de wet van Benford gegeven waarbij de
stelling aangeduid moest worden die juist was

