
• Pag 204 voorbeeld 2. Bij Gegeven en Uitwerking: 2x Afschrijvingen vervangen door 

Afschrijvingskosten 
• Pag 217 halverwege. De zin ‘In de vennootschapsbelasting komen daar nog bij:’ 

vervangen door ‘Bij de vennootschapsbelasting heb je alleen te maken met:’ 
• Pag 219 bij Gevraagd weghalen: e. Bereken de effectieve belastingdruk. 
• Pag 221 In de opstelling van de fiscale winstberekening weghalen: Buitengewone 

resultaten 
• Pag 222 weghalen: e. De effectieve belastingdruk enz 

• Pag 266 eerste regel uitwerking voorbeeld 12: twee vervangen door drie 
• Pag 267 bij antwoord c. Regel mutatie belastinglatenties € 39.750 moet zijn € 39.500 

en € 33.750 moet zijn € 33.500; regel daaronder € 63.750 moet zijn € 63.500 en regel 

daaronder € 190.250 moet zijn € 190.500. 
• Pag 291 bij vraag b en c in de journaalposten: 0.. Negatieve goodwill vervangen door 

1.. Overlopende passiva (2x) 
• Pag 292 bij vraag b in de journaalpost 0.. Negatieve goodwill vervangen door 1.. 

Overlopende passiva 

• Pag 292 bij punt c. 2e regel: ten laste moet zijn ten gunste 
• Pag 293 bij vraag c en d in de journaalposten: 0.. Negatieve goodwill vervangen door 

1.. Overlopende passiva (2x) 
• Pag 310 bij Sidestream sales: door de dochtermaatschappij aan een 

moedermaatschappij vervangen door tussen dochtermaatschappijen onderling 

• Pag 310 bij Upstream sales: tussen dochtermaatschappijen onderling vervangen door 
door de dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij  

• Pag 348 bij b2 eliminatiepost: € 20.000 moet zijn € 12.000 (2 x) 
• Pag 353 bij de journaalpost van vraag d: 9.. Nog niet gerealiseerde winst IC-

transacties vervangen door 1.. Overlopende passiva en Aan 1.. Overlopende passiva 

vervangen door Aan 700 Voorraad goederen 
• Pag 356  bij c2: 9.. in eliminatiepost verwijderen 

• Pag 360 3e regel bovenaan: tussen haakjes Hansen vervangen door Jones 
• Pag 363 onderaan. In de kop (+margetekst) 100%-deelneming vervangen door niet-

100%-deelneming 

• Pag 368 bovenaan in journaalpost. Resultaat boekjaar vervangen door Winst boekjaar 
• Pag 370 bij d hele eliminatiepost vervangen door: 

       Overlopende passiva (M)  €  9.600 

        Actieve belastinglatentie (M)                 -     600 

        Winst boekjaar (M)     -  1.800 

Aan Voorraad goederen (D)     € 12.000 

• Pag 381 bij punt d, op de 5e regel: na Voorraad goederen (D) moet zijn (M) 
• Pag 383 bovenaan, direct achter eerste stip: journaalposten moet zijn eliminatieposten; 

middenin direct achter tweede stip: journaalpost moet zijn eliminatiepost 

• Pag 385 bij punt c, 6e regel: na Voorraad goederen (D) moet zijn (M) 
• Pag 386 bij punt d, op de 6e regel: na Voorraad goederen (D) moet zijn (M) 

• Pag 388 Helemaal onderaan: achter journaalpost deel tussen haakjes weghalen met 
resp. Maladin en IT Solutions 



• Pag 396 4e regel van onderaan: tussen haakjes 20% moet zijn 25%; laatste regel: na 

Voorraad goederen (D) moet zijn (M) 
• Pag 398 punt b, helemaal onderaan: Resultaat deelnemingen (Y) moet zijn 

Deelnemingen (Y) 
• Pag 457: balans Presikhaaf overige reserves 1.000 moet zijn 250 
• Pag 470 bij Overname: in woord beschikkingsmacht alle streepjes weghalen 

 


