
Errata bij 

Boekhouden voor het hbo deel 2 opgavenboek,  

2e druk  
Eerste oplage 2017 

 

Ondanks de grote zorg die aan het boek is besteed, zijn enkele ongerechtigheden toch nog aan de 

aandacht ontsnapt. Onze excuses daarvoor, want niets is zo irritant voor gebruikers als fouten in een 

studieboek.  

Wij hopen u van dienst te zijn met dit overzicht van de fouten, die we in het boek hebben gevonden. 

 

Pag 106 opgave 9-3, 2e regel toevoegen: Er is sprake van een seizoenspatroon gedurende het jaar. 

Pag 148 Bij rekeningen module Controlling invoegen na 5033 Dekking Afdeling Fabricage: 5050 

Kosten afdeling Verkoop Ja Automatisch CCVK. 

Pag 160, bij Gevraagd: hierna vervangen door hiervoor. 

Pag 171 bij vraag j.: g vervangen door i. 

Pag 172 Onderaan op de (voorlopige) bedrijfseconomische winst-en-verliesrekening 2018 bij Saldo het 

bedrag van € 540.000 vervangen door puntjes: ……. 

Pag 173 Bij Liquide middelen: rekening-courantsaldo op 31 december 2018 moet zijn € 26.829 
Blz 184 3e regel. Toevoegen: het tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. 
Blz 193 tabel middelste kom. De kop ‘ Verlies/winst totaal' moet zijn: Belastbare winst/verlies cum. (Je mag 
eventueel Belastbaar afkorten tot Bel. Ivm de ruimte) 
Blz 203, balans bovenaan in de kop 31 december 2018 moet zijn 31 december 2017. 

Pag 207 vraag d. Weghalen: Ga ervan uit dat het dividend is uitbetaald. 

Pag 220 : rekeninghoudend met deelnemingsvrijstelling: 

• Balans Technic bv: winst boekjaar na bel moet zijn 525 ipv 450; overige passiva moet zijn 

2.375 ipv 2450; 

• Winst-en-verliesrekening Technic bv: Belastingen moet zijn 75 ipv 150; winst na belastingen 

moet zijn 525 ipv 450 

Pag 225: geen rekening gehouden met deelnemingsvrijstelling i.v.m. doorwerking in hele opgave. 

Verandert overigens niets aan de principes van het consolideren. 

Pag 232 en 234 in de kop boven de gegeven balansen; Manuele vervangen door Manuela 

Pag 233 en 234 W&V rekening Daniëlle resp boven- en onderaan pagina: Winstsaldo vervangen door 

Winst na belastingen 

Pag 234 balans Manuela bovenaan de pagina: onder de regel ‘ Overige activa enz tussen haakjes 

vermelden: (incl. Actieve belastinglatentie € 4.000)  

Pag 242 opgave 18-15, tweede regel toevoegen de zin: Het tarief voor de vennootschapsbelasting 

bedraagt 25%. 

Pag 243 opgave 18-16, tweede regel toevoegen de zin: Het tarief voor de vennootschapsbelasting 

bedraagt 25%. 

Pag 243  2e stip bovenaan: Manders vervangen door Malt 

Pag 278 

 in de kop BV vervangen door bv 

in de vennootschappelijke balans Hassiebassie BV vervangen aan de creditzijde: 

• Winstreserve (31 dec 2018) 825.000 moet zijn 845.000 

• Belastingen (31 dec 2018 en 31 dec 2017) 131.250 moet zijn 91.250 

• Overige schulden (31 dec 2018) 139.700 moet zijn 159.700 en (31 dec 2017) 90.000 moet zijn 

130.000 

• Totaaltellingen ongewijzigd 

Pag 279 in de fiscale winstopstelling Hassebassie bv vervangen aan de creditzijde: 

• Eigen vermogen (inclusief fiscale reserves) 31-12-18: 2.138.000 moet zijn 2.118.000 en 31-12-

17: 2.386.250 moet zijn 2.346.250 

• Overige schulden (31 dec 2018) 139.700 moet zijn 159.700 en (31 dec 2017) 90.000 moet zijn 

130.000 

• Totaaltellingen ongewijzigd 


