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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen  

 

Van Droo 

 

 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 

 

 

Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 5 juni 2018 

 

Toegestane literatuur: 

o Handboek 2017 Deloitte of Handboek 2017 E&Y of KPMG Jaarboek 2016/2017. 

o Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2017 (2016 op eigen risico). 

o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 

o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 
 

 

Tijdsindicatie in  

minuten per vraag 

vraag 1 15   10 

vraag 2 30   20 

vraag 3 27   18 

vraag 4 38   26 

vraag 5 17   10 

vraag 6 17   12 

vraag 7 6     4 

 150  100 punten* 

 

*Op de landelijke normeringsvergadering kan besloten worden om de geplande 

puntenverdeling te wijzigen om te komen tot een definitieve normering.  



2 
 

Vraag 1 Initiële cijferanalyse 15 minuten 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2017 

van Van Droo: 

 

1a de post Netto Omzet zoals opgenomen in de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening; 

1b de Materiële vaste activa, zoals opgenomen op de geconsolideerde balans; 

 

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 

o de grootte van de post, 

o de kenmerken van de post en 

o de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 

 

 

 

 

Vraag 2 Risicoanalyse 30 minuten 

 

2a Noem vier belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt bij het 

opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2017 

van Van Droo. Maak hiertoe gebruik van de onderdelen 1.4.1 tot en met 1.4.9  

uit de casus. Let ook op hetgeen wordt gevraagd bij vraag 2c. 

 

2b Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd (inherent) risico twee concrete 

maatregelen van interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt 

of beperkt. Beschrijf hierbij zoveel mogelijk steeds één preventieve en één 

repressieve maatregel. 

 

2c Geef bij twee van de onder 2a genoemde risico’s aan of zij significant zijn 

volgens de NV COS 315 paragraaf 28. Uw antwoord moet twee 

verschillende soorten significante risico’s bevatten en u moet motiveren 

waarom het significante risico’s zijn.  
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Vraag 3 Eigen Vermogen (27 minuten) 

In de geconsolideerde balans is een tussentelling opgenomen van het langdurig 

beschikbare vermogen. Het langdurig beschikbare vermogen bestaat uit het eigen 

vermogen, voorzieningen en langlopende schulden. 

Vraag 3a 

Is het volgens de van toepassing zijnde regels voor verslaggeving toegestaan om in 

de geconsolideerde balans een dergelijke tussentelling op te nemen? Onderbouw 

het antwoord door een verwijzing naar die verslaggevingsregels. 

Vraag 3b 

Geef een berekening van het vrij uitkeerbare deel van het eigen vermogen ultimo 

boekjaar 2017 (balanstest). Daarbij hoeft niet te worden beoordeeld of de 

liquiditeitspositie van Van Droo wel voldoende is om een dergelijke uitkering mogelijk 

te maken (uitkeringstest). 

In het boekjaar 2017 is een bedrag van € 79 miljoen aan dividend uitgekeerd. Dit 

bedrag is fors in relatie tot het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2017. 

Per saldo is er in 2017 nauwelijks sprake van een toename van het eigen vermogen. 

Ook over het boekjaar 2016 was er sprake van een fors dividend. 

Vraag 3c 

Geef een uit de casus blijkende mogelijke reden voor Van Droo om dergelijke forse 

bedragen aan winst uit te keren. 

 

De dividenduitkering in 2017 heeft geleid tot een lagere solvabiliteit. 

Vraag 3d 

Geef een berekening van de solvabiliteit ultimo 2017, uitgedrukt als percentage eigen 

vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Geef ook een berekening hoe de 

solvabiliteit zou zijn geweest als de dividenduitkering niet had plaatsgevonden. 

 

Van Droo neemt in de toelichting op het geconsolideerde eigen vermogen altijd een 

overzicht op van het totaalresultaat. Deze toelichting ontbreekt nog in de concept-

jaarrekening. 

Vraag 3e 

Geef een berekening van het totaalresultaat van Van Droo over het boekjaar 2017. 
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Vraag 4 Investeringsproces 38 minuten 

Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IB) van het investeringsproces in 

het nieuwe schip, de NBAC in 2016. Doe dit door de volgende onderdelen uit te 

werken:  

Vraag 4a   

De managementinformatie die wordt verstrekt gedurende de verschillende fases van 

het investeringsproces. Noem vier belangrijke informatie-elementen die in de 

managementinformatie moeten zijn opgenomen. 
 

Vraag 4b  

De preventieve maatregelen van interne controle:  

 Begroting van de investering in het nieuwe schip 

 Controle-technische functiescheiding 

 

Vraag 4c  

De procesbeschrijving van de investeringen voor het schip NBAC. Geef hierbij 

expliciet aan de functionaris, de gegevens en het bestand dat gemuteerd wordt. 

Besteed aandacht aan de volgende fasen: 

1. Bepalen van de technische eisen en besluit tot uitvoering 

2. Leveranciersselectie 

3. Uitvoering van investeringsproject zoals beschreven in de casus 

4. Testen en opleveren. 

 

Vraag 4d  

Beschrijf kort zes repressieve maatregelen van interne controle die noodzakelijk zijn 

ter controle van het investeringsproces in het schip de NBAC. 

 

Vraag 4e  

Beschrijf de mogelijkheden die er zijn om: 

1. te voorkomen dat de in het ERP systeem ingevoerde gegevens 

ongeautoriseerd worden gewijzigd  

2. vast te stellen wie deze ingevoerde gegevens op een later tijdstip toch 

heeft gewijzigd. 

  

 

Vraag 5 Controle aantekening 1 (17 minuten) 

Uit de controle van de jaarrekening 2017 van Van Droo is de volgende aantekening 

gekomen (zie casus deel 2):  

Bij de recent afgeronde jaarrekeningcontrole zijn de volgende zaken naar boven 

gekomen die nog besproken moeten worden met de directie van Van Droo. 
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1 Een stagiaire HBO Accountancy van PEYW, die meewerkt in het controleteam 

heeft vastgesteld dat Van Droo een zeer grote vordering heeft op een 

Arabische organisatie. De vordering staat 7 maanden uit. De betaaltermijn 

volgens het contract is 2 maanden. De stagiaire vraagt zich af of wel betaald 

gaat worden vanwege de lage olieprijs en de slechte financiële situatie van 

deze organisatie. 

 

De verantwoordelijk accountant, Jaap Scholten RA, heeft dit punt besproken met de 

executive board. De board bevestigt dat de Arabische Organisatie gaat betalen 

omdat dit telefonisch is toegezegd door een vertegenwoordiger van deze organisatie. 

De accountant, Jaap Scholten RA, deelt mee dat dit onvoldoende is en dat hij nog 

aanvullende controles wil uitvoeren.  

Vraag 5a  

Beschrijf kort drie mogelijke controles/acties die de accountant zal moeten uitvoeren 

om deze debiteurenpost te controleren. 

 

Vraag 5b 

Uit het nader onderzoek blijkt, volgens Jaap Scholten RA, dat de kans groter is dan 

50% dat er niet betaald gaat worden. Het management van Van Droo is het daar niet 

mee eens en weigert de waardering van de post debiteuren aan te passen.  

Gevraagd: Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze handelswijze van de executive 

board voor de door de accountant af te geven controleverklaring? 

 

Vraag 5c 

Het hoofdkantoor van de Arabische organisatie van vraag 5a blijkt om fiscale 

redenen in Nederland gevestigd te zijn en wordt gecontroleerd door een Nederlandse 

accountantsorganisatie.  

Jaap Scholten RA kent uit zijn studietijd Thijs de Vrede RA die nu de 

verantwoordelijke accountant is van de Arabische organisatie. Jaap en Thijs hebben 

jaren lang samen gestudeerd. Na hun studie zijn ze bij verschillende 

accountantsorganisaties gaan werken. 

Jaap besluit zijn studievriend Thijs te bellen om te vragen hoe het zit met de 

vordering van Van Droo op de Arabische organisatie en hoe de schuld wordt 

verwerkt in de jaarrekening van de Arabische organisatie. 

 

Gevraagd; 

 

Geef een beschouwing van het boven beschreven idee van Jaap Scholten om meer 

informatie te verkrijgen over deze vordering op basis van de VGBA. Benoem 

relevante artikelen. 
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Vraag 6 Belastingen (17 minuten) 

 

In de toelichting op de post belastingen in de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening heeft Van Droo in percentages de aansluiting opgenomen tussen het 

gewogen gemiddelde nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk. 

Vraag 6a 

Geef een controleberekening van de effectieve belastingdruk. 

 

Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving kan het aansluitingsoverzicht zoals dat 

is opgenomen in de toelichting behalve in percentages ook worden opgenomen in 

bedragen. 

Vraag 6b 

Geef voor Van Droo het bedoelde aansluitingsoverzicht over het boekjaar 2017 in 

bedragen, afgerond op € 0,1 miljoen. 

 

Van Droo heeft in de toelichting aangegeven dat ultimo 2017 een bedrag van € 73 

miljoen aan fiscale verliezen niet is gewaardeerd. 

Vraag 6c 

Geef aan op grond waarvan Van Droo kan hebben besloten deze fiscale verliezen 

niet te waarderen. De omvang van de fiscale verliezen ad € 73 miljoen is immers 

minder dan het resultaat voor belastingen over 2017 ad € 115 miljoen. 

 

 

Vraag 7 Divers Toelichting jaarrekening (6 minuten) 

In de toelichting op de immateriële vaste activa heeft Van Droo een uiteenzetting 

gegeven over de overname van windactiviteiten van Bilfinger GmbH. 

Vraag 7 

Leg uit waarom Van Droo deze toelichting heeft opgenomen bij de immateriële 

vaste activa. 

 

 

EINDE OCHTENDZITTING 


