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Overlegorgaan van HBO-scholen   

met een accountancy-opleiding  

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Postbus 5171 

6802 ED Arnhem 

026- 3691075 

06-53563467 

 

                                               

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen Bouw Totaal Groep 

 

voor de 

 

middagzitting van 14.00 – 16.30 uur 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 14 januari 2014 

 

Aantal bladzijden: 4, inclusief dit voorblad  

 

Toegestane literatuur: 

 

- Handboek 2013 Deloitte of Handboek 2013 E&Y of KPMG Jaarboek 2013/2014 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie VRA 

 

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1  40 minuten 

Vraag 2  65 minuten 

Vraag 3  30 minuten 

Vraag 4  15 minuten 

Totaal                    150 minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Overname Maribo-Timber NV en eigen vermogen.    (40 minuten) 
 
Aan de casusbeschrijving is de volgende informatie ontleend: 
In 2012 heeft BTH BV één overname gerealiseerd: op 1 januari 2012 is per bank contant 
voor 10.000.000 Surinaamse dollar (SRD) een 90% belang verworven in Maribo-Timber NV. 
Deze Surinaamse houthandel en -zagerij is de enige buitenlandse deelneming van BTH BV. 
De omvang van het kapitaalbelang representeert de zeggenschap. 
 
Gegevens op 1 januari 2012 van Maribo-Timber NV: 

• het zichtbaar eigen vermogen bedraagt SRD 6.731.867. 

• de reële waarden van de identificeerbare activa en verplichtingen komen overeen met de 
boekwaarden met één uitzondering: de waardering van de voorraden gezaagd hardhout. 
De boekwaarde van deze voorraad bedraagt SRD 5.500.000. BTH BV kent aan deze 
voorraad een reële waarde toe van SRD  6.640.000.  

• het vennootschapsbelastingtarief in Suriname is 38%. 
 

Wisselkoers in 2012 Surinaamse dollar (SRD) : euro 
 
1 januari 2012  1 SRD = 0,238 euro 
gemiddeld 2012  1 SRD = 0,256 euro 
31 december 2012 1 SRD = 0,227 euro 

 
Gevraagd: 
 
a. Bereken de nettovermogenswaarde (of: reële waarde) van het 90% belang in Maribo-

Timber NV op 1 januari 2012 in Surinaamse dollar. 
 

b. Geef de journaalpost met bedragen in euro’s waarmee deze overname op 1 januari 
2012 wordt verwerkt in de administratie van BTH BV.      
 

Eind 2012 rapporteert Maribo-Timber NV op basis van haar eigen grondslagen en in haar 
eigen functionele valuta een nettoresultaat over 2012 van SRD 1.233.400. Voorts is vastge-
steld dat de helft van de voorraad gezaagd hardhout die aanwezig was op 1 januari 2012 
gedurende 2012 is verkocht. 
 
c. Bereken in Surinaamse dollar het nettoresultaat over 2012 in overeenstemming met de 

grondslagen van BTH BV.         
 

d. Geef de journaalpost met bedragen in euro’s waarmee het bij vraag 1c berekende resul-
taat wordt verwerkt in de administratie van BTH BV. 

  
Maribo-Timber NV heeft in 2012 geen andere vermogensmutaties gekend dan die uit hoofde 
van het behaalde nettoresultaat. 
 
e. Geef met behulp van berekeningen een analyse van het negatieve omrekenverschil ad  

€ 97.000 dat BTH BV in 2012 in verband met de deelneming Maribo-Timber NV in de 
jaarrekening 2012 heeft verantwoord. 
NB: Zie de mutatie ‘Koersverschillen’ in het verloopoverzicht van de post Deelnemingen 
uit de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening. 
 

BTH BV heeft op de overnamedatum van 1 januari 2012 een 3% bancaire lening van SRD 
8.000.000 opgenomen. Behalve voor de financiering van de overname dient deze lening 
gedurende de volledige looptijd ook effectief als afdekking van het valutaomrekenrisico op de 
deelneming in Maribo-Timber NV. 
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Zoals uit de toelichting onder ‘Vreemde valuta’ blijkt verwerkt BTH BV het valutakoersverschil 
op deze afdekkingstransactie in de reserve omrekenverschillen. 
 
f. Onder welke benaming is deze verwerkingswijze in de regelgeving (RJ) bekend? Moti-

veer. 
 

g. Beschrijf beide door de RJ aanvaardbaar geachte verwerkingswijzen van het cumulatieve 
omrekeningsverschil bij een eventuele, toekomstige verkoop van het belang in Maribo-
Timber NV.  
 

De reserve omrekeningsverschillen is een zogenaamde ‘wettelijke reserve’. 
 
h. Beschrijf het motief voor de wetgever om in bepaalde situaties de vorming van een wette-

lijke reserve voor te schrijven. 
 

i. Bereken het contant uitkeerbare vermogen per 31 december 2012 van BTH BV.  

 

De jaarrekening van Maribo-Timber NV wordt gecontroleerd door een lokale accountant. 
 

j. Geef gemotiveerd aan welke NV COS van toepassing is als Klok Accountancy de jaarre-
kening 2012 van BTH BV controleert die opgemaakt is door -onder andere- gebruik te 
maken van de jaarrekening van Maribo-Timber NV. 

 
k. Noem vijf gegevensgerichte werkzaamheden (detailcontroles) die Klok Accountancy zelf 

op groepsniveau zal moeten verrichten op de consolidatie van Maribo-Timber NV in de 
jaarrekening van BTH BV zoals uitgevoerd door het management van BTH BV. 
 
 

Vraag 2 AO/IB volledigheid opbrengsten (65 minuten) 
 
Geef een beschrijving van de AO/IB rond de volledigheid van de opbrengsten van de bouw- 
en verbouwopdrachten beginnend bij de opdrachtverstrekking aan een bouwbedrijf van BTG. 
Onderken in uw uitwerking de volgende onderdelen: 
- Typologie plus motivering 
- Begroting en tarieven 
- Processen  

� offerte procedure 
� contractprocedure, openen projectadministratie en voorschotbetalingen 
� uitvoering en projectbewaking: 

o uitvoering 
o controles door financiele administratie 
o nacalculatie en verschillenanalyse 

� oplevering project 
� financiële afwikkeling van het project en controle op de financiele afwikkeling 
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Vraag 3 Diverse verslaggevingsaspecten (30 minuten) 
 
Het door BTH BV toegepaste model voor de geconsolideerde winst-en-verliesrekening heeft 
kenmerken van zowel een categoriale opstelling (model E van het Besluit modellen jaarreke-
ning) als van een functionele opstelling (model F van het Besluit modellen jaarrekening). 

 
a. Noem een post uit de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van BTH BV die ken-

merkend is voor de categoriale opstelling. 
 

b. Noem een post uit de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van BTH BV die ken-
merkend is voor de functionele opstelling. 
 

BTH BV verwerkt betaalde goodwill ten laste van het eigen vermogen. De wetgever staat 
ook andere verwerkingswijzen van betaalde goodwill toe. 
 
c. Beschrijf beargumenteerd een mogelijk motief voor de directie van BTH BV om te kiezen 

voor de thans gehanteerde verwerkingswijze van betaalde goodwill.  
 

Neem aan dat de herwaarderingsreserve uitsluitend betrekking heeft op het tegen actuele 
waarde opgenomen onderdeel materieel van de materiële vaste activa. 
 
d. Bereken de afschrijvingslast van het materieel over boekjaar 2012 indien het materieel 

zou zijn gewaardeerd op basis van kostprijs. 
 

e. Bereken per 31 december 2012 de boekwaarde van het materieel indien het materieel 
zou zijn gewaardeerd op basis van kostprijs. 
 

Garantieverplichtingen zijn zowel opgenomen in de balans (Voorziening garantieverplichtin-
gen) als in het overzicht “Niet in de balans opgenomen verplichtingen”. 
 
f. Beschrijf op basis van de RJ twee voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor het in de 

balans opnemen van een voorziening voor garantieverplichtingen. 
 

g. Beredeneer of de leaseverplichtingen die worden vermeld in het overzicht “Niet in de 
balans opgenomen verplichtingen” voortvloeien uit een financiële lease óf een operatio-
nele lease. 
 
 

Vraag 4 Nieuw contract tussen BTH BV en Klok Accountancy (15 minuten) 
 
In deel 3 van de casus is vermeld dat voor 2013 BTH BV weer een nieuw contract wil afslui-
ten met Klok Accountancy voor het verrichten van de wettelijke controle. Het bedrijf stelt wel 
als voorwaarde dat de heer Snelrewaarder dan weer de verantwoordelijke accountant wordt. 
 
Geef op basis van de VGC / NVOoa een beschouwing of Klok accountancy een dergelijk 
contract mag afsluiten. Besteed in uw beschouwing uitsluitend aandacht aan: 

- het belangrijkste fundamentele beginsel dat mogelijk bedreigd wordt,  
- het onderkennen van de bedreigingen,  
- mogelijke waarborgen en  
- conclusie. 

 


