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Redactiecommissie OAT 
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scholen met een 
accountancy-opleiding 
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8000 GB Zwolle 

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  

Topwerk Nederland BV 

 

Middagzitting 14.00 – 16.30 uur 

 

Datum :  6 juni 2017 

 

Toegestane literatuur / rekenmachine: 

- Handboek 2016 of 2017 Deloitte en/of Handboek 2016 E&Y en/of KPMG 
Jaarboek 2015/2016; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen 
risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2016; een eerdere druk is 
toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden). 
- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 

Tijdsindicatie in minuten per vraag van de middagzitting: 

vraag 1 10   
vraag 2 40 
vraag 3 20 
vraag 4 27  
vraag 5 18  
vraag 6 20  
vraag 7 15 
          150  
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Vraag 1 General controls (10 minuten) 

Beschrijf vijf general controls rondom het geautomatiseerde systeem van Topwerk 
Nederland BV met daarbij het doel van de maatregelen. 
 
 
Vraag 2 Bestuurlijke informatieverzorging (AO/IB) rond de werving en de inzet 
van uitzendkrachten (40 minuten)  

Geef een beschrijving van de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IB) rond de 
werving van uitzendkrachten en de inzet van uitzendkrachten bij Topwerk Nederland 
BV zoals die er uit zou moeten zien. Doe dit door de volgende vragen te 
beantwoorden. 

2a  Welke controletechnische functiescheiding is vereist voor het verkrijgen van 
betrouwbare verantwoordingsinformatie over de werving en inzet van 
uitzendkrachten? Noem in dit kader de belangrijkste taak of taken. 

 
2b  Beschrijf hoe de personeelsbegroting en de uitzendtarieven voor 

uitzendkrachten tot stand komen. 
 
2c Beschrijf het proces van werving en selectie van uitzendkrachten. Geef daarbij 

aan wie verantwoordelijk is voor de vastlegging van welke gegevens in welk(e) 
bestand /module. 

 
2d Beschrijf de procedures rond de urenregistratie en registratie door de 

uitzendkrachten met hierin verwerkt drie application controls die moeten 
worden opgenomen in het urenregistratiesysteem.  

 

 

Vraag 3  Controle van de in rekening gebrachte uren (20 minuten)  

Gezien de typologie van Topwerk Nederland BV is een belangrijk aanknopingspunt 
de volledigheid van het aantal uren van de uitzendkrachten dat in rekening kan 
worden gebracht. 
 
Gevraagd: Hoe controleert de accountant de volledigheid van het aantal uren van 

de uitzendkrachten  dat in rekening is gebracht? Bij de uitwerking behoeft uitsluitend 

aandacht te worden besteed aan: 

 Risico analyse  

 Cijferbeoordeling 

 Verbandscontroles 

 Detailcontroles 
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Vraag 4 Kasstroomoverzicht (27 minuten) 
 
In de geconsolideerde jaarrekening van Topwerk Nederland BV is een gedeeltelijk 
kasstroomoverzicht opgenomen. De uitsplitsing van de kasstromen uit operationele 
activiteiten ontbreekt. 
 
4a Bepaal de in 2016 ontvangen kasstroom inzake ‘financiële baten’ op basis 

van de geconsolideerde jaarrekening 2016. 
 
4b Bepaal de in 2016 uitgaande kasstroom inzake ‘financiële lasten’ op basis 

van de geconsolideerde jaarrekening 2016. 
 
4c Bepaal de in 2016 uitgaande kasstroom inzake ‘winstbelasting/ 

vennootschapsbelasting’ op basis van de geconsolideerde jaarrekening 
2016. 

 
4d Stel een overzicht op van kasstromen uit operationele activiteiten, met een 

afzonderlijke tussentelling voor de kasstroom uit bedrijfsoperaties. Maak hierbij 
een uitsplitsing die bestaat uit de volgende posten: Bedrijfsresultaat, 
Afschrijvingen, mutaties in voorzieningen, mutaties in financiële vaste activa, 
mutaties in vorderingen, mutaties in kortlopende schulden, ontvangen rente, 
betaalde rente en betaalde winstbelasting.  
Let op het juist vermelden van + en – bij bedragen. 

 
4e Geef gemotiveerd aan op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

of de aankoop/oprichting van Topwerk Breda BV in 2016, juist verwerkt is in 
het kasstroomoverzicht. 

 
 

Vraag 5 Gebeurtenissen na balansdatum (18 minuten) 
 
In een landelijke krant wordt ten tijde van het opmaken van de jaarrekening een 
artikel gepubliceerd over Topwerk Nederland BV. Een uitzendkracht van Topwerk 
Nederland BV heeft in februari 2017 tijdens het verrichten van administratieve 
werkzaamheden voor een klant van Topwerk, zeer vertrouwelijke gegevens over 
deze klant doorgestuurd naar derden. De gevolgen zijn nog niet te overzien, maar 
volgens de klant kan Topwerk Nederland BV een hoge schadeclaim tegemoet zien. 
De omvang is nog niet bekend, maar zal minimaal € 800.000 bedragen. De kans dat 
Topwerk Nederland BV moet gaan betalen, wordt door de juridische adviseurs van 
Topwerk Nederland BV ingeschat op 80%. Topwerk Nederland BV is niet verzekerd 
tegen de gevolgen van het doorsturen van de gegevens door de uitzendkracht. 
 
5a Moet Topwerk Nederland BV hiervan melding maken in haar jaarrapport op 

basis van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften en zo ja waar in het 
jaarrapport? Motiveer uw antwoord. 

 
5b Wat zijn de gevolgen voor de af te geven controleverklaring bij de jaarrekening 

van 2016 als Topwerk Nederland BV weigert hiervan melding te maken in het 
jaarrapport? Ga er in uw antwoord van uit dat melding in het jaarrapport 
noodzakelijk is. 
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Vraag 6 Externe verslaggeving Varia (20 minuten) 

6a Welk balansmodel is toegepast conform het Besluit modellen jaarrekening? 
Motiveer uw antwoord. 

 
6b In de winst-en-verliesrekening wordt de dotatie aan de voorziening 

‘kostenvergoeding franchisenemers’ als bijzondere post apart opgenomen. 
Volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is dit toegestaan. Waar in het 
Besluit modellen jaarrekening wordt ruimte geboden om andere posten op te 
nemen dan die zijn voorgeschreven? Motiveer uw antwoord met verwijzing 
naar het Besluit modellen jaarrekening. 

 
In de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen is het volgende 
opgenomen omtrent dividendverplichtingen. 
‘Topwerk Nederland BV heeft een verplichting tot uitbetaling van minimaal 80% van 
de uitkeerbare winst als dividend aan TempoTime Holding BV mits Topwerk 
Nederland BV volgens de geconsolideerde jaarrekening na aftrek van het 
dividendvoorstel minimaal een eigen vermogen heeft van 10% van de activa en 
minimaal € 1 miljoen netto winst of het eigen vermogen minimaal 15% is van de 
totale activa. Deze verplichting heeft als achtergrond een financieringsovereenkomst 
met een grote investeringsbank (NIBC) afgesloten in 2011 tussen TempoTime 
Holding BV en NIBC’. 
 
6c Voldoet de voorgestelde dividenduitkering aan bovengenoemde voorwaarden? 

Onderbouw uw antwoord met een berekening. 
 
6d Wordt middels het voldoen aan de voorwaarden zoals in de vorige vraag 

genoemd dan ook voldaan aan de uitkeringstest/liquiditeitstoets? 
 
6e Stel het mutatie-overzicht over 2016 op van de post overige reserves in de 

enkelvoudige balans van Topwerk Nederland BV per 31 december 2016. Er 
zijn geen andere mutaties bekend dan in de casus worden weergegeven. 

 
 

Vraag 7 VGBA (15 minuten) 

In deel 2 van de casus is onder punt 2.2 is het volgende vermeld:  
In de eerste maanden van 2016 heeft Topwerk Nederland BV te maken gehad met 
veel negatieve publiciteit. Deze publiciteit kwam vooral naar voren via de sociale 
media waarin uitzendkrachten hun ontevredenheid uiten over de slechte behandeling 
en uitbuiting door ze niet te betalen conform de ABU cao regeling. Ook wordt ook 
negatief gesproken over het feit dat veel Oost Europeanen als uitzendkracht worden 
aangenomen bij Topwerk Nederland BV. Volgens sociale media ontvangen de Oost 
Europeanen veel minder salaris. 
 
Geef op basis van de verordening Gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 
een gemotiveerde beschouwing of deze negatieve publiciteit ook een rol speelt bij de 
continuering van de controle opdracht van Topwerk Nederland BV. 
 
 

Einde middagzitting 


