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Redactiecommissie OAT 
Overlegorgaan van HBO-
scholen met een 
accountancy-opleiding 

p/a Hogeschool Windesheim, 
Postbus 10090 
8000 GB Zwolle 

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  

Topwerk Nederland BV 

 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 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 ochtendzitting: 

vraag 1 15   
vraag 2 37  
vraag 3 35  
vraag 4 24  
vraag 5 15 
vraag 6 12 
vraag 7 12 
          150  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 
 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2016 van Topwerk Nederland BV: 
- Voorzieningen 
- Netto-omzet 
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 

- de grootte van de post, 
- de kenmerken van de post en 
- de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 
 
 

Vraag 2 Risicoanalyse (37 minuten) 

2a Geef gemotiveerd aan met welke tendenties in het cijfermateriaal de 
controlerend accountant rekening moet houden gezien de genoemde 
ontwikkelingen in punt 1.2 van de casus. Doe dit voor twee van de 
beschreven actuele ontwikkelingen. 

2b Noem voor het onderdeel 1.6 van de casus drie (inherente) risico’s die de 
accountant betrekt in het opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de 
jaarrekeningcontrole 2016 van Topwerk Nederland BV.  

 
2c Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd (inherent) risico twee maatregelen van 

interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 
 
2d Beargumenteer voor één van de bij vraag 2b beschreven risico's of sprake is 

van een significant risico. Geef in het geval dat sprake is van een significant 
risico aan onder welke van de in NV COS 315 paragraaf 28 onder a tot en met 
f genoemde punten het significante risico valt. 

 
 
 

Vraag 3 Deelnemingen en Belastingen (35 minuten) 
 
NB: Daar waar in onderstaande vragen journaalposten worden gevraagd, geef dan 
aan of het om een balansrekening (B) of resultatenrekening (R) gaat. 
 
In 2016 heeft Topwerk Nederland BV een nieuwe deelneming opgericht, Topwerk 
Breda BV.  
 
3a Kan Topwerk Breda BV in 2016 gebruik maken van de vrijstellingen inzake 

inrichting en deponering van de jaarrekening uit hoofde van artikel 403 titel 9 
boek 2 BW? 
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Topwerk Nederland BV exploiteert uitzendbureaus in Nederland middels een 
franchiseformule.  
 
3b Toon aan de hand van de jaarrekening (balans en/of winst-en-verliesrekening) 

aan dat de franchisenemers niet geconsolideerd worden. Betrek in het 
antwoord minimaal 2 posten uit de jaarrekening. 

 
Topwerk Uitzendbureau BV, een 100% groepsmaatschappij van Topwerk Nederland 
BV, heeft per 1 januari 2016 specifieke inventaris geherwaardeerd met € 160.000 
naar actuele kostprijs. De boekwaarde is hierdoor gestegen van € 90.000 naar 
€ 250.000, alles overigens conform de binnen de groep gehanteerde 
waarderingsgrondslagen. De resterende levensduur van deze specifieke inventaris is 
gerekend vanaf 1 januari 2016 nog 10 jaar. Met eventuele restwaarde wordt geen 
rekening gehouden. Deze herwaardering is echter niet verwerkt, zowel niet in de 
boekhouding van Topwerk Uitzendbureau BV als ook niet bij Topwerk Nederland BV. 
 
3c Toon aan de hand van de jaarrekening aan dat in de concept geconsolideerde 

jaarrekening 2016 met bovengenoemde herwaardering nog geen rekening is 
gehouden. 

 
3d Geef de boekingen die verwerkt hadden moeten worden voor: 

 3d1: de herwaardering per 1 januari 2016 bij Topwerk Uitzendbureau BV 

 3d2: de boeking die Topwerk Nederland BV als gevolg hiervan op 1 januari 
2016 maakt in haar enkelvoudige jaarrekening ter correctie van de deelneming 
Topwerk Uitzendbureau BV 

 
3e  Geef en bereken de aansluiting tussen de belastinglast in de geconsolideerde 

winst-en-verliesrekening en de nominale belastingdruk ad 25% op basis van 
de in de casus opgenomen gegevens. Met het effect van de herwaardering 
hoeft hierbij geen rekening te worden gehouden. 

 
3f Geef de journaalpost van de belastingverwerking zoals verwerkt in de concept 

geconsolideerde jaarrekening 2016.  
 
Als de herwaardering per 1 januari 2016 alsnog wordt verwerkt, zal ook het resultaat 
2016 wijzigen. 
 
3g Bereken het effect op het resultaat 2016, maak in uw antwoord een 

onderverdeling in effect op: Resultaat vóór belastingen en op Belastinglast. 
 
3h Geef aan welke bedragen in de geconsolideerde balans per 31 december 

2016 zullen wijzigen als gevolg van de verwerking van de herwaardering over 
2016 en bereken ook de nieuwe bedragen. 
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Vraag 4 KSF-en,  bedrijfsprocessen, PI’s, en gegevens (24 minuten) 

In de casus staan voor Topwerk Nederland  BV onder andere de volgende KSF-en 
geformuleerd: 

- Groei van omzet door werven nieuwe klanten met behoud van 
voorgeschreven marges 

- Bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

Gevraagd: 

- Beschrijf voor Topwerk Uitzendbureau BV voor de twee hierboven 
genoemde KSF-en een bedrijfsproces dat belangrijk is voor de realisatie van 
de KSF. 

- Formuleer voor dat bedrijfsproces een prestatie-indicator waarmee het succes 
van het presteren van Topwerk Nederland BV zou kunnen worden gemeten.  

- Motiveer waarom de door u beschreven indicator relevant is.  
- Geef aan welke gegevens moeten worden vastgelegd om de genoemde 

prestatie-indicator te kunnen opstellen. 

 
 
 

Vraag 5 Voorzieningen (15 minuten) 
 
In de geconsolideerde balans van Topwerk Nederland BV per 31 december 2016 is 
een voorziening opgenomen. ‘kostenvergoeding franchisenemers’. In de toelichting is 
aanvullende informatie opgenomen over deze voorziening. De voorziening is 
gevormd in 2016 voor een bedrag van € 2.000.000. 
 
5a Motiveer of deze voorziening voldoet aan de voorwaarden voor het vormen 

van een voorziening en of voldaan is aan de eisen rondom toelichting. 
 
Tijdens de controle van de jaarrekening over 2016, krijgt de accountant een 
document in handen van Topwerk Nederland BV waaruit blijkt dat er per 30 
december 2016 met een deel van de franchisenemers afspraken zijn gemaakt die 
hebben geleid tot een akkoord over de omvang van het bedrag. De omvang komt 
overeen met de berekening die is gehanteerd bij het vormen van de voorziening. Het 
gaat om een bedrag van € 450.000 voor deze groep franchisenemers dat in mei 
2017 uitbetaald zal worden. Verder is op dat moment ook duidelijk dat de overname, 
welke een van de eisen was, doorgang zal vinden. 
 

5b Geef gemotiveerd aan of deze informatie invloed heeft op de post voorziening 
‘kostenvergoeding franchisenemers’ in de jaarrekening over 2016. Als het 
antwoord ja is, geef de correctie dan in de vorm van een journaalpost weer. 
(denk ook hier aan de B voor balans en R voor resultatenrekeningpost). 
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Vraag 6 ViO (12 minuten) 

In deel 3 van de casus is onder punt 2.1 Algemeen het volgende vermeld: 
‘Bij accountantsorganisatie Enjama zijn de dossiers van oudere jaren nog niet 
digitaal vastgelegd. Om dit te realiseren is nogal wat mankracht benodigd. De directie 
van Topwerk Nederland BV stelt voor dat accountantsorganisatie Enjama een aantal 
uitzendkrachten inhuurt bij Topwerk Nederland BV. Uiteraard zal dit tegen een 
gereduceerd tarief plaatsvinden. 
 
Geef op basis van de verordening inzake onafhankelijkheid bij assurance opdrachten 
(ViO) een beschouwing of Accountantsorganisatie Enjama op dit aanbod van de 
directie van Topwerk Nederland BV kan ingaan. 
 
 

Vraag 7 Tarieven  (12 minuten) 

De accountant heeft in de managementletter gesteld dat geen systematische 

nacalculatie en verschillenanalyse plaatsvindt van de tarieven die in rekening worden 

gebracht aan klanten voor uitzendkrachten. 

Gevraagd: 

7a Beschrijf kort twee beheersingsrisico’s die ontstaan door het ontbreken van 

nacalculatie van de tarieven.  

7b Beschrijf een goede procedure voor nacalculatie en verschillenanalyse van 
tarieven van de uitzendkrachten met een nul-uren contract. 

 

 

Einde Ochtendzitting 


