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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen IPEM Holding BV 

 

voor de 

 

ochtendzitting van 10.30 – 13.00 uur 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 15 januari 2013 

Aantal bladzijden: 4, inclusief dit voorblad  

 

Toegestane literatuur: 

 

- Handboek 2012 Deloitte of Handboek 2012 E&Y of KPMG Jaarboek 2011/2012 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 

 

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1  15 minuten 

Vraag 2  34 minuten 

Vraag 3  39 minuten 

Vraag 4  12 minuten 

Vraag 5  36 minuten 

Vraag 6  14 minuten 

Totaal                    150 minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 

 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde conceptjaarreke-

ning 2011 van IPEM Holding BV: 

- Overige voorzieningen 

- Netto-omzet 

waarom deze qua aard, samenstelling en/of grootte van de post een potentieel risicogebied 

vormen voor de accountantscontrole. Schenk hierbij 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 (34 minuten) 

2a Noem drie belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het opstellen 

van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2011 van IPEM Hol-

ding BV. Besteed bij de beantwoording van deze vraag alleen aandacht aan het 

onderdeel 2.2.1 Infrastructuur BV. Geef hierbij aan welke fout als gevolg van elk 

genoemd risico kan ontstaan in de jaarrekening. Risico ’s rond de automatisering mo-

gen niet worden genoemd. 

 

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

beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 

 

NV COS 315 geeft in paragraaf 28 aan dat bij het toepassen van oordeelsvorming over wel-

ke risico’s significante risico’s zijn de accountant een zestal punten in aanmerking dient te 

nemen, zoals verder uiteengezet in de punten a tot en met f van paragraaf 28. 

 

2c Beargumenteer voor alle bij vraag 2a beschreven risico's of sprake is van een signifi-

cant risico. Geef in het geval dat sprake is van een significant risico aan onder welke 

van de in paragraaf 28 onder a tot en met f genoemde punten het significante risico 

valt. 

 

 

Vraag 3 Kapitaalbelangen en consolidatie (39 minuten) 

 

3a Beredeneer, uitsluitend aan de hand van de verstrekte gegevens dat IPEM Holding 

BV rechtstreeks en/of middellijk in het bezit is van deelnemingen die worden gewaar-

deerd tegen verkrijgingsprijs. 

 

3b Geef een mogelijke achtergrond van de mutatie Correctie goodwill deelneming ad  

€ 160.000 in de verloopoverzichten Immateriële vaste activa en Niet-geconsolideerde 

deelnemingen als onderdeel van de toelichting op de enkelvoudige balans per 31 de-

cember 2011. 
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In 2011 heeft de IPEM groep één of meer deelnemingen verworven tegen contante betaling. 

 

3c   Bereken, uitsluitend met behulp van de verstrekte gegevens in de jaarrekeningen, 

welk bedrag aan goodwill daadwerkelijk in 2011 heeft geleid tot een uitgaande kas-

stroom. 

 

3d  Geef de achtergrond van de post Aandeel van derden in groepsvermogen ad  

€ 2.713.000 in de geconsolideerde balans per 31 december 2011. 

 

3e   Noem drie mogelijke oorzaken van de toename van de post Aandeel van derden in 

groepsvermogen van € 1.201.000 eind 2010 tot € 2.713.000 eind 2011. Baseer u uit-

sluitend op de verstrekte gegevens in de jaarrekening. 

 

3f  Beoordeel op grond van de wet- en regelgeving de toelaatbaarheid van de door IPEM 

Holding BV gekozen rubricering én waardering van de – gesaldeerde – post Niet-

geconsolideerde deelnemingen in de rubriek Financiële vaste activa die is opgeno-

men in de geconsolideerde balans per 31 december 2011. 

 

 

Vraag 4 Eigen vermogen (12 minuten) 

 

4a  Beoordeel op grond van wet- en regelgeving de door IPEM Holding BV gekozen wijze 

van presentatie van (valuta)omrekeningsverschillen in het eigen vermogen. 

 

4b  Zet gemotiveerd uiteen welke andere wettelijke reserve in principe zou moeten wor-

den gevormd als onderdeel van het eigen vermogen eind 2011 van IPEM Holding BV. 

Maak voor de beantwoording van de vraag uitsluitend gebruik van de verstrekte ge-

gevens in de enkelvoudige jaarrekening 2011 van IPEM Holding BV. 

 

 

Vraag 5 Ontwikkeling bij Materieel BV (36 minuten) 

Beschrijf de administratieve organisatie en interne beheersing met betrekking tot de ontwik-

keling van vernieuwingen aan transportmiddelen, machines en installaties. 

Besteed in uw uitwerking aandacht aan: 

- Typologie 

- Risico’s ofwel Attentiepunten 

- Begrotingen en tarieven 

- Procedures rondom ontwikkeling en keuring van vernieuwingen aan transportmidde-

len, machines en installaties: 

o Aanvraag van ontwikkelprojecten 

o Gedetailleerde voorcalculatie en inkoop 

o Uitvoering 

o Keuring 

o Voortgangscontrole 

o Besluit ingebruikname 

o Controlewerkzaamheden waaronder nacalculatie 

 

Besteed in de procedures specifiek aandacht aan functiescheiding en application controls. 
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Vraag 6 IPEM Venezuela  (14 minuten) 

In deel 3 van de casus is aangegeven dat de controle van de jaarrekening van IPEM Vene-

zuela, een materiële deelneming van IPEM Holding BV, door een lokaal accountantskantoor 

wordt uitgevoerd. Peter Zand, groepsaccountant van IPEM Holding BV, is verantwoordelijk 

voor de af te geven controleverklaring bij de jaarrekening van IPEM Holding BV. De controle 

van IPEM Venezuela wordt uitgevoerd door een lokale accountant.  

Peter Zand ontvangt van de lokale accountant kort voor de afronding van zijn eigen contro-

lewerkzaamheden de uitkomsten van de controle van IPEM Venezuela.  

De lokale accountant heeft bij de jaarrekening 2011 van IPEM Venezuela een afkeurende 

controleverklaring afgegeven, omdat het management aldaar geen voorziening wilde opne-

men voor nog lopende verliesgevende projecten.  

 

6a Geef gemotiveerd aan of en zo ja welke consequenties dit zou kunnen hebben voor 

de door Trustful af te geven controleverklaring bij de jaarrekening 2011 van IPEM 

Holding BV. 

 

6b Mag de groepsaccountant Peter Zand in zijn controleverklaring van IPEM Holding BV 

verwijzen naar de lokale accountant van IPEM Venezuela? Motiveer uw antwoord. 

 

 

Einde ochtendzitting 

 

 


