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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  
 
 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  
 

Hercules Bouw Groep 
 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 
 

 
 
Samenstellers  : Redactiecommissie OAT 
 
Datum  : 2 juni 2015 
 
 
Toegestane literatuur : 
 
- Handboek 2014 Deloitte of Handboek 2014 E&Y of KPMG Jaarboek 2013/2014 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 
- VGBA per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- ViO per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- WWFT(mits ingebonden of in mapje) 
 
 

Tijdsindicatie in minuten per vraag  
vraag 1 15 
vraag 2 31 
vraag 3 17 
vraag 4   9 
vraag 5 38 
vraag 6 24 
vraag 7 16 
          150 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 
 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2014 van Hercules Bouw Holding NV: 

- De post vorderingen op aandeelhouders die onder Financiële vaste activa 
staat; 
- De post kredietinstellingen die onder de Kortlopende schulden staat; 

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 (31 minuten) 
 
2a De Hercules Bouw Groep verkeert zoals beschreven in een slechte financiële 

positie. Noem drie  verschillende belangrijke (inherente) risico’s die de 
accountant betrekt bij het opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de 
jaarrekeningcontrole 2014 van Hercules Projectontwikkeling  BV uitgaande 
van de meest waarschijnlijke tendentie als gevolg van deze slechte financiële 
situatie. Geef voor elk van de hieronder genoemde onderdelen uit paragraaf 3.2 
(Hercules Projectontwikkeling BV ) gemotiveerd één (inherent) risico, 
rekening houdend met de meest waarschijnlijke tendentie. 

 
1. Verkoop: bouwopdrachten uitgevoerd voor derden 
2. Verkoop: projecten voor eigen rekening  
3. Uitvoering/ Kwaliteitscontrole 

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

maatregelen van interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of 
beperkt. 

 
2c Beargumenteer voor één van de bij vraag 2a beschreven risico’s of er sprake 

is van een significant risico.  
 
 
Vraag 3 Kasstroomoverzicht (17 minuten)  

 
3a    Geef gemotiveerd aan of het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

directe of de indirecte methode. 
 

3b    Het kasstroomoverzicht begint met het resultaat na belastingen. Dit is niet in 
overeenstemming met de voorkeur van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving. Geef aan met welke post het kasstroomoverzicht begint bij 
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toepassing van de in vraag 3a bedoelde methode volgens de voorkeur van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

 
In het kasstroomoverzicht is niet opgenomen welk bedrag er aan winstbelasting is 
betaald of ontvangen. 
 
3c    Geef de berekening van het in 2014 betaalde of ontvangen bedrag aan 

winstbelasting. 
 
 

Vraag 4 Uitkeerbaarheid eigen vermogen (9 minuten) 
 
Bepaal de omvang van het uitkeerbare vermogen van Hercules Bouw Holding NV op 
grond van de balans per 31 december 2014.  
 
 
Vraag 5 Bestuurlijke informatieverzorging met betre kking tot de onderhanden 
projecten van Hercules Projectontwikkeling BV (38 m inuten) 

Ga er bij de beantwoording van vraag 5 vanuit dat de continuïteit van Hercules 
Projectontwikkeling BV niet onder druk staat en een passend stelsel van interne 
controlemaatregelen mogelijk is.  

5a  Noem vijf risico’s ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verantwoording 
van de onderhanden projecten. 

5b Noem vier belangrijke punten waarover de directie van Hercules 
Projectontwikkeling BV informatie wil ontvangen ten aanzien van de 
onderhanden projecten.  

 
5c  Welke functiescheiding is vereist voor een betrouwbare verantwoording van de 

onderhanden projecten? Noem: 
  - de relevante afdelingen 

- taken van de afdeling 
- aard van de afdeling (beschikkend, bewarend, uitvoerend, registerend dan 

wel controlerend) 
 
5d  Geef drie relevante verbandscontroles met betrekking tot de onderhanden 

projecten. 
 
5e Geef drie overige controles met betrekking tot de onderhanden projecten zoals 

die door het hoofd administratie dienen te worden uitgevoerd.  
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Vraag 6 Onderhanden projecten in opdracht van derde n (24 minuten) 
 
Volgens de waarderingsgrondslagen worden de onderhanden projecten in opdracht 
van derden gewaardeerd tegen kostprijs plus de tot dan toe opgenomen winst, naar 
rato van de voortgang van het project, gecorrigeerd voor  verwachte verliezen en 
verminderd met gefactureerde termijnen. 
 
6a  Leg uit waarom Hercules Bouw Holding NV in de geconsolideerde winst-en-

verliesrekening als afzonderlijk onderdeel van de bedrijfsopbrengsten de post 
“mutatie onderhanden projecten” opneemt. 

 
In de toelichting op de Overige vorderingen en de Overlopende passiva zijn 
bedragen opgenomen wegens Nog te declareren termijnen respectievelijk Nog te 
betalen kosten voor afgesloten projecten. 
 
6b  Leg uit wat de aard is van deze twee posten. 

 
Hercules Bouw Holding NV past voor de presentatie van de Onderhanden projecten 
in de balans een methode toe die niet de voorkeur heeft van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving. 
 
6c Bereken de solvabiliteitsratio (Eigen vermogen als percentage van het 

balanstotaal), zowel voor de door Hercules Bouw Holding NV gepresenteerde 
geconsolideerde balans per 31 december 2014 als in het geval dat Hercules 
Bouw Holding NV de voorkeursmethode van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving zou toepassen. 

 
 
Vraag 7 VGBA en Onafhankelijkheid (16 minuten)  
 
In deel 2, punt 2.2 van de casus is aangegeven dat de Raad van Bestuur van 
Hercules Bouw Holding NV medio 2014 R. de Vreede RA heeft gevraagd hen te 
adviseren over de waardebepaling van de materiële deelneming Hercules 
Infrastructuur BV en te overleggen met potentiële kopers over de verkoop van 
Hercules Infrastructuur BV. 
 
Gevraagd: 
 
Geef gemotiveerd en gestructureerd aan op basis van de VGBA en ViO of 
R.de Vreede RA, als verantwoordelijk controlerend accountant, mag adviseren over 
de waardebepaling en overleggen met potentiele kopers over de verkoop van 
Hercules Infrastructuur BV. 
 


