
 1 

 
 
Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Postbus 90116 

4800 RA  Breda 

Tel.: (076) 525 06 79 

Fax: (076) 525 03 98 

 

                                               

  LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen voor de 

 

ochtendzitting van 10.30 – 13.00 uur 

 

 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 5 juni 2012 

 

Aantal bladzijden: 5  

 
Toegestane literatuur: 

- Handboek 2011 Deloitte of Handboek 2011 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 30  minuten 

Vraag 3 30  minuten 

Vraag 4 45  minuten 

Vraag 5 10  minuten 

Vraag 6 20  minuten___________________________ 

Totaal           150   minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vragen ochtendzitting  Real Estate Care BV  

 

Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 min.) 
 

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

ning 2010 van Real Estate Care BV: 

- Handelsdebiteuren  

- Personeelskosten  

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 controledoelstellingen). 

 

 

Vraag 2 Risicoanalyse (30 min.) 

 

a. Noem drie belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het opstellen van  
zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2010 van de Real Estate Care 
BV.  Besteed bij de beantwoording van deze vraag alleen aandacht aan het onder-
deel Exploitatie restaurants van REC Catering BV in 2.2.1 van de casus. Geef hierbij 
aan welke fout als gevolg van elk genoemd risico kan ontstaan in de jaarrekening. 

 

b. Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd risico twee specifieke maatregelen van interne 
beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 

 

NV COS 315 stelt in paragraaf 28 het volgende: “Bij het toepassen van oordeelsvorming 

over welke risico’s tevens significante risico’s zijn dient de accountant een zestal punten in 

aanmerking  te nemen”, zoals verder uiteengezet in de punten a-f van paragraaf 28. 

 

c. Beargumenteer voor één van de bij 2a beschreven risico’s waarom dit tevens een signifi-

cant risico is. Geef daarbij tevens aan onder welke van de in paragraaf 28 onder a-f ge-
noemde punten het significante risico valt. 

 

 

Vraag 3 Terugneming bijzondere waardevermindering (30 min.) 

 

NB: geef bij journaalposten steeds aan of de gebruikte rekening een balans (B) - of een 

winst-en-verliesrekening (WV)post is. 

 

Eind 2008 is een bijzondere waardevermindering op de post Gebouwen geboekt. In teruglo-

pende bedrijfsactiviteiten en daardoor onderbezetting van diverse opslagruimtes in België 

zag de directie een indicatie voor een onderzoek naar een mogelijke bijzondere waardever-

mindering.  
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De gegevens per eind 2008 waarover de directie beschikte, luiden als volgt: 

- boekwaarde opslagruimtes: € 2.250.000. Resterende gebruiksduur 15 jaar en  

  een restwaarde van nihil; 

- opbrengstwaarde € 1.800.000; 

- bedrijfswaarde € 1.200.000 

 

a. Geef een gemotiveerde berekening van de omvang van de bijzondere waardeverminde-

ring die eind 2008 op de post Gebouwen geboekt is. 

 

De bijzondere waardevermindering per eind 2008 wordt fiscaal niet geaccepteerd: hanteer 

voor de berekening van het belastingeffect een tarief van 25%. 

 

b. Geef de journaalposten van de bijzondere waardevermindering én het belastingeffect per 

eind 2008. 

 

Door de overname in 2010 van de Belgische Luykx Group zullen de opslagruimtes echter 

weer volop benut kunnen worden. De directie ziet in dit sterk verbeterde commerciële per-

spectief aanleiding te onderzoeken of de in 2008 verwerkte bijzondere waardevermindering 

moet worden teruggenomen.  

De gegevens per eind 2010 luiden als volgt: 

- boekwaarde opslagruimtes: € 1.560.000 (er zijn vanaf 2008 geen andere mutaties in de 

  boekwaarde geweest dan afschrijvingen); 

- opbrengstwaarde: € 1.650.000; 

- jaarlijkse kasstroom 2011 t/m  2015 : € 400.000 p.j. en een eindwaarde 2015  

  van  € 800.000;  

- de jaarlijkse kasstromen en de eindwaarde worden geacht einde van het jaar te leiden tot 

  een ingaande kasstroom; de disconteringsvoet is 8%. 

NB:  de contante waarde van een jaarlijkse kasstroom van € 1 te vervallen einde van het jaar 

        gedurende 5 jaar tegen 8% verdisconteerd bedraagt € 3,99271.  

 

Nadat de vereiste berekeningen gemaakt zijn besluit de directie tot een terugneming van de 

eind 2008 geboekte waardevermindering. Zoals uit de conceptjaarrekening 2010 blijkt, be-

draagt de omvang van de terugneming € 582.000. Dit bedrag bestaat uit het volledige ver-

schil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde van de opslagruimtes per eind 

2010.  

 

c. Voer de door de directie gemaakte berekening uit die resulteert in een terugneming van  

€ 582.000 (afgerond). 

 

De extern accountant is het niet eens met de omvang van de terugneming. Hij baseert zich 

hierbij op de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ). 

 

d. Geef een beschrijving van het bezwaar dat de accountant op grond van de RJ maakt. 

 

e. Bereken de omvang van de terugneming conform de RJ. 

 

 

 



 4 

 

Vraag 4 Beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne  

   Beheersingsmaatregelen van REC Bouw en Onderhoud BV (45 min.)  

 

Gevraagd: Geef voor de afdeling nieuwbouw en onderhoud van REC Bouw en Onderhoud 

BV een beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing inzake de vol-
ledigheid van de opbrengsten van de nieuwbouw. 
 

Besteed hierbij in uw uitwerking uitsluitend aandacht aan:  

 

a. Typologie 

b. Aanknopingspunten 

c. Attentiepunten 

d. Begroting 

e. Richtlijnen 

f. Functiescheiding 

g. Automatisering 

h. Processen 

 Offerteprocedure nieuwbouwopdrachten 

 Contractprocedure nieuwbouwopdrachten 

 Werkvoorbereiding en Planning 

 Uitvoering 

 Administratieve verwerking van de uren 

 Administratieve verwerking van het materiaalverbruik 

 Facturering. 

 

 

Vraag 5 ERP Systeem (10 min.) 

 

 

De REC groep maakt gebruik van een ERP systeem. Het hoofd automatisering is gevraagd  

een presentatie te maken om de voordelen van een ERP systeem duidelijk te maken aan de 

leiding van Luykx BVBA.  

Tot op heden heeft het hoofd automatisering niet meer genoteerd dan: 

  “DE 4 VOORDELEN VAN EEN ERP SYSTEEM ZIJN:” 

 

Gevraagd: maak deze presentatie af. Beschrijf 4 voordelen van het gebruik van een  ERP 

systeem door de REC groep. 

 

 

Vraag 6 Belastingen  (20 min.) 

 

NB:  

 geef bij journaalposten steeds aan of de gebruikte rekening een balans (B) - of een 

winst-en-verliesrekening (WV)post is; 

 u hoeft geen rekening te houden met de uitwerkingen van vraag 3. 
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a. Geef de journaalpost van de belastingverwerking in de geconsolideerde jaarrekening 

2010 van de REC Groep. 

 

 

b. Noem twee mogelijke redenen voor het (deels) niet gesaldeerd opnemen van de latente 

belastingvorderingen en de voorziening voor belastingen. 

 

In de toelichting (nr.2) op de post Financiële Vaste Activa wordt melding gemaakt van het 

niet in de balans opnemen van de rechten op voorwaartse verliescompensatie bij een Engel-

se groepsmaatschappij. 

 

c. Bespreek in het algemeen een mogelijke reden voor het niet in de balans opnemen van 

de rechten op voorwaartse verliescompensatie. 

 

Stel dat tijdens het opmaken van de jaarrekening wordt besloten de betreffende rechten op 

voorwaartse verliescompensatie bij de Engelse groepsmaatschappij alsnog in de geconsoli-

deerde balans per 31 december 2010 op te nemen. 

Verdere gegevens: 

- wisselkoers eind 2007: 1 Britse Pond (GBP) = 1,4791 Euro 

- wisselkoers eind 2010: 1 Britse Pond (GBP) = 1,1678 Euro 

- corporation tax tarief (te vergelijken met Nederlandse vennootschapsbelasting) = 28% 

 

d. Stel de journaalpost samen van de verwerking van dit besluit in de geconsolideerde jaar-

rekening 2010 van de REC Groep. 

 

 


