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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen Audit Franchise Company Holland Holding BV 

 

voor de 

 

middagzitting van 14.00 – 16.30 uur 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 4 juni 2013 

Aantal bladzijden: 4, inclusief dit voorblad  

 
Toegestane literatuur: 

 
- Handboek 2012 Deloitte of Handboek 2012 E&Y of KPMG Jaarboek 2012/2013 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 
 

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1  60 minuten 

Vraag 2  35 minuten 

Vraag 3  30 minuten 

Vraag 4  10 minuten 

Vraag 5  15 minuten 

Totaal                    150 minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Beschrijving opbrengstverantwoording (60 minuten) 

Gevraagd: 

Beschrijf met betrekking tot controle-opdrachten de administratieve organisatie gericht op de 

volledigheid van de opbrengstverantwoording. Hanteer daarbij het volgende antwoordmodel: 

A Risico-analyse (circa 5 minuten) 

1 Benoem de typologie. 

2 Benoem de twee belangrijkste attentiepunten. 

B Primaire vastleggingen (circa 30 minuten) 

Volg in uw verdere antwoord de hierna in de tijd gefaseerde werkzaamheden:  

3 Autoriseren van de uurtarieven door de directie. 

4 Vaststellen ‘In the shop time’ van medewerkers en ZZP’ers door HRM. 

5 Uitbrengen offertes en afsluiten overeenkomsten door de partners en de 
controleleiders. 

6 Vaststellen van controleplannen en werkprogramma’s door de controleleiders. 
7 Uitvoeren van controlewerkzaamheden bij de klanten en verstrekken van werkver-

antwoordingen door de controlemedewerkers. 

8 Bewaken van de voortgang van de verrichte controlewerkzaamheden en het 
verzorgen van de facturering aan de klanten door de controleleiders. 

C Controlewerkzaamheden (circa 25 minuten) 

9 Verrichten van materiële verbandscontroles en cijferbeoordelingen door controlling. 

 
 

Vraag 2 Personeelsopties (35 minuten) 

Aan een 40-tal talentvolle medewerkers van AFCH zijn op 1 januari 2012 aandelenopties 

toegekend die recht geven op 250 gecertificeerde aandelen tegen € 78 per aandeel. De op-

ties kunnen op 31 december 2014 worden uitgeoefend waardoor de medewerkers in het be-

zit komen van gecertificeerde aandelen. De certificaten van aandelen worden bij uitoefening 

op 31 december 2014 uitgegeven. Uitoefening door middel van afwikkeling in geld is niet 

mogelijk. Jaarlijks wordt op 31 december met behulp van waarderingsmodellen de uitoefen-

prijs vastgesteld. Op 1 januari 2012 was van elke optie de uitoefenprijs en de reële waarde 

gelijk aan € 78, en de nominale waarde van het onderliggende gecertificeerde aandeel gelijk 

aan € 26. Vanwege de tegenvallende resultaten over 2012 is de waarde op 31 december 

2012 gedaald naar € 70 maar naar verwachting zal de waarde op 31 december 2013 € 84 

bedragen en op 31 december 2014 € 100. De optieregeling is nog niet verwerkt in de con-

cept-jaarrekening 2012.  

In de beantwoording van de vraagstelling mag worden afgezien van vennootschapsbelas-

ting. 

Gevraagd: 

2.1 Welke twee waarderingsmethoden staan AFCH volgens de RJ-richtlijnen ter beschik-

king voor verwerking van de opties op gecertificeerde aandelen in de jaarrekening 

van 2012? 

 

2.2 Hoe wordt de waarde van de aandelenopties volgens beide methoden bepaald, in-

dien geen sprake is van prestatiegerelateerde voorwaarden? 

 

2.3 Stel dat de actuele waarde per optie van 250 gecertificeerde aandelen op 1 januari 

2012 gelijk is aan € 1.000, en dat AFCH deze waarde hanteert. Geef de journaalpost 
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van de toekenning van de opties op 1 januari 2012, en de journaalpost van de uitoe-

fening op 31 december 2014. 

 

2.4 Geef de berekening van de waarde van de opties op 31 december 2012, op 31 de-

cember 2013 en op 31 december 2014 indien gebruikt wordt gemaakt van de intrin-

sieke waarde. 

 

2.5 Geef de journaalposten van de verwerking van de opties in de jaarrekeningen van 

2012, 2013 en 2014 van de waarderingsmethode van het antwoord op vraag 2.4. 

 

 

Vraag 3 Controleprogramma vorderingen (30 minuten) 

Gevraagd: 

Beschrijf de controle van de balanspost vorderingen op klanten. Hierbij dient u er van uit te 

gaan dat de controle van de jaarrekening van Audit Franchise Company Holland Holding BV 

al op 15 januari 2013 afgerond dient te zijn. Besteed in uw uitwerking aandacht aan: 

- controledoelstelling; 

- risicoanalyse; 

- cijferbeoordeling; 

- overige gegevensgerichte controlewerkzaamheden inclusief verbandscontroles. 

 

 

Vraag 4 Achtergestelde lening (10 minuten) 

AFCH kent overeenkomsten van achtergestelde leningen met beroepsbeoefenaren die een 

aansluitingsovereenkomst hebben. Deze aansluitingsovereenkomst houdt in dat elke be-

roepsbeoefenaar arbeid ter beschikking stelt aan Audit Franchise Company ter uitoefening 

van het  beroep. Voor deze aansluitingsovereenkomst wordt een vergoeding uitgekeerd aan 

de partner-bv (personal holding) van de beroepsbeoefenaar. Deze beroepsbeoefenaren zijn 

tevens de aandeelhouders in het geplaatste aandelenkapitaal van Audit Franchise Company. 

Op de achtergestelde leningen wordt een jaarlijks vastgestelde rente vergoed, en de lenin-

gen zijn achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren van Audit Franchise Company. 

Gevraagd: 

4.1 Beargumenteer met behulp van RJ-richtlijnen waarom deze achtergestelde leningen 

niet tot het eigen vermogen van Audit Franchise Company Holland Holding BV kan 

behoren. 

 

4.2 Beargumenteer aan de hand van RJ-richtlijnen waarom de achtergestelde leningen 

tot het garantievermogen van Audit Franchise Company Holland Holding BV behoren 

 

4.3 Beargumenteer of het mogelijk is het garantievermogen in de balans van Audit Fran-

chise Company Holland Holding BV tot uitdrukking te brengen. 

 

 

Vraag 5 Verklaring bij jaarrekening Audit Franchise Company Holland Holding 

BV (15 minuten) 

Zie casustekst bij deel 3 Bureau Vaktechniek. Zoals gemeld hebben zowel de AFM als een 

gedupeerde klant een klacht ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle. De uitspraak 
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heeft negatief uitgepakt voor AFCH en in het bijzonder Bram Vleutenberg. Ondanks het aan-

getekende beroep is ook een claim ingediend door de gedupeerde klager. De claim is voor-

alsnog niet opgenomen door AFCH omdat enerzijds de claim wordt betwist en anderzijds 

beroep is aangetekend tegen de uitspraak inzake de schorsing. Hangende beide zaken 

wenst de directie van AFCH geen verdere ruchtbaarheid aan de zaak te geven, noch hier-

over iets in de jaarrekening te vermelden. 

 

Gevraagd: 

5.1 Geef gemotiveerd aan welke werkzaamheden u zult uitvoeren ten aanzien van de 

ingediende claim (Let op: van u wordt geen volledig controleprogramma verwacht). 

 

5.2 Geef gemotiveerd aan welke controleverklaring u zou verstrekken bij de jaarrekening 

2012 van AFCH, er van uitgaande dat u de controlerend accountant bent. Geef twee 

mogelijkheden. 

 

 

Einde middagdeel 


