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

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1    20 minuten 

Vraag 2    30 minuten 

Vraag 3    25 minuten 

Vraag 4    35 minuten 

Vraag 5    20 minuten 

Vraag 6    20 minuten 

Totaal   150 minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (20 minuten) 

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

ning 2012 van Audit Franchise Company Holland: 

1.1 vorderingen op klanten en  

1.2 kosten van uitbesteed werk en andere kosten, 

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 controledoelstellingen). 

 

 

Vraag 2 Risicoanalyse (30 minuten) 

2.1 Noem drie belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het opstellen 
van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2012 van Audit Fran-
chise Company Holland Holding B.V. Geef hierbij aan welke fout als gevolg van elk 
genoemd risico kan ontstaan in de jaarrekening. Het generieke risico inzake de hoge 
mate van automatisering mag niet worden genoemd. 

 

2.2 Geef voor ieder bij vraag 2.1 genoemd risico twee specifieke maatregelen van interne 
beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 

 

2.3 Beargumenteer voor alle bij vraag 2.1 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 NV COS 315 in paragraaf 28 onder a-f genoemde punten het significante 

risico valt. 

 

Vraag 3 Indicatoren (25 minuten) 

In artikel 12 van de BTA staat ‘Alvorens een accountantsorganisatie een opdracht tot het 

uitvoeren van een wettelijke controle aanvaardt of continueert, beoordeelt zij of zij beschikt 

over de benodigde vakbekwame medewerkers, tijd en middelen om de wettelijke controle 

naar behoren uit te voeren.’ 

Gevraagd  
Noem voor elk van de vier aspecten: 

1. ‘de beschikking hebben over de voldoende medewerkers’, 
2. ‘medewerkers beschikken over de benodigde vakbekwaamheid’, 
3. ‘medewerkers krijgen voldoende tijd om het werk te doen’ en 
4. ‘medewerkers krijgen de beschikking over voldoende middelen om het werk te doen’ 

1 indicator op basis waarvan de directie de naleving van artikel 12 van de BTA kan beoorde-
len. De gevraagde vier prestatie-indicatoren moeten meetbaar zijn en dus vergeleken kun-
nen worden met een norm. 
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Vraag 4 Materiële vaste activa (35 minuten) 

Eens in de vijf jaar vindt groot onderhoud plaats aan de verbouwingen en inrichtingen van de 

gehuurde panden. Alle panden van AFCH worden dan gelijktijdig aangepast aan het nieuwe 

logo, design, kleurzetting en uitstraling. Op 1 januari 2012 is groot onderhoud afgerond voor 

een bedrag van € 500.000. De verkrijgingsprijzen van de verbouwings- en inrichtingskosten 

bedroegen 31 december 2011 € 10.000.000. De ondernemingsleiding verwacht dat de kos-

ten van het volgende groot onderhoud gelijk zullen zijn aan de kosten van groot onderhoud 

van 1 januari 2012. 

Direct na afronding van dit onderhoud heeft de ondernemingsleiding besloten de wijze van 

afschrijven aan te passen van lineaire methode op basis van historische kostprijs met een 

voorziening groot onderhoud, naar de componentenmethode. Voor de bepaling van de jaar-

lijkse afschrijving merkt AFCH op moment van wijziging de geraamde kosten van dit groot 

onderhoud als een afzonderlijke component van de verbouwings- en inrichtingskosten aan. 

Het afschrijvingspercentage op de verbouwings- en inrichtingskosten blijft 10% en het af-

schrijvingspercentage van de component groot onderhoud is 20%, en de restwaarde is voor 

beide componenten nihil. Deze gewijzigde methode is verwerkt in de (concept)jaarrekening 

op balansdatum. De ondernemingsleiding is er daarbij van uit gegaan dat sprake is van een 

schattingswijziging. Fiscaal blijft de lineaire methode van toepassing. 

Gevraagd: 

4.1 Is het uitgangspunt van de ondernemingsleiding dat hier sprake is van een schat-

tingswijziging juist? Motiveer uw antwoord. 

 

4.2 Ga uit van toepassing van de methode van lineaire afschrijving op basis van histori-

sche kostprijs, met een voorziening groot onderhoud, voor: 

 de afschrijving van verbouwings- en inrichtingskosten, 

 de kosten van groot onderhoud en, 

 de verwerking van de onderhoudsfactuur. 

Houd indien nodig rekening met het effect van vennootschapsbelasting. 

 

4.2.1 Geef de berekening van de bedragen van bovenstaande punten. 

 

4.2.2 Geef de journaalposten van bovenstaande punten. 

 

4.3 Ga uit van toepassing van de componentenmethode (zonder voorziening groot on-

derhoud), voor: 

 de afschrijving van verbouwings- en inrichtingskosten, 

 de kosten van groot onderhoud en, 

 de verwerking van de onderhoudsfactuur. 

Houd indien nodig rekening met het effect van vennootschapsbelasting. 

 

4.3.1 Geef de berekening van de bedragen van bovenstaande punten. 

 

4.3.2 Geef de journaalposten van bovenstaande punten. 
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Vraag 5: Werkzaamheden en VGC (20 minuten) 

Zie casustekst 2.5 Organisatie vestigingen. De werkzaamheden die AFCH uitvoert betreffen 
onder meer:  

 administratieve ondersteuning; 

 ondersteuning op automatiseringsgebied. 

Deze werkzaamheden worden veelal bij zowel kleine als grote klanten uitgevoerd waarvoor 

ook de controle of het samenstellen van de jaarrekening plaatsvindt. 

Gevraagd: 

Geef beargumenteerd aan in hoeverre u hierin een mogelijke bedreiging ziet van zowel de 

VGC als de NVO. 

 

 

Vraag 6 Voorzieningen (20 minuten) 

AFCH heeft in haar (concept)jaarrekeningen voorzieningen gevormd tegen verplichtingen 

waarvan op balansdatum niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan.  

 

Gevraagd: 

6.1 Pensioenvoorziening: 

6.1.1. Hoe kan de pensioenregeling met de medewerkers van AFCH worden gekwalificeerd 

volgens de RJ-richtlijnen? 

 

6.1.2 Indien de dekkingsgraad bij de pensioenuitvoerder per balansdatum is gedaald tot 

105% van de toezeggingen moet AFCH volgens de RJ-richtlijnen dan een voorzie-

ning treffen voor het tekort? Motiveer uw antwoord. 

 

AFCH is geconfronteerd met een claim inzake een jaarrekening 2011 van vakantiepark 

Blauwe Stad BV, waar bij op 3 april 2012 een controleverklaring is afgegeven. De claim, ge-

dateerd op 11 januari 2013, wordt betwist en AFCH heeft een beroepsaansprakelijkheids-

verzekering afgesloten. De claim is ingediend omdat volgens de eiser in de jaarrekening 

2011 ten onrechte geen afwaardering heeft plaatsgevonden naar lagere bedrijfswaarde. De 

jurist van de verzekeringsmaatschappij heeft aangegeven dat de kans op een toewijzing van 

de claim meer waarschijnlijk is dan niet. De hoogte van de ingediende claim bedroeg € 

1.200.000. Omdat de claim na het afsluiten van de administratie is ontvangen heeft de lei-

ding deze niet in de jaarrekening 2012 verantwoord. 

 

6.2 Overige voorzieningen: 

6.2.1. Heeft de leiding van AFCH juist gehandeld door de claim niet op te nemen in de jaar-

rekening 2012? Motiveer uw antwoord. 

 

6.2.2. Geef gemotiveerd aan of de hoogte van de claim mag worden gesaldeerd met de 

vordering op de verzekeringsmaatschappij. 

 

 

Einde ochtenddeel 


