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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  
 
 
 
 
Secretariaat:  
Postbus 5171 
6802 ED   Arnhem 
Tel.: 026-3691075 
06-53563467 
 

                                               

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen GSG BV 
 

voor de 
 

middagzitting van 14.00 – 16.30 uur 
 
Samenstellers  : Redactiecommissie OAT 
 
Datum  : 3 Juni 2014  
 
Aantal bladzijden : 3, inclusief dit voorblad  
 
Toegestane literatuur : 
 
- Handboek 2013 Deloitte of Handboek 2013 E&Y of KPMG Jaarboek 2012/2013 
- 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) 
 
 
 
 
Suggestie tijdsverdeling : 
 
 aantal 
 minuten 
Vraag 1 18   
Vraag 2a 50 
Vraag 2b 32 
Vraag 3 25 
Vraag 4   25 
Totaal           150 
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Vraag 1 VGBA en ViO (18 minuten) 
In deel 3 van de casus is aangegeven dat Jan Smit RA is gevraagd te adviseren bij 
de verdere ontwikkeling en implementatie van de ICT-projecten.  
 
Geef gemotiveerd aan of Jan Smit RA op grond van de VGBA en ViO (of op grond 
van de VGC en NVO als u de oude regels gebruikt) mag adviseren bij de verdere 
ontwikkeling en implementatie van de ICT-projecten. Besteed bij uw uitwerking 
uitsluitend  aandacht aan: 

- Fundamentele beginselen 
- Bedreigingen  
- Waarborgen 
- Conclusie 

 

Vraag 2a AO/IB rond het personeelsproces (50 minute n) 

Geef een beschrijving van de AO/IB rond het personeelsproces bij Schoonmaak BV 
zoals die er uit zou moeten zien. Besteed in uw uitwerking aandacht aan: 

 
a. Vereiste controletechnische functiescheiding voor het verkrijgen van 

betrouwbare verantwoordingsinformatie over het personeelsproces  
b. Automatisering  

• Beschrijf vier general controls met daarbij het doel van de maatregelen  
• Beschrijf concreet ingevuld drie application controls die moeten worden 

opgenomen in het urenregistratiesysteem  
c. Het proces aannemen van personeel  
d. Het proces personeelsplanning  
e. Procedures rond de urenregistratie door het personeel  
f. Procedures rond beoordeling van het personeel en het schoonmaakwerk  
g. Het proces salarisberekening en -betaling  
h. Interne controle bij de beschreven processen door het hoofd van de 

administratie. 
 
 
Vraag 2b  Controle van het Personeelsproces  (32 mi nuten)  
 
Hoe controleert de accountant het personeelsproces? Besteed bij uw uitwerking 
uitsluitend aandacht aan de volgende aspecten: 

• Doelstelling van de controle 
• Toetsing van de werking van de geprogrammeerde controles in het 

urenregistratiesysteem. Beschrijf twee geprogrammeerde controles die de 
accountant met behulp van testgevallen zal controleren 

• Cijferbeoordeling 
• Overige gegevensgerichte controlewerkzaamheden 

Bij de beschrijving van deze werkzaamheden dient rekening te worden 
gehouden met hetgeen in de casus in deel 3 is vermeld over de urenregistratie 

• Controle naleving rubricering, presentatie en toelichting in de jaarrekening 
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Vraag 3 Belastingen  (25 minuten) 

Aan de voorziening latente belasting in de geconsolideerde balans liggen twee 
ontstaansoorzaken met betrekking tot materiële vaste activa ten grondslag. De 
geconsolideerde conceptjaarrekening 2013 van Schoonmaak BV bevat aanwijzingen 
voor deze twee oorzaken van tijdelijke verschillen tussen bedrijfseconomische en 
fiscale waardering. 
 
Vraag 3a 
Geef een splitsing van de voorziening latente belasting eind 2013 van € 98.000. 
Vermeld oorzaak en bijbehorende bedrag van de belastinglatentie. 
 
Vraag 3b 
Geef een onderbouwing inclusief berekening van de mutatie van € 15.000 in de 
voorziening latente belasting in 2013. 
 
Vraag 3c 
Geef in journaalpostvorm de wijze waarop Schoonmaak BV de verschuldigde 
vennootschapsbelasting over 2013 in haar geconsolideerde jaarrekening 2013 heeft 
verwerkt. Geef bij elke post aan of het een balanspost (B) of een resultaatpost (WV) 
betreft. 
 
Vraag 3d 
Geef in bedragen en percentages de aansluiting tussen de effectieve belastingdruk 
en die op basis van het toepasselijke belastingtarief. 
 
 

Vraag 4 Kasstroomoverzicht  (25 minuten) 

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht toont onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten in 2013 de post Betaalde vennootschapsbelasting € 1.841.000 negatief. 
 
Vraag 4a 
Beredeneer dat Schoonmaak BV voor het bedrag van € 1.841.000 een onjuiste 
omschrijving gebruikt. 
 
Vraag 4b 
Bereken de feitelijk in 2013 door Schoonmaak BV en haar geconsolideerde 
deelnemingen per saldo betaalde vennootschapsbelasting. 
 
Vraag 4c 
Motiveer dat de rechtstreekse vermogensmutatie als onderdeel van kasstroom uit 
operationele activiteiten in 2012 ad € 965.000 in strijd met de RJ als mutatie in het 
kasstroomoverzicht is opgenomen. 
 
Vraag 4d 
Geef een mogelijk argument van Schoonmaak BV om in het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht de kortlopende schuld aan kredietinstellingen als onderdeel van 
het middelenbegrip te beschouwen. 


