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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 
 

Ochtendzitting van 10.30 – 13.00 uur 
 
Samenstellers  : Redactiecommissie OAT 
 
Datum  : 3 Juni 2014  
 
Aantal bladzijden : 4, 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 15 
Vraag 2 37 
Vraag 3 10 
Vraag 4 26  
Vraag 5 12 
Vraag 6 25 
Vraag 7   25 
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Totaal         150 

Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 
 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2013 van Schoonmaak BV: 
- Vorderingen 
- Lonen en salarissen 
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 (37 minuten) 
 
2a Noem drie  belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het 

opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2013 
van Schoonmaak BV. Geef voor elk van de hieronder genoemde paragrafen 
een (inherent) risico:  
o Marktontwikkelingen uit paragraaf 2.2  (MO)  
o Verkoop & Acquisitie uit paragraaf 2.6 (V&A) 
o Personeelszaken uit paragraaf 2.6 (PZ) 

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

interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 
 
2c Beargumenteer voor alle bij vraag 2a beschreven risico's of sprake is van een 

significant risico. Geef in het geval dat sprake is van een significant risico aan 
onder welke van de in NV COS 315 paragraaf 28 onder a tot en met f 
genoemde punten het significante risico valt. 

 
 
 

Vraag 3 Typologie Schoonmaak BV (10 minuten) 

Noem de twee betrouwbaarheidstypologieën die zijn te onderscheiden bij 
Schoonmaak BV. Neem in de motivering van uw antwoord de belangrijkste 
kenmerken en aanknopingspunten/steunpunten voor de interne controle mee. 
 
 
  



©Vereniging Hogescholen    GSG vragen ochtend  Pagina 3 
 

Vraag 4 PI’s (26 minuten) 
 
In de casus staan de volgende KSF-en geformuleerd: 

- Oprechte, betrokken en bekwame medewerkers 
- Scherp offreren, met de beperking van een minimum winstmarge 
- Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid 

 
Gevraagd: 

- Beschrijf per KSF een proces dat belangrijk is voor de realisatie van de KSF  
- Formuleer per proces een prestatie-indicator waarmee het succes van het 

presteren van Schoonmaak BV zou kunnen worden gemeten. Geef hierbij aan 
welke norm kan worden gehanteerd  

- Motiveer waarom de door u beschreven indicator relevant is.  

 

 

Vraag 5 Verklaringen (12 minuten)  

Begin 2014 heeft Schoonmaak BV een grote concurrent overgenomen. Hierdoor zal 
de omzet op het gebied van facility management verdubbelen. De overname zal 
deels in contanten per bank geschieden en deels door uitgifte van aandelen. De 
directie van Schoonmaak BV verstrekt over deze overname geen informatie in het 
jaarrapport 2013. 
 
5a Welke verantwoordelijkheid heeft de accountant voor het in het jaarrapport  

opgenomen jaarverslag en overige gegevens? 
 
5b Geef gemotiveerd aan welke soort controleverklaring de accountant bij de 

jaarrekening van 2013 afgeeft indien de directie in het jaarrapport 2013 geen 
informatie verstrekt over de overname.  

 
 
 

Vraag 6 Materiële vaste activa (25 minuten) 

Volgens de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling vormt 
Schoonmaak BV voor toekomstige kosten van groot onderhoud geen voorziening, 
maar verantwoordt deze kosten rechtstreeks in het resultaat van jaar waarin het 
groot onderhoud plaatsvindt. 
 
6a Geef een mogelijke verklaring voor de door Schoonmaak BV gekozen wijze 

van verwerking van toekomstige kosten van groot onderhoud in de 
jaarrekening. 

 
6b Geef vanuit de basisprincipes voor de verslaggeving een argument tegen de 

wijze waarop Schoonmaak BV toekomstige kosten van groot onderhoud in 
haar jaarrekening verantwoordt. 
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In de grondslagen voor de  waardering en resultaatbepaling van de materiële vaste 
activa zet Schoonmaak BV uiteen dat eind 1979 een herwaardering van 
bedrijfsgebouwen en -terreinen heeft plaatsgevonden.  
 
6c Bereken het deel van de oorspronkelijke in 1979 verwerkte herwaardering dat 

is begrepen in de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen op 31 
december 2013. Neem hierbij de enkelvoudige balans als uitgangspunt. 

 
6d Beredeneer of de in vraag 6c bedoelde herwaardering betrekking heeft op 

bedrijfsgebouwen, op bedrijfsterreinen of op beide categorieën. 
 

 

Vraag 7 Financiële vaste activa en voorzieningen (2 5 minuten) 

In de enkelvoudige balans per 31 december 2013 is onder de voorzieningen de 
Voorziening deelnemingen ad € 9.193.000 opgenomen. Deze voorziening staat in de 
enkelvoudige balans per 31 december 2012 voor een bedrag van € 10.174.000.  
 
7a Geef voor Schoonmaak BV een uiteenzetting over de achtergrond van het 

opnemen van een voorziening deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening. 
 
7b  Zet de mogelijke omstandigheden uiteen waarin Schoonmaak BV eind 2013 

een hogere voorziening deelnemingen zou moeten treffen dan de voorziening 
van € 9.193.000 die is opgenomen in de enkelvoudige balans.  

 
7c Noem, uitsluitend aan de hand van de verstrekte gegevens in de 

conceptjaarrekening 2013 van Schoonmaak BV, twee mogelijke oorzaken 
voor het afnemen van de voorziening deelnemingen gedurende 2013 van € 
10.174.000 tot € 9.193.000. 

 
7d Zet op grond van de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de RJ uiteen dat 

Schoonmaak BV ten aanzien van het opstellen van een geconsolideerde 
jaarrekening geen beroep kan doen op de vrijstelling vanwege het 
tussenhoudsterregime volgens artikel 2:408 BW. 

 
 
 


