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Overlegorgaan van HBO-scholen   

met een accountancy-opleiding  

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Postbus 5171 

6802 ED Arnhem 

026- 3691075 

06-53563467 

 

                                               

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen Bouw Totaal Groep 

 

voor de 

 

ochtendzitting van 10.30 – 13.00 uur 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 14 januari 2014 

 

Aantal bladzijden: 4, inclusief dit voorblad  

 

Toegestane literatuur: 

 

- Handboek 2013 Deloitte of Handboek 2013 E&Y of KPMG Jaarboek 2013/2014 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie VRA 

 

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1  15 minuten 

Vraag 2  35 minuten 

Vraag 3  75 minuten 

Vraag 4  25 minuten 

Totaal                    150 minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 
 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde conceptjaarreke-
ning 2012 van Bouw Totaal Holding BV: 
- de onder de Vlottende activa opgenomen post Projecten 
- de onder de Kortlopende schulden opgenomen post Kredietinstellingen 
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 beweringen over de posten). 
 
Vraag 2 Risicoanalyse (35 minuten) 
 
2a Noem drie belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt bij het opstellen 

van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2012 van Bouw Totaal 
Holding BV. Besteed bij de beantwoording van deze vraag alleen aandacht aan 
het onderdeel 2.6.2 BTG Materieel BV. Geef hierbij aan welke fout als gevolg van 
elk genoemd risico kan ontstaan in de jaarrekening. Algemene risico ’s rond de auto-
matisering mogen niet worden genoemd. 

 
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 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 tot en met f genoemde punten het 
significante risico valt. 

 
Vraag 3 Onderhanden projecten (75 minuten) 
 
Op zowel 31 december 2011 als 31 december 2012 is één onderhanden project in opdracht 
van derden in uitvoering. Eind 2011 betreft dit het Stadhuisproject en eind 2012 het Studen-
tenhuisvestingproject. Van deze projecten zijn de volgende, volgens de BTG-directie be-
trouwbaar te achten, gegevens bekend: 
 

Stadhuis-project 
1 januari 2011 31 december 2011 29 december 2012 

oplevering 

 Begroting  
2011 en 2012 

Nacalculatie 2011 
Begroting 2012 

Nacalculatie  
2011 en 2012 

kosten 2011 9.000.000  9.500.000 9.500.000 
kosten 2012 5.000.000  6.500.000 6.700.000  
winst/verlies 1.000.000  (1.000.000) (1.200.000)  
aanneemsom 15.000.000  15.000.000  15.000.000  
cumulatieve declaraties 12.500.000  15.000.000  
 
3a Geef de berekening van het op 31 december 2011 in de geconsolideerde balans  
            verantwoorde creditsaldo ad € 4.000.000 voor de post Onderhanden projecten. 
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Studentenhuisvesting-project 1 januari 2012 31 december 2012 

 Begroting 2012  Nacalculatie 2012 
Begroting 2013  

kosten 2012 20.500.000 7.500.000  
kosten 2013  14.500.000  
winst/verlies 4.800.000  3.300.000 
aanneemsom 25.300.000  25.300.000  
cumulatieve declaraties 7.500.000  
 

 
3b Geef de berekening van het op 31 december 2012 in de geconsolideerde balans  
            verantwoorde debetsaldo ad € 1.125.000 voor de post Onderhanden projecten. 
 
3c Geef de berekening van het in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2012  
            verantwoorde bedrag van + € 125.000 bij de post “Wijziging onderhanden projecten”. 
 
3d Bereken het resultaat voor belastingen dat BTG in 2012 heeft gerealiseerd met: 
 - project Stadhuis en 
 - project Studentenhuisvesting. 
 
De toelichting op de post onderhanden projecten vermeldt: “Voor de balanspresentatie wordt 

per project het saldo bepaald van kosten, resultaat en gedeclareerde termijnen.” 

 
3e Beschrijf de volgens de RJ aanvaardbare, alternatieve wijze van presentatie van  
 onderhanden projecten in de balans.  
 
3f Beredeneer welke van beide hiervoor bedoelde presentatiewijzen de voorkeur heeft  
 indien een onderneming ernaar streeft een zo gunstig mogelijke solvabiliteit in  
 de balans te tonen. 
 
In deel 3 van de casus onder de aantekeningen in het controledossier is informatie opgeno-
men uit een artikel in de Volkskrant van 15 februari 2013 over het per 31 december 2012 bij 
BTG Regio West Nederland BV onderhanden project Studentenhuisvesting. 
 
3g Beargumenteer waarom Klok Accountancy bij de controle van de jaarrekening 2012 
     van BTG Regio West Nederland BV rekening moet houden met de informatie uit dit 
     krantenartikel. 
 
3h Beschrijf op basis van de RJ het gevolg voor de waardering van het project  
 Studentenhuisvesting indien zou blijken dat door onzekerheid over de omvang van de  
 asbestverwijderingskosten het resultaat op het project per 31 december 2012 niet 
 betrouwbaar geschat kan worden. 
 
3i Beschrijf met welke gegevensgerichte werkzaamheden (detailcontroles)  Klok 
 Accountancy controle-informatie kan verkrijgen over de juistheid van de in het  
     krantenartikel opgenomen informatie. 
 
In deel 3 van de casus is, onder aantekeningen in het controledossier, vermeld dat bij BTG 
Regio West Nederland BV een claim is ingediend van € 150.000,-. BTG is tegen dit risico 
verzekerd. Omdat de verzekering is afgesloten zonder eigen risico is de directie van Regio 
West Nederland BV van mening dat er per saldo geen sprake is van een verplichting.  
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Naar de mening van de directie moet deze claim dan ook niet in de balans van 2012 worden 
verwerkt. 
 
3j Beargumenteer of het standpunt van de directie in overeenstemming is met de  
     verslaggevingsvoorschriften. 
 
3k Geef gemotiveerd aan of en zo ja welke consequenties het ingenomen standpunt van 
            de directie zou kunnen hebben voor de door Klok Accountancy  af te geven  
            controleverklaring bij de jaarrekening 2012 van BTG Regio West Nederland BV. 
 
3l Geef gemotiveerd aan of en zo ja welke consequenties het ingenomen standpunt van 

de directie zou kunnen hebben voor de door Klok Accountancy  af te geven controle-
verklaring bij de jaarrekening 2012 van Bouw Totaal Holding BV. 
 

Vraag 4 Informatiebehoeften en ERP systeem (25 minuten)  
 
De directie van de holding, de heren Jansen en de Vrede, wenst eind 2012 te beschikken 
over een inventarisatie van relevante strategische aandachtspunten.  
 
4a Stel deze inventarisatie samen. De inventarisatie dient 10 verschillende strategische 
 aandachtspunten te bevatten. Geef hierbij telkens uw motivatie om het genoemde           
 aandachtspunt als strategisch relevant aan te merken. 
 
Na de overname van Maribo-Timber NV heeft de afdeling Automatisering een plan opgesteld 
om ook Maribo-Timber NV aan te sluiten op het ERP systeem. De directie vraagt aan de 
afdeling Finance en Control met welke risico’s BTG rekening moet houden als dit plan wordt 
uitgevoerd. Kortom: wat kan er allemaal mis gaan? 

 
4b Geef een beschrijving van 5 risico’s waarmee rekening moet worden gehouden bij het 
 besluit om ook Maribo-Timber NV aan te sluiten op het ERP systeem. 
 
 
 


