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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  

Topwerk Nederland BV 

 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 

 

Datum :  6 juni 2017 

 

Toegestane literatuur: 

Handboek 2016 Deloitte of Handboek 2016 E&Y of KPMG Jaarboek 2015/2016 

Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)  

WWFT (mits ingebonden of in mapje) 

 

Ochtend: tijdsindicatie in minuten per vraag  

 

vraag 1 20   

vraag 2 25  

vraag 3 35  

vraag 4 50  

vraag 5 20 

          150  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2016 van Topwerk Nederland BV: 
- Voorzieningen 
- Netto-omzet 
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). 
 

Antwoordindicatie vraag 1 (10 punten) 

Voorzieningen  
(5 punten: grootte 1 punt, kenmerken 2 punten en controleaspect 2 punten)  
 
Grootte De voorziening is 4,7% van het balanstotaal. Dit bedrag is 

kwantitatief niet materieel voor de jaarrekening. Kwalitatief is 
deze post gezien de ontwikkelingen (claims en voorgenomen 
verkoop) van diepgaande invloed.  

Kenmerken De voorzieningen zijn van € 1.117.637 naar € 2.527.928 gegaan. 
Dit is een stijging van 126%. Het betreft met name de 
voorziening vergoeding franchisenemers ad  
€ 2.000.000. De vraag is of deze wel toereikend is. Daarnaast is 
sprake van verkoop van het bedrijf. Hierdoor is een tendens 
aanwezig tot het niet opnemen van alle voorzieningen. Dus 
ondanks de stijging zal de accountant de controle toch 
voornamelijk op toereikendheid vaststellen. 

Controle 
aspecten 

De accountant controleert of de voorziening toereikend is en op 
de juiste wijze is gepresenteerd en toegelicht. 

 

Omzet 
(5 punten: grootte 1 punt, kenmerken 2 punten en controleaspect 2 punten)  
 
Grootte De omzet is de belangrijkste post van de jaarrekening en is dus van 

diepgaande invloed voor de jaarrekening. 
Kenmerken De post omzet is gestegen met gestegen met € 10.293.804 ofwel 

3.8%. Deze omzetstijging is in de lijn met de aantrekkende 
economie. Echter de omzetgroei blijft wel achter bij de sector. Als 
oorzaak wordt hiervoor gegeven dat een aantal grote klanten zijn 
weggegaan. Er zijn overnameplannen. Is de omzet niet te hoog 
voorgesteld door bijvoorbeeld fictieve omzet te verantwoorden, dan 
wel omzet van januari in december te verantwoorden? 
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Controle 
aspecten 

De accountant controleert de omzet primair op volledigheid. 
Daarnaast controleert de accountant of de omzet juist is 
gerubriceerd en toegelicht conform de Nederlandse 
verslaggevingseisen. Gezien de tendens tot flatteren van de omzet 
in verband met voorgenomen verkoop zal de accountant ook 
aandacht besteden aan de juistheid van de omzet.   

 
Vraag 2 Risicoanalyse (37 minuten) 

2a Geef gemotiveerd aan met welke tendenties in het cijfermateriaal de 
controlerend accountant rekening moet houden gezien de genoemde 
ontwikkelingen in punt 1.2 van de casus. Doe dit voor twee van de 
beschreven actuele ontwikkelingen. 

2b Noem voor het onderdeel 1.6 van de casus drie (inherente) risico’s die de 
accountant betrekt in het opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de 
jaarrekeningcontrole 2016 van Topwerk Nederland BV.  

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

van interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 
 
2d Beargumenteer voor één van de bij vraag 2b 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. 

 

Antwoordindicatie vraag 2 
 
2a (2 x 2 punten) 
Ondanks dat Topwerk Nederland BV de hoogste omzet in haar bestaan heeft 
genoteerd is deze achtergebleven bij de omzetontwikkeling in de sector als geheel. 
De directie van Topwerk Nederland BV zal daarom waarschijnlijk niet geneigd zijn 
om de omzet lager voor te stellen dan deze in werkelijkheid is. 
Verder staat in de casus dat de directie van Topwerk Nederland heeft aangekondigd 
dat er sprake is van een voorgenomen verkoop. Ook naar aanleiding van deze 
bekendmaking is het waarschijnlijk dat de omzet van Topwerk Nederland BV wat 
rooskleuriger zal worden voorgesteld en zal er de neiging zijn risico’s en kosten wat 
lager voor te stellen. 
 
 
2b, 2c en 2d (20 punten) 
NB: Antwoorden van studenten waarin op grond van vraag 1 en vraag 2a de juistheid 
van de omzet als risico wordt gezien en waar ook goede risico’s bij worden 
geformuleerd kunnen worden goed gerekend. 
Nr. Vraag 2b Risico ‘s 

3p per goed risico 
Vraag 2c IB Maatregelen:  
3 punten voor twee goede 
maatregelen van IB 

Vraag 2d  
Significantie, 1 
risico wordt 
gevraagd 
2p totaal 
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Nr. Vraag 2b Risico ‘s 
3p per goed risico 

Vraag 2c IB Maatregelen:  
3 punten voor twee goede 
maatregelen van IB 

Vraag 2d  
Significantie, 1 
risico wordt 
gevraagd 
2p totaal 

1 Franchisenemers ontvangen 
23% fee. Het risico bestaat dat 
meer fee wordt verantwoord 
doordat te veel omzet en te 
weinig kosten zijn verantwoord. 
Dit betekent een risico voor de 
juistheid van de omzet, de 
volledigheid van de 
franchisevergoeding en juistheid 
van de balanspost te betalen fee 
aan franchisenemers. 

-Richtlijnen van de directie 
voor de omzetverantwoording 
en de daarmee 
samenhangende kosten per 
franchisenemer. (definities) 

-Geprogrammeerde koppeling 
tussen de aangeleverde 
gegevens van de 
franchisenemers en de FA 

-Logische toegangsbeveiliging 
op de koppelingen en de 
registraties 

-Logfile om vast te stellen dat 
er geen ongeautoriseerde 
wijzigingen zijn doorgevoerd 
m.b.t. omzet en kosten van 
franchisnemers 

-Bevestiging van 
franchisenemers vragen bij de 
periodieke overzichten van 
omzet en marges. 

Hier is sprake van 
een frauderisico: 
door ingrijpen 
zouden 
franchisenemers 
bevoordeeld of 
benadeeld kunnen 
worden. 

Er is sprake van 
opzet, onwettigheid 
en misleiding. 

2 In de contracten die de 
vestigingen of de 
franchisenemers afsluiten met 
de klanten wordt een lager 
uurtarief opgenomen dan in 
werkelijkheid wordt betaald door 
de klant. 

De verantwoorde omzet is 
daarmee onvolledig, evenals de 
afdracht door de vestigingen en 
franchisenemers aan Topwerk 
Nederland BV. 

-Richtlijnen van de directie 
omtrent de te hanteren 
uurtarieven. Hierover zijn 
afspraken opgenomen in de 
contracten die zijn afgesloten 
tussen de vestigingen / 
franchisenemers en Topwerk 
Nederland BV. 

-Automatische koppelingen 
tussen de contractenmodule 
van PersERP en de 
tarieventabellen. 

-FS tussen bepalen van de 
tarieven(BB), vastleggen van 
tarieven in het 
tariefbestand(contractbeheer), 
bewaking integriteit 
tarievenbestand 
(automatisering en ICT) en 
controle op gebruik juiste 

Hier is sprake van 
een frauderisico: 
Afspraken maken 
om het systeem en 
de contracten 
heen. 

Er is sprake van 
opzet, onwettigheid 
en misleiding. 
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Nr. Vraag 2b Risico ‘s 
3p per goed risico 

Vraag 2c IB Maatregelen:  
3 punten voor twee goede 
maatregelen van IB 

Vraag 2d  
Significantie, 1 
risico wordt 
gevraagd 
2p totaal 

tarieven (Finance en control). 
 

-HA controleert de naleving 
van de richtlijnen en de 
contractuele bepalingen aan 
de hand van de contracten met 
de vestigingen en de 
franchisenemers. 

3 In de contracten die de 
vestigingen of de 
franchisenemers afsluiten met 
de klanten wordt een kortere 
tijdsperiode opgenomen dan de 
werkelijke periode van inzet van 
de uitzendkracht. De 
verantwoorde omzet is daarmee 
onvolledig, net als de afdracht 
door de vestigingen en 
franchisenemers aan Topwerk 
Nederland BV. Zijn de materiële 
niet uit de balans blijkende 
verplichtingen juist verwerkt in 
de toelichting 

-Automatische koppelingen 
tussen de contractenmodule 
van PersERP en 
Uitzendkrachtenmodule van 
PersERP waarin de 
beschikbaarheid van de 
uitzendkrachten geregistreerd 
staat. 

-HRM medewerkers van 
Topwerk Personeelsbeheer 
stemmen de inzet en 
beschikbaarheid van de 
uitzendkrachten periodiek af 
met de uitzendkrachten 

-HA controleert de naleving 
van de richtlijnen en de 
contractuele bepalingen aan 
de hand van de contracten met 
de vestigingen en de 
franchisenemers. 

 

Hier is sprake van 
een frauderisico: 
Afspraken maken 
om het systeem en 
de contracten 
heen. 

Er is sprake van 
opzet, onwettigheid 
en misleiding. 

4  Franchisenemers en de leiders 
van de eigen vestigingen mogen 
binnen richtlijnen van de 
directeur van Topwerk 
Uitzendbureau afwijken van 
deze tarieven wanneer dit 
noodzakelijk is voor het 
verkrijgen van de opdracht.  

 

Risico is dat korting wordt 
verantwoord die niet wordt 
gegeven in combinatie met 

-FS: directie bepaalt richtlijn 
voor korting, franchisenemer / 
vestigingsleider bepaalt de 
korting, afdeling facturering 
factureert, afdeling Inning zorgt 
voor incasso, administratie 
registreert en HA controleert. 

-HA controleert het naleven 
van de richtlijnen inzake 
kortingen 

-HA beoordeelt per 

Hier is sprake van 
een frauderisico: 
Afspraken maken 
om het systeem en 
de contracten 
heen. 

Er is sprake van 
opzet, onwettigheid 
en misleiding. 
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Nr. Vraag 2b Risico ‘s 
3p per goed risico 

Vraag 2c IB Maatregelen:  
3 punten voor twee goede 
maatregelen van IB 

Vraag 2d  
Significantie, 1 
risico wordt 
gevraagd 
2p totaal 

afspraken buiten Topwerk 
Uitzendbureau om. 

franchisenemer / 
vestigingsleider de gegeven 
kortingen  

5 Topwerk verantwoordt ook 
ongeautoriseerde uren door 
klanten die de uitzendkracht zijn 
verantwoord als gemaakt bij de 
klant. 

Hierdoor zou omzet te hoog 
kunnen zijn verantwoord. 

-Richtlijnen van de directie 
voor wanneer de gemaakte 
uren door uitzendkrachten als 
omzet mogen worden 
verantwoord. 

-Procedure voor het opnemen 
van contact met de klant in 
geval van ongeautoriseerde 
uren om de reden te 
achterhalen en te komen tot 
een oplossing en autorisatie 
van de gemaakte afspraken 
door de vestigingsleider / 
franchisenemer 

-Koppeling van de 
factureringsmodule in 
PersERP met de 
urenregistratiemodule. 

-Logische toegangsbeveiliging 
waarin de benodigde FS 
opgenomen is in PersERP. 

Hier is sprake van 
een frauderisico: 
Omzet die nog niet 
zeker is wordt al 
verantwoord. 

Er is sprake van 
opzet, onwettigheid 
en misleiding. 

6 Het komt regelmatig voor dat 
klanten achteraf weigeren de 
rekening te betalen doordat de 
klant achteraf niet tevreden is 
over het werk van de 
uitzendkracht of door eigen 
liquiditeitsproblemen. 
Het risico is dat de post 
debiteuren te hoog is 
verantwoord. 

Richtlijnen van de directie ten 
aanzien van onderzoek van de 
kredietwaardigheid van klanten 
voor het afsluiten van 
contracten met klanten. 

Controle door HA op naleven 
van deze richtlijnen door de 
vestigingsleiders / 
franchisenemers door de 
afdeling contractenbeheer 
door het opvragen van stukken 
waarmee de vestigingsleiders / 
franchisenemers de 
kredietwaardigheid van de 
klanten hebben beoordeeld. 

Afdeling inning zorgt voor 

Niet significant. 
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Nr. Vraag 2b Risico ‘s 
3p per goed risico 

Vraag 2c IB Maatregelen:  
3 punten voor twee goede 
maatregelen van IB 

Vraag 2d  
Significantie, 1 
risico wordt 
gevraagd 
2p totaal 

tijdige reactie op late betaling. 

Eventueel inzetten een van 
incassobureau. 

HA controleert periodiek of de 
vorderingen niet te hoog zijn 
opgenomen vanwege 
betalingsproblemen met 
klanten.  

7 Er is sprake van flexibele inzet 
van uitzendkrachten. Het aantal 
uren verschilt per uitzendkracht. 
Het risico is aanwezig dat niet 
alle uren als omzet worden 
verantwoord. Dit is een risico 
voor de volledigheid van de 
omzet.  
NB student kan ook 
beargumenteren gezien 2a dat 
er teveel uren zijn verantwoord. 

Controletechnische 
functiescheiding tussen 
afsluiten contracten, inzet 
uitzendkrachten en facturering 
omzet. 

Applicationcontrols: verband 
leggen tussen aantal 
contracturen en gefactureerde 
uren 

 

Hier is sprake van 
een frauderisico: 
Niet alle uren 
worden 
verantwoord 

Er is sprake van 
opzet, onwettigheid 
en misleiding. 

Complexiteit 

Er is sprake van 
veel contracten met 
verschillende uren 

Recent significante 
Ontwikkelingen.  

Voorgenomen 
verkoop. 

8 Franchisenemers kunnen voor 
eigen rekening contracten 
afsluiten met klanten. (winkel in 
winkel). In dat geval zal de 
omzet niet volledig zijn.  

Goede contractafspraken 
tussen topwerk en 
franchisenemers (verbod op 
eigen omzet en goede fee) 

Het leggen van 
verbandscontroles tussen 
gefactureerde uren en 
betaalde uren. 

Hier is sprake van 
een frauderisico: 
Niet alle omzet 
wordt verantwoord 

Er is sprake van 
opzet, onwettigheid 
en misleiding. 

Complexiteit 

Er zijn veel 
zelfstandige 
uitzendbureau’s die 
zelf klantrelaties 
onderhouden en  

 



8 
 

 
Vraag 3 Deelnemingen en Belastingen (35 minuten) 
 
NB: Daar waar in onderstaande vragen journaalposten worden gevraagd, geef dan 
aan of het om een balansrekening (B) of resultatenrekening (R) gaat. 
 
In 2016 heeft Topwerk Nederland BV een nieuwe deelneming opgericht, Topwerk 
Breda BV.  
 
3a Kan Topwerk Breda BV in 2016 gebruik maken van de vrijstellingen inzake 
inrichting en deponering van de jaarrekening uit hoofde van artikel 403 titel 9 boek 2 
BW? 
 
Topwerk Nederland BV exploiteert uitzendbureaus in Nederland middels een 
franchiseformule.  
 
3b Toon aan de hand van de jaarrekening (balans en/of winst-en-verliesrekening) 
aan dat de franchisenemers niet geconsolideerd worden. Betrek in het antwoord 
minimaal 2 posten uit de jaarrekening. 
 
Topwerk Uitzendbureau BV, een 100% groepsmaatschappij van Topwerk Nederland 
BV, heeft per 1 januari 2016 specifieke inventaris geherwaardeerd met € 160.000 
naar actuele kostprijs. De boekwaarde is hierdoor gestegen van € 90.000 naar 
€ 250.000, alles overigens conform de binnen de groep gehanteerde 
waarderingsgrondslagen. De resterende levensduur van deze specifieke inventaris is 
gerekend vanaf 1 januari 2016 nog 10 jaar. Met eventuele restwaarde wordt geen 
rekening gehouden. Deze herwaardering is echter niet verwerkt, zowel niet in de 
boekhouding van Topwerk Uitzendbureau BV als ook niet bij Topwerk Nederland BV. 
 
3c Toon aan de hand van de jaarrekening aan dat in de concept geconsolideerde 
jaarrekening 2016 met bovengenoemde herwaardering nog geen rekening is 
gehouden. 
 
3d Geef de boekingen die verwerkt hadden moeten worden voor: 

− 3d1: de herwaardering per 1 januari 2016 bij Topwerk Uitzendbureau BV 
− 3d2: de boeking die Topwerk Nederland BV als gevolg hiervan op 1 januari 

2016 maakt in haar enkelvoudige jaarrekening ter correctie van de deelneming 
Topwerk Uitzendbureau BV 

 
3e Geef en bereken de aansluiting tussen de belastinglast in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening en de nominale belastingdruk ad 25% op basis van de in de 
casus opgenomen gegevens. Met het effect van de herwaardering hoeft hierbij geen 
rekening te worden gehouden. 
 
3f Geef de journaalpost van de belastingverwerking zoals verwerkt in de concept 
geconsolideerde jaarrekening 2016.  
 
Als de herwaardering per 1 januari 2016 alsnog wordt verwerkt, zal ook het resultaat 
2016 wijzigen. 
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3g Bereken het effect op het resultaat 2016, maak in uw antwoord een 
onderverdeling in effect op: Resultaat vóór belastingen en op Belastinglast. 
 
3h Geef aan welke bedragen in de geconsolideerde balans per 31 december 2016 
zullen wijzigen als gevolg van de verwerking van de herwaardering over 2016 en 
bereken ook de nieuwe bedragen. 
 
Antwoordindicatie vraag 3 (23 punten) 
 
3a: 2 ptn 
Topwerk Breda BV kan geen gebruik maken van deze vrijstellingen gezien de 
moedermaatschappij Topwerk Nederland BV geen aansprakelijkheidsverklaring heeft 
afgegeven voor Topwerk Breda BV. (zie casus) Er is dus niet voldaan aan de voorwaarden 
van art. 403 lid 1f en 1g. 
 
3b: 2 ptn (2 x 1 ptn) 
Onder de consolidatiegrondslagen zijn de franchisenemers niet opgenomen. 
In de casus is opgenomen dat franchisenemers eenmanszaken/VOF’s zijn, welke niet 
meegeconsolideerd zullen worden. 
Jaarrekening: 

− In de balans is een lening u/g opgenomen als vordering op franchisenemers welke na 
consolidatie zou wegvallen. 

− In de balans is een voorziening opgenomen ‘kostenvergoeding franchisenemers’. 
− Onder de bedrijfskosten is een bijzondere post opgenomen in verband met een 

kostenvergoeding voor franchisenemers.  
− Etc. 

Bij consolidatie zouden deze bedragen niet voorkomen in de geconsolideerde jaarrekening. 
Mochten de franchisenemers niet 100% deelnemingen zijn, zou een aandeel derden 
moeten zijn opgenomen. 
 
3c: 2 ptn 
Onder de mutaties van de materiële vaste activa is geen bedrag opgenomen voor een 
herwaardering in 2016. (Het cumulatieve bedrag van de herwaarderingen ultimo boekjaar 
2016 is gelijk aan het cumulatieve bedrag van de herwaarderingen per begin 2016). 
Alternatief antwoord: 
In de jaarrekening is geen voorziening latente belastingen opgenomen. Deze had er gezien 
de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen onder de materiële vaste activa omtrent 
herwaardering en de daarover te vormen voorziening latente belastingen, wel moeten zijn.  
 
3d: 4 ptn (2 x 1 ptn per juiste jp, 2 x 1 ptn voor juiste bedragen, 
Geen voorz.lat.belasting dan 3d1: 1 ptn, 3d2 doorwerkfout bij 160.000)  

 
 
 

3d1: Journaalpost bij Topwerk Uitzendbureau BV per 1-1-2016
Inventaris (B) 160.000
Aan Ongerealiseerde herwaarderingsreserve (B) 120.000
Aan Voorziening latente belastingen (B) 40.000

3d2: Journaalpost bij Topwerk Nederland BV per 1-1-2016
Deelneming in groepsmaatschappij (B) 120.000
Aan wettelijke reserve deelneming (B) 120.000
of: Aan ongerealiseerde herwaarderingsreserve (B) 120.000
(cfm RJ 240.228 zijn beide alternatieven toegestaan)
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3e: 3 ptn 
 

 
 
Alternatief antwoord: 

 
 
 
3f: 2 ptn 

 
(1 ptn voor de juiste journaalpost, 1 ptn voor het juiste bedrag) 
(gezien de herwaardering uit het verleden al geheel is gerealiseerd (er is namelijk geen 
herwaarderingsreserve opgenomen in de enkelvoudige balans en geen voorziening latente 
belastingen, is er geen afwijking tussen de commerciële en fiscale boekwaarde) 
 

3g: 3 ptn (1 wvb, 2 bel.last) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016
€

Belastingdruk over het resultaat voor belastingen
25% van € 2.809.389 = 702.347      (1 ptn)
Overdruk wegens fiscaal niet aftrekbare kosten:
25% van € 11.191 = 2.798          (1 ptn)

705.145      (1 ptn)

2016
€

Resultaat voor belastingen (RR) 2.809.389 (1 ptn)
corr definitieve verschillen in winst:
fiscaal niet aftrekbare kosten 11.191 (1 ptn)
Gecorrigeerd resultaat voor belasting
ter berekening belastinglast 2.820.580

Belastinglast = 25% 705.145 (1 ptn)

Belastingen (belastinglast) (RR) 705.145
Aan R.C. TempoTime Holding BV (B) 705.145

2016
€

extra afschrijving door herwaardering ad € 160.000
op basis van ec.levensduur van 10 jaar 16.000           

Resultaat voor belasting zal dus met € 16.000 dalen (1 ptn)

Belastinglast wijzigt niet, gezien deze herwaardering als definitief
verschil in winst wordt verwerkt, dus  geen effect. (2 ptn)
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3h: 5 ptn 

 
 
 

 

Vraag 4 KSF-en,  bedrijfsprocessen, PI’s, en gegevens (24 minuten) 

In de casus staan voor Topwerk Nederland  BV onder andere de volgende KSF-en 
geformuleerd: 

- Groei van omzet door werven nieuwe klanten met behoud van 
voorgeschreven marges 

- Bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

Gevraagd: 

- Beschrijf voor Topwerk Uitzendbureau BV voor de twee hierboven 
genoemde KSF-en een bedrijfsproces dat belangrijk is voor de realisatie van 
de KSF. 

- Formuleer voor dat bedrijfsproces een prestatie-indicator waarmee het succes 
van het presteren van Topwerk Nederland BV zou kunnen worden gemeten.  

- Motiveer waarom de door u beschreven indicator relevant is.  
- Geef aan welke gegevens moeten worden vastgelegd om de genoemde 

prestatie-indicator te kunnen opstellen. 

Voorbeelden van mogelijke antwoorden (16 punten, 1 voor het proces, 3 voor 
een goede indicator met norm en 2 voor de motivatie, 2 punten voor de vast te 
leggen gegevens) 

31-12-2016
€

Geconsolideerde balans
Materiële vaste activa
Inventaris (was) 144.470
herwaardering € 160.000 x 9/10 144.000
Inventaris (wordt) 288.470 (2 ptn)
Alternatief: Materiële vaste activa (wordt) 303.198

Groepsvermogen
75% x (160.000 x 9/10) toename ong.hw 108.000
daling door lager resultaat -16.000
stijging door vrijval ong.hw 12.000
stijging door vrijval voorz.latente vpb 4.000

108.000 (2 ptn)

Voorziening latente belastingen
25% x (160.000 x 9/10) 36.000 (1 ptn)
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KSF 1 Groei van de omzet met behoud van voorgeschreven 
marges 

  
Proces Offertes uitbrengen door de uitzendbureau ’s (franchisenemers en 

eigen vestigingen)  
PI  - % gegunde offertes ten opzichte van het aantal aangevraagde 

offertes, bijvoorbeeld ten opzichte van voorgaande jaren 
waarbij een voorgeschreven marge wordt behaald. 

Motivatie % gewonnen offertes meet het succes van dit proces, mits men binnen 
de voorgeschreven marges blijft. 
 

Vast te leggen 
gegevens 

Aantal aangevraagde offertes door klanten per franchisenemer en 
vestiging, aantal gegunde offertes door klanten 
Voorgecalculeerde marge per offerte. 

  
Proces Acquisitie door Topwerk Uitzendbureau BV voor het verkrijgen van 

overeenstemming over het starten van  inhouse uitzendbureau ‘s 
PI  % uitbreiding van het aantal inhouse uitzendbureau ’s bij grote 

organisaties ten opzicht van het streefcijfer hieromtrent. 
Motivatie Groei van de omzet bij grote nationale accounts kan onder andere 

door groei in het aantal inhouse uitzendbureau ’s bij deze klanten. De 
aanwezigheid van een vestiging bij een grote klant maakt het mogelijk 
om meer contact te leggen en feeling op te bouwen met de specifieke 
vraag van deze klanten. 

Vast te leggen 
gegevens 

Aantal inhouse uitzendbureaus aan het begin en het einde van het jaar 

  
Proces Werving van geschikte franchisenemers voor uitzendbureau ’s  
PI % vervulde vacatures voor geschikte franchisenemers  
Motivatie De groei van de omzet zal positief worden gestimuleerd door de groei 

van het aantal franchisenemers. De afdeling werving van 
franchisenemers doet het goed als zij geschikte franchisenemers 
weten te vinden en strikken voor deze functie. 

Vast te leggen 
gegevens 

Aantallen franchisenemers aan het begin en einde van de periode die 
geschikt zijn voor de job. 

 

KSF 2 Maatschappelijke verantwoord ondernemen 
  
Proces Aannemen van uitzendkrachten door het project Schuldenwasstraat 
PI  % aangenomen uitzendkrachten uit de groepen die vallen onder het 

project Schuldenwasstraat t.o.v. het gewenste % 
Motivatie De maatschappij heeft er baat bij dat ook personeel uit groepen die 

minder gemakkelijk aan het werk komen via uitzendwerk werkervaring 
kunnen opdoen. Dit is dus maatschappelijk verantwoord om ernaar te 
streven meer mensen uit deze groepen aan een uitzendbaan te 
helpen. 

Vast te leggen 
gegevens 

Aantal mensen dat wordt geholpen via het project Schuldenwasstraat 
en het aantal mensen dat uit deze groep aan het werk gaat als 
uitzendkracht. 

  
Proces Bezoek van klanten door intercedenten met de auto of OV 
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PI  Percentage afgelegde kilometers voor bezoek aan klanten met OV als 
% van het totaal aantal afgelegde kilometers voor klantbezoek. 

Motivatie Kilometers afgelegd met het OV zijn over het algemeen 
milieuvriendelijker dan kilometers afgelegd met de auto. 

Vast te leggen 
gegevens 

Aantal afgelegde kilometers door intercedenten met OV en met eigen 
auto voor klantenbezoek. 

  
Proces Evaluatie van de uitzendklus door de intercedenten met de 

uitzendkrachten 
PI % klachten over de arbeidsomstandigheden t.o.v. het aantal 

uitgezonden werknemers in een bepaalde branche 
Motivatie Het aantal klachten ten opzichte van het totaal aantal uitgezonden 

werknemers zegt iets over de omstandigheden waaronder 
uitzendkrachten hun werk moeten uitvoeren 

Vast te leggen 
gegevens 

Klachten van uitzendkrachten over de arbeidsomstandigheden 

Ziekteverzuim van uitzendkrachten per branche 

Het aantal uitzendkrachten per branche 

 
 
 
Vraag 5 Voorzieningen (15 minuten) 
 
In de geconsolideerde balans van Topwerk Nederland BV per 31 december 2016 is 
een voorziening opgenomen. ‘kostenvergoeding franchisenemers’. In de toelichting is 
aanvullende informatie opgenomen over deze voorziening. De voorziening is 
gevormd in 2016 voor een bedrag van € 2.000.000. 
 
5a Motiveer of deze voorziening voldoet aan de voorwaarden voor het vormen van 
een voorziening en of voldaan is aan de eisen rondom toelichting. 
 
Tijdens de controle van de jaarrekening over 2016, krijgt de accountant een 
document in handen van Topwerk Nederland BV waaruit blijkt dat er per 30 
december 2016 met een deel van de franchisenemers afspraken zijn gemaakt die 
hebben geleid tot een akkoord over de omvang van het bedrag. De omvang komt 
overeen met de berekening die is gehanteerd bij het vormen van de voorziening. Het 
gaat om een bedrag van € 450.000 voor deze groep franchisenemers dat in mei 
2017 uitbetaald zal worden. Verder is op dat moment ook duidelijk dat de overname, 
welke een van de eisen was, doorgang zal vinden. 
 
5b Geef gemotiveerd aan of deze informatie invloed heeft op de post voorziening 
‘kostenvergoeding franchisenemers’ in de jaarrekening over 2016. Als het antwoord 
ja is, geef de correctie dan in de vorm van een journaalpost weer. (denk ook hier aan 
de B voor balans en R voor resultatenrekeningpost). 
 
Antwoordindicatie vraag 5 (10 punten) 
 
5a: 5 ptn  
De voorwaarden voor het vormen van een voorziening: (DT pag 380, EY pag 488) 
(3 x 1 ptn als de eis inclusief koppeling naar de casus wordt benoemd) 

- de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbare of feitelijke) 
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o Hierin is voldaan gezien er onder voorwaarden een verplichting is om te gaan 
betalen aan de franchisenemers. Een van de voorwaarden is de overname, 
de kans dat deze doorgaat in 2017 is groter dan 50%. 

- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is, en 

o Als er betaald wordt, zal dit zeker leiden tot een uitstroom van middelen, de 
kans hierop is groter dan 50% (zie toelichting jaarrekening) 

- er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de 
verplichting (DT pag 380, EY pag 488) 

o De schatting is gemaakt door het management op € 2.000.000. Of deze 
schatting betrouwbaar is gemaakt blijkt niet uit de jaarrekening. 

 
Aanvulling: De overname is een managementbeslissing. Door het niet door laten gaan 
van de overname, zou er geen verplichting kunnen zijn. Dan hoeft er eventueel geen 
voorziening te worden opgenomen. (RJ 252.204) 
 
Toelichting: (DT pag 391, EY pag 496-498) (2 x 1 ptn) 

- In de toelichting dient de aard van de voorziening zodanig uiteen gezet te worden dat 
daaruit blijkt om welke verplichtingen het gaat 

o Dit blijkt uit de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening 
- Splitsing lang en kortlopend deel in de toelichting 

o Deze uitsplitsing heeft niet plaatsgevonden, waarschijnlijk is dit nog 
onvoldoende duidelijk danwel grotendeels kortlopend. 

- Er dient een mutatie-overzicht opgesteld te worden 
o Dit mutatie-overzicht ontbreekt in de toelichting 

- Verder nog: een korte beschrijving van de aard van de voorziening (aanwezig), de 
belangrijkste veronderstellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen 
(deels aanwezig), verwachte vergoedingen (n.v.t.) 

 
 
5b: 5 ptn 
Het gaat hier om een gebeurtenis na balansdatum die feitelijke informatie geeft over de 
situatie per balansdatum welke mede gezien de informatie beschikbaar komt tijdens het 
opmaken van de jaarrekening, leidt tot aanpassing van de jaarrekening. (2 ptn) (DT pag 82, 
EY pag 1201-1202) 
Het gedeelte van de voorziening waarvoor nu blijkt dat dit reeds heeft geleid tot een afspraak 
met een groep franchisenemers, is nu geen voorziening meer, maar is een schuld. (1 ptn) 
(DT pag 467, EY pag 596) (Een schuld kan worden omschreven als een per balansdatum 
bestaande en vaststaande financiële verplichting die gewoonlijk door betaling wordt 
afgewikkeld) 
 
Journaalpost: (2 ptn) 
Voorziening Kostenvergoeding franchisenemer (B)   450.000 
Aan kortlopende schuld Kostenvergoeding franchisenemer (B)   450.000 
(Aan Overige schulden en overlopende passiva kan ook goed gerekend worden) 
 
 
 
Vraag 6 ViO (12 minuten) 

In deel 3 van de casus is onder punt 2.1 Algemeen het volgende vermeld: 
‘Bij accountantsorganisatie Enjama zijn de dossiers van oudere jaren nog niet 
digitaal vastgelegd. Om dit te realiseren is nogal wat mankracht benodigd. De directie 
van Topwerk Nederland BV stelt voor dat accountantsorganisatie Enjama een aantal 
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uitzendkrachten inhuurt bij Topwerk Nederland BV. Uiteraard zal dit tegen een 
gereduceerd tarief plaatsvinden. 
 
Geef op basis van de verordening inzake onafhankelijkheid bij assurance opdrachten 
(ViO) een beschouwing of Accountantsorganisatie Enjama op dit aanbod van de 
directie van Topwerk Nederland BV kan ingaan. 
 
Antwoordindicatie vraag 6 (9 punten) 
In artikel 35 wordt ingegaan op het leveren van goederen of diensten in combinatie 
met het uitvoeren van de assurance opdracht. In artikel 35 lid 2 (2 punten) worden 
een drietal eisen genoemd waaraan moet worden voldaan om te kunnen ingaan op 
het aanbod van de directie van Topwerk BV. Aan de eerste eis, dat het moet gaan 
om een dienst die past in het kader van de gewone bedrijfsvoering van de klant, is 
voldaan. Het betreft immers het verhuren van uitzendkrachten. De tweede eis betreft 
een marktconforme prijs. Of aan deze eis wordt voldaan is nog maar de vraag. Wat 
wordt verstaan onder een gereduceerd tarief. Als het gebruikelijk is dat dit soort 
afspraken marktconform is dan wordt aan de eis voldaan. (3 punten) Als dat niet het 
geval is dan is het niet toelaatbaar. Aan de laatste eis dat Enjama niet als 
voorwaarde mag stellen dat zij de assurance opdracht  mag blijven uitvoeren wordt 
wellicht voldaan. Als aan alle eisen wordt voldaan dan zou het toelaatbaar kunnen 
zijn. (2 punten) Wel moet Enjama er van overtuigd zijn dat de bedreiging van 
intimidatie en eigen belang niet aanwezig is. (2 punten) 

 

Vraag 7 Tarieven  (12 minuten) 

De accountant heeft in de managementletter gesteld dat geen systematische 
nacalculatie en verschillenanalyse plaatsvindt van de tarieven die in rekening worden 
gebracht aan klanten voor uitzendkrachten. 

Gevraagd: 

7a. Beschrijf kort twee beheersingsrisico’s die ontstaan door het ontbreken van 
nacalculatie van de tarieven.  

7b. Beschrijf een goede procedure voor nacalculatie en verschillenanalyse van 
tarieven van de uitzendkrachten met een nul-uren contract. 
 

Antwoordindicatie 7a (4 punten) 

Door het ontbreken van nacalculatie van de tarieven, dus confrontatie van de werkelijke 
kosten die een uitzendkracht kost per uur en de tarieven waarmee in de contracten rekening 
is gehouden, heeft de directie geen inzicht in de juistheid van de tarieven (zijn alle kosten wel 
meegenomen?) en dus geen mogelijkheid om een verschillenanalyse op te stellen. 
Het beheersrisco is dat men geen inzicht heeft in kostendekkendheid van de tarieven. 
(2 punten) 

Ook heeft de directie hierdoor minder zicht op de winstgevendheid / marges per 
uitzendkracht per klant, waardoor het minder goed mogelijk is om beslissingen te nemen 
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over bijvoorbeeld het voorzetten of uitbreiden van een contract met een uitzendkracht bij een 
klant. (2 punten) 

 
Antwoordindicatie 7b (4 punten) 

In PersERP kan een applicatie worden opgenomen waarin de werkelijke kosten per 
uitzendkracht uit de Uitzendkrachtenmodule worden gedeeld door het werkelijk gewerkte 
aantal uren volgens de Urenregistratiemodule. Dit berekende tarief kan worden vergeleken 
met het tarief dat is opgenomen in de geautoriseerde tarieventabel. Daarnaast kan het 
tarief uit de tarieventabel worden vergeleken met het tarief volgens het contract met 
de klant uit de Contractenmodule. Dit laatste verschil tussen deze tarieven moet 
overeenkomen met de winstmarge die voorgeschreven is door de directie.  

De administratie analyseert de verschillen, bijvoorbeeld: zijn alle kosten wel meegenomen, is 
het juiste loon gebruikt voor de calculatie, zijn loonsverhogingen wel meegenomen? Is het 
juiste tarief opgenomen in de tarieventabel? (4 punten) 
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MIDDAGZITTING 
 
Vraag 1 General controls (10 minuten) 

Beschrijf vijf general controls rondom het geautomatiseerde systeem van Topwerk 
Nederland BV met daarbij het doel van de maatregelen. 
 

Antwoordindicatie vraag 1a General controls (5 punten) 
General controls, vijf noemen met het doel (5 keer 1 punt), bij alleen noemen kunnen 
maximaal 2 punten worden toegekend. 

1. De afdeling Automatisering & ICT is geplaatst rechtstreeks onder de hoofddirectie 
met als doel dat de geautomatiseerde gegevensverwerking niet rechtstreeks kan 
worden beïnvloed door de uitzendbureau ’s en andere gebruikers van het systeem; 

2. Adequate change management procedures zijn aanwezig zodat niet gewerkt wordt 
met applicaties of software die niet door gebruikers zijn geaccepteerd en op 
betrouwbaarheid zijn getest; 

3. Logische toegangsbeveiliging m.b.v. usernames en passwords conform de geldende 
functiescheiding met als doel dat geen onbevoegden gegevens kunnen lezen of 
wijzigen -> identificatie en authenticatie; 

4. Passwords worden regelmatig aangepast en bestaan uit voldoende tekens zodat het 
onder 3 genoemde niet alsnog kan gebeuren; 

5. Registratie van gebruik van bestanden en programma’s via logging zodat bij 
pogingen tot ongeautoriseerde toegang kan worden onderzocht wat gebeurd is en 
wie daarvoor verantwoordelijk is; 

6. Beveiliging van gevoelige gegevens via encryptie maakt het risico dat onbevoegden 
vertrouwelijke gegevens kunnen lezen kleiner; 

7. Beveiliging tegen virussen: stringente voorschriften tegen het gebruik van illegale 
kopieën, gebruik maken van een virusscanner met actuele virusdefinities en firewall 
zodat applicaties en gegevens beschermd worden tegen verminking; 

8. Fysieke toegangsbeveiliging, brandbeveiliging voor vermindering van het risico van 
doorbreking van de continuïteit van de gegevensverwerking; 

9. Back-up en recovery procedure ( inclusief noodstroomvoorziening) voor vermindering 
van het risico van discontinuïteit van de gegevensverwerking. 

 
 
Vraag 2 Bestuurlijke informatieverzorging (AO/IB) rond de werving en de inzet 
van uitzendkrachten (40 minuten)  

Geef een beschrijving van de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IB) rond de 
werving van uitzendkrachten en de inzet van uitzendkrachten bij Topwerk Nederland 
BV zoals die er uit zou moeten zien. Doe dit door de volgende vragen te 
beantwoorden. 

a. Welke controletechnische functiescheiding is vereist voor het verkrijgen van 
betrouwbare verantwoordingsinformatie over de werving en inzet van 
uitzendkrachten? Noem in dit kader de belangrijkste taak of taken. 

b. Beschrijf hoe de personeelsbegroting en de uitzendtarieven voor 
uitzendkrachten tot stand komen. 

c. Beschrijf het proces van werving en selectie van uitzendkrachten. Geef daarbij 
aan wie verantwoordelijk is voor de vastlegging van welke gegevens in welk(e) 
bestand /module. 
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d. Beschrijf de procedures rond de urenregistratie en registratie door de 
uitzendkrachten met hierin verwerkt drie application controls die moeten 
worden opgenomen in het urenregistratiesysteem.  

 

Antwoordindicatie vraag 1b (totaal 28 punten)  
 

a. Functiescheiding  (5 punten)  
 

- De Algemeen directeur stelt de personeelsbegroting vast en de 
arbeidsvoorwaarden 

- De franchisenemers en eigen uitzendbureaus doen de werving van 
uitzendkrachten 

- De afdeling HRM van Topwerk Personeelsbeheer BV geeft richtlijnen (op basis 
van de personeelsbegroting en voor opleidingseisen en competenties van 
uitzendkrachten en de regio’s waar deze uitzendkrachten nodig zijn) voor 
aannemen van personeel en stelt de hoogte van de salarissen vast op basis van 
directierichtlijnen 

- Het Bedrijfsbureau van Topwerk Uitzendbureau BV coördineert van inzet 
personeel 

- Uitzendkrachten registreren uren per uitzendklus/opdrachtgever per dag 
- Opdrachtgevers autoriseren de geregistreerde uren  
- Finance & Control voert interne controlewerkzaamheden uit. 

 

b. Begrotingsproces en tot stand komen tarieven (5 punten) 
- Op basis van de lange termijn verwachtingen voor uitzending van personeel per 

regio en de lange termijnverwachtingen van het aanbod aan uitzendkrachten 
wordt een ‘verkoopbegroting’ (aantal uren per functie) en een ‘inkoopbegroting’ 
(benodigde kennis en vaardigheden van de uitzendkrachten) opgesteld per regio 
en per branche. De input van franchisenemers en vestigingsleiders is hierbij 
essentieel. 

- Op basis van de lange termijnverachtingen wordt een personeelsbegroting 
opgesteld per regio, per vestiging en per categorie uitzendkracht. 

- Ook wordt op basis van deze lange termijnverwachtingen een begroting gemaakt 
van de opleidingskosten van personeel, overheadkosten, enzovoort. 

- Op basis van de begrotingen wordt de kosten per uur bepaald voor de 
uitzendkrachten. 

- Op basis van de “verkoopbegrotingen” en inkoopbegrotingen”  en de 
verwachtingen omtrent de hoogte van bruto loonkosten van de uitzendkrachten 
stelt het bedrijfsbureau een netto tarief vast per tijdseenheid per categorie 
uitzendkracht voor het komende jaar.  

- Op basis van richtlijnen van de directie omtrent de gewenste winstmarge en de 
begroting van de overheadkosten en geschatte normale en verwachte bezetting 
van de personeelscapaciteit wordt het bruto verkooptarief per tijdseenheid 
bepaald. 

- Tarieven en begrotingen worden geautoriseerd door de directie. 
- De tarieven worden ingevoerd in het tarievenbestand in PersERP door de 

administratie. 
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- Hoofd van de administratie controleert door middel van controletotalen of de 
tarieven goed zijn ingevoerd. 

c. Werving en selectie van uitzendkrachten (8 punten) 
- De uitzendbureaus / franchisenemers zorgen op basis van de personeelsbegroting, 

het aanbod van uitzendkrachten en de ontwikkeling in de vraag naar uitzendkrachten 
in een regio of uitzendkrachten met specifieke kennis/vaardigheden voor het 
opstarten van een sollicitatieprocedure.  

- De richtlijnen van de afdeling HRM (van Topwerk Personeelsbeheer) ten aanzien van 
het aannemen van uitzendkrachten worden hierbij in acht genomen 

- De functie-eisen worden door HRM in overleg met de uitzendbureau ‘s opgesteld.  
- Medewerkers HRM benaderen uitzendkrachten die via het online platform geschikt 

zijn bevonden voor bepaalde functies en sturen deze door naar de regionale 
uitzendbureaus. 

- Sollicitatieprocedure wordt doorlopen en geschikte kandidaat wordt geselecteerd 
door medewerkers van het uitzendbureau en de leider van een uitzendbureau of 
franchisenemer. 

- De leider van het uitzendbureau / de franchisenemer maakt een rapportje (vast 
format) met daarin een weloverwogen keuze voor aangenomen kandidaten en het 
soort contract dat aan de kandidaat wordt geboden en legt dit vast in de 
uitzendkrachtenmodule van PersErp. 

- HRM beoordeelt de keuze, ondertekent arbeidscontract en werkt creatieregister bij. 
Gebruik van vaste invulvelden en formatcontrols. 

- HRM werkt het bestand/module Uitzendkrachten bij met onder andere het aantal uren 
dat een uitzendkracht in dienst komt 

- De ingevoerde arbeidscontracten en personeelsgegevens worden integraal 
gecontroleerd door de Administratie van Topwerk Personeelsbeheer BV. 

- HRM bouwt standenregisters op aan de hand van de contractmutaties. 
 

d. Registratie gewerkte uren uitzendkrachten (4 punten) 
- De uitzendkrachten worden door de medewerkers of de franchisenemer van het 

uitzendbureau geïnformeerd over de gemaakte contractuele afspraken met de klant. 
- De uitzendkrachten vullen een urenverantwoording in met behulp van de tablet in de 

urenregistratiemodule van PersErp daarin de volgende zaken: 
o gemaakte uren  
o klant 
o uitzendbureau / franchisenemer 
o regio 

- In de klantenmodule leggen de uitzendkrachten vast: 
o uitgevoerde werkzaamheden 
o zaken die niet in overeenstemming waren met de contractuele afspraken. 

- De uitzendkracht vraagt aan de opdrachtgever de registratie van de gemaakte uren te 
autoriseren 

- De uren van uitzendkrachten worden geautomatiseerd gecontroleerd aan de hand 
van de planning en de contracten met klanten.  

- HA van Topwerk Personeelsdiensten analyseert verschillen. 
 

Drie application controls die moeten worden opgenomen in het urenregistratie 
system en klantenmodule (3 x 2 punten): 
Voorbeelden 
1. De uitzendkracht krijgt dagelijks melding / herinnering van de taak ‘registreer uren’ en 

uitgevoerde werkzaamheden 
2. Idem voor tekenen van de uren door de klant 
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3. Uitzendkrachten worden gedwongen door het urenregistratiesysteem minimaal het 
aantal uren volgens contract per week/maand schrijven (automatische match shop 
time is som jobtime) 

4. Na matching van gemaakte uren met het aantal te maken uren volgens het contract 
kunnen uren pas worden gefactureerd. 

5. Toegangscontrole door invullen van een code door uitzendkrachten voor het 
schrijven van uren op een bepaalde klant  

6. Bestaanscontrole code uitzendkracht 
7. Verplichte invoervelden 

 

Vraag 3  Controle van de in rekening gebrachte uren (20 minuten)  

Gezien de typologie van Topwerk Nederland BV is een belangrijk aanknopingspunt 
de volledigheid van het aantal uren van de uitzendkrachten dat in rekening kan 
worden gebracht. 
 
Gevraagd: Hoe controleert de accountant de volledigheid van het aantal uren van 
de uitzendkrachten  dat in rekening is gebracht? Bij de uitwerking behoeft uitsluitend 
aandacht te worden besteed aan: 

• Risico analyse  
• Cijferbeoordeling 
• Verbandscontroles 
• Detailcontroles 

 
Antwoordindicatie vraag 3 (14 punten) 
 

Risico analyse (2 punten) 
De accountant onderscheidt bij zijn controle de volgende risico’s: 

• Er is sprake van contracten met wisselende uren. Risico bestaat dat minder uren als 
omzet worden verantwoord, dan in het contract is afgesproken 

• Er is sprake van 0 uren contracten. Risico bestaat dat minder uren als omzet worden 
verantwoord. 

• Directe uren worden als indirecte uren verantwoord. (geldt niet voor de 0 uren 
contracten). 

 
 
Cijferbeoordeling (4 punten) 
De accountant verricht een cijferbeoordeling op de cijfers van de jaarrekening, nadat hij deze 
heeft aangesloten met de financiële administratie. Hij verricht een cijferbeoordeling mede in 
relatie tot de begroting en de vergelijkbare cijfers van het vorig jaar. CBO zowel in totaal als 
per vesteging: 
 

• Totaal aantal doorberekende uren dit jaar ten opzichte van vorig jaar en begroting 
• Gemiddeld uurloon dit jaar ten opzichte van vorig jaar en begroting 
• Directe uren dit jaar ten opzichte van vorig jaar en begroting 
• In rekening aan klanten gebrachte uren ten opzichte van het aantal betaalde uren 

aan uitzendkrachten 
 
De uitkomsten van de cijferbeoordeling zijn mede bepalend voor de verdere 
controlewerkzaamheden. 
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Verbandscontroles (4 punten) 

• Aantal uitbetaalde uren volgens salarisadministratie = aantal directe uren en aantal 
indirecte uren volgens de urenregistratiemodule  

• Aantal directie uren volgens de urenregistratiemodule = aantal doorbelaste uren 
volgens omzetmodule 
 

Detailcontroles (4 punten) 
Mede op basis van de uitkomsten van de cijferbeoordeling verricht de accountant een aantal 
detailcontroles. Hierbij zal hij door middel van data analyse controleren of op 
werknemersniveau overeenkomst bestaat tussen het aantal uitbetaalde uren en het aantal 
gefactureerde uren. Bij afwijkingen boven een bepaald % (minder gefactureerd dan betaald) 
zal de accountant aan de hand van onderliggende documenten beoordelen of terecht minder 
uren zijn gefactureerd. 
 
 
Vraag 4 Kasstroomoverzicht (27 minuten) 
 
In de geconsolideerde jaarrekening van Topwerk Nederland BV is een gedeeltelijk 
kasstroomoverzicht opgenomen. De uitsplitsing van de kasstromen uit operationele 
activiteiten ontbreekt. 
 
4a Bepaal de in 2016 ontvangen kasstroom inzake ‘financiële baten’ op basis van 
de geconsolideerde jaarrekening 2016. 
 
4b Bepaal de in 2016 uitgaande kasstroom inzake ‘financiële lasten’ op basis van 
de geconsolideerde jaarrekening 2016. 
 
4c Bepaal de in 2016 uitgaande kasstroom inzake ‘winstbelasting/ 
vennootschapsbelasting’ op basis van de geconsolideerde jaarrekening 2016. 
 
4d Stel een overzicht op van kasstromen uit operationele activiteiten, met een 
afzonderlijke tussentelling voor de kasstroom uit bedrijfsoperaties. Maak hierbij een 
uitsplitsing die bestaat uit de volgende posten: Bedrijfsresultaat, Afschrijvingen, 
mutaties in voorzieningen, mutaties in financiële vaste activa, mutaties in 
vorderingen, mutaties in kortlopende schulden, ontvangen rente, betaalde rente en 
betaalde winstbelasting. Let op het juist vermelden van + en – bij bedragen. 
 
4e Geef gemotiveerd aan op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving of de 
aankoop/oprichting van Topwerk Breda BV in 2016, juist verwerkt is in het 
kasstroomoverzicht. 
 
 
Antwoordindicatie vraag 2 (18 punten) 
 
4a: 2 ptn (g/f) 
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4b: 2 ptn (g/f) 
 

 
 
4c: 2 ptn (g/f) 
 

 
 
 
4d: 9 ptn (let op +/-! Bedrag juist, maar +/- fout is 0 ptn) 
 

 
 

financiële baten ontvangen
vordering per 1 januari 12.450
cfm resultatenrekening 1.322.535
vordering per 31 december 65.675
ontvangst in boekjaar 1.269.310 (2 ptn)

financiële lasten betaald
schuld 1 januari 1.125
cfm resultatenrekening 126.350
schuld 31 december 2.332
betaling in boekjaar 125.143 (2 ptn)

winstbelasting betaald
betaling in boekjaar 634.841 (2 ptn)
(is gegeven in de toelichting op de jaarrekening)

Kasstroom uit operationele activiteiten 2016
€ €

Bedrijfsresultaat 1.613.204 (1 ptn)

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa 875.041 (1 ptn)
Voorzieningen 1.410.291 (1 ptn)
Mutatie voorziening verwachte
oninbaarheid fin.vaste activa -19.976 (2 ptn)

2.265.356

Verandering in werkkapitaal
Vorderingen 8.639.934 (zie hierna) (2 ptn)
Kortlopende schulden (excl banken) -954.863 (zie hierna) (2 ptn)

7.685.071

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.563.631

Ontvangen rente 1.269.310
Betaalde rente -125.143
Betaalde winstbelasting -634.841

509.326

Kasstroom uit operationele activiteiten 12.072.957
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4e: 3 ptn (ja = 1, motivatie = 2) 
 
Volgens de toelichting op de enkelvoudige balans is in 2016 een bedrag van € 125.000 
gestort als aandelenkapitaal inclusief agio, bij de oprichting van Topwerk Breda BV. Volgens 
RJ 360.219 moet bij aankoop van een geconsolideerde deelneming het aankoopbedrag 
worden opgenomen als een kasstroom uit investeringsactiviteiten. Omdat Topwerk Breda BV 
vanaf de oprichting wordt meegeconsolideerd, kan in dit geval worden gesteld dat de 
kasstroom in verband met de investering per saldo nihil is, omdat de liquide middelen 
worden verplaatst van de balans van Topwerk Nederland BV naar de balans van Topwerk 
Breda BV. Daarom is er terecht geen kasstroom uit investeringsactiviteiten opgenomen. 
(DT par 25.4 pag 655)(EY par. 22.3.7 pag 700) 
Qua motivering mag ook opgenomen worden dat het een Non-Cash Item betreft en 
daarom terecht niet is opgenomen = ook goed voor 3 ptn. 
 

Vraag 5 Gebeurtenissen na balansdatum (18 minuten) 
 
In een landelijke krant wordt ten tijde van het opmaken van de jaarrekening een 
artikel gepubliceerd over Topwerk Nederland BV. Een uitzendkracht van Topwerk 
Nederland BV heeft in februari 2017 tijdens het verrichten van administratieve 
werkzaamheden voor een klant van Topwerk, zeer vertrouwelijke gegevens over 
deze klant doorgestuurd naar derden. De gevolgen zijn nog niet te overzien, maar 
volgens de klant kan Topwerk Nederland BV een hoge schadeclaim tegemoet zien. 
De omvang is nog niet bekend, maar zal minimaal € 800.000 bedragen. De kans dat 
Topwerk Nederland BV moet gaan betalen, wordt door de juridische adviseurs van 
Topwerk Nederland BV ingeschat op 80%. Topwerk Nederland BV is niet verzekerd 
tegen de gevolgen van het doorsturen van de gegevens door de uitzendkracht. 
 
5a Moet Topwerk Nederland BV hiervan melding maken in haar jaarrapport op basis 
van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften en zo ja waar in het jaarrapport? 
Motiveer uw antwoord. 

Toelichting/Berekeningen : Per foutieve regel -/- 1 ptn, dus 2 fouten = 0 ptn

Vorderingen 1-1-2016 31-12-2016
cfm balans 50.061.113    41.297.235 
correctie fin.vaste activa (kortl.deel) -438.978        -332.113     
rentevordering apart verwerken -12.450          -65.675       
correctie RC groepsmij VPB (*) -                 70.304        

49.609.685 40.969.751
Mutatie  = daling -8.639.934
(*): opboeking 705.145 - betaling 634.841 = 70.304 vpb mut in RC

Schulden 1-1-2016 31-12-2016
cfm balans 45.430.627    41.487.290 
Excl. Kredietinstellingen -2.989.681     -              
renteschuld apart verwerken -1.125            -2.332         

42.439.821 41.484.958
Mutatie  = daling -954.863
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5b Wat zijn de gevolgen voor de af te geven controleverklaring bij de jaarrekening 
van 2016 als Topwerk Nederland BV weigert hiervan melding te maken in het 
jaarrapport? Ga er in uw antwoord van uit dat melding in het jaarrapport noodzakelijk 
is. 
 
Antwoordindicatie 
5a (3 punten) 
Het gaat hier om een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de 
situatie per balansdatum, maar wel belangrijke financiële gevolgen kan hebben voor de 
rechtspersoon. (1 punt) (DT pag 82-83, EY pag 1203) Volgens de wet (art 2:380a BW) dient 
deze informatie te worden opgenomen in de toelichting als onderdeel van de jaarrekening (1 
punten). Als de verwachtingen door deze gebeurtenis worden beïnvloed, zal ook melding 
hiervan gemaakt worden in het bestuursverslag (art 2.391 lid 2 BW). (1 punt). 
 
 
5b (9 punten) 
Als de directie weigert hiervan iets in de het jaarrapport op te nemen dan is sprake van een 
afwijking in de jaarrekening van materieel belang (3 punten). In NV COS 705 A7 is 
aangegeven dat een afwijking van materieel belang kan ontstaan als de jaarrekening niet 
alle toelichtingen bevat die op grond van de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften 
noodzakelijk zijn (3 punten). Hier is in dit geval sprake van, de directie weigert immers de 
claim in de toelichting op te nemen. Derhalve zal de accountant een controleverklaring met 
beperking afgeven (3 punten).  

Daarnaast zal hij op grond van artikel 393 lid 5 punt g van Titel 9 Boek 2 BW in de 
controleverklaring onder het kopje ‘verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen’ dat het bestuursverslag niet aan de vereisten van de wet voldoet. (2 punten) 

Maximum van 9 punten. 

 
 
Vraag 6 Externe verslaggeving Varia (20 minuten) 
 
6a Welk balansmodel is toegepast conform het Besluit modellen jaarrekening? 
Motiveer uw antwoord. 
 
6b In de winst-en-verliesrekening wordt de dotatie aan de voorziening 
‘kostenvergoeding franchisenemers’ als bijzondere post apart opgenomen. Volgens 
de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is dit toegestaan. Waar in het Besluit 
modellen jaarrekening wordt ruimte geboden om andere posten op te nemen dan die 
zijn voorgeschreven? Motiveer uw antwoord met verwijzing naar het Besluit modellen 
jaarrekening. 
 
 
In de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen is het volgende 
opgenomen omtrent dividendverplichtingen. 
‘Topwerk Nederland BV heeft een verplichting tot uitbetaling van minimaal 80% van 
de uitkeerbare winst als dividend aan TempoTime Holding BV mits Topwerk 
Nederland BV volgens de geconsolideerde jaarrekening na aftrek van het 



25 
 

dividendvoorstel minimaal een eigen vermogen heeft van 10% van de activa en 
minimaal € 1 miljoen netto winst of het eigen vermogen minimaal 15% is van de 
totale activa. Deze verplichting heeft als achtergrond een financieringsovereenkomst 
met een grote investeringsbank (NIBC) afgesloten in 2011 tussen TempoTime 
Holding BV en NIBC’. 
 
6c Voldoet de voorgestelde dividenduitkering aan bovengenoemde voorwaarden? 
Onderbouw uw antwoord met een berekening. 
 
6d Wordt middels het voldoen aan de voorwaarden zoals in de vorige vraag 
genoemd dan ook voldaan aan de uitkeringstest/liquiditeitstoets? 
 
6e Stel het mutatie-overzicht over 2016 op van de post overige reserves in de 
enkelvoudige balans van Topwerk Nederland BV per 31 december 2016. Er zijn 
geen andere mutaties bekend dan in de casus worden weergegeven. 
 
 
Antwoordindicatie vraag 4 (13 punten) 
 
6a: 2 ptn (1 ptn voor model B, 1 ptn voor motivatie)  
Balansmodel B (DT pag 1091-1092, EY pag 1628-1629) 
Grote ondernemingen kunnen alleen kiezen voor model A of B. Gezien de indeling in een 
actief en een passiefzijde op de balans, is hier voor model B gekozen.  
 
6b: 2 ptn  
Bijzondere posten zijn baten of lasten (hier lasten) die op grond van de aard, omvang of het 
incidentele karakter afzonderlijk dienen te worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te 
geven in het resultaat van de rechtspersoon en met name de ontwikkeling daarin  
(RJ 270.403). Er zijn hierbij 2 opties. De post kan apart in de winst-en-verliesrekening 
worden opgenomen, dan wel in de toelichting apart worden opgenomen (RJ 270.405a). 
Hier is ervoor gekozen de bijzondere post apart in de winst-en-verliesrekening op te nemen.  
 
Kern antwoord: BMJ benoemt een aantal artikelen die van belang zijn voor de presentatie 
van bijzondere posten in de winst-en-verliesrekening. Met name artikel 7.1 ‘aan de posten 
van de modellen mag een uitsplitsing worden toegevoegd; zij mogen door een uitsplitsing 
worden vervangen’ is hier aan de orde. Volgens art 7 lid 2 mag een post onder voorwaarden 
worden ingevoegd. (DT pag 635 + 1084, EY pag 626 + 1622) 
 
6c: 4 ptn 
Het voorstel dividenduitkering is € 1.817.000. De netto winst voor 2016 is € 2.104.244. 
Gezien de negatieve reserves per 1 januari, daalt de uitkeerbare winst tot € 1.942.796. Dit 
betekent dat 93,5% (1 ptn) van de uitkeerbare winst wordt voorgesteld om uit te keren. Aan 
de 80% eis wordt voldaan (1 ptn) 
Gezien het resultaat > € 1.000.000 moet het Eigen vermogen minimaal 10% van het 
balanstotaal zijn (1 ptn). Het eigen vermogen (na aftrek van het dividendvoorstel) bedraagt: 
€ 9.278.315 -/- € 1.817.000 = € 7.461.315. Als percentage van het balanstotaal is dit:  
€ 7.461.315 / € 53.293.533 x 100% = 14% (1 ptn) Ook hiermee is voldaan aan deze eis. 
 
6d: 2 ptn 
De uitkeringstest/liquiditeittoets (DT pag 323, EY pag 472) is hier aan de orde gezien het een 
BV betreft en dus de wetgeving (flex-BV-wetgeving) van toepassing is. Het bestuur zal de 
uitkering moeten goedkeuren en zal moeten controleren dat ook na de uitbetaling de 
onderneming haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Mocht hierdoor een probleem 
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ontstaan, kan de onderneming wellicht in enig jaar niet minimaal 80% uitkeren. Er wordt dus 
niet per definitie voldaan aan de uitkeringstoets door een eigen vermogenseis te hanteren. 
Een eigen vermogen van minimaal 10% (respectievelijk 15%) betekent niet dat er dan ook 
altijd voldoende geldmiddelen in de onderneming aanwezig zijn. ( 1 ptn voor relatie naar 
voorwaarden, 1 ptn voor het wel of niet aanwezig zijn van voldoende geldmiddelen) 
 
6e: 3 ptn 

Mutatie-overzicht overige reserves over 2016 
 

 
 
Gezien het geconsolideerd eigen vermogen en het enkelvoudig eigen vermogen aan elkaar 
gelijk zijn, zal het geconsolideerd resultaat ook gelijk zijn aan het enkelvoudig resultaat. 
 
 
Vraag 7 VGBA (15 minuten) 

In deel 2 van de casus is onder punt 2.2 is het volgende vermeld:  
In de eerste maanden van 2016 heeft Topwerk Nederland BV te maken gehad met 
veel negatieve publiciteit. Deze publiciteit kwam vooral naar voren via de sociale 
media waarin uitzendkrachten hun ontevredenheid uiten over de slechte behandeling 
en uitbuiting door ze niet te betalen conform de ABU cao regeling. Ook wordt ook 
negatief gesproken over het feit dat veel Oost Europeanen als uitzendkracht worden 
aangenomen bij Topwerk Nederland BV. Volgens sociale media ontvangen de Oost 
Europeanen veel minder salaris. 
Geef op basis van de verordening Gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 
een gemotiveerde beschouwing of deze negatieve publiciteit ook een rol speelt bij de 
continuering van de controle opdracht van Topwerk Nederland BV. 
 
Antwoordindicatie vraag 7 (10 punten) 
Bij continuering van de controle opdracht door Enjama moet de accountant beoordelen of er 
geen bedreigingen zijn van de fundamentele beginselen. De accountant zal dus moeten 
beoordelen of de negatieve publiciteit rondom Topwerk Nederland een bedreiging vormt voor 
het naleven van de fundamentele beginselen.  
Als de negatieve publiciteit op waarheid berust, dan kan de accountant twijfelen aan de 
integriteit van de directie van Topwerk BV. Indien deze in het geding is dan vormt het 
eveneens een bedreiging voor het fundamentele beginsel integriteit (2 punten) en 
professionaliteit van de accountant. De klant houdt zich immers niet aan wet- en 
regelgeving. (2 punten) 
De bedreiging bestaat uit eigen belang (financieel) en kan bij een niet integere directie ook 
leiden tot een bedreiging van intimidatie. (2 punten) De accountant kan er immers van 
worden beschuldigd niet te hebben opgetreden tegen deze misstanden en daarmee als 
medeplichtig worden aangewezen. (1 punt) 
Bij de beoordeling van de omstandigheden en de bedreiging en het treffen van maatregelen 
neemt de accountant ook het te verwachten oordeel van een objectieve, redelijke en 
geïnformeerde derde in aanmerking. (1 punt) 

2016
€

Stand per 1 januari 2016 -161.448
bij: resultaat boekjaar 2.104.244 (2 ptn)
af: dividendvoorstel -1.817.000 (1 ptn)

Stand per 31 december 2016 125.796
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Onderzoek doen naar het waarheidsgehalte van de beweringen: (2 punten)  
Waarborgen of maatregelen zijn in dit geval alleen terug geven van de controleopdracht. 
Deze negatieve publiciteit speelt dus inderdaad een rol bij de beoordeling of de controle 
opdracht van Topwerk Nederland gecontinueerd kan worden. (2 punten) 
 
Maximum van 10 punten 
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