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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen IPEM Holding BV 

 

voor de 

 

middagzitting van 14.00 – 16.30 uur 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 15 januari 2013 

Aantal bladzijden: 4, inclusief dit voorblad  

 

Toegestane literatuur: 

 

- Handboek 2012 Deloitte of Handboek 2012 E&Y of KPMG Jaarboek 2011/2012 

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

 

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1  60 minuten 

Vraag 2  18 minuten 

Vraag 3  18 minuten 

Vraag 4  27 minuten 

Vraag 5  15 minuten 

Vraag 6  12 minuten 

Totaal                    150 minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Materiële vaste activa (60 minuten) 

 

Vraag 1a AO/IB rond de inkoop van Machines en installaties (33 minuten) 

Beschrijf de administratieve organisatie en interne beheersing met betrekking tot de inkoop 
van machines en installaties die niet in eigen beheer worden ontwikkeld door Materieel BV. 
Besteed aandacht aan de volgende aspecten: 

- Automatisering, met name maatregelen rond het SCM (ofwel ERP) systeem 

- Procesbeschrijving bestaande uit de volgende procedures:  

o Aanvragen offertes 

o Beoordelen van offertes  

o Afsluiten van contracten 

o Ontvangst machines en installaties 

o Keuring 

o Factuurontvangst 

o Betaling 

o Interne controle. 

 

Besteed in de procedures specifiek aandacht aan functiescheiding en application controls. 

 

 

Vraag 1b Controle van de balanspost Machines en installaties (22 minuten) 

Beschrijf de controle van de balanspost machines en installaties (onder materiële vaste acti-

va). Besteed bij uw uitwerking uitsluitend aandacht aan: 

- Controledoelstelling 

- Risicoanalyse 

- Cijferbeoordeling 

- Overige gegevensgerichte controlewerkzaamheden 

 

Vraag 1c ( 5 minuten) 

Welke specifieke toelichtingsvereisten zijn volgens wet- en regelgeving van toepassing op de 

post materiële vaste activa ten behoeve van de jaarrekeningpresentatie? 

 

 

Vraag 2 Kritische succesfactoren (18 minuten) 

Uit de visie en missie van de IPEM groep zijn onder andere de volgende kritische succesfac-

toren af te leiden: 

 

1. Behalen van een gezond rendement per activiteit. 

2. Zorg voor een veilige werkomgeving voor werknemers 

3. Leveren van kwaliteit 

 

Benoem voor Infrastructuur BV per bovengenoemde kritische succesfactor een kritisch be-

drijfsproces met een prestatie-indicator waarmee het succes van het kritische bedrijfsproces 

gemeten kan worden. Motiveer uw antwoord. 
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Vraag 3 Voorraden en onderhanden werk (18 minuten) 

 

3a  Leg uit waarom IPEM Holding BV de balansposten Projectontwikkeling (onder Voor-

raden) en Onderhanden werken (onder Kortlopende schulden) afzonderlijk en op ver-

schillende wijzen in de geconsolideerde balans opneemt. Besteed hierbij aandacht 

aan de aard én balansrubricering van beide posten. 

 

De richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) onderkennen twee manieren om 

in de situatie van IPEM Holding BV de post Onderhanden werken in de geconsolideerde ba-

lans per 31 december 2011 op te nemen. 

 

3b   Geef op grond van de RJ een alternatieve wijze van balansrubricering van de post 

Onderhanden werken per 31 december 2011 ad € 20.447.000. Vermeld voor elke 

post het bijbehorende bedrag. 

 

 

Vraag 4 Belastingen  (27 minuten) 

 

IPEM Holding BV en haar geconsolideerde dochtermaatschappijen waarderen rechtstreeks 

en indirect gehouden deelnemingen fiscaal tegen verkrijgingsprijs. Het aandeel in het resul-

taat deelnemingen valt onder de fiscale regeling van de deelnemingsvrijstelling. Eenvouds-

halve mag worden aangenomen dat deze resultaten zijn behaald bij deelnemingen die per 

saldo en gemiddeld vallen onder een toepasselijk belastingtarief van 25%. 

 

4a  Geef in de vorm van een journaalpost de wijze waarop IPEM Holding BV de belastin-

gen naar de winst heeft verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening 2011. 

 

4b  Bereken met behulp van de verstrekte gegevens in de geconsolideerde jaarrekening 

2011 welk bedrag aan belasting naar de winst IPEM Holding BV daadwerkelijk in 

2011 heeft betaald. 

 

In de verstrekte geconsolideerde jaarrekening over 2011 van IPEM Holding BV ontbreekt de 

door de RJ aanbevolen aansluiting tussen de (effectieve) belastinglast in de geconsolideerde 

winst-en-verliesrekening en de (nominale) belastingdruk berekend tegen het toepasselijk 

belastingtarief in Nederland. 

 

4c  Geef uitsluitend met behulp van de verstrekte gegevens drie mogelijke oorzaken voor 

de afwijking tussen: 

-  enerzijds de belastinglast in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (ef-

fectieve druk) en  

- anderzijds het resultaat voor belasting maal het in Nederland toepasselijke be-

lastingtarief (nominale druk). 

Bereken voor elke oorzaak het belastingeffect in een bedrag, afgerond op duizenden 

euro nauwkeurig, en geef aan of het belastingoverdruk of –onderdruk betreft. 
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Vraag 5 Overname Wegenbouwbedrijf (15 minuten) 

In deel 3 van de casus is vermeld dat de Raad van Bestuur graag een advies van Peter 

Zand wil over de vraagprijs van de aandelen van een concurrerend wegenbouwbedrijf.  

 

Geef op basis van de VGC / NVOoa  een beschouwing of Peter Zand de Raad van Bestuur 

mag adviseren over de vraagprijs van de aandelen. Besteed in uw beschouwing uitsluitend 

aandacht aan: 

- de twee belangrijkste fundamentele beginselen die mogelijk bedreigd worden,  

- het onderkennen van de bedreigingen,  

- mogelijke waarborgen en  

- conclusie. 

 

 

Vraag 6 Steekpenningen (12 minuten) 

In deel 3 is een controlebevinding opgenomen over steekpenningen. Na intern collegiaal 

overleg is de accountant van mening dat hier geen sprake is van fraude. 

 

6a  Geef gemotiveerd aan welke NV COS wel van toepassing is op het betalen van 

steekpenningen? 

 

6b Welke werkzaamheden moet de accountant naar aanleiding van de controlebevinding 

uitvoeren? 

 

 

Einde middagzitting 

 


