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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  

                                            

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen  

 
Hercules Bouw Groep 

 
voor de 

 
middagzitting 14.00 – 16.30 uur 

 
 

 
Samenstellers : Redactiecommissie OAT 
 
Datum :  2 juni 2015 
 
 
Toegestane literatuur: 
 
- Handboek 2014 Deloitte of Handboek 2014 E&Y of KPMG Jaarboek 2013/2014 
- 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) 
- WWFT(mits ingebonden of in mapje) 

Tijdsindicatie in minuten per vraag  

vraag 1 35 
vraag 2 15 
vraag 3 36 
vraag 4 15 
vraag 5 24 
vraag 6  10 
vraag 7 15 
          150 
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Vraag 1 Controle van de lonen en salarissen van Hercules Projectontwikkeling 
BV (35 minuten)  
 
Beschrijf het controleprogramma van de post lonen en salarissen van Hercules 
Projectontwikkeling BV zoals de accountant die uit moet voeren. Indien nodig kunnen 
activiteiten en vastleggingen van het hoofdkantoor bij deze controle worden 
betrokken. 
 
Besteed hierbij aandacht aan: 
- twee doelstellingen; 
- drie risico’s; 
- de organisatiebeoordeling waarbij in ieder geval 3 belangrijke 

organisatieaspecten genoemd dienen te worden; 
- de cijferbeoordeling met maximaal 4 elementen; 
- drie concrete overige controlewerkzaamheden. 
 
 
Vraag 2 Belastingen (15 minuten) 
 
In de toelichting op de conceptjaarrekening van Hercules Bouw Holding NV is 
vermeld dat het effectieve belastingpercentage voor de groep in het boekjaar 2014 
32,9% bedraagt. 
 
2a Geef een controleberekening van het effectieve belastingpercentage over 2014. 
 
Als belangrijkste verklaring voor het afwijkende effectieve belastingpercentage over 
2014 wordt in de toelichting op de conceptjaarrekening van Hercules Bouw Holding 
NV genoemd dat er sprake is van fiscaal niet aftrekbare kosten, met name de 
afschrijving op goodwill. 
 
2b Beargumenteer waarom de afschrijving op goodwill niet de belangrijkste 

verklaring kan zijn voor het afwijkende effectieve belastingpercentage. 

 

Onder de financiële vaste activa is een post Latente belastingen opgenomen van 
€ 1.394.000. Gezien de actuele verliessituatie bij Hercules Bouw Holding NV heeft 
deze post betrekking op fiscaal in de toekomst te verrekenen verliezen (carry 
forward). 
 
2c Geef aan onder welke voorwaarden het is toegestaan deze latente belastingen 

in de balans te activeren. 
 
 
Vraag 3 Voorziening voor jubileumuitkeringen (36 minuten)  
 
De Voorziening voor jubileumuitkeringen bestaat uit de voorziene toekomstige 
uitkeringen in verband met jubilea. De onderneming verstrekt aan het personeel op 
basis van de omvang van het dienstverband overeenkomstig de bepalingen van de 
collectieve arbeidsovereenkomst jubileumuitkeringen bij het behalen van de 
volgende dienstjaren: 
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1. Bij 12,5 jaar in dienst ontvangen werknemers eenmalig € 1000.  

2. Bij 25 jaar in dienst ontvangen werknemers eenmalig € 2000. 

3. Bij 30 jaar in dienst ontvangen werknemers eenmalig € 3000. 

Op deze wijze probeert de directie de betrokkenheid van het personeel te vergroten 
en het verloop tegen te gaan. De voorziening wordt bepaald door het berekenen van 
de contante waarde van de toekomstige uitkeringen. 

 
 
3a  Stel vast dat de voorziening voor jubileumuitkeringen ad € 709.000 in de 

geconsolideerde balans per 31 december 2014 voldoet aan de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving voor het opnemen van een voorziening. 

 
 
3b Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging rond het bijhouden van deze 

voorziening (dotaties en onttrekkingen) zodat er op elk moment een 
betrouwbaar inzicht kan worden gegeven in de toekomstige verplichtingen 
voor jubileumuitkeringen. Besteed hierbij uitsluitend aandacht aan de 
volgende onderdelen: 

1   De preventieve maatregelen van interne controle: 

• Begroting en normen  

• Functiescheiding (toelichten; noem de afdeling en  

de belangrijkste werkzaamheden van deze afdeling) 

 

2  Een beschrijving van de belangrijkste vastleggingen die tot 
wijzigingen van de Voorziening jubileumuitkeringen leiden. Noem 
rond het bijhouden van deze voorziening de relevante 
gebeurtenissen, de functionarissen die daarvoor verantwoordelijk 
zijn, de daarbij relevante bestanden en de noodzakelijke 
gegevens.  

 
3  De repressieve maatregelen van interne controle: noem twee 

verbandscontroles en één detailcontrole. 
 

(tijdsindicatie per onderdeel: 10 minuten deel 1, 9 minuten deel 2 en  
7 minuten deel 3)  

 
 
Vraag 4 Deelnemingen en goodwill (15 minuten) 
 
De goodwill die bij de aankoop van deelnemingen wordt betaald, wordt door 
Hercules  Bouw Holding NV geactiveerd en afgeschreven over een periode van 20 
jaar, zijnde de geschatte economische levensduur. Jaarlijks wordt de economische 
levensduur en de afschrijvingsmethode beoordeeld. Gezien de slechte resultaten van 
de deelnemingen over de afgelopen jaren heeft Hercules Bouw Holding NV in 2014 
een bijzondere waardevermindering op de geactiveerde goodwill overwogen. 
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4a  Geef aan in welke omstandigheid Hercules Bouw Holding NV volgens de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving verplicht is een bijzondere 
waardevermindering toe te passen op de geactiveerde goodwill. 
 

4b Welk specifiek voorschrift geven de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in 
het geval dat Hercules Bouw Holding NV de economische levensduur van de 
goodwill langer inschat dan 20 jaar?  

 
 

Vraag 5 Automatisering (24 minuten)  

5a  Noem twee relevante general controls bij Hercules Systeembouw BV en 
beschrijf kort de toepassing.  

5b  Geef twee relevante application controls ten aanzien van de productiemodule 
bij Hercules Systeembouw BV. Motiveer de relevantie door een concrete 
toepassing te geven van deze application controls voor de productiemodule. 

5c  Stel een competentiematrix op voor het productieorderbestand bij Hercules 
Systeembouw BV waaruit blijkt wie, welke bevoegdheden (muteren, 
raadplegen) heeft ten aanzien van de in het productieorderbestand 
opgenomen gegevens. Maak daarbij gebruik van het onderstaande schema. 

 Bedrijfs-
bureau 

Productie- 
medewerkers 

Magazijn- 
meester 

Kwaliteits- 
controle 

Financiële 
administratie 

Productieorder-
nummer 

     

Artikelcode      
Aantal te 
produceren 

     

Datum en 
tijdstip in 
productie 

     

Gepland 
gereed 

     

Toegestane 
verbruiken 

     

Werkelijke 
manuren 

     

Werkelijke 
machine-uren 

     

Werkelijk 
materiaal 

     

Datum en 
tijdstip gereed 

     

Aantal 
goedgekeurd 
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Vraag 6 Continuïteit (10 minuten) 
 
In de grondslagen voor de financiële verslaggeving geeft Hercules Bouw Holding NV 
aan dat niet langer wordt voldaan aan de financieringsvoorwaarden van de bank. 
Gezien de slechte situatie in de bouw en het daaruit voortvloeiende verlies is het niet 
verwonderlijk dat Hercules Bouw Holding NV niet langer voldoet aan alle door de 
bank gestelde ratio’s. Desondanks zijn de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. 
 
6a  Geef aan waar in de wet de continuïteitsveronderstelling is opgenomen. 

 
De bank heeft een zogenoemde “waiver” afgegeven. Dit doet de bank als zij een 
voortzetting van de lening mogelijk acht. De kredietverlening wordt dan 
gecontinueerd totdat de heronderhandeling over de kredietverlening is afgerond. 
 
6b  Geef aan waar in de geconsolideerde jaarrekening 2014 het effect van deze 

waiver zichtbaar is. 
 
 

Vraag 7 Controleverklaringen (15 minuten) 
 
In deel 2, punt 2.3 wordt vermeld dat het R. de Vreede RA verboden is de voorraad 
te inventariseren op Sint Maarten. Geef aan wat de mogelijke consequenties zijn 
voor het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2014 van 
Hercules Bouw Holding NV. 
 


