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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: 

Postbus 90116 

4800 RA  Breda 

Tel.: (076) 525 06 79 

Fax: (076) 525 03 98 

 

                                               

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen Pet Bobby Holding BV 

 

voor de 

 

ochtendzitting van 10.30 – 13.00 uur 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 17 januari 2012 

Aantal bladzijden: 4, inclusief dit voorblad  

 
Toegestane literatuur: 

 
- Handboek 2011 Deloitte of Handboek 2011 E&Y of KPMG Jaarboek 2011/2012 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 
 

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1  15 minuten 

Vraag 2  30 minuten 

Vraag 3  45 minuten 

Vraag 4  30 minuten 

Vraag 5  30 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 2010 van Pet Bobby Holding BV: 

1. Voorraden en 

2. Financiële baten en lasten 

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: 

a. de grootte van de post, 

b. de kenmerken van de post en 

c. de controleaspecten (waaronder begrepen de controledoelstellingen). 

 

 

Vraag 2: risicoanalyse (30 minuten) 

2.1 Noem drie belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het opstellen 

van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2010 van Pet Bobby 

Holding BV. Geef hierbij aan welke fout als gevolg van elk genoemd risico kan ont-

staan in de jaarrekening. 

 

2.2 Geef voor ieder bij vraag 2.1 genoemd (inherent) risico twee maatregelen van interne 
beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 

 

NV COS 315 geeft in paragraaf 28 aan dat bij het toepassen van oordeelsvorming over wel-

ke risico’s significante risico’s zijn de accountant een zestal punten in aanmerking dient te 

nemen, zoals verder uiteengezet in de punten a-f van paragraaf 28. 

 
2.3 Beargumenteer voor één van de bij 2.1 beschreven risico’s waarom dit een signifi-

cant risico is. Geef daarbij tevens aan onder welke van de in paragraaf 28 onder a-f 
genoemde punten het significante risico valt. 

 

 

Vraag 3: inkopen in vreemde valuta (45 minuten) 

De inkoopafdeling plaatst ten behoeve van o.a. Bobby Retail Franchise BV incidenteel in-

kooporders voor een speciale en exclusieve soort zangzaad bij een Argentijnse leverancier. 

Het koersverloop van de Argentijnse peso ten opzichte van de euro in 2010 en het eerste 

kwartaal van 2011 is als volgt: 

 

Periode 1 peso is 

1 januari t/m 31 mei 2010 0,18   euro 

1 juni t/m 31 oktober 2010 0,19   euro 

1 november t/m 31 december 2010 0,21   euro 

1 januari t/m 28 februari 2011 0,225 euro 

1 maart t/m 31 maart 2011 0,23   euro 

 

De volgende financiële feiten hebben betrekking op de inkopen bij de Argentijnse leveran-

cier. 
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 Op 5 september 2010 is ingekocht en geleverd 2.000 kg à 700 peso per kg. De betaalda-

tum is 16 januari 2011; 

 Op 16 oktober 2010 worden 2 valutatermijncontracten A en B afgesloten. Hiermee wordt 

effectieve dekking bereikt van het valutarisico van de inkoop van 5 september 2010 (va-

lutatermijncontract A) en van de op dat moment zeer waarschijnlijke toekomstige inkoop 

van 3.000 kg à 800 peso (valutatermijncontract B). 

 Eind december 2010 is een inkoopverplichting aangegaan voor 3.000 kg à 800 peso per 

kg. De leverings- en betaaldatum is 16 maart 2011. 

 

Gegevens van de termijncontracten: 

Contract Omvang 

in peso 

Vervaldatum Termijnkoers 

per 1 peso 

op 16 okt. 

2010  

Reële 

waarde 

16 okt. 

2010 

Reële waarde 

31 dec. 2010 

Reële 

waarde op 

vervaldatum 

A 1.400.000  16 jan. 2011 0,208 euro  nihil 18.000 euro 23.800 euro 

B 2.400.000  16 mrt. 2011 0,213 euro nihil 23.000 euro 40.800 euro 

 

Verder gegeven: 

 omdat sprake is van effectiviteit van de hedge-relaties en voldaan is aan de documenta-

tievereisten, wordt – indien van toepassing –de optie van hedge-accounting benut; 

 hedge-accounting heeft steeds betrekking op de volledige waardeverandering van het 

termijncontract. 

 

NB: bij onderstaande vragen 3.1 t/m 3.6 hoeft u geen rekening te houden met belastingen. 

Gevraagd: 

 

3.1 Geef gemotiveerd per valutatermijncontract A en B aan of sprake is van een reële- 

            waardehedge óf een kasstroomhedge. 

 

3.2 Verklaar waarom bij de verwerking van de waardeontwikkeling van  

 valutatermijncontract A hedge-accounting niet van toepassing is en bij die  

 van valutatermijncontract B wél. 

 

NB: geef bij journaalposten steeds aan of de gebruikte rekening een balans (B)- dan wel een 

winst-en-verliesrekening (WV) post is. 

 

3.3 Geef alle -eventuele- jaarrekeningmutaties in de vorm van journaalposten naar  

 aanleiding van de inkoop van 5 september 2010 en het afsluiten van het  

            valutatermijncontract A per: 

 -  5 september 2010 

 - 16 oktober 2010 

 - 31 december 2010 

 - 16 januari 2011 
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3.4 Geef alle -eventuele- jaarrekeningmutaties in de vorm van journaalposten naar  

 aanleiding van het afsluiten van het termijncontract B en de inkoop van 16 maart 

 2011 per: 

 - 16 oktober 2010 

 - 31 december 2010 

 - 16 maart 2011 

 

De hiervoor genoemde inkoopverplichting die eind december 2010 is aangegaan, is door Pet 

Bobby Holding BV conform de RJ in de conceptjaarrekening 2010 opgenomen bij de “niet in 

de balans opgenomen verplichtingen”. 

 

3.5 Om welke reden acht de RJ  het niet aanvaarbaar deze inkoopverplichting in de  

 balans op te nemen? 

 

3.6 Beschrijf gemotiveerd op welke wijze Pet Bobby Holding BV de informatie uit 2011 

 van aantekening 3 dient te verwerken in het jaarrapport 2010. 

 

 

Vraag 4 Kritieke succesfactoren (30 minuten) 

Kritiek voor het succes van de Pet Bobby groep zijn: 

- de minimalisatie van het risico op nee-verkoop; 
- het bewaken van de bedrijfseconomische aanvaarbaarheid van de voorraadkosten. 
 
4.1 Benoem uitgaande van ‘de minimalisatie van het risico op nee-verkoop’, voor het in-

koop- en het daarmee samenhangende opslagproces, drie prestatie-indicatoren. 
4.2 Benoem uitgaande van ‘het bewaken van de bedrijfseconomische aanvaardbaarheid 

van de voorraadkosten’, voor het inkoop- en het daarmee samenhangende opslag-
proces, drie prestatie-indicatoren. 

 

NB Er worden dus in totaal zes prestatie-indicatoren gevraagd. De prestatie-indicatoren 

dienen meetbaar en vergelijkbaar te zijn.  

 

 

Vraag 5: voorraden (30 minuten) 

Beschrijf gestructureerd het controleprogramma zoals dat gehanteerd zal worden door de 

accountant van De Robuuste Eenheid bij de eindejaarscontrole van de centrale voorraad bij 

het hoofdkantoor van Pet Bobby Holding BV.  

 

 

 

Einde vragen ochtendzitting 


