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Vraag 1 Verkopen (101 minuten) 
 
Vraag 1.1 (50 minuten) 

Het verkoopproces van WOW is in hoge mate geautomatiseerd. Gericht op de effectiviteit en 

efficiëntie van het verkoopproces zijn de nodige application controls ingebouwd. 

A. Beschrijf per hierna gegeven subproces van het verkoopproces twee application 

controls: 

1 Identificatie en authenticatie klant. 

2 Vaststellen leverbaarheid goederen. 

3 Vaststellen betaling. 

 

B. Welke drie besturingsniveaus worden van oudsher onderscheiden en waar is de 

besturing op die niveaus op gericht? 

 

C. Analyseer de behoefte van de leiding aan strategische informatie over de verkopen. 

Noem in uw antwoord de functie, de twee hoofdtaken en benoem zes interne informatie-

elementen en zes informatie-elementen uit de omgeving van de organisatie. 

 
 
Vraag 1.2 (20 minuten) 

Beschrijf gestructureerd het controleprogramma voor de verkopen van WOW (excl. 
rentevergoedingen). U kunt daarbij het onderdeel Organisatiebeoordeling achterwege laten. 
Specifiek wordt dan ook gevraagd: 

1. Doelstelling. 
2. Risico’s. 
3. Cijferbeoordeling. 
4. Overige gegevensgerichte werkzaamheden (inclusief verbands- en detailcontroles). 

 

 
Vraag 1.3 (31 minuten) 

In paragraaf 2.6 (ad 4) van de casus wordt vermeld dat ongeveer 10% van de omzet retour 

wordt gezonden. Klanten mogen ontvangen artikelen binnen één maand kosteloos 

retourneren. 

 

A. Beargumenteer op grond van RJ-Richtlijnen op welke wijze de omzet van december 

2013 moet worden verantwoord in de jaarrekening 2013. 

 

WOW levert onder andere televisietoestellen aan consumenten. In december 2013 heeft 

WOW een aanbieding waarbij televisietoestellen met een normale, contante verkoopprijs van 

€ 500 (excl. OB) pas over een jaar hoeven te worden betaald. 

 

B. In december 2013 zijn door WOW 100 televisietoestellen verkocht. Betaling gebeurt eind 

december van 2014. Geef de journaalpost die naar aanleiding van deze verkochte 

televisietoestellen in de jaarrekening van 2013 is verwerkt. (NB er hoeft geen rekening te 

worden gehouden met het risico van retouren en met omzetbelasting) 
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In de Netto-omzet in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening is de Rentevergoeding op 

leningen aan afnemers opgenomen. 

 

C. Beargumenteer of het op basis van de RJ-Richtlijnen toegelaten is deze 

Rentevergoeding als Netto-omzet te rubriceren. 

 

RIG heeft in de geconsolideerde balans een voorziening voor garantieverplichtingen ter 
dekking van de kosten van vergoeding van geleverde producten gevormd. In de 
waarderingsgrondslagen is opgenomen dat RIG een garantietermijn hanteert van één jaar.  
 
D. Zet gemotiveerd uiteen dat de wijze waarop RIG de Voorziening garantieverplichtingen 

heeft gevormd in de jaarrekening 2013 niet voldoet aan de RJ-Richtlijnen. 
 
Op grond van recente jurisprudentie overweegt het bestuur van RIG de garantietermijn voor 
consumentenelektronica te verlengen naar anderhalf jaar. 
 
E. Beredeneer of met de verlenging van de garantietermijn voor consumentenelektronica 

sprake is van een schattingswijziging of van een stelselwijziging. 

 
 

Vraag 2 (15 minuten) 

Zie deel 3 van de casusbeschrijving: 
 
Omdat de directie van RIG uiterst tevreden is over het door HFM Cruquius geleverde werk 
zijn alle HFM Cruquiusmedewerkers toegelaten tot het special customer programma. Klanten 
van WOW die in dit special customer programma zijn opgenomen hoeven geen 
bezorgkosten te betalen, krijgen altijd 10% korting op de vastgestelde prijzen en hoeven pas 
na een betaaltermijn van 100 dagen hun bestellingen te betalen. Slechts een zeer selecte 
groep klanten is hierin opgenomen. 

 
Geef beargumenteerd aan of het opnemen van de medewerkers in het special customer 
programma toelaatbaar is. Plaats uw argumentatie in het licht van de VIO. 
 
 

Vraag 3 Deelnemingen (19 minuten) 

In de casus is vermeld dat RIG in 2013 de deelneming Mytel.nl BV heeft verkocht. 

 

A. Stel, uitsluitend met gebruik van de verstrekte gegevens in de jaarrekening, de 

journaalpost (inclusief bedragen) samen die RIG in de jaarrekening 2013 heeft verwerkt 

naar aanleiding van de verkoop van Mytel.nl BV. 

 

 

Het verloop van de nettovermogenswaarde van RIG Singapore Ltd. gedurende het 

verslagjaar 2013 in de lokale valuta Singaporese dollar (SGD) was als volgt: 

 Beginstand januari 2013   SGD  425.000 

 Nettowinst 2013    SGD  100.000 

 Eindstand december 2013   SGD  525.000 
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De Singaporese dollar (SGD) is de functionele valuta van RIG Singapore Ltd. Het 
koersverloop van de Singaporese dollar gedurende het verslagjaar was: 

 1 januari 2013  SGD 1 = € 1,580; 

 gemiddeld 2013 SGD 1 = € 1,665; 

 31 december 2013 SGD 1 = € 1,720. 
 

B. Geef de journaalposten (inclusief bedragen), en de daarvoor benodigde berekeningen 

die zijn verwerkt in de vennootschappelijke jaarrekening 2013 van RIG naar aanleiding 

van: 

 De nettowinst over 2013 van RIG Singapore Ltd; 

 Het valuta-omrekeningsverschil dat zich voordoet bij de omrekening van de 

nettovermogenswaarde van RIG Singapore Ltd naar de presentatievaluta per 31 

december 2013. 

 
 
Vraag 4 (15 minuten) 

In de casus is in deel 3 de volgende bevinding opgenomen: 
 

De mogelijke boete van het CBP (zie paragraaf 2.7) is tot op heden niet verwerkt in 
de jaarrekening. Deze boete is opgelegd voor het niet adequaat zijn van de 
beveiliging van klantgegevens. De Directie geeft als reden voor het niet opnemen van 
de boete aan dat de boete door WOW wordt aangevochten. Uit nadere informatie van 
de huisadvocaat is gebleken dat het niet de eerste keer is dat WOW hiervoor een 
boete krijgt. Mede hierdoor schat de huisadvocaat de kans op het succesvol 
aanvechten van de opgelegde boete relatief klein. Ook is inmiddels gebleken dat de 
door het CBP opgelegde boete een materieel bedrag vormt voor de jaarrekening van 
RIG. 

 
Welke gevolgen kan deze bevinding hebben voor de af te geven controleverklaring bij de 
jaarrekening 2013 van RIG?  Beargumenteer minimaal twee mogelijkheden. 

 

 

Einde vragen middagdeel 


