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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen Pet Bobby Holding BV 
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Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 17 januari 2012 

Aantal bladzijden: 9, inclusief dit voorblad  

 
Toegestane literatuur: 

 
- Handboek 2011 Deloitte of Handboek 2011 E&Y of KPMG Jaarboek 2010/2011 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 
 

Suggestie tijdsverdeling: 

 

Vraag 1  60 minuten 

Vraag 2  50 minuten 

Vraag 3  20 minuten 

Vraag 4  20 minuten 

Totaal                    150 minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Opbrengstverantwoording (60 minuten) (40 punten) 

Beschrijf de administratieve organisatie gericht op de volledigheid van de opbrengstverant-

woording van de eigen winkels. Volg daarbij het volgende antwoordmodel: 

- Typologie  
- Attentiepunten 
- Aanknopingspunten voor de interne controle 
- Vaststellen van de verkoopprijzen en richtlijnen 
- Toelevering aan en verkoop in de winkels 
- Inventarisatie 
- Administratieve controle 

 

Het gebruik van de datacommunicatie tussen het hoofdkantoor en de winkels dient in de be-

schrijving van de administratieve organisatie te zijn geïntegreerd. Geef tevens de inhoud 

weer van de belangrijkste computerbestanden, die gebruikt worden bij die datacommunica-

tie. 

 

Antwoordindicatie 

 

De vier meest specifieke aspecten van de datacommunicatie tussen het hoofdkantoor en de 

winkels zijn: 

- het verstrekken van de verkoopprijzen door het hoofdkantoor aan de winkels; 
- het verstrekken van de kortingsgegevens in het geval van dreigende overschrijding 

van de houdbaarheidsdatum door de winkels aan het hoofdkantoor; 
- het doorgeven van de ontvangst van producten door de winkels aan het hoofdkan-

toor; 
- het doorgeven van de verkoopgegevens door de winkels aan het hoofdkantoor. 

 

In de antwoordindicatie hierna is de administratief organisatorische beschrijving van deze 

vier aspecten van datacommunicatie onderstreept. Indien bij de beoordeling deze aspecten 

onvoldoende zijn uitgewerkt, dan dient per aspect 1 punt in mindering te worden gebracht. 

 

Typologie (1) 

De activiteiten worden getypeerd als detailhandel.  

 

Attentiepunten (8) 

Bij de inrichting van de administratieve organisatie dienen de volgende inherente risico’s te 

zijn onderkend, wil de volledigheid van de opbrengstverantwoording zijn gewaarborgd: 

2p Automatisering 

2p  Risico op onvolledige verantwoording door de winkels van de ontvangen producten 
bij directe levering 

2p Het gevaar dat producten die verkocht worden in een periode zonder korting als ver-
kocht worden verantwoord in een periode waar extra korting wordt gegeven (ver-
schuivingsgevaar) 

2p Het (onterecht) verantwoorden van een reductie van verkoopprijzen door de franchi-
senemer, terwijl de producten zonder die reductie worden verkocht (verschuivingsge-
vaar) 

 

Aanknopingspunten (maximaal 4 punten) 

De aanknopingspunten voor de interne controle zijn: 

1p Administratief volgen van de geld- en goederenbeweging 

1p Bruto winst (marge) 
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1p Voorraadhoogten en omloopsnelheden van de voorraden 

1p Kasprocedure 

1p Fysieke beveiliging van de winkelvoorraad  

1p Filiaalvergelijking 

 

Vaststellen verkoopprijzen en richtlijnen (5) 

 

Door het directieteam (3) 

2p Het directieteam stelt de verkoopprijzen vast (ook die naar aanleiding van acties). De 

lijst met vastgestelde verkoopprijzen wordt aangeboden in een wachtbestand. Na een 

elektronische paraaf worden op het hoofdkantoor de vastgestelde prijzen verwerkt in 

het prijzenstambestand. Via datacommunicatie worden de verkoopprijzen in de POS- 

systemen in de winkels bijgewerkt. 

1p Het directieteam stel de richtlijn vast voor de winkelmanagers waarin wordt bepaald 

vanaf welke datum voor de uiterste verkoopdatum producten met korting mogen wor-

den verkocht en met welk kortingspercentage.  

 

Door de winkelmanager (2) 

De winkelmanager geeft, met inachtneming van de directierichtlijn, korting op de producten  

bij dreigende overschrijding van de uiterste verkoopdatum. Via datacommunicatie tussen  

het filiaal (het POS-systeem) en het hoofdkantoor (de server op het hoofdkantoor) worden de  

kortingsgegevens aan de administratie verstrekt. 

 

Toelevering aan de winkels 4 In de casus staat gegeven dat ‘De winkels worden tweemaal 

per week bevoorraad vanuit het centrale magazijn op basis van minimum bestelniveaus. 

Transport vindt plaats door een extern transportbedrijf’. 

 

Het centrale magazijn geeft tegen afgeven kwijting producten af aan de externe transporteur. 

Het centrale magazijn verstrekt de afgiftegegevens aan de administratie. 

 

De externe transporteur geeft producten af aan de winkels tegen ontvangen kwijting van de 

winkelmanager. Ook bij directe levering neemt de winkelmanager tegen afgeven kwijting de 

producten in ontvangst. De winkelmanager registreert de ontvangen producten met behulp 

van een barcodelezer. Online worden de ontvangstgegevens (wat, van wie en wanneer is 

ontvangen) verstrekt aan de administratie. 

 

Verkoop in de winkels 4 

 

Registratie van de verkopen (3) 

Het winkelpersoneel registreert de verkopen met behulp van een POS-systeem. Van een 

verkooptransactie worden de volgende gegevens ingevoerd: 

- Verkooptransactienummer (automatisch toegekend doorlopend nummer) 

- Datum (=systeemdatum) 

- Artikelnummers (worden ingevoerd mbv een barcodelezer 

- Aantallen (worden ingevoerd) 

- Prijzen (worden ingelezen) 

- Wijze van betalen (wordt ingevoerd: contant, per pin of per chip) 
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Via datacommunicatie tussen het POS systeem en de server het hoofdkantoor worden de 

verkoopgegevens verstrekt aan de administratie.  

 

Kasverkeer (1) 

De verkopers nemen aan het begin van een dienst de kas over van de winkelmanager tegen 

afgeven kwijting voor het wisselgeld en de sleutel. Het kasregister en/of de laden daarbinnen 

zijn zodanig beveiligd dat alleen de betreffende verkoper deze tijdens de dienst kan openen. 

Aan het einde van een dienst wordt de kas in het bijzijn van de verkoper en de winkelmana-

ger opgemaakt. Voor de aanwezige geldmiddelen wordt door de winkelmanager kwijting ver-

leend aan de betreffende verkoper. Overtollige geldmiddelen worden door de winkelmanager 

afgestort op de bank. De stortingsgegevens worden verstrekt aan de administratie. 

 

Inventarisatie van de voorraden 4 De specifieke aandacht gericht op de volledigheid van 

de verantwoorde voorraden en op de bedrijfsvreemde artikelen is ter mitigering van het risico 

op een winkel binnen een winkel. 

 

De winkelmanager en een van deze onafhankelijk functionaris (van het hoofdkantoor) inven-

tariseren de voorraden en het kasgeld op overvalsmomenten. De inventarisaties zijn niet 

alleen gericht op het bestaan van de administratieve voorraden maar tevens gericht op de 

volledigheid van de verantwoorde administratieve voorraden aan artikelen binnen het assor-

timent en op de aanwezigheid van de bedrijfsvreemde artikelen. Van de inventarisaties wordt 

protocol opgemaakt en door beiden geparafeerd. Door de onafhankelijke functionaris worden 

de inventarisatiegegevens (in de vorm van een kopie inventarisatieprotocol) verstrekt aan de 

administratie. 

 

Administratieve controle 10 

 

Gericht op de volledigheid van de verantwoorde verkopen worden de volgende werkzaam-

heden door de afdeling financiën op het hoofdkantoor verricht: 

 

A Verbandscontroles zowel op filiaalniveau als in totaal (8)  

1 Afgegeven producten volgens centraal magazijn = ontvangen volgens derden ver-

voerder (bijvoorbeeld aan de hand van de factuur) 

1 Ontvangen producten volgens derden vervoerder = geleverde producten  

1 Geleverde producten volgens derden vervoerder = ontvangen producten volgens fili-

aal 

1 Direct geleverde producten volgens (factuur) leverancier = ontvangen producten vol-

gens filiaal 

1 Afboeking artikelbestand volgens POS * verkoopprijzen volgens prijzenstambestand – 

door winkelmanager verleende kortingen = ontvangen pin- en chipbetalingen volgens 

POS + contant ontvangen volgens POS 

1  Ontvangen pin- en chipbetalingen volgens POS = ontvangen volgens de bank 

1  Afname contant geld volgens de winkelmanager = ontvangen volgens de bank 

1 Administratieve voorraad aan producten en contant geld = fysieke voorraad volgens 

inventarisatieprotocol 

 

B Cijferbeoordeling (2) 
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1 Gericht op de juistheid van de verleende kortingen: vergelijking tussen de filialen van 

de kortingen die worden verleend 

1 Ter mitigering van het risico op een winkel binnen een winkel: vergelijking tussen de 

filialen van de ontwikkelingen in de omzet 

 

Andere cijferbeoordelingen mits deze een verificatoire waarde hebben in het licht van de  

volledigheid van de opbrengstverantwoording mogen worden goedgekeurd. 

 

 

Vraag 2:  Overname Manger pour les Animaux BVBA (50 minuten) (34 punten) 

Zie paragraaf 2.9 van de casus. 

 

2.1 Bereken de door Pet Bobby Holding BV betaalde goodwill bij het verwerven van het 

 belang in Manger pour les Animaux BVBA. 

 

Antwoordindicatie: 

Overnamesom   500.000  

ZIW  325.300  1p 

Eerste act. merkrechten 100.000   1p 

Hogere waard. MVA 50.000   1p 

Hogere voorz. incourantie (30.000)   1p 

Hogere voorz. claim (5.000)   1p 

Totaal VB 115.000    

Belastinglat. 20% (23.000)   2p 

Totaal NB  92.000   

Nettovermogenswaarde (90%)  417.300 375.570 1p 

Betaalde goodwill   124.430  

          (8p) 

 

In de casus wordt vermeld dat op 31 december 2010 Pet Bobby Holding BV het 90% belang 

“verworven” heeft. 

 

2.2 Beschrijf de voorwaarde waaraan deze verwerving op 31 december 2010 volgens 

 de RJ moet voldoen om 31 december 2010 tevens als de formele datum te 

 kunnen beschouwen voor het ontstaan van de consolidatieplicht. 

 

Antwoordindicatie: 

HB.: pag. 743/744. De verwerving dient in te houden dat op 31 december 2010 de beschik-

kingsmacht over het vermogen en de activiteiten effectief overgaan naar Pet Bobby Holding 

BV. Of: Pet Bobby Holding BV moet per 31 december 2010 de mogelijkheid hebben door-

slaggevende invloed te kunnen uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van MplA. 

(2p) 

 

 
Neem aan dat voldaan is aan de in de vorige vraag bedoelde voorwaarde. 
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2.3 Geef de journaalpost met bedragen per 31 december 2010 van de verwerving van 

            het belang in Manger pour les Animaux BVBA. 

 NB: geef tevens een motivering voor de door u toegepaste classificatie én waardering 

            van het kapitaalbelang.  

 

Antwoordindicatie: 

Overige reserves (eigen vermogen)  124.430 (1p) 

Deelneming groepsmaatschappij  375.570 (1p) 

Aan geplaatst en gestort aandelenkapitaal  500 x €100 =    50.000 (1p) 

Aan agioreserve     500 x €900 = 450.000 (1p)   

 

Motivering: 

- classificatie als deelneming: eigen rekening, duurzaam, ondersteunend eigen activiteiten 

(2p) 

- waardering tegen nettovermogenswaarde: kunnen uitoefenen van invloed van betekenis op 

grond van verworven zeggenschap (2p)       

 

2.4 Bereken met betrekking tot Manger pour les Animaux BVBA de omvang van de  post 

Aandeel derden in de geconsolideerde balans van de Pet Bobby Groep per 31 

            december 2010. 

 

Antwoordindicatie: 

 

Aandeel derden geconsolideerde balans 31 december 2010 = 10% van 417.300 = 41.730 

(2p) 

 

Let op: Manger pour les Animaux BVBA heeft in zijn eigen administratie geen reële-waarde-

aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de overname.  

 

Over het eerste kwartaal 2011 rapporteert Manger pour les Animaux BVBA een resultaat na 

belastingen van € 80.000. Verdere gegevens: 

- er zijn in het eerste kwartaal van 2011 nog geen goederen geleverd uit de incourante 

voorraad; 

- de claimkwestie waarvoor een extra voorziening in de overnamebalans was opgenomen 

is in het eerste kwartaal 2011 definitief afgewikkeld. 

 

2.5 Bereken het resultaat na belastingen over het eerste kwartaal 2011 van Manger 

 pour les Animaux BVBA ten behoeve van de verwerking in de administratie van Pet  

 Bobby Holding BV. 

 

  



 

 

Casus Pet Bobby Holding BV Vragen middagdeel   blz. 7 van 9 

Antwoordindicatie: 

 

gerapporteerd res. 1e kwart. 2011   80.000  

extra afschrijvingen merkrechten 1/4 x 100.000/10 (2.500)  (1p) 

extra afschrijvingen MVA 1/4 x 50.000/20 (625)  (1p) 

vrijval claimvoorziening  5.000  (1p) 

totale correctie  1.875   

belastinglatentie 20% x 1.875 (375)  (2p) 

totale netto-correctie   1.500  

aangepast res. 1e kwart. 2011   81.500  

aandeel Pet Bobby Holding BV  90% x 81.500  73.350 (1p) 

 

 

Eind maart 2011 blijkt dat de voorziening wegens incourantie bij de overname op 31 decem-

ber 2010 te hoog is ingeschat. De voorziening moet op € 20.000 worden gesteld. 

 

 

2.6 Geef de journaalpost van de aanpassing van de omvang van de voorziening  

            incourantie voor de enkelvoudige balans van Pet Bobby Holding BV.. 

 

Antwoordindicatie: 

Berekening correctie: 90% x 80% x (30.000 – 20.000) = 7.200 (2p) 

 

Deelneming groepsmaatschappij (1p)  7.200   

Aan overige reserves (eigen vermogen) (1p)  7.200  

 

2.7 Geef de journaalpost van de aanpassing van de omvang van de voorziening  

            incourantie voor de geconsolideerde balans van de Pet Bobby Groep. 

 

Antwoordindicatie: 

 

Voorraden      10.000 (1p) 

Aan overige reserves (eigen vermogen)     7.200 (1p) 

Aan aandeel derden             800 (1p) 

Aan belastinglatentie      2.000 (1p) 

 

 

 

Vraag 3: claimonderzoek franchisenemers (20 minuten) (14 punten) 

Zie aantekening 2 van deel 4 van de casus. 

Het accountantskantoor RBE van Pet Bobby Holding BV is voor verreweg de meeste fran-

chisenemers ook de accountant die de jaarrekening van de franchisewinkels samenstelt. Zij 

benaderen RBE met het verzoek ondersteuning te leveren bij een claimonderzoek dat de 

franchisenemers in willen stellen naar Pet Bobby Franchise BV voor het niet naleven van de 

leveringsverplichtingen inzake de levende dieren. Omdat de franchisenemers nogal wat ge-

volgschade claimen willen zij hun onderzoek kracht bij zetten door RBE in te schakelen als 

specialist om een berekening van de schade te maken. Omdat RBE hun accountant is en 
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ook nog eens veel dossierkennis van Pet Bobby Holding heeft, vragen zij aan RBE om hier-

toe een offerte uit te brengen. 

 

Gevraagd:  

Beschrijf gemotiveerd hoe u vindt dat RBE zou moeten handelen in het licht van de VGC. 

Besteed daarbij expliciet aandacht aan het conceptueel raamwerk en geef aan of RBE deze 

opdracht kan accepteren. 

 

Antwoordindicatie 

Allereerst: RBE is zowel samenstellend accountant van de franchisenemers als controlerend 

accountant van Pet Bobby Holding. Het gevraagde onderzoek zal zich in eerste instantie 

richten op het ondersteunen bij de schadeberekening (1p).  

Omdat de franchisenemers RBE juist inhuren vanwege de dossierkennis bij Pet Bobby zal 

een bedreiging van het fundamenteel beginsel Geheimhouding ontstaan (1p): RBE zou de 

dossierkennis van Pet Bobby kunnen gebruiken voor het claimonderzoek maar ook anders-

om: het claimonderzoek kunnen gebruiken bij de controle van de jaarrekening van Pet Bobby 

Holding. Voorts kan ook de objectiviteit (2p) aangetast worden in twee richtingen: is RBE 

objectief ten opzichte van Pet Bobby holding bij het uitvoeren van het onderzoek voor de 

franchisenemers maar ook andersom: in hoeverre zal RBE objectief staan ten opzichte van 

de franchisenemers: omdat RBE controlerend accountant is van Pet Bobby holding. 

 

De bedreigingen die hier spelen zijn allereerst eigen belang (2p): RBE kan het claimonder-

zoek zodanig steunen dat hij in het belang van de eigen fee of klantenbinding juist Pet Bobby 

of de Franchisenemers zal bevoordelen. Voorts: belangenbehartiging (2p): welk belang ver-

tegenwoordigd RBE bij het claimonderzoek. 

 

Gegeven de fundamentele beginselen en bedreigingen kan worden geconcludeerd dat De 

bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis is (2p). 

 

Waarborgen die getroffen kunnen worden zijn enerzijds dat RBE een strikte scheiding aan-

legt tussen het team dat de claim onderzoekt en het team dat Pet Bobby controleert. Dit zal 

ook duidelijk gecommuniceerd moeten worden met de opdrachtgevers (1p). Maar: omdat zij 

nou juist dossierkennis verwachten en RBE krachtens de omschrijving niet heel erg omvang-

rijk is lijkt het geen haalbare oplossing. De andere optie is beargumenteerd aangeven dat de 

opdracht niet geaccepteerd kan worden, hetgeen hier de meest voor de hand liggende optie 

zal zijn (3 p). 

 

 

Vraag 4: verklaringenstelsel (20 minuten) (12 punten) 

Zie aantekening 1 van deel 4 van de casus. 

Werk aantekening 1 inzake Tierfutter GMBH af door in te gaan op de volgende aspecten: 

4.1 Welke consequenties zal de aantekening kunnen hebben voor de jaarrekening. Benoem 

de posten in de jaarrekening. 

4.2 Welke werkzaamheden voert u uit in het licht van de aantekening? 

4.3 Welke soort controleverklaringen kunt u, gegeven aantekening 1 verstrekken bij de jaar-

rekening van Pet Bobby Holding BV. Werk twee mogelijke controleverklaringen uit en 

voorzie beide controleverklaringen van de adequate argumentatie. 
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4.1 (3 punten):Gevolgen voor de jaarrekening(posten). 

1. De nog aanwezige voorraad van het besmette diervoeder zal van de voorraad afge-

boekt moeten worden. (1p) 

2. De kosten voor de terugroepactie zullen voorzien moeten worden in de jaarrekening: 

(1p) 

 retour nemen omzet en crediteren afnemers / franchisenemers 

 Vernietigingskosten 

 Kosten advertenties en extra personeel 

3. Van de mogelijke claims vanwege zieke dieren zal een zo goed mogelijke schatting 

opgenomen moeten worden. (1p) 

4.2 (5 punten) Allereerst is dit een gebeurtenis na balansdatum (2punt) die nadere informa-

tie geeft over de feitelijke situatie per ultimo jaar. Gegeven de fase waarin de jaarreke-

ningcontrole zich bevindt (controle nog onderhanden, jaarrekening nog in concept) zal 

e.e.a. verwerkt moeten worden in de jaarrekening.(1 punt) De gevolgen voor de jaarre-

kening zullen zijn: 

De Accountant zal er in eerste instantie op toe moeten zien dat deze kosten worden be-

rekend / ingeschat door het management van Pet Bobby Holding zelf en zich een oor-

deel vormen over enerzijds de juistheid maar vooral ook de volledigheid (1 punt) van de 

opgenomen kosten. Met name voor de claim zal de accountant er op toe moeten zien 

dat juridisch en veterinair advies wordt ingewonnen. Hij zal kennis nemen van de cor-

respondentie, vernietigingsverslagen beoordelen en middels detailcontroles de juistheid 

en volledigheid van de kosten controleren: vernietigingsprotocollen, creditfacturen, af-

loop creditfacturen in het nieuwe jaar. Tevens zal de LOR hierover expliciet geraad-

pleegd moeten worden (1 punt). 

4.3 Ten aanzien van de verklaring zijn een aantal opties mogelijk: (4 punten: voor iedere 

correct uitgewerkte verklaring 2 punten 

1. De kosten van de terugroepactie kunnen betrouwbaar worden vastgesteld en zul-

len verwerkt moeten worden. Gegeven het feit dat het waarschijnlijk om een 

maandomzet gaat zal het materieel van aard zijn. De claims zullen mogelijkerwijs 

niet helemaal vaststaan maar betoogd kan worden dat e.e.a. voldoende betrouw-

baar is in te schatten. In dit geval kan een goedkeurende controleverklaring wor-

den verstrekt mits alle zaken adequaat zijn verwerkt en toegelicht. 

2. Als bij 1 maar nu er van uitgaand dat de consequenties door de directie niet ver-

werkt gaan worden. In dat geval resteert een bedenking tegen de verantwoording 

met als bijbehorende controleverklaring een controleverklaring met beperking. 

3. Kandidaten kunnen ook beargumenteren dat de hoogte van de mogelijke claims 

waarschijnlijk lastig in te schatten. Dit houdt een onzekerheid in de verantwoor-

ding in, die toegelicht zal moeten worden in de jaarrekening. Indien adequaat toe-

gelicht leidt dit tot een goedkeurende controleverklaring. Indien dit niet adequaat 

is toegelicht slaat de onzekerheid om in een bedenking met als bijbehorende ver-

klaring een controleverklaring met beperking.  

 

 

Einde vragen middagdeel 


