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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen en uitwerkingen 
 

Lectus BV 
 

voor de 
 

middagzitting 14.00 – 16.30 uur 
 

 
Samenstellers : Redactiecommissie OAT 
 
Datum :  7 juni 2016 
 

Toegestane literatuur: 
 
o Handboek 2015 Deloitte of Handboek 2015 E&Y of KPMG Jaarboek 2014/2015. 
o Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA. 
o VGBA per 1 januari 2015, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje). 
o ViO per 1 januari 2015, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje). 
o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 

Tijdsindicatie in minuten per vraag  
vraag 1 20 
vraag 2 50 
vraag 3 20 
vraag 4 15 
vraag 5 10 
vraag 6  15 
Vraag 7 20 
 150 
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Vraag 1 Vreemd vermogen 20 minuten 

In paragraaf 1.5 Actuele ontwikkelingen van de casus is een toelichting opgenomen over de 
reorganisatievoorziening die Lectus BV voor personeelskosten heeft gevormd. Voor de 
kosten van de centralisatie en verhuizing heeft Lectus BV in boekjaar 2015 geen voorziening 
gevormd. 

(NB de uitgaven worden contant betaald en er zijn geen verschillen tussen fiscale en 
bedrijfseconomische waardering). 

1a Stel vast of de kosten ad € 1.665.000 voldoen aan de wet- en regelgeving voor het 
opnemen van een reorganisatievoorziening. 

1b Stel, met gebruik van de in de jaarrekening verstrekte gegevens, alle journaalposten 
(inclusief bedragen) samen die Lectus BV in de jaarrekening 2015 heeft verwerkt 
naar aanleiding van de mutaties in de reorganisatievoorziening. 

 

In de toelichting op de balans is informatie opgenomen over een afgesloten bancaire lening 
ad € 15.000.000 per 1 januari 2015. 

 

1c Beoordeel aan de hand van de bepalingen van wet- en regelgeving de gehanteerde 
grondslagen voor de waardering van Langlopende schulden. 

1d Geef een controleberekening van de rente langlopende bancaire lening van 
€ 840.000 die in 2015 is opgenomen in de Rentelasten. 

 

 

Vraag 2 Productieproces 50 minuten 
Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IC) ten aanzien van het productieproces 
zoals dat plaatsvindt op de subafdelingen matrassen, bedbodems, bedombouwen en kasten 
en accessoires. 
Besteed in uw antwoord aandacht aan de volgende zaken: 

2a De typering van de aard van het productieproces. Motiveer uw antwoord. 

2b De managementinformatie rondom het productieproces van matrassen, bedbodems, 
bedombouwen en kasten en accessoires. 

2c De preventieve maatregelen van interne controle rondom het productieproces 
matrassen, bedbodems, bedombouwen en kasten en accessoires waaronder: 

o begrotingen, normen en tarieven 
o controletechnische functiescheiding 
o de logische toegangsbeveiliging gericht op de betrouwbaarheid van de gegevens 

in productieorderbestand. 
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2d De vastleggingen van gegevens in bestanden die noodzakelijk zijn om in de 
informatiebehoeften ten aanzien van het productieproces te voorzien. Geef daarbij 
expliciet aan: 

o de functionaris; 
o de gegevens; 
o en het bestand dat gemuteerd wordt. 
Doe dit op het traject van ontwerp en normbepaling tot en met de opslag van het 
goedgekeurde eindproduct.  

2e De repressieve maatregelen van interne controle waaronder: 

o de verbandscontroles die gelegd kunnen worden tussen de voor de 
informatievoorziening over het productieproces noodzakelijke bestanden; 

o de nacalculatie en verschillenanalyse; 

 

 

Vraag 3 VGBA / VIO 20 minuten 

In deel 2 van de casus wordt in aantekening 3 gesproken over de verkoop van een pand van 
Lectus BV aan een andere klant van Accountantskantoor Ypnos: 

Bij de controle van de terreinen en bedrijfsgebouwen is gebleken dat één van de 
gebouwen, die overbodig is geworden bij de verhuizing, vooralsnog niet verkocht is. 
Het gebouw is sterk verouderd en de ligging is weinig aantrekkelijk voor potentiële 
kopers. Een andere klant van Ypnos, Redev BV is gespecialiseerd in de 
herontwikkeling van gedateerd onroerend goed. Redev BV informeert bij Ypnos naar 
het pand van Lectus BV en vraagt of er mogelijkheden zijn het pand te kopen en wat 
de prijs zou moeten zijn die Lectus BV voor het pand zou willen ontvangen. Deze 
prijs, waarvoor Lectus BV het pand zou willen verkopen, is bekend bij de accountant 
van Ypnos (Kees de Jong). 

 
De directie van Redev BV stelt voor dat Ypnos bemiddelt in de verkoop van het pand door 
Lectus BV aan Redev BV. Mocht sprake zijn van een succesvolle bemiddeling dan krijgt 
Ypnos een fee van Redev BV voor de bemiddeling van 0,85% van de aankoopwaarde. 
 

Gevraagd 

3a Is het volgens de VGBA toelaatbaar dat Ypnos informatie geeft over het pand van 
Lectus BV aan Redev BV? Benoem in uw antwoord de fundamentele beginsel(en) uit 
de HRA die volgens u van toepassing zijn. Geef daarnaast aan van welke 
bedreiging(en) sprake is. 

3b De bemiddeling door Ypnos zou gezien kunnen worden als een vorm van variabele 
beloning. Is het -in het algemeen- toegestaan voor openbaar accountants om een 
variabele beloning te accepteren voor werkzaamheden? Benoem in uw antwoord - 
uitsluitend uitgaande van de VGBA de fundamentele beginsel(en) die volgens u van 
toepassing zijn en van welke bedreiging(en) er sprake is. 
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3c De directie van Lectus BV vraagt Ypnos voor de waardering van alle panden zoals in 
de jaarrekening opgenomen vanaf 2016 zelf met een waarderingsvoorstel te komen. 
Welke waarde Ypnos ook voorstelt, Lectus BV zal daar mee instemmen. Hiermee 
geeft Lectus BV uiting aan haar rotsvaste vertrouwen in de professionaliteit en 
betrouwbaarheid van Ypnos als accountant.  
Geef, uitsluitend op basis van de ViO, beargumenteerd aan of Ypnos deze 
adviesopdracht kan aanvaarden, ook als zij tegelijkertijd de wettelijke controle 
uitvoert. 

 

 

Vraag 4 Winst- en-verliesrekening 15 minuten 

4a De wet- en regelgeving schrijft voor dat middelgrote en grote ondernemingen ten 
aanzien van de verwerking van opbrengsten de informatie over netto-omzet dienen 
te segmenteren. 

1. Op welke twee manieren moet de netto-omzet volgens de wet- en regelgeving 
in de toelichting op de winst- en verliesrekening worden gesegmenteerd? 

2. Beargumenteer of Lectus BV in de jaarrekening 2015 op grond van wet- en 
regelgeving aan de eis van segmentatie van de netto-omzet voldoet. 

4b Geef een verklaring voor het feit dat de personeelskosten van Lectus BV in de 
toelichting op de winst- en verliesrekening hoger zijn dan de Operationele 
bedrijfskosten waarop de toelichting betrekking heeft. 

 

 

Vraag 5 Roulatie 10 minuten 

Uit de controle van de jaarrekening 2015 van Lectus is de volgende aantekening gekomen 
(zie casus deel 2 aantekening 1): 

Een stagiaire HBO Accountancy van Ypnos, die meewerkt in het controleteam heeft 
vastgesteld dat Ypnos al vijftien jaar de controlerend accountant is van Lectus BV. In 
zijn aantekeningen meldt hij dan ook dat Ypnos afscheid zou moeten nemen van 
Lectus als klant, omdat de regels nu eenmaal voorschrijven dat eenmaal per zeven 
jaar van accountantsorganisatie gewisseld dient te worden. 

 
Gevraagd 

Heeft de stagiaire gelijk in zijn veronderstelling dat Ypnos de jaarrekening niet meer zou 
mogen controleren in het kader van de verplichte roulatie? Beargumenteer uw antwoord 
vanuit de van toepassing zijnde regelgeving. 
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Vraag 6 Kasstroomoverzicht 15 minuten 

in de jaarrekening van Lectus BV ontbreekt een kasstroomoverzicht. Ga bij de 
beantwoording van de vraag uit van de indirecte methode voor kasstromen uit operationele 
activiteiten. 

Gevraagd 
Stel een overzicht op van kasstromen uit operationele activiteiten, met een afzonderlijke 
tussentelling voor bedrijfsoperaties. 

 
 
Vraag 7 Grond- en hulpstoffen 20 minuten 

Beschrijf gestructureerd hoe de accountant de post Grond- en hulpstoffen, zoals opgenomen 
onder de balanspost Voorraden controleert? Schenk in uw antwoord mede aandacht aan 
goederen in consignatie, zie daartoe hetgeen hierover is vermeld in paragraaf 1.4.4. Inkoop 
van de casus. Beperk uw antwoord volgens onderstaande indeling: 

a doelstelling; 

b cijferbeoordeling; 

c overige gegevensgerichte controles, waaronder verbandscontroles. 

 
 
EINDE MIDDAGZITTING 
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