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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen en uitwerkingen  
 

Lectus BV 
 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 
 

 
Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 7 juni 2016 
 
Toegestane literatuur: 
o Handboek 2016 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 30 
vraag 3 25 
vraag 4 25 
vraag 5 35 
vraag 6 15 
 150  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse 20 minuten 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2015 van 
Lectus BV: 
1a de post Terreinen en bedrijfsgebouwen zoals opgenomen onder de post materiële 

vaste Activa van de balans; 
1b de Kostprijs van de omzet, zoals opgenomen in de winst- en verliesrekening; 
 
waarom deze qua aard, samenstelling en/of grootte van de post een potentieel risicogebied 
vormen voor de accountantscontrole. Schenk hierbij zo mogelijk ook aandacht aan de 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling. 
Betrek in uw motivatie 
o de grootte van de post, 
o de kenmerken van de post en 
o de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 
 
 
Vraag 2 Risicoanalyse 30 minuten 
NV COS 315 geeft in paragraaf 28 aan, dat bij het toepassen van oordeelsvorming over 
welke risico’s significante risico’s zijn, dat de accountant een zestal punten in aanmerking 
dient te nemen, zoals verder uiteengezet in de punten a tot en met f van paragraaf 28. Punt 
b beschrijft daarbij: 

b. de vraag of het risico verband houdt met recente significante ontwikkelingen 
op economisch, boekhoudkundig of ander gebied en daarom specifieke 
aandacht vereist; 

 
2a Noem vier belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het opstellen 

van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2015 van Lectus BV. 
Maak hiertoe gebruik van de casustekst, exclusief deel 2. Van deze vier risico’s dient 
tenminste één risico te vallen onder de hierboven genoemde van NV COS 315 
paragraaf 28 punt b. 

2b Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd (inherent) risico twee concrete maatregelen 
van interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. Beschrijf 
hierbij zoveel mogelijk steeds één preventieve en één repressieve maatregel. 

2c Geef de motivatie waarom het door u onder a genoemde significante risico voldoet 
aan NV COS 315 paragraaf 28 punt b. 

 
 
Vraag 3 Leasing 25 minuten 

De investering in andere vaste bedrijfsmiddelen is gedaan op 30 juni 2015 door het afsluiten 
van een financial leasecontract. De investering heeft betrekking op transportmiddelen die 
worden geleased om het vermogensbeslag te beperken. De aanschafprijs voor de 
transportmiddelen bedraagt op het moment van investeren € 849.000 en de economische 
levensduur is zes jaren. De restwaarde van de transportmiddelen wordt geschat op 
€ 249.000 en de eigendom gaat aan het einde van de leaseperiode over naar Lectus BV. 

In het leasecontract zijn onder andere de volgende bepalingen opgenomen: 
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• het contract gaat in op 30 juni 2015; 
• de looptijd van het contract is 6 jaar; 
• Lectus BV heeft de mogelijkheid de transportmiddelen tussentijds over te nemen voor 

90% van de BOVAG -taxatiewaarde. 
• de halfjaarlijkse leasetermijnen worden als annuïteiten aangemerkt; 
• de halfjaarlijkse leasetermijnen bedragen € 101.266 en worden betaald op 31 december 

en 30 juni; 
• de bij de berekening van de halfjaarlijkse leasetermijnen gehanteerde rentevoet is 6% 

per halfjaar. 

 (NB. De contante waarde van een postnumerando kasstroom van € 1 te vervallen aan 
het einde van een periode tegen 6% verdisconteerd bedraagt € 8,384) 

 

Volgens de grondslagen van waardering waardeert Lectus BV de vaste bedrijfsmiddelen 
tegen de historische kostprijs.  

3a Stel, met gebruik van de bovenstaande gegevens, alle journaalpost(en) (inclusief 
bedragen) samen die Lectus BV in de jaarrekening 2015 heeft verwerkt naar 
aanleiding van de financial lease. 

3b Beoordeel de classificatie door Lectus BV van het bovenstaande leasecontract als 
financial lease aan de hand van tenminste drie criteria die volgens de RJ-richtlijnen 
een indicatie vormen voor financial lease. 

 

Lectus BV overweegt tevens om voor het kantoorgebouw in Lelystad een sale-and-lease-
backcontract aan te gaan met een financieringsmaatschappij. Dit contract wordt gekenmerkt 
als een financial leasecontract. Volgens artikel 362 lid 1 BW2 “geeft de jaarrekening een 
zodanig inzicht dat een oordeel kan worden gevormd … omtrent de solvabiliteit en de 
liquiditeit…” 

 

3c Beredeneer wat de wijziging in de solvabiliteit en de liquiditeit van de jaarrekening 
2015 van Lectus BV zal zijn als gevolg van het aangaan van het sale-and-lease-
backcontract. 

 

 

Vraag 4 Kostprijs voorraden 25 minuten 

De directie van Lectus BV streeft naar verlaging van het vermogensbeslag door voorraden te 
minimaliseren. In de balans blijken de voorraden ten opzichte van voorgaande balansdatum 
aanzienlijk te zijn verlaagd. In paragraaf 1.4.3 Inkoop is opgenomen dat na de verhuizing de 
inkopen van grond- en hulpstoffen (componenten en onderdelen voor bedden en matrassen) 
door een aantal leveranciers in consignatie worden geleverd. 

4a Beargumenteer op grond van de wet- en regelgeving waarom deze 
consignatievoorraden niet in de Voorraad grond- en hulpstoffen worden opgenomen. 
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De centralisatie en verhuizing heeft geleid tot een forse stijging van het door Lectus BV 
aangewende vermogen. Het bestuur overweegt de vermogenskosten op te nemen in de 
voorraadwaardering. 

 

4b Beargumenteer op grond van wet- en regelgeving welke mogelijkheden in het 
algemeen bestaan om vermogenskosten op te nemen in de voorraadwaardering. 

 

Lectus BV voert in haar jaarrekening 2015 een eenmalige wijziging door (zie casus 1.5.3 en 
Toelichting 2 op de jaarrekening) in de toerekening van de vaste indirecte productiekosten 
aan de waardering van de Voorraad gereed product en aan de Kostprijs van de omzet. 

 

4c  Beoordeel op grond van wet- en regelgeving de volgende aspecten van deze 
wijziging: 
- de toelaatbaarheid en  
- de informatievoorziening en verwerking van de effecten daarvan in de jaarrekening. 

4d  Stel de journaalpost(en) (inclusief bedragen) samen van de correcte wijze van 
verwerking van het effect van de wijziging in de jaarrekening 2015 van Lectus BV. Ga 
er van uit dat deze wijziging fiscaal niet wordt gevolgd. 

 

 

Vraag 5 Investeringsproces 35 minuten 

Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IC) rondom het investeringsproces in 
robots zoals dat heeft plaatsgevonden in 2014. Besteed in uw antwoord aandacht aan de 
volgende onderdelen: 

5a  De managementinformatie die wordt verstrekt gedurende de verschillende fases van 
het investeringsproces. 

5b Het tot stand komen van de investeringsbegroting en de vereiste controletechnische 
functiescheiding. 

5c De vastleggingen van gegevens in bestanden die noodzakelijk zijn om in de 
informatiebehoeften ten aanzien van het investeringsproces te voorzien. Geef daarbij 
expliciet aan: 

- de functionaris  
- de gegevens  
- en het bestand dat gemuteerd wordt.  
Doe dit op het traject van leveranciersselectie tot en met de ingebruikname van de 
robots. 

5d Repressieve maatregelen van interne controle zoals verbandscontroles, 
detailcontroles en waarneming ter plaatse. 
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Vraag 6 controleverklaring 15 minuten 

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

Op de eerste dag van de controle van de jaarrekening 2015 merkt de controleleider 
dat het gonst van geruchten binnen Lectus BV: de magazijnmeester zou gefraudeerd 
hebben met het staal dat voor de spiralen gebruikt wordt. Nader onderzoek door 
Lectus zelf wijst uit dat inderdaad sprake is geweest van een voor de jaarrekening 
materiële fraude. De magazijnmeester wordt echter niet ontslagen, omdat de reden 
van de fraude een omvangrijke gokschuld van een familielid betrof. De 
magazijnmeester heeft dit familielid op deze wijze willen helpen. De ontvreemde 
voorraad betrof de voorraad die door een staalfabrikant in consignatie is verstrekt aan 
Lectus BV. De staalfabrikant zal schadeloos gesteld worden en de kosten hiervan 
zullen, zonder nadere toelichting verwerkt worden in de jaarrekening. De post betreft 
een voor de jaarrekening materieel bedrag. Voor Lectus BV is de zaak daarmee 
afgedaan, zo is gemeld door de directie. Verdere acties acht men niet nodig. 

 

Gevraagd 

6a Kunt u zich vinden in de redenering van de directie dat ‘de zaak is afgedaan.’ 
Beargumenteer uw antwoord en betrek specifiek de WTA en BTA in uw antwoord. 
Geef tevens aan welke werkzaamheden de accountant van Lectus BV dient uit te 
voeren. 

6b Geef vervolgens aan welke consequenties bovenstaande bevinding kan hebben voor 
de te verstrekken controleverklaring, er van uitgaande dat de directie inderdaad geen 
verdere acties naar aanleiding van de fraude wenst te ondernemen. 

 

 

EINDE OCHTENDZITTING 
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