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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 voor de 

 

middagzitting van 14.00 – 16.30 uur 

 

 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 5 juni 2012 

 

Aantal bladzijden: 4  

 
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 35 minuten 

Vraag 2 20 minuten 

Vraag 3 30 minuten 

Vraag 4 35 minuten 

Vraag 5 30 minuten 

___________________________ 

Totaal           150  minuten 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vragen Middagzitting  Real Estate Care BV  

 
 

 
 

Vraag 1 Prestatie-indicatoren REC Catering BV (35 min.)      

 

Het hoofd van de financiële administratie van REC Catering BV wenst een maandelijkse 

rapportage per restaurant inclusief prestatie-indicatoren.  Deze rapportage moet aansluiten 

op de twee kritieke succesfactoren die gelden voor alle activiteiten van alle werkmaatschap-

pijen. 

 

Gevraagd: 

Benoem per kritieke succesfactor drie processen. Geef voor elk gedefinieerd bedrijfsproces 

tevens één prestatie-indicator. 

  

Vraag 2  Sale-and-leasebacktransactie (20 min.) 

 

Eind 2010 heeft Real Estate Care BV voor een aantal machines  een sale-and-leaseback 

transactie uitgevoerd. De volgende gegevens zijn hier van belang: 

- boekwaarde machines per 31 december 2010: € 126.000 

- resterende gebruiksduur per 31 december 2010: 6 jaar 

- restwaarde is nihil 

- verkoopprijs = reële waarde = € 200.000 

- leasecontractduur: 5 jaar (door een uiterst nadelige boeteclausule feitelijk onopzegbaar 

  voor de lessee i.c. Real Estate Care BV) 

- impliciete rentevoet leasecontract: 8% 

- jaarlijkse, achteraf te betalen, leasetermijn: € 47.600. 

 

Omdat contractueel is vastgelegd dat de juridische eigendom aan het eind van de contract-

duur overgaat naar de lessor, heeft de directie de leasecomponent van het contract geclassi-

ficeerd als een operationele lease. De transactie is dan ook op basis van deze classificatie in 

de jaarrekening 2010 verwerkt.  

 

a. Stel de journaalpost samen naar aanleiding van de sale-and-leasebacktransactie per 31 

december 2010 op basis van de door de directie gehanteerde classificatie. 

NB: de verwerking is gebaseerd op de aanname dat de classificatie als operationele lea-

se ook fiscaal gevolgd zal worden. 

 

De accountant meent echter dat op basis van het geheel van de contractvoorwaarden spra-

ke is van financiële lease. De accountant heeft zich hierbij laten leiden door de indicatoren 

voor de classificatie financiële lease van de RJ. Met name het zogenaamde 90%-criterium 

speelt hierbij een doorslaggevende rol. 
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b. Beschrijf 3 kenmerken van dit sale-and-leasebackcontract (incl. het genoemde 90%-

criterium) die volgens de RJ een indicatie vormen voor een classificatie als financiële 

lease. Voeg berekeningen toe. 

 

Neem aan dat de leasecomponent van de transactie zowel bedrijfseconomisch als fiscaal 

geclassificeerd moet worden als een financiële lease. De onder vraag 2a gevraagde jour-

naalpost dient dus te worden gewijzigd. 

 

c. Geef de benodigde correctiejournaalpost(en). 

 

Vraag 3 Accountantsorganisatie Careful (30 min.) 

 

In deel 3 van de casus is een verzoek opgenomen van de directeur-grootaandeelhouder van 

Real Estate Care BV.  

 

a. Geef op basis van de NVO-oa aan of accountant X op het verzoek van de directeur-

grootaandeelhouder van Real Estate Care BV mag ingaan. 

Besteed daarbij expliciet aandacht aan het conceptueel raamwerk (7 stappen plan). 

 

In deel 3 van de casus is een aantekening opgenomen die gemaakt is door een lid van het 

controleteam van Real Estate Care BV. 

 

b. Beredeneer of deze controlebevinding in beginsel gevolgen heeft voor een in te stellen 

nader onderzoek. Geef hierbij kort aan wat voor werkzaamheden de accountant zal ver-

richten met verwijzing naar de van toepassing zijnde controlestandaard (COS).  

 

c. Beschrijf of de uitkomsten van het onderzoek ook gevolgen kunnen hebben voor de af te 

geven controleverklaring (accountantsverklaring) bij de jaarrekening 2010 van Real Esta-

te Care BV. 

 

Vraag 4  De controle van het inkoopproces (35 min.) 

 

Geef een beschrijving van de controle van het inkoopproces van REC Catering BV. 

Besteed hierbij aandacht aan: 

- doelstelling;  
- risicoanalyse; 
- cijferbeoordeling; 
- verbandscontroles; 
- overige gegevensgerichte handelingen. 
 
Let op: de administratieve organisatie en interne beheersing worden niet gevraagd. 
 
 

Vraag 5  Diverse verslaggevingsaspecten (30 min.) 

 

In de conceptjaarrekening 2010 is sprake van de geconsolideerde balans “vóór resultaatbe-

stemming”. RJ 160.208 geeft aan op welke wijze de balans opgemaakt moet worden bij de 
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keuze van een presentatie vóór respectievelijk ná winstbestemming. 

 

a. Beredeneer of de balanspresentatie vóór resultaatbestemming van Real Estate Care BV 

in overeenstemming is met de RJ-voorschriften ter zake. 

 

In 2010 hebben er enkele acquisities plaatsgehad waarbij een goodwill is ontstaan van  

€ 32.060.000. 

 

b. Beredeneer of deze acquisities gedaan zijn door Real Estate Care BV zelf óf één of meer 

dochtermaatschappijen.  

 

Hier volgt een citaat uit de toelichting op de acquisitie van EST Total Care: “Het juridische en 

economische eigendom is verworven begin maart 2010; de resultaten zijn met terugwerken-

de kracht tot 1 januari 2010 voor rekening van de groep gekomen. Per deze datum zijn de 

cijfers in de groepsjaarrekening van Real Estate Care BV opgenomen.”  

 

c. Beredeneer of Real Estate Care BV conform de RJ handelt door het moment waarop de 

resultaten voor rekening van de REC Groep komen, te hanteren als tijdstip van het ont-

staan van de consolidatieverplichting.  

 

In toelichtingnummer 5 Groepsvermogen wordt vermeld dat in het groepsvermogen een 

aandeel derden is opgenomen van € 12 mln. 

 

d. Op basis van welke benadering kan de omvang van het aandeel derden in de geconsoli-

deerde balans per 31 december 2010 ook bepaald worden?  

 

Uit toelichtingnummer 8 Overige schulden en overlopende passiva blijkt dat hiervan onder-

deel uitmaakt een post Onderhanden werken in opdracht van derden ad € 2.581.000. 

 

e. Benoem de verschillende componenten waaruit dit saldo van € 2.581.000 is opgebouwd. 

 

In de toelichting onder de kop Vreemde valuta staan twee teksten die in strijd zijn met de 

wettelijke bepalingen en/of de RJ. 

 

f. Geef aan welke teksten het betreft en beschrijf de strijdigheid. 

 

 


