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Secretariaat: 

Postbus 90116 

4800 RA  Breda 

Tel.: (076) 525 06 79 

Fax: (076) 525 03 98 

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen Pet Bobby Holding BV 

 

voor de 

 

middagzitting van 14.00 – 16.30 uur 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum : 17 januari 2012 

Aantal bladzijden: 3, 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) 

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. 

 

 

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

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. 

 

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. 

 

Neem aan dat voldaan is aan de in de vorige vraag bedoelde voorwaarde. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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.. 

 

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

            incourantie voor de geconsolideerde balans van de Pet Bobby Groep. 

 

 

Vraag 3: claimonderzoek franchisenemers (20 minuten) 

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 

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. 

 

 

Vraag 4: verklaringenstelsel (20 minuten) 

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 

 jaarrekening van Pet Bobby Holding BV. Werk twee mogelijke controleverklaringen 

uit en voorzie beide controleverklaringen van de adequate argumentatie. 

 

 

 

Einde vragen middagdeel 


