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Vragen Retail Investment Groep Holding BV 

Samenstellers  : Redactiecommissie OAT 
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Aantal bladzijden : 4, inclusief dit voorblad  

 
Toegestane literatuur : 

- Handboek 2014 Deloitte of Handboek 2014 E&Y of KPMG Jaarboek 2014/2015 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 
 

Suggestie tijdsverdeling : 

Ochtend: 

Vraag 1 15 minuten 

Vraag 2 30 minuten 

Vraag 3.1 27 minuten 

Vraag 3.2 36 minuten 

Vraag 3.3 19 minuten 

Vraag 4 11 minuten 

Vraag 5 12 minuten 

Totaal           150 minuten 

 

 

De voorgestelde tijdsverdeling vormt een indicatie voor de puntenverdeling. 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2013 van RIG: 

- de onder de Financiële vaste activa opgenomen post Leningen aan afnemers 
- de Netto-omzet  
waarom deze qua aard, samenstelling en/of grootte van de post een potentieel risicogebied 
vormen voor de accountantscontrole. Schenk hierbij ook aandacht aan de grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling. 

Betrek in uw motivatie 
- de grootte van de post, 
- de kenmerken van de post en 
- de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 
 
 

Vraag 2 Risicoanalyse (30 minuten) 

Vraag 2.1 

Noem drie  belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt bij het opstellen van zijn 
controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2013 van RIG. Besteed bij de 
beantwoording van deze vraag alleen aandacht aan de el 2 van de casus betrekking 
hebbend op WOW. Geef hierbij aan welke fout als gevolg van elk genoemd risico kan 
ontstaan in de jaarrekening. Algemene risico ’s rond de automatisering mogen niet worden 
genoemd. 
 
Vraag 2.2 

Geef voor ieder bij vraag 2.1 genoemd (inherent) risico twee maatregelen van interne 
beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 
 
Vraag 2.3 

Beargumenteer voor één van de bij vraag 2.1 beschreven risico's of sprake is van een 
significant risico. Geef in het geval dat sprake is van een significant risico aan onder welke 
van de in NV COS 315 in paragraaf 28 onder a tot en met f genoemde punten het 
significante risico valt. 

 
 
Vraag 3 Voorraad / Logistiek (82 minuten) 

Vraag 3.1 (27 minuten) 

In paragraaf 2.5 van de casus wordt vermeld dat WOW bij het aangaan van een aantal 
raamcontracten heeft bedongen dat de geleverde goederen in consignatie worden 
verkregen: betaling aan de leverancier geschiedt pas nadat de goederen zijn verkocht. 
 
A. Beargumenteer op grond van de RJ-Richtlijnen waarom deze consignatiegoederen niet 

in de Voorraad handelsgoederen worden opgenomen.  
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Met name de detailhandel in kleding wordt gekenmerkt door seizoen patronen. Gedurende 
het seizoen dalen zowel de inkoopprijzen als de verkoopprijzen van de modegevoelige 
artikelen. Aan het einde van elk seizoen kunnen de artikelen veelal met korting worden 
ingekocht. 
 
B. Beoordeel op basis van de RJ-Richtlijnen de aanvaardbaarheid van de toepassing van 

lifo als voorraadwaarderingsstelsel, voor wat betreft inzicht in het vermogen van de 
geconsolideerde jaarrekening van RIG. 

 
In de accountantsbevindingen van Deel 3 van de casus is opgenomen dat van een partij 
ingekochte exclusieve schoenen bij Shoezz BV in december de verkoopprijs structureel is 
verlaagd. 
 
C. Beredeneer of deze verkoopprijsverlaging gevolgen heeft voor de waardering van de 

Voorraad handelsgoederen per 31 december 2013. Geef de – eventuele – journaalpost 
die naar aanleiding van deze prijsverlaging nog moet worden verwerkt in de jaarrekening 
van 2013 (voeg de berekening aan het antwoord toe). 
 

In de jaarrekening die bij de casus is opgenomen is een gedeeltelijke kasstroomoverzicht 
toegevoegd. RIG hanteert voor de bepaling van de operationele kasstroom de directe 
methode. 
 
D. Bereken, uitsluitend met gebruik van de verstrekte gegevens in de jaarrekening, het 

bedrag dat RIG in verslagjaar 2013 heeft betaald aan leveranciers van 
handelsgoederen. 

 
Vraag 3.2 (36 minuten) 

Beschrijf de administratieve organisatie van de inkopen handelsgoederen door WOW 
Hanteer daarbij het volgende antwoordmodel: 

1 afroepen van handelsgoederen; 
2 ontvangen van handelsgoederen; 
3 verbandscontroles en overige controlewerkzaamheden; 
4 voldoen inkoopschulden. 
 

Let op : 

- Het gebruik van REF dient in de beschrijving van de administratieve organisatie te 
zijn geïntegreerd. 

- Een beschrijving van het stelsel van general- en application controls gericht op de 
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking wordt 
niet gevraagd. 
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Vraag 3.3 (19 minuten) 

Een onderdeel van de accountantscontrole bij RIG vormt de inventarisatie van de voorraad 
handelsgoederen per einde boekjaar. Per einde boekjaar vindt een integrale inventarisatie 
plaats. Het controleteam van HFM Cruquius is bij deze inventarisatie aanwezig. 
 
Gevraagd :  
Noem 6 belangrijke aandachtspunten waarmee het controleteam van HFM Cruquius 
rekening zal moeten houden bij de inventarisatie van de voorraad handelsgoederen. 
 
 
Vraag 4 Immateriële vaste activa (11 minuten) 

A. RIG heeft de uitgaven voor intern ontwikkelde webtoepassingen geactiveerd. Geef op 
grond van de RJ-Richtlijnen drie specifieke voorwaarden voor het activeren van deze 
uitgaven. 

 
B. De Software is voor 15.312 geactiveerd op de geconsolideerde balans per 31 december 

2013. Dit saldo komt niet overeen met het saldo van de Wettelijke reserve 
ontwikkelingskosten ad 6.384 op de vennootschappelijke balans. Geef een verklaring 
voor dit verschil. 

 
 
Vraag 5 Belastingen (12 minuten) 

De Voorziening latente belastingverplichtingen per 31 december 2013 en per 31 december 
2012 betreft uitsluitend een belastbaar tijdelijk verschil tussen de bedrijfseconomische en 
fiscale waardering van de immateriële vaste activa. 
 
A. Geef het verloop van de Voorziening latente belastingverplichtingen over 2013 met 

vermelding van individuele mutaties naar oorzaak. Vermeld voor elke mutatie de 
onderliggende berekening. 

 
B. De Voorziening latente belastingverplichtingen wordt bij RIG gewaardeerd tegen 

nominale waarde.  
 
Gevraagd:  
1. Geef aan welke alternatieve waardering volgens de RJ-Richtlijnen is toegestaan. 
2. Wat is het effect, bij toepassing van de alternatieve waardering, op de hoogte van de 

Voorziening voor latente belastingen in de geconsolideerde balans. 
3. Beargumenteer welke methode de voorkeur krijgt bij toepassing van het 

voorzichtigheidsbeginsel. 
 
 
 
Einde vragen ochtenddeel 


