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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen en uitwerkingen 

 
TwoFlix 

 
 

middagzitting 14.00 – 16.30 uur 
 

 
Samenstellers : Redactiecommissie OAT 
 
Datum :  4 juni 2019 
 
Toegestane literatuur: 
o Handboek 2018 Deloitte of Handboek 2018 E&Y of KPMG Jaarboek 2017/2018. 
o Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2018 (2017 op eigen risico). 
o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 
o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 
 

Tijdsindicatie in minuten en aantal punten per vraag:  

 

vraag 1: 25 minuten/ 17 punten  
vraag 2: 23 minuten/ 15 punten  
vraag 3: 25 minuten/ 17 punten 
vraag 4: 28 minuten/ 18 punten  
vraag 5: 24 minuten/ 16 punten  
vraag 6: 25 minuten/ 17 punten 
  
*Op de landelijke normeringsvergadering kan besloten worden om de geplande 
puntenverdeling te wijzigen om te komen tot de definitieve normering.  
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Vraag 1 Licentiekosten (25 minuten/ 17 punten) 
 

1a Beoordeel, onder verwijzing naar relevante regelgeving, of de licentiekosten 
(voor TwoFlix betreft dit de uitzendrechten) juist en toereikend zijn verwerkt 
onder de immateriële vaste activa. Besteed daarbij aandacht aan: 

 activering 

 waardering 

 afschrijving 

 toelichting 

1b  Geef, onder verwijzing naar relevante regelgeving, aan waarom TwoFlix ten 
onrechte een wettelijke reserve heeft opgenomen voor de geactiveerde 
licentiekosten. 

1c Geef de journaalpost die moeten worden gemaakt om de hiervoor bedoelde 
fout in de concept-jaarrekening over 2018 te corrigeren. 

De eigenaren/directie zitten privé enigszins krap bij kas en willen zichzelf dividend 
uitkeren, maar vragen zich af of dit mogelijk is. 

1d Beredeneer of een uitkering op grond van de regelgeving mogelijk is. 

 

 

Vraag 2 Controle van de materiële vaste activa (23 minuten/ 15 punten)  

Beschrijf de controle van de post materiële vaste activa en besteed aandacht aan de 
volgende onderdelen in de uitwerking: 

1. Controledoelstellingen (2 noemen) 
2. Risico’s (2 noemen, waarvan 1 casusspecifiek en 1 generiek) 
3. Organisatiebeoordeling 
4. Cijferbeoordeling 
5. Overige controlewerkzaamheden  
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Vraag 3 Automatisering (25 minuten/ 17 punten) 

In paragraaf 1.3.6 wordt gesproken over “een voorstel met hoge prioriteit om de 
automatiseringsafdeling (ICT) op te splitsen in twee afzonderlijke teams”.  

3a Welke opsplitsing van de ICT-afdeling zal Vijay voorstellen, die vanuit het 
perspectief van controletechnische functiescheiding binnen de automatisering 
noodzakelijk is? Geef hierbij kort aan wat de werkzaamheden betreffen die 
deze (te scheiden) ICT-functies uitvoeren. 

3b Noem twee procedures die moeten worden uitgevoerd voordat een, door de 
afdeling Automatisering opgeleverde, nieuwe ERP applicatie kan worden 
geïmplementeerd. De procedures hoeven niet te worden uitgewerkt.  

3c De klanten kunnen hun abonnement of aankoop onder andere online betalen 
met hun creditcard. Noem drie belangrijke “general controls” die TwoFlix zal 
moeten implementeren om dit betalingsproces veilig aan te bieden aan hun 
klanten. Leg voor iedere “general control” duidelijk uit welk risico hiermee 
wordt ondervangen. 

3d Nieuwe klanten kunnen bij TwoFlix online een abonnement afsluiten. Zij 
moeten daarvoor online een “aanmeldingsformulier” invullen. Beschrijf twee 
“application controls” die TwoFlix kan implementeren om de betrouwbaarheid 
van de klantgegevens te verbeteren. Geef voor iedere “application control” 
een duidelijk voorbeeld. 

 

Vraag 4 VGBA/VIO (28 minuten/ 18 punten) 

Accountant Jentje de Vries van accountantsorganisatie GTST heeft vernomen dat 
Tanja en Samira hun groeistrategie willen voortzetten. Echter heeft TwoFlix hier wel 
vreemd vermogen voor nodig. Tanja en Samira hebben tot nu toe nog geen 
investeerders aan zich gebonden om de groeistrategie voort te zetten. Accountant 
Jentje de Vries heeft in zijn werkzame jaren redelijk wat gespaard en is wel toe aan 
een uitdaging. Hij vraagt Tanja en Samira of ze wat meer informatie willen geven 
over wat een vreemd vermogensverschaffer hiermee zou kunnen verdienen. 
Accountant Jentje de Vries overweegt in dit bedrijf te investeren.  

4a  Beoordeel deze situatie in het kader van de VGBA. Behandel in dit kader de 
fundamentele beginselen, bedreigingen, eventuele waarborgen en de 
conclusie. 

Directrices Tanja en Samira houden van hun vak, maar belastingen daar hebben ze 
geen verstand van. Steeds vaker staat de belastingdienst op de stoep met vragen 
over omzet, btw en loonbelasting. Tanja vraagt de tekenend accountant Jentje de 
Vries of hij deze werkzaamheden niet kan overnemen. Hij controleert immers ook de 
jaarrekening. De accountant vindt dit geen probleem en beschikt over voldoende 
vaktechnische kennis. Een andere accountant van accountantsorganisatie GTST is 
bereid om mee te kijken. De prijs voor de belastingwerkzaamheden zullen 40% van 
de totale auditfee uitmaken.  

4b Geef gemotiveerd aan in het kader van de ViO of deze situatie gewenst is.   
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Vraag 5. Vennootschapsbelasting (24 minuten/ 16 punten) 

5a Geef een controleberekening van de effectieve belastingdruk.  

In de jaarrekening is te lezen dat in 2018 voor de eerste keer fiscale verliezen 
worden gewaardeerd. De directie begrijpt niet welke verliezen wel of niet worden 
gewaardeerd en waarmee de bedragen zijn veranderd en wat nu aan het eind nog 
kan worden verrekend. Ook is het niet duidelijk waarom er verschil is tussen de 
bedrijfseconomische en fiscale winst. Peter wordt gevraagd om de cijfers in de 
jaarrekening verder toe te lichten, maar komt niet meer uit zijn eigen berekeningen 
en vraagt jou om advies.  

5b Geef een overzicht van het verloop over 2018 van de niet-gewaardeerde 
verliezen. 

5c Geef, onder verwijzing naar relevante regelgeving, aan waarom TwoFlix niet 
alle compensabele verliezen activeert.  

Stel, dat TwoFlix op basis van zeer gunstige resultaten over het eerste kwartaal 2019 
alsnog besluit om de niet geactiveerde verliezen, zoals vermeld in de jaarrekening 
per 31 december 2018, te waarderen. 

5d Geef in dat geval de aanvullende journaalpost, inclusief bedragen, die TwoFlix 
moet maken om deze niet geactiveerde verliezen alsnog te waarderen. 

 

Vraag 6  COSO (25 minuten/ 17 punten) 

Een belangrijk element binnen het COSO risico beheersingsmodel is de beschrijving 
van de “control environment”. In de casus worden diverse zaken beschreven die iets 
zeggen over de “control environment” bij TwoFlix.  

6a Identificeer uit de casus vier observaties die je betrekt bij jouw beoordeling van 
de “control environment” bij TwoFlix. Leg voor iedere observatie uit of jouw 
oordeel omtrent de “control environment” daardoor positief of negatief wordt 
beïnvloed en waarom. 

6b Benoem drie Control Activities die “het risico dat een sportevenement te duur 
wordt ingekocht” beperken. Deze “control activities” behoeven niet te worden 
uitgewerkt. 

 

 
 

EINDE MIDDAGZITTING 


