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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

 
TwoFlix 

 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 
 

 
Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 4 juni 2019 
 
Toegestane literatuur: 
o Handboek 2018 Deloitte of Handboek 2017 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: 15 minuten/ 10 punten 
vraag 2: 30 minuten/ 21 punten   
vraag 3: 20 minuten/ 13 punten  
vraag 4: 23 minuten/ 15 punten 
vraag 5: 19 minuten/ 12 punten 
vraag 6: 30 minuten/ 20 punten 
vraag 7: 13 minuten/ 9 punten 
  
*Op de landelijke normeringsvergadering kan besloten worden om de geplande 
puntenverdeling te wijzigen om te komen tot een definitieve normering. 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten/ 10 punten) 
 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2018 
van TwoFlix: 
 
1a de onder Personeelslasten opgenomen lonen en salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten zoals opgenomen in de Toelichting op de winst- en 
verliesrekening; 

1b de post Vooruitontvangen bedragen, zoals opgenomen op de balans; 
 
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). 

N.B.: bewoordingen moeten conform NV COS 319 A 129 zijn 
 
 
Vraag 2 Risicoanalyse (30 minuten/ 21 punten) 
 
2a Noem drie belangrijke inherente risico’s die de accountant betrekt bij het 

opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2018 
van TwoFlix. Gebruik hierbij paragraaf 1.3.1, 1.3.7 en 1.3.9. Geef uit elke 
paragraaf één inherent risico.  

 
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 steeds één preventieve en één repressieve 
maatregel. 

 
2c Geef bij één van de onder 2a genoemde risico’s gemotiveerd aan of zij 

significant zijn volgens de NV COS 315 paragraaf 28.  
 
 
Vraag 3 Omzet (20 minuten/ 13 punten) 

3a Benoem en leg uit welk grondbeginsel volgens het Stramien centraal dient te 
staan bij het verantwoorden van de opbrengsten uit abonnementsgelden 
(diensten). 

Voor het verantwoorden van de opbrengst van dienstverlenging is het volgens de 
regelgeving van overwegend belang dat het resultaat betrouwbaar kan worden 
geschat. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.  

3b Beoordeel of de verantwoording van de opbrengsten van de 
abonnementsgelden (diensten) voldoet aan deze voorwaarden.  

3c Beoordeel, onder verwijzing naar relevante regelgeving, of de gekozen 
grondslag voor de netto-omzet juist wordt toegepast in de jaarrekening.  
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Vraag 4 Achteraf betalen (23 minuten/ 15 punten) 

Tot op heden hebben de klanten van TwoFlix altijd vooraf moeten betalen om 
gebruik te kunnen maken van de diensten van TwoFlix. In paragraaf 1.3.3 wordt 
gemeld dat Peter, als Hoofd Administratie, de betaaloptie zal onderzoeken voor 
“achteraf betalen”.  

4a Beschrijf kort en duidelijk de risico’s die TwoFlix loopt wanneer deze 
betaaloptie wordt ingevoerd 

4b Noem één preventieve interne beheersingsmaatregel om de risico‘s te 
beperken en werk deze maatregel in detail uit. 

4c Noem een repressieve interne beheersingsmaatregel om de risico‘s te 
beperken en werk deze maatregel in detail uit. 

Vraag 5  Controle aantekening 1 (19 minuten/ 12 punten)  

Bij de jaarrekeningcontrole 2018 zijn de volgende controlebevindingen naar voren 
gekomen (zie casus deel 2): 

Begin 2018 is TwoFlix begonnen met digitale factuurverwerking. Één 
medewerker van de financiële administratie is hiervoor verantwoordelijk en 
voert de routing voor autorisatie van de inkomende facturen door. De 
budgethouder krijgt hierop automatisch een verzoek in de mail voor 
autorisatie. Als de autorisatie is afgerond vindt aan de hand van de ingevoerde 
codering/routing de boeking in het ERP-systeem plaats. Uit de interimcontrole 
is gebleken dat er inkomende facturen in de routing blijven hangen en dat er 
facturen worden geboekt in het ERP-systeem waarbij geen autorisatie heeft 
plaatsgevonden.Tanja geeft in december van 2018 aan bereid te zijn om 
alsnog alle inkomende facturen door de juiste budgethouders te laten 
autoriseren en de boekingsgangen door de financiële administratie te laten 
controleren. Bij de eindejaarscontrole door accountantsorganisatie GTST blijkt 
dat nog steeds niet alle inkomende facturen zijn geautoriseerd. Een stagiaire 
van het controleteam vraagt zich af wat dit nu zal betekenen voor de controle 
van de jaarrekening.  

5a Geef aan wat de mogelijke gevolgen zijn voor de werkzaamheden van de 
accountant bij deze constatering. Betrek in uw antwoord de gevolgen voor de 
controle aanpak en de rapportering van de accountant. Onderbouw het 
antwoord middels relevante controlestandaarden. 

 
Tijdens de eindejaarscontrole uitgevoerd in de laatste week van januari 2019 blijkt 
dat het ERP-systeem de facturen maar een half jaar bewaart en dat ze daarna 
verloren gaan. De accountant confronteert de beide directrices hiermee. Samira geeft 
aan geen verstand te hebben van ERP-systemen en verwijst naar de leverancier. De 
leverancier geeft aan dat dit niet onder hun verantwoordelijkheid valt en wil zich niet 
met de casus bemoeien. Bij de eindbespreking blijft dit het laatste openstaande punt. 
De accountant is van mening dat de tekortkoming van diepgaand belang is voor de 
jaarrekening.  

 5b  Motiveer wat voor gevolgen dit heeft voor de af te geven controleverklaring. 
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Vraag 6 Overname (30 minuten/ 20 punten) 

Zoals in de casus te lezen, heeft TwoFlix een 60% belang gekregen in 
productiemaatschappij Molly Productions Inc. (hierna Molly), gevestigd in Fillmore in 
de Verenigde Staten. TwoFlix zendt regelmatig producties van Molly uit en wil meer 
invloed uitoefenen op de manier waarop Molly verslag doet van sportwedstrijden. 
Voor verdere gegevens: zie casus, paragraaf 1.4. 

 
6a Bereken de door TwoFlix betaalde goodwill en geef de bijbehorende 

journaalpost naar aanleiding van deze overname op 1 januari 2019.  

Stel, dat direct na de overname op 1 januari 2019 een geconsolideerde jaarrekening 
wordt opgesteld. 

6b Beredeneer, onder verwijzing naar relevante regelgeving, dat TwoFlix een 
geconsolideerde jaarrekening moet opstellen en dat Molly hierin via de 
integrale consolidatie moet worden verwerkt. 

6c Bereken het aandeel derden dat op 1 januari 2019 in de geconsolideerde 
balans moet worden opgenomen. 

Verder is nog gegeven dat Molly op 1 januari 2019 beschikt over € 50.000 aan eigen 
geldmiddelen. 
 
6d Geef aan onder welke post(en) en met welk(e) bedrag(en) de verwerving van 

het belang in Molly in het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2019 
moet worden opgenomen. 

 

Vraag 7  Kritische succesfactoren (13 minuten/ 9 punten) 

  
Omdat de “online beschikbaarheid van de TwoFlix website” van wezenlijk belang is 

voor de klanten heeft de directie deze als kritische succesfactor (KSF) aangewezen. 

 

7a Geef voor de genoemde kritische succesfactor een prestatie-indicator (KPI), 
die het prestatieniveau van deze KSF nauwkeurig meet en beschrijf de norm 
voor deze KPI.  

7b Beschrijf in detail hoe deze KPI kan/moet worden berekend en gepresenteerd 
in de wekelijkse managementrapportage. 

 

 

 

EINDE OCHTENDZITTING 


