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met een accountancy-opleiding 

p/a Hogeschool Utrecht 
Heidelberglaan 15 
3584 CS  UTRECHT 

 
 
 
 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen en uitwerkingen  
 

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 
 
Antwoordindicatie (15 minuten/10 punten)  
1a  5 punten 
Grootte 1 pnt 
De personeelslasten (brutolooncomponenten) bedragen €1.843.562 + €353.845 + 
€104.072 = €2.301.479. De personeelslasten bedragen €2.301.479/ 14.485.860= 
15,89% van de omzet. Daarmee is de post van diepgaande invloed.  
Kenmerken  max. 2pnt 

• De personeelslasten zijn met €230.148 (11%) gestegen ten opzichte van 
2017. Het aantal FTE’s is gestegen van 54 naar 56 FTE. De stijging van de 
personeelslasten (brutolooncomponenten) lijkt aan de hoge kant gezien de 
stijging van het aantal FTE’s, (1p) 

• Daarnaast wordt niets genoemd over een stijging van het aantal uitbetaalde 
overuren, er wordt namelijk regelmatig overgewerkt. De medewerkers 
ontvangen een relatief laag basissalaris. De stijging is hiermee dan ook niet te 
verklaren. (1p) 

• In paragraaf 1.3.1 staat opgenomen dat Julia salarismutaties niet altijd tijdig 
doorvoert, het risico van dead man on the payroll zou hier van toepassing 
kunnen zijn. (1p) 

• Daarnaast maakt TwoFlix geen gebruik van een CAO. De loonstijging kan 
hierdoor dan niet worden verklaard. De directie zou zelfstandig loonstijgingen 
doorgevoerd kunnen hebben. (1p) 

Controleaspecten  max. 2pnt 
De post Personeelslasten wordt gecontroleerd op voorkomen (1p) en 
nauwkeurigheid (1p). De doelstelling volledigheid hier niet van toepassing, bij het niet 
ontvangen van salaris zal de medewerker zich melden.  Daarnaast wordt de 
toelichting en presentatie (1p) gecontroleerd.  
 
  



 3 

1b 5 punten 
Grootte 1 pnt 
De post Vooruitontvangen bedragen bedraagt (1.207.155/3.759.752) 32,11 % van 
het balanstotaal. De post vooruitontvangen bedragen is van diepgaand belang voor 
de jaarrekening.  
Kenmerken 2pnt 

• Vooruitontvangen bedragen zijn gestegen van €629.820 naar €1.207.155. Dit 
is een stijging van €577.335 (91%). De omzet is gestegen met 1.889.460 
(15%). De vooruitbetaalde bedragen zijn procentueel meer gestegen dan de 
omzet. (1p) 

• Onder de kortlopende schulden zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen 
in verband met evenementen die nog moeten worden uitgezonden en vooruit 
ontvangen abonnementsgelden.  
In de controlebevindingen komt naar voren dat de medewerker belast met de 
omzetboeking al vanaf begin december afwezig is door stressklachten. Het 
lijkt erop dat het realisatieprincipe niet voldoende is toegepast in de laatste 
weken van het jaar en de post vooruitontvangen bedragen te hoog is 
verantwoord. (1p) 

Controleaspecten 2pnt 
Nauwkeurigheid (1p) ivm het niet tijdig afboeken van de post, te veel opgenomen. Dit 
hangt samen met de afgrenzing van de omzet.  
De post wordt gecontroleerd op volledigheid. Daarnaast wordt de toelichting op 
presentatie gecontroleerd. (één van beide 1p). 
 
 
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.  
 
Antwoord (21 punten) 
Andere antwoorden zijn mogelijk mits juist en van toepassing op de casus. 
Voor vraag 2c zijn enkele antwoordmogelijkheden uitgewerkt als voorbeeld. Er 
zijn meer goede antwoorden mogelijk. 
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Nr
. 

A:Risico: 3p per goed 
risico (1,5 p 
benoemen risico en 
1,5 p benoemen juiste 
controledoelstelling 
en jaarrekeningpost. 
Afronden hele 
getallen) 

  

B: IB Maatregelen: 

P: preventief, R: repressief 3p, 
(1,5p per goede maatregel, 
afronden hele getallen) 

 

C: 3p mits 
gemotiveerd  

 Door studenten in te 
brengen risico’s op 
merites beoordelen. 

 

Generieke risico’s ten 
aanzien van 
automatisering leveren 
geen punten op. 

Door studenten in te brengen 
maatregelen op merites 
beoordelen. Algemene 
opmerkingen als voldoende 
functie-scheiding of goede 
richtlijnen levert nul punten op. 

 

1 1.3.1 Toeslag overwerk. 

Regelmatig wordt er 
overgewerkt door 
medewerkers. Het risico 
bestaat dat 
(werknemers) overuren 
verantwoorden die niet 
zijn gemaakt of uren 
verantwoorden op 
afwijkende tijdstippen 
(avond weekend 
toeslag)  

Risico: niet bestaan van 
de verantwoorde 
personeelslasten. 

 

Preventief 

Autorisatie overwerk door 
directie/afdelingshoofd op 
urenbriefjes/Urenregistratiesystee
m waarbij middels een applicatie 
controle de ingevoerde uren vs 
contracturen controleert  

Richtlijnen en duidelijke instructie 
over betaling overwerk. 

 

Repressief 

In detail een verschillenanalyse 
door financiële administratie van 
loonkosten begroot en loonkosten 
betaald per medewerker 

De gewerkte uren aansluiten met 
de planning van de inzet en met de 
autorisatie door de directie / 
afdelingshoofd. 

Fraude 

Doel is om 
bewust een 
onjuiste 
voorstelling 
van zaken te 
geven met als 
doel geld te 
onttrekken 
aan de 
organisatie. 

2 1.3.1 Salarismutaties 

Julia is het 
aanspreekpunt van de 
organisatie op het 

Preventief 

De directie vaardigt richtlijnen uit 
met betrekking tot het verwerken 
van mutaties. 

Geen 
significant 
risico in het 
kader van NV 
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gebied van 
personeelszaken en 
salarisadministratie. 
Gezien de omvang van 
TwoFlix doet zij dat nu 
nog in haar eentje.  Nu 
komt het af en toe voor 
dat mutaties in de 
salarisadministratie niet 
tijdig worden 
doorgevoerd. 

Risico: nauwkeurigheid 
en voorkomen 
personeelslasten. 
Volledigheid geen 
issue.  

 

 

 

Functiescheiding aanbrengen 
binnen de afdeling 
personeelszaken. In een 
medewerker SA (sarisverwerking 
bruto netto), medewerker PZ 
(bijhouden standenregister en 
mutaties) en de administratie 
(uitbetaling salaris en controle met 
standenregister. Conform 1.3.1 
wordt nagedacht over uitbreiding 
van de afdeling personeelszaken, 
waardoor functiescheiding mogelijk 
wordt. 

Repressief 

Cijferbeoordeling uitvoeren door 
administratie op de brutolonen tov 
ontwikkeling in het aantal FTE’s.  

In detail een verschillenanalyse 
door administratie van loonkosten 
begroot en loonkosten betaald per 
medewerker 

De gewerkte uren volgens de 
slarisadministratie aansluiten met 
de planning van de inzet. 

 

COS 315 
paragraaf 28.  

3 1.3.7 Ruimhartig 
bonusprogramma 

Aanvullend biedt 
TwoFlix echter een 
ruimhartig 
bonusprogramma aan. 
Op grond van geleverde 
individuele en/of 
afdelingsprestaties 
kunnen zo aanzienlijke 
bedragen extra worden 
verdiend. 

Risico: Voorkomen en 
nauwkeurigheid 
bonussen.  

Volledigheid van de 
bonusverplicht per jaar 
einde 

Preventief 

Richtlijnen met betrekking tot de 
voorwaarden voor bonus opgesteld 
door de directie (inclusief budget) 

Vastlegging prestatie indicatoren 
per werknemer in 
bonusprogramma door afdeling PZ 
aan de hand van 
evaluatieverslagen. 

Repressief 

Goedkeuring toekenning bonus op 
basis van bonusprogramma door 
de directie 

Aansluiting van de uitbetaling 
bonus per bank met de 

Geen 
significant 
risico in het 
kader van NV 
COS 315 
paragraaf 28. 
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geautoriseerde toekenning van de 
directie door de administratie 

Cijferbeoordeling door de 
administratie van de toegekende 
bonus ten opzicht van het budget 

 

4 1.3.7 Flexibele 
werkprocessen 

Samira en Tanja 
hebben aangegeven 
geen behoefte te 
hebben aan statische 
taak-, en 
functiebeschrijvingen, 
proces-, en 
procedurebeschrijvinge
n etc. Vanwege de 
snelle groei verandert 
de organisatie toch met 
grote regelmaat en 
daarbij is flexibiliteit 
belangrijker dan de 
zogenaamde 
formaliteiten. Het risico 
bestaat dat de output 
van de processen voor 
niet betrouwbare/juiste 
informatie zorgen. 

Risico: Dit risico kan de 
gehele jaarrekening 
raken. En raakt hiermee 
ook diverse 
doelstellingen. 

Preventief 

Formalisatie van werkprocessen 
door middel van een handboek 

Functiescheiding tussen de 
afdelingen personeelszaken, 
administratie, marketing, 
klantenservice en automatisering 
(operationeel opzet en uitvoering) 

Tone at the top (voorbeeldgedrag 
door de directie) 

Repressief 

Wekelijks logging controleren in 
het ERP pakket door de 
automatisering. 

Periodiek steekproeven uitvoeren 
op gedefinieerde controls door de 
administratie 

 

Fraude 

Het biedt 
mogelijkhede
n voor fraude, 
er bestaat 
een hoge 
mate van 
gelegenheid. 

5 1.3.9 Tarifering 

Uitgangspunt bij de 
tarifering is dat 
inschrijving op het 
gehele aanbod relatief 
de voordeligste optie is. 
Wanneer voor een 
beperkt pakket wordt 
gekozen betaalt de 
klant minder, echter 
deze prijs is hoger in 
verhouding tot het 

Preventief 

Richtlijnen van de directie omtrent 
de hoogte van de tarieven 
FS: Marketing bepaalt de tarieven, 
automatisering voert tarieven in, 
Administratie controleert de invoer 
(hoogte conform de richtlijnen 
directie?), Automatisering test 
werking programmatuur (daaraan 
gekoppelde prijs en eventueel 
korting).  

Fraude 

Doel is om 
bewust een 
onjuiste 
voorstelling 
van zaken te 
geven met als 
doel geld te 
onttrekken 
aan de 
organisatie. 
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achterliggende aanbod. 
Het  

Risico is dat wordt 
verantwoord als 
inschrijving op het 
gehele aanbod maar 
daadwerkelijk diverse 
beperkte pakketten 
worden afgenomen. Dit 
raakt de volledigheid 
van de omzet 

Abonnementenregistratie 
gekoppeld aan prijstabel. 
Invoeren van tarifering (application 
control) door de afdeling 
automatisering. Functiescheiding 
tussen automatisering, marketing 
en klantenservice. 
 
 

Repressief 

Controle op koppeling van de juiste 
tarieven aan het juiste abonnement 
door afdeling administratie, kan 
dmv systeemcontrole en controle 
op ingrijpen in het systeem via 
logfiles 

Controle door administratie op 
geïnd abonnementsgeld met de 
afgesloten abonnementen. 

 

7 1.3.9 kortingsacties 

Teneinde nieuwe kijkers 
te werven worden 
regelmatig 
kortingsacties 
gelanceerd. Hierbij 
kunnen de klanten, 
onder vermelding van 
een kortingscode die 
hen is verstrekt, drie 
maanden gebruikmaken 
van TwoFlix tegen de 
helft van het originele 
tarief.  

Risico is het 
onrechtmatig 
verantwoorden van 
kortingen. 
Nauwkeurigheid van 
kortingen en 
volledigheid van de 
omzet. 

Preventief 

Richtlijnen: directie legt vast 
wanneer en wie de korting mag 
bepalen.  
FS: directie bepaalt richtlijn, 
klantenservice geeft korting, 
automatisering test werking 
programmatuur (daaraan 
gekoppelde prijs en eventueel 
korting) 
Invoeren van kortingscodes door 
de afdeling automatisering. 
Functiescheiding tussen 
automatisering, marketing en 
klantenservice. 
 

Repressief 

Administatie beoordeelt per 
medewerker de gegeven kortingen 
en controleert of de vereiste 

Fraude 

Doel is om 
bewust een 
onjuiste 
voorstelling 
van zaken te 
geven met als 
doel geld te 
onttrekken 
aan de 
organisatie. 
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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). 

Antwoordindicatie (5 minuten)/ 3 punten 

Grondbeginsel: het realisatiebeginsel. (1p.) 

Niet het moment van geldontvangst is van belang, maar het moment waarop de 
transactie wordt gesloten (Stramien)/levering (Epe) van de dienst. (2p.) 

(Dit is wat elke student moet weten en ook in Epe wordt genoemd; kijkend in Deloitte 
(2.4.2)/EY (4.3.3.2., p. 149) dan wordt het toerekeningbeginsel genoemd, waarvan 
het realisatiebeginsel voor omzet van toepassing is)  

(Voorzichtigheidbeginsel is onjuist, want dat gaat over winsten/verliezen; ook andere 
beginselen niet goed rekenen.) 

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.  

Antwoordindicatie (9 minuten)/ 6 punten 

D. 26.3.3. / EY 5.3.4: het gaat om de volgende 4 voorwaarden (RJ 270.115): 

1. bedrag bestaat uit maandelijkse abonnementsgelden (2p.), dus kan betrouwbaar 
worden vastgesteld 

2. economische voordelen zullen naar onderneming vloeien (1p.); is hier het geval, 
zo lijkt het 

3. mate waarin dienstverlening op balansdatum is verricht moet betrouwbaar kunnen 
worden bepaald; of de abonnee veel of weinig kijkt is niet relevant; dus de mate van 
dienstverlening is niet relevant; dienstverlening moet wel inhouden dat ‘alles het 
doet’. (1p.) 

4. het kostenaspect lijkt hier ook geen probleem; betrouwbaar vast te stellen (1p.) 

gemiddelde marges wel worden 
gerealiseerd 

 

 Overige ter beoordeling 
corrector, mits 
casusspecifiek 
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Student moet in een beschouwing al deze bovenstaande 4 aspecten bespreken en 
dus met name 1 en 3 zijn van belang, vandaar extra punten. 

Per goed besproken en, waar mogelijk, casusspecifiek antwoord kunnen punten 
worden toegekend.  

Conclusie: aan al deze 4 punten kan worden voldaan, dus resultaat kan worden 
betrouwbaar worden geschat. (1p.) 

Kern van het antwoord zit in het feit dat de ‘verrichte prestaties’ hier gezien moet 
worden als ‘abonnee kan programma’s zien, zoals hij/zij wil, als het 
abonnementsgeld voor die maand maar is betaald’. 

3c Beoordeel, onder verwijzing naar relevante regelgeving, of de gekozen 
grondslag voor de netto-omzet juist wordt toegepast in de jaarrekening.  

Antwoordindicatie (6 minuten)/ 4 punten 

In de grondslag wordt, terecht, vermeld dat de netto-omzet na aftrek van kortingen is; 
dit is conform 377.6 (1p.), echter uit de toelichting, pag. 18, blijkt dat deze kortingen 
zijn opgenomen onder de verkoopkosten, zie specificatie. (2p.) Dit is dus niet terecht. 
(1p. voor de conclusie) 

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 

Antwoordindicatie 5 punten 

Wanneer klanten gebruikmaken van de optie “achteraf betalen” loopt TwoFlix het 
risico dat zij het geld, waarop zij recht hebben, uiteindelijk niet (op tijd) zullen 
ontvangen (5p).  

Wanneer de student enkel het risico benoemt van niet- ontvangen (4p), wanneer 
eveneens het tijdselement wordt genoemd (1p). Ook te laat ontvangen impliceert 
immers een kostenelement. 

 
4b) Noem één preventieve interne beheersingsmaatregel om de risico‘s te 

beperken en werk deze maatregel in detail uit. 

Antwoordindicatie 6 punten 

Bij deze vraag passen diverse goede antwoorden. Het is belangrijk dat de genoemde 
maatregel wel een preventieve werking heeft. Voor het noemen van de maatregel 
worden 2p toegekend. Voor de kwaliteit van de beschrijving van de werking worden 
maximaal 4p toegekend.  
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Een preventieve IB maatregel betreft bijvoorbeeld een kredietwaardigheidscontrole 
(2p) op de klant. In de beschrijving kunnen de volgende elementen terugkomen: 
vooraf (1p), richtlijn directie voor acceptatiecriteria (2p), inwinnen informatie, zoals 
BKR/creditrating (1p), zwarte lijst/wanbetalers (1p).   

De student kan ook refereren aan de aankondiging van boete/incassokosten (2p) als 
preventieve maatregel. In dat geval moet de student wel duidelijk maken dat het gaat 
om de waarschuwingsfunctie (1p) en dat deze waarschuwing in beeld moet 
verschijnen wanneer de klant deze optie selecteert (1p) alvorens (1p) hij kan 
bestellen. Eventueel moet de klant de waarschuwing bevestigen door voor akkoord 
te klikken (1p).  

Ook een directierichtlijn voor maning/incasso (2p) kan worden genoemd. Punten 
kunnen dan worden toegekend voor het noemen van “ouderdomsoverzichten” (1p), 
“telefoontjes (met notities)/brieven” (1p), “x-dagen na vervaldatum” (1p), uit handen 
geven van de vordering/incassobureau (1p), afboeken met autorisatie beschikkende 
functie (1p).  

Maximale puntentoekenning voor deze vraag is 6p. 

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

Antwoordindicatie 4 punten 

Voor het noemen van de interne beheersingsmaatregel (IBM) worden 2p toegekend, 
voor de uitwerking maximaal 2p. 

 Bij deze vraag kan de student de het toezicht vanuit de directie op de naleving van 
de manings- en incassoprocedure benoemen maar tevens de uitwerking van de 
manings/incasso procedure door de afdeling Administratie (2p). Ook kan de student 
verbandscontroles (2p) opvoeren als repressieve IBM.  

De  beoordeling van de gedetailleerde uitwerking vindt voorts plaats op basis van 
professionele oordeelsvorming maar punten mogen enkel worden toegekend voor 
relevante maatregelen/verbandscontroles (max 2p). Een goede verbandscontrole in 
dit kader is de vaststelling dat de “ontvangen gelden van achteraf betalers” gelijk 
moeten zijn aan de afboeking van de “debiteuren achteraf betalen”.  

 

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 
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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. 

 

Antwoordindicatie 5a 8 punten 
De accountant heeft vastgesteld dat de controle niet werkt en de 
systeemgerichtecontrole niet voorziet in de benodigde controle informatie. Dit heeft 
onder andere tot gevolg dat het voorkomen van de kosten en het 
bestaan/volledigheid van de crediteuren niet kan worden vastgesteld. De accountant 
dient zijn controleprogramma te actualiseren (1p) (NV COS 300 art 10). (1p) 

Indien de accountant niet kan steunen op de effectieve werking van de interne 
beheersingsmaatregelen dient de accountant passende werkzaamheden te 
verrichten om voldoende geschikte controle informatie te verkrijgen. De accountant 
zal dus gegevensgerichte werkzaamheden (detailcontrole) uit moeten voeren op de 
inkomende facturen over het jaar 2018 op basis van risicoinschatting. (2p) (NV Cos 
330 art 8/ NV Cos 500 art A10). (2p) 
 
De accountant rapporteert over de tekortkoming in de interne beheersing als deze 
tekortkomingen alleen of tezamen als significant wordt aangemerkt.  (NV COS 265 
art 11.) (1p) Hierin kan de accountant vragen aan de klant vervangende ib 
maatregelen uit te voeren. (1p) 

Het benoemen van de NV COS is noodzakelijk en levert punten op.  

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. 

Antwoordindicatie 5b 4 punten 

Enerzijds heeft de accountant geconstateerd dat de control (autorisatie van de 
inkomende facturen) niet werkt. Anderzijds is er onvoldoende geschikte controle 
informatie om de controle gegevensgericht uit te voeren.(2p) Bij de onmogelijkheid 
voldoende geschikte controle informatie te kunnen verkrijgen en een tekortkoming 
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van diepgaande invloed geeft de accountant een verklaring van oordeelonthouding 
af. (2p) 
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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.  

Antwoordindicatie (15 minuten/ 10 punten) 

  $ euro punten 
Aankoopprijs  500.000   
in euro's   425.000  
Zichtbare intrinsieke 
waarde  600.000   
ontwikkelde 
camerasysteem 54.000   1 
claim afnemer -37.000   1 

 17.000    
Af: Belastinglatentie 15% 2.550   2 

  14.450   
Fair value  614.450   
Belang 60% 368.670  1 
in euro's, koers 0,85   313.370  
Goodwill   111.630  
omrekening naar euro's 2 p.    

 

Journaalpost 

Goodwill (IVA) (B)   111.630 (afronding)     

Deelneming (FVA) (B)   313.370   

a/ Liquide middelen (B)     425.000 

(3 punten g/f en dwf mogelijk) 

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. 
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Antwoordindicatie (6 minuten/ 4 punten) 

Twoflix heeft, op grond van 406.1, op moment van overname een consolidatieplicht, 
want Molly is op grond van het kapitaalbelang te beschouwen als een 
groepsmaatschappij (art. 24b/RJ 217.201); immers TwoFlix heeft door het 60% 
belang een feitelijk beleidsbepalende invloed (2p.) 

Op 1 januari 2019 is de beschikkingsmacht over Molly aanwezig, dus moet overname 
vanaf dat moment leiden tot opname activa etc. (D 31.3.1/EY 25.2.3./RJ 216.202  
(1p.) 

Integraal, want het gaat om een groepsmaatschappij. (zie D 33.5.1/RJ 217.501 en 
EY 23.2.1 en 23.8.1) (1p.).  

 
6c Bereken het aandeel derden dat op 1 januari 2019 in de geconsolideerde 

balans moet worden opgenomen. 

Antwoordindicatie (4 minuten/ 3 punten) 

berekening: nvw x 40% x koers, zie vraag 6 c:  614.450 x (1p.) x 40% (1p.) x 0,85 
(1p.) = € 208.913 
of  
waarde € 313.370 deelneming (2p.) x 0,4 / 0,6 (1p.) is € 208.913 
 

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. 

Antwoordindicatie (5 minuten/ 3 punten) 

Post: kasstroom uit investeringsactiviteiten. De overname is te beschouwen als een 
investering in financiële vaste activa. De aankoopprijs moet als onderdeel van de 
investeringen in financiële vaste activa of groepsmaatschappijen in het KSO worden 
opgenomen. (1p.) 

In dit geval dus een uitgave van € 425.000. echter, de in de deelneming aanwezige 
geldmiddelen moeten ook worden verwerkt, hetzij (zie D 25.4/EY:20.3.7. m.n. pag. 
722  

- in mindering op de verkrijgingsprijs (dus 425.000 – 50.000) = € 375.000 (1p.) 
of 

- in aansluiting mutatie geldmiddelen € 50.000 zichtbaar maken (1p.) 

Splitsen van dit bedrag in iva en fva is dus fout en levert nul punten op. 
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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.  

Antwoordindicatie 5 punten 

Bij de uitwerking van de KPI is het belangrijk dat de student die gegevens gaat 
meten die ook daadwerkelijk een goed beeld geven van de geleverde prestatie 
betreffende de KSF 

KPI: De student zal zich moeten richten op het % van de tijd dat de website in een 
periode (week of maand) online beschikbaar is. Tevens zal hiervoor een norm 
moeten worden gegeven. Bijvoorbeeld: de website van TwoFlix dient 99,98% van de 
tijd online beschikbaar te zijn voor de klanten. De student kan de KPI ook benaderen 
als de “inverse”, maar moet dan de bewoording aanpassen. Bijvoorbeeld: de website 
van TwoFlix mag maximaal 0,02% van de tijd offline/niet beschikbaar zijn voor de 
klanten.  

Voor het noemen van de KPI ontvangt de student 3p. Wanneer de norm voorts 
adequaat wordt beschreven ontvangt de student aanvullend 2p.  

 

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

Antwoordindicatie 4 punten 

Voor de maximale puntentoekenning is het belangrijk dat de student in detail 
beschrijft hoe de KPI wordt bepaald. Als indicatie voor de vereiste mate van detail 
kan de bijgevoegde uitwerking worden gebruikt. Wanneer niet de vereiste mate van 
detail aanwezig is (-2p). Wanneer in het antwoord de referentie aan de norm 
ontbreekt eveneens (-2p). 

KPI:    Het is belangrijk dat de totale beschikbare tijd in een periode (bijv week (of 
maand)), 10.080 minuten, wordt afgezet tegen de tijd dat de website niet beschikbaar 
was (of wel beschikbaar was). Voorts moet de uitkomst worden afgezet tegen de 
doelstelling  
Bijvoorbeeld: stel de website is afgelopen week 12 minuten offline geweest. Daarmee 
bedraagt de KPI 0,12% of 99,88%, hetgeen moet worden gepresenteerd tegenover 
de doelstelling (maximaal 0,02% offline of minimaal 99,98% online)   
 
 

 

EINDE OCHTENDZITTING  
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Overlegorgaan van HBO-scholen 
met een accountancy-opleiding 

p/a Hogeschool Utrecht 
Heidelberglaan 15 
3584 CS  UTRECHT 

 
 
 
 

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 

Antwoordindicatie (12 minuten/ 9 punten ) 

Activering: (RJ 210.201 e.a. en EY 6.1.3.) 
- TwoFlix heeft de beschikkingsmacht over deze licentiekosten, want deze zorgen 

ervoor dat men programma’s mag uitzenden (1p.) en 
- die zullen waarschijnlijk economische voordelen (opbrengsten uit abonnementen) 

opleveren die toekomen aan TwoFlix (1p.) 
- kosten kunnen betrouwbaar worden vastgesteld, want worden gekocht (1p.) 

  
- Waardering: (384.1 en 387.3) 
- volgens de grondslagen is gekozen voor historische kosten/verkrijgingsprijs, dat is 

toegestaan (384.1), want keuze is tussen actuele waarde en verkrijgingsprijs (1p.) 
- er wordt in de grondslagen ook vermeld dat rekening wordt gehouden met 

bijzondere waardevermindering (387.3), omstandigheden/aanleiding wordt niet 
toegelicht en dat is volgens RJ 121. 805 wel verplicht (1p.) 

- opmerking voor correctoren: afschrijving is te beschouwen als onderdeel 
waardering, maar t.b.v. duidelijkheid voor studenten opgesplitst; bijzondere 
waardevermindering kan ook bij afschrijving worden besproken 
 
Afschrijving: 

- afschrijving (386.1) wordt via soyd gedaan, dit mag als dit ‘in overeenstemming is 
met het patroon (EY 6.4.4/D 5.6) waarin de door de het actief gegenereerde 
economische voordelen toevloeien aan de rechtspersoon’. Als dit patroon niet op 
betrouwbare wijze kan worden vastgesteld, moet de lineaire methode worden 
gehanteerd RJ 201.411 (2p.) 

- (verder zijn er de algemene bepalingen over toelichten, onafhankelijk van 
resultaat weergegeven in art. 386, maar dat levert geen punten op, want te 
algemeen en niet casus-specifiek) 
 

- toelichting  
in het mutatieoverzicht wordt afschrijving en bijzondere waardevermindering in 
een regel opgenomen, dit is niet toegestaan, zie D 5.6 RJ 210.501; ‘mutaties 
afzonderlijk getoond’ (2p.) 
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1b  Geef, onder verwijzing naar relevante regelgeving, aan waarom TwoFlix ten 
onrechte een wettelijke reserve heeft opgenomen voor de geactiveerde 
licentiekosten. 

Antwoordindicatie (3 minuten / 2 punten) 

De geactiveerde licentiekosten zijn te beschouwen als vallend onder 365 1.c kosten 
concessies, vergunningen, rechten intellectuele eigendom; en volgens 365.2 (1p.) is 
het dus niet vereist dat hiervoor een wettelijke reserve moet worden opgenomen 
(1p.) of  

beredeneerd vanuit 365.2 waar aangegeven wordt voor welke posten wettelijke 
reserve nodig is (1p.), licentiekosten worden hier niet genoemd als categorie, 
waarvoor een wettelijke reserve hoeft te worden gevormd, want deze vallen onder 
365.1.c (1p.) 

D 5.3.2/EY 6.2.8 

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

Antwoordindicatie (5 minuten / 3p.) 

Wettelijke reserve (B) 1p.   € 1.012.911 1p. voor juiste bedrag 

a/ Overige reserve (winstreserve) (B) 1p.   € 1.012.911 

 

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. 

Antwoordindicatie (5 minuten / 3p.) 

Criterium: kijken naar de eisen van de balanstest (zie D 14.2.3/EY 24.6.6; 2:216) 
‘uitkeringen zijn toegestaan voor zover het EV groter is dan de wettelijke en statutaire 
reserves’. (1p.) Casus: Nu de wettelijke reserve er niet meer is, kan er in principe 
uitgekeerd worden, ook al is het EV negatief. (1p.) Natuurlijk moet wel worden 
gekeken of de continuïteit niet in gevaar komt. (1p.)   
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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  

 

15 punten 

Controledoelstelling (2 punten) 

• De accountant stelt het bestaan van de materiële vaste activa vast 
• De accountant stelt de waardering van de materiële vaste activa vast 
• De accountant stelt het voorkomen van de materiële vaste activa vast 
• De accountant stelt de presentatie van de toelichting materiële vaste activa 

inclusief verloopoverzicht vast. 

 

Risico (3 punten, 2 punten voor een specifiek risico en 1 punt voor een 
generiek risico 

• In het pand waar TwoFlix is gevestigd is onlangs verzakking geconstateerd als 
gevolg van een zakkend waterpeil. In december, voor het einde van het 
boekjaar, is het pand getaxeerd door een erkende taxateur. Het risico bestaat 
dat het pand gewaardeerd dient te worden naar een lagere marktwaarde 
(waardering). 

• (onderhouds)kosten worden verantwoord als investeringen. 
• Afschrijvingskosten worden foutief verantwoord (te hoog of te laag).  

 

Organisatiebeoordeling (3 punten) 

 De accountant toetst de opzet en het bestaan van de volgende interne 
beheersingsmaatregelen (lijncontrole). 

 De accountant stelt de werking vast door middel van 
proceduretests/controlstesting 

 de aanwezigheid van door de directie of andere bevoegde 
organen goedgekeurde investeringsbegrotingen  

 de wijze waarop de bevoegdheden voor de inkoop zijn 
geregeld  

 de wijze van bewaking van de voortgang van 
offerteaanvragen en bestellingen  

 de aanwezigheid van richtlijnen van de leiding voor de 
uiteindelijke keuze van de leverancier  
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 de interne procedure ten aanzien van de 
ontvangstmelding en registratie met aandacht voor 
tijdigheid en juistheid afschrijving 

 de interne procedure voor de factuurcontrole en 
betaalbaarstelling (autorisatie). 

 

Cijferbeoordeling (3 punten) 

De accountant sluit de cijfers verantwoording (toelichting mva) aan op de financiële 
administratie. De accountant vergelijkt de cijfers tov voorgaand jaar de begroting en 
eigen verwachting. 

 beoordeling van de investeringen en desinvesteringen in 
vergelijking met de investeringsbegroting  

 beoordeling van de ontwikkeling van de 
afschrijvingskosten gedurende het boekjaar in vergelijking 
met voorgaand jaar en de begroting  

 beoordeling van de ontwikkeling van de 
afschrijvingskosten in vergelijking met de ontwikkeling van 
de cumulatieve aanschafwaarde 

 

Overige controlewerkzaamheden (4 punten) 

 De accountant stelt vast dat intern de volgende verbandscontroles 
worden gelegd en legt enkele verbanden zelf: 

 verband tussen de verantwoorde cumulatieve 
aanschafwaarden, de afschrijvingspercentages en de 
verantwoorde afschrijvingskosten 

 De accountant voert de volgende detailcontroles uit: 
 aansluiting toelichting jaarrekening met de grondslagen 

(wettelijk) 
 Het eigendom wordt vastgesteld aan de hand van 

aankoopbewijzen (tenaamstelling)  
 Het bestaan wordt vastgesteld middels waarneming ter 

plaatse (steekproef) 
 De accountant rekent de afschrijvingskosten na aan de 

hand van afschrijvingstermijn en restwaarde 
 Steekproef op de investeringen aan de hand van de 

investeringsfactuur, aandacht voor aanschafwaarde, 
tenaamstelling en gehanteerde afschrijvingstermijn. 

 Kennisnemen van het taxatierapport en eventueel lagere 
marktwaarde van het gebouw. 

 Vaststelling dat op terreinen niet wordt afgeschreven. 
 Controleren of de jaarrekening en toelichting aan de 

verslaggevingseisen voldoen, dus per post van de 
materiële vaste activa moeten verloopoverzichten worden 
opgenomen.  

 Kennisnemen van de notulen van vergaderingen van 
directie en overig management als controle-informatie 
voor de volledigheid van de verantwoorde investeringen 
en desinvesteringen in materiële vaste activa. 
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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. 

Antwoordindicatie 5 punten 

De ICT-afdeling zal moeten worden opgesplitst in een team van medewerkers 
“Ontwikkeling” en een team van medewerkers “Operationele ICT” (3p). De 
“ontwikkelaars” zijn de medewerkers die de programmatuur schrijven en veranderen 
(1p). De operationele medewerkers ondersteunen de gebruikersorganisatie op ICT 
gebied (zoals Helpdesk) (1p). 

 

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.  

Antwoordindicatie 2 punten 

Testprocedures (1p) en Acceptatieprocedures (1p) 

Eventueel kunnen ook procedures ten aanzien van het omzetten van data of ten 
aanzien van het opleiden van personeel door de student worden genoemd. Ook in 
dat geval kunnen de punten worden toegekend. 

 

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. 

Antwoordindicatie 6 punten 

Encryptie (1p):  het risico dat in het traject van datatransmissie onbevoegden 
toegang hebben tot de creditcard gegevens van de klant (1p) 

Logische toegangsbeveiliging (1p): het risico dat onbevoegde medewerkers vanuit 
de organisatie van TwoFlix er met de creditcard gegevens vandoor gaan (1p) 

Firewall (1p): het risico dat mensen van buiten de organisatie (hackers) er met de 
creditcard gegevens vandoor gaan (1p) 

Virusscanners (1p): het risico dat mensen van buiten de organisatie (hackers) er met 
de creditcard gegevens vandoor gaan doordat zij het systeem van TwoFlix 
infecteren met een virus (1p). 
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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. 

Antwoordindicatie 4 punten 

De student ontvangt voor de benoeming van een toepasselijke “application control” 
1p. Voor een correcte beschrijving van de werking van de “application control” 
ontvangt de student 1p. Enkele voorbeelden van “application controls” die kunnen 
worden toegepast op de klantregistratie zijn: 

• Invoercontrole op juistheid (1p). Wanneer de klant zijn postcode invoert krijgt 
hij/zij z’n adresgegevens te zien. Hiervoor moet de klant op akkoord drukken (1p) 

• Invoercontrole op volledigheid (1p). Wanneer de klant de verplichte velden niet 
heeft ingevoerd wordt zijn inschrijving geweigerd onder verwijzing naar de 
gegevens die nog moeten worden ingevoerd. Deze verplichte gegevens kunnen 
oa zijn: NAW, soort abonnement, betalingsgegevens etc. (1p) 

• Invoercontrole op juistheid (1p). Wanneer de klant zijn IBAN nummer invoert 
toetst het systeem of dit een bestaand IBAN nummer betreft (1p) 

Let er bij de beoordeling wel op dat de student “application controls” benoemt die ook 
daadwerkelijk de betrouwbaarheid van de klantinfo positief beïnvloeden. De student 
ontvangt de punten voor de benoeming wanneer uit de beschrijving ook duidelijk 
blijkt dat de betreffende doelstelling daarmee wordt bereikt. De student mag dus ook 
dezelfde “application controls” benoemen (zie 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. 
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Antwoordindicatie 9 punten 

Fundamentele beginselen:  

- Hoe de accountant handelt is niet professioneel. Hij behoort te weten dat dit ook het 
accountantsberoep in diskrediet kan brengen (VGBA art 4).  

- De accountant heeft informatie over het bedrijf die een derde niet heeft. Er wordt 
misbruik gemaakt van de situatie. Hierdoor wordt niet integer gehandeld (VGBA art 
6).  

- Daarnaast mag de tekenend accountant de vertrouwelijke gegevens of inlichtingen 
niet gebruiken voor eigen gewin of het gewin van een derde (VGBA art 18). De 
vertrouwelijkheid is dan ook in het geding.  

Objectiviteit kan ook worden gemotiveerd, immers, is de accountant nog wel objectief 
bij de controle als hij wil investeren in de controleklant? 

(3p juiste fundamentele beginselen) 

Bedreiging: 

De accountant heeft zelf belang bij deze investering omdat hij weet dat het bedrijf er 
financieel goed voor staat. Er bestaat een bedreiging als gevolg van eigen belang 
(VGBA art 1). Bedreiging als gevolg van vertrouwdheid is hier gezien de moeilijke 
band met de directrices niet van toepassing (3p juiste bedreigingen).  

Er zijn geen waarborgen mogelijk die getroffen zouden kunnen worden. (2p) 

Conclusie: de accountant mag dit niet doen (1p)  

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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Antwoordindicatie 9 punten 

Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor, als de acccountantseenheid 
of een ander onderdeel van het netwerk aan de verantwoordelijke entiteit een non 
assurancedienst verleent die van materiële invloed is op het Assurance object (VIO 
art 19) (2p). De onafhankelijkheid tov het Assurance object kan niet gewaarborgd 
worden door het feit dat de tekenend accountant een groot deel van de 
belastingtechnische zaken regelt voor TwoFlix. Het is niet duidelijk of de accountant 
beslissingen neemt in het kader van art 18 ViO. Dit mag indien juist gemotiveerd 
goed worden gerekend (3p).  

In deze situatie zullen minimale maatregelen getroffen moeten worden waarmee de 
bedreiging van het risico van zelftoetsing wordt weggenomen. De toetssteen is de 
objectieve redelijke en geïnformeerde derde (ViO art 5). (2p) Mogelijke maatregelen 
die getroffen kunnen worden (ViO) art T19) zijn het werken met gescheiden 
opdrachtteams.(2p) 

Vraag 5. Vennootschapsbelasting (24 minuten/ 16 punten) 

5a Geef een controleberekening van de effectieve belastingdruk.  

Antwoordindicatie (5 minuten/ 3 punten) 

Effectieve druk is -/- 8.046/21.291 x 100% = - 37,8%. 

3 punten g/f, dus ook benoemen (of via ‘min-teken’) dat het negatief is. 

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. 

Antwoordindicatie (9 minuten/ 6 punten) 

1/1 niet gewaardeerd  182.874 1p. 
Af: bedrijfseconomische winst 21.291  1p. 
bij: niet aftrekbare kosten 5.420  2p. 
Af: fiscale winst  2018, verrekend, carry-back  -26.711 1p. 
af: gewaardeerde carry-forward  -36.575 1p. 
niet gewaardeerde verliezen per 31/12/2018 119.588  

 

Zie toelichting jaarrekening onder punt 3 voor de bedragen. 

Niet aftrekbare kosten (zie casus 1.3.7) 

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

Antwoordindicatie (5 minuten/ 3 punten) 

RJ 272.311/314 (1p. voor een van deze twee RJ-verwijzingen): TwoFlix schat de 
waarschijnlijkheid van realisatie/ toekomstige winst (1p.), waarmee verliezen kunnen 
worden gecompenseerd, blijkbaar in als laag of afwezig, dan wel niet haalbaar 
binnen de wettelijke compensatieperiode (2018 is immers het eerste jaar met een 
positief resultaat). (1p.) 

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. 

Antwoordindicatie (6 minuten/ 4 punten) 

Beschikbaar: € 156.163; geactiveerd € 36.575; dus aanvullend zou zijn € 119.588 x 
22% is 26.309 (2p.) 

Te vorderen latente belastingen (B) (1p.)  € 26.309 

a/ Vennootschapsbelasting (WV) (1p.)    € 26.309 

 

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. 

Antwoordindicatie 11 punten 

De student hoeft de 5 onderliggende principes van de “control environment” niet te 
noemen maar moet bij de uitleg laten zien dat hij begrijpt hoe de observatie 
samenhangt met het oordeel over de “control environment” voor wat betreft de 
interne beheersing. 

Puntentoekenning als volgt (maximaal 11p): 
• De student noemt/beschrijft een element uit de casus dat verband houdt met 

de “control environment” (1p) 
• De student beschrijft of en waarom het element een positief of negatief effect 

heeft op de interne beheersing van TwoFlix (2p) 

In willekeurige volgorde een aantal observaties die van invloed zijn op het oordeel 
over de “control environment’: 
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• De aanwezigheid van een RvC (1p): dit is een indicatie voor het feit dat er 
sprake is van controle bewustzijn, hetgeen een positief effect heeft op de 
interne beheersing (2p); 
 

• De samenstelling van de RvC (1p): deze is onevenwichtig en bevat niet alle 
relevante expertise. Bovendien lijken de leden niet onafhankelijk van de 
directie. Dit duidt op een laag controle/risico bewustzijn, hetgeen een negatief 
effect heeft op de interne beheersing (2p); 
 

• Rapportagestructuur (1p): er is een structuur van periodieke management-
rapportages die in het MT uitgebreid worden besproken. Dit heeft een positief 
effect op de interne beheersing (2p); 
 

• Bedrijfscultuur/sfeer (1p): Er lijkt een informele sfeer te heersen waarbij 
incidenteel onregelmatigheden voorkomen (alcoholincident) en privé relaties 
met werk worden vermengd. Deze observatie duidt op een lager risico 
bewustzijn en moet derhalve negatief worden gekwalificeerd voor wat betreft 
het proces van risicobeheersing (2p) (wellicht positief op andere elementen 
); 
 

• De medewerkers krijgen verantwoordelijkheden (1p) en van hen wordt 
verwacht dat zij die verantwoordelijkheden ook nemen. Dit verhoogt de 
betrokkenheid van de medewerkers en dat heeft een positief effect op de 
interne beheersing(2p); 

• Optieprogramma (1p): De directie biedt een optieprogramma aan voor 
medewerkers welke afhankelijk is van de bedrijfsresultaten. Dit kan leiden tot 
een ongewenste bereidheid tot het nemen van risico’s (zoals het te duur 
inkopen van content) en heeft als zodanig een negatief effect heeft op de 
interne beheersing (2p);  

• Riant bonusprogramma, in combinatie met lage vaste salarissen (1p): Dit kan 
leiden tot een ongewenste bereidheid tot het nemen van risico’s en heeft als 
zodanig een negatief effect heeft op de interne beheersing (2p); 

• Vertraging Expansieplannen (1p): De directie stelt zich voorzichtig op bij de 
expansieplannen. Zo wordt gewacht met uitbreiding naar andere landen 
omdat eerst nader onderzoek moet plaatsvinden naar de risico’s. Dit duidt op 
risico bewustzijn, hetgeen een positief effect heeft op de interne beheersing 
(2p); 

• Uitspraken Directie (1p): De directie spreekt uit dat “flexibiliteit belangrijker is 
dan procedurebeschrijvingen etc”. Dit is een signaal dat mogelijk duidt op een 
lager risico bewustzijn en derhalve als negatief moet worden gekwalificeerd 
binnen de interne beheersing (2p);  

• Onervaren Directie (1p): Samira en Tanja zijn relatief onervaren en lijken ook 
geen deskundige adviseurs te hebben om dat aan te vullen. Dit verhoogt 
mogelijk het risico op ondoordachte keuzes, hetgeen een negatief effect heeft 
op de interne beheersing (2p). 

 



 27 

Wellicht identificeert de student elementen die hierboven niet specifiek zijn benoemd 
maar die wel uit de casus te herleiden zijn. In dat geval dient de docent de 
beoordeling toe te passen conform bovenstaande systematiek op basis van 
professionele oordeelsvorming. 

 
 

 

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

 

Antwoordindicatie 6 punten 

De student moet hier een drietal interne beheersingsmaatregelen noemen. Enkele 
mogelijkheden hiervoor: 

• Een periodieke begroting van de aan te kopen uitzendrechten (2p); 
• Een werkinstructie voor de medewerker die onderhandelt/op de veiling acteert 

(2p); 
• Kwalificatie eisen (diploma/training) voor medewerkers die onderhandelen 

namens TwoFlix (2p);  
• Kwalificatie eisen (diploma/training) voor medewerkers die op de veiling 

acteren namens TwoFlix (2p);  
• Beperking van bevoegdheden van deze medewerkers (2p); 
• Autorisatie van afspraken door de directie (2p); 

Het gaat erom dat de student hier drie IB maatregelen (3 keer 2p) noemt die 
daadwerkelijk het risico van te dure aankoop ondervangen in een traject dat in 
potentie zeer risicovol is. Beoordeling op basis van professionele oordeelsvorming 
docent.  
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