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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
De Agro Groep 

 
1e zitting 

 
Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 17 januari 2022 
 
Toegestane literatuur: 
o Handboek 2021 Deloitte en/of Handboek 2021 E&Y en/of KPMG Jaarboek  

2020/2021; een eerdere druk is toegestaan, maar voor eigen risico. 
o Regelgeving Accountancy (HRA) 2021; een eerdere druk is toegestaan, maar 

voor eigen risico. 
o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 
o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 
Tijdsindicatie in minuten en aantal punten* per vraag: 
 
Analyse: 30 minuten 
Vraag 1: 15 minuten/ 10 punten 
Vraag 2: 32 minuten/ 22 punten 
Vraag 3: 20 minuten/ 13 punten 
Vraag 4: 17 minuten/ 11 punten 
Vraag 5: 18 minuten/ 12 punten 
Vraag 6: 30 minuten/ 20 punten 
Vraag 7: 18  minuten/  12 punten 
 180 minuten/100 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 2020 
van Agro Holding BV 
 
1a de post voorraden, zoals opgenomen op de geconsolideerde balans  
1b de post personeelskosten zoals opgenomen in de geconsolideerde winst-en-

verliesrekening; 
 
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 315 A 129 zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 2 Risicoanalyse (32 minuten) (22 punten) 
 
2a Noem uit paragraaf 1.5.3 Magazijn en 1.5.4 Verkoop in totaal drie inherente 

risico’s die de accountant onderkent bij de controle van de jaarrekening 2020 
van Agro Holding BV. Motiveer bij alle drie waarom sprake is van inherente 
risico’s en geef tevens aan voor welke post(en) in de jaarrekening dit een 
risico is.  
Extra: Eén van de drie risico’s moet daarbij vallen onder NV COS 315 
paragraaf 28 b, c, d, e of f (zie vraag 2c). 

 
 
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 en 

waarom dit inherente risico significant is volgens de NV COS 315 paragraaf 28 
a  
en bij één risico waarom deze valt onder NV COS 315 paragraaf 28 b, c, d, e 
of f  
(dus voor twee inherente risico’s significantie aangeven). 
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Vraag 3 Fiscaliteit (20 minuten) (13 punten) 
 
Zoals in casus is opgenomen, is het vpb tarief 20%, zowel voor 2020 als voor 2019.  
 
3a Bereken de effectieve belastingdruk op 1 decimaal nauwkeurig. 
 
3b Geef een controleberekening van de belastinglast in de geconsolideerde 

jaarrekening van Agro Holding BV over 2020. Start met de winst voor belasting 
als uitgangspunt. NB: Houd ook rekening met het tariefsverschil ten opzichte 
van het nominale tarief bij de voorziening latente belasting en de invloed 
hiervan op de Vpb-last. 

 
3c Toon middels een berekening aan dat het betaalde bedrag aan 

vennootschapsbelasting over 2020 (in het kasstroomoverzicht ‘belastingen’) 
daadwerkelijk het betaalde bedrag is over 2020. 

 
Eind 2019 is voor de berekening van de voorziening latente belastingen voor het 
gedeelte dat betrekking heeft op de materiële vaste activa, een tariefwijziging 
doorgevoerd. Het nieuwe tarief is 15% 
 
3d Wat is het oude tarief waarmee voor dit gedeelte (MVA) werd gerekend? Toon 

het antwoord aan middels een berekening. Tip: de mutatie tariefswijziging in 
toelichting 7 heeft alleen betrekking op materiële vaste activa. 

 
 
 
 
 
Vraag 4 Automatisering (17 minuten) (11 punten)  
 
4a Geef op basis van de casus twee risico’s die de Agro Groep loopt door de 

huidige inrichting en organisatie van de automatisering en geef aan welke 

maatregelen de heer Zwart kan nemen om deze risico’s te mitigeren. 

  

4b De heer Zwart leest de laatste tijd veel over aanvallen van hackers en 

ransomware. Hij vraagt aan de controller welke risico’s de onderneming 

hierdoor loopt en hoe dit kan worden voorkomen bij de Agro Groep.   

Gevraagd:  

Benoem drie risico’s die de Agro Groep loopt als zij zouden worden 

aangevallen door hackers of door randsomware en geef hierbij drie general 

computer controles  (GITC’s) die rond het ERP pakket genomen moeten 

worden om deze risico’s te mitigeren. 
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Vraag 5 COSO ICF (18 minuten) (12 punten)   
 
Zoals aangegeven in paragraaf 1.5.6 van de casus wil de heer Zwart, net als de 
controller, het COSO ICF model als uitgangspunt nemen om de interne beheersing te 
verbeteren bij de Agro Groep.  
Het COSO ICF model is als bijlage toegevoegd aan de casus. 
 
5a Een belangrijk element binnen het COSO ICF risico beheersingsmodel is de 

beschrijving van de Control Environment. In de casus worden een aantal zaken 
genoemd die iets zeggen over de kwaliteit van de Control environment bij de Agro 
Groep. 

  
Identificeer uit de casus drie observaties die je betrekt bij de beoordeling van de 
Control Environment bij de Agro Groep. Leg voor iedere observatie uit of het 
oordeel omtrent de “control environment” daardoor positief of negatief wordt 
beïnvloed en waarom. 

 
5b Benoem drie Control Activities die het risico dat er niet duurzaam wordt ingekocht 

beperken. Deze Control Activities behoeven niet te worden uitgewerkt. 
 
 
 
Vraag 6 Deelnemingen/Consolidatie/Eigen vermogen (30 minuten) (20 punten) 
 
In de geconsolideerde jaarrekening over 2020 van Agro Holding BV is onder de 
financiële vaste activa een post ‘Overige deelnemingen’ opgenomen. Dit betreft 
slechts één deelneming. Andere mutaties dan resultaat boekjaar en eventueel 
uitgekeerd dividend komen bij deze deelneming niet voor in 2020. 
 
6a Ga op basis van de beschikbare informatie in de casus in op de achtergrond 

van deze post ‘overige deelnemingen’ in de geconsolideerde balans per 31 
december 2020.  

 Ga op basis van de beschikbare informatie in de casus in op: 
- de achtergrond van deze post ‘overige deelnemingen’ in de geconsolideerde 

balans per 31 december 2020.  
- geef aan waaruit deze post bestaat en  
- geef aan hoe deze post is gewaardeerd. 

 
6b Stel het mutatieoverzicht op van deze post ‘Overige deelnemingen’ over 2020. 
 
In de enkelvoudige resultatenrekening van Agro Holding BV is opgenomen dat het 
resultaat van Agro Holding BV exclusief deelnemingen € 37.970 negatief is. 
 
6c Bereken het resultaat over 2020 van de 2 geconsolideerde deelnemingen 

gezamenlijk (Agro Specialist Ommen BV en Agro Specialist Alkmaar BV). 
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De informatie die in deze alinea wordt gegeven, heeft alleen betrekking op deelvraag 
6d en dient niet verder in de uitwerking van deze casus gebruikt te worden! Over 
Agro Medical BV is nog de volgende informatie bekend: Het geplaatst 
aandelenkapitaal bestaat uit 4.000 aandelen van 50 euro nominaal. Eind december 
2020 (ga hierbij uit van de eindstand van de deelneming) wil Agro Medical BV  
800 nieuwe aandelen uitgeven aan een nieuwe aandeelhouder tegen een koers van 
€ 600 per aandeel.  
 
6d Geef bij deze deelvraag antwoord op de volgende drie onderdelen: 

1: Bereken het eventuele verwateringsresultaat als Agro Medical BV de 
aandelen inderdaad uitgeeft eind 2020 (neem de berekening op in het 
antwoord) 
2: Geef met verwijzing naar de richtlijnen voor de jaarverslaggeving aan hoe 
dit verwateringsresultaat verwerkt moet worden 
3: Geef tevens aan of dit invloed heeft op de wijze van verwerking/waardering 
van Agro Medical BV door Agro Holding BV. 

 
In de enkelvoudige balans van Agro Holding BV is een post wettelijke reserves 
opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen, hiervoor zijn twee oorzaken in de 
casus terug te vinden. Tip voor de uitwerking: de wettelijke reserve deelneming (Agro 
Medical BV) is een onderdeel van deze wettelijke reserves.  
 
6e Geef bij deze deelvraag antwoord op de volgende twee onderdelen: 

1: Maak op basis van de beschikbare informatie in de casus een uitsplitsing  
van deze post wettelijke reserves zoals opgenomen in de enkelvoudige balans 
per 31 december 2020.  
2: Geef ook middels een berekening aan of de mutatie in het boekjaar ad 
€ 18.552 juist is. 

 
 
 

Vraag 7 Initiële controleopdracht (18 minuten) (12 punten) 

Accountantsorganisatie Accobest gaat voor de eerste keer de controle van de  

geconsolideerde jaarrekening 2020 van Agro Holding BV uitvoeren.  

7a Is Accountantsorganisatie Accobest verplicht om collegiaal overleg te voeren 

met de accountant die de geconsolideerde jaarrekening van Agro Holding BV 

samenstelt? Motiveer het antwoord op basis van de VGBA. 

7b Bedenk zelf, los van de gegevens in de casus, één mogelijke reden die de 

samenstellend accountant naar aanleiding van het collegiaal overleg van 

vraag 7a zou kunnen geven aan Accountantsorganisatie Accobest, waarom 

deze de controleopdracht niet zou willen aanvaarden. 

7c Beschrijf op basis van de NV COS welke specifieke werkzaamheden de 

accountant van Accobest in het kader van deze initiële controleopdracht moet 

uitvoeren en waarom dit moet. 

 


