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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
De Agro Groep 

 
2e zitting 

 
Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 18 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 wel voor eigen risico. 
o Regelgeving Accountancy (HRA) 2021; een eerdere druk is toegestaan, maar wel 

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: 30 minuten/ 20 punten 
Vraag 2: 18 minuten/ 12 punten 
Vraag 3: 51 minuten/ 34 punten 
Vraag 4: 21 minuten/ 14 punten 
Vraag 5: 12 minuten/ 8 punten 
Vraag 6: 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 Immateriële vaste activa en Voorraden (30 minuten) (20 punten) 

Immateriële vaste activa 
 
In de casus in paragraaf 1.5.4 is opgenomen dat de Agro Groep beschikt over een 
zelf ontwikkelde website. 
 
1a Geef met verwijzing naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving aan of de 

websitekosten in de geconsolideerde jaarrekening van Agro Holding BV 
terecht geactiveerd zijn. 

 
In de casus in paragraaf 1.5.7 is informatie opgenomen over het activeren van de 
loonkosten van de heer Demco.  
 
1b Geef met verwijzing naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving aan of de 

loonkosten van de heer Demco die sinds 2019 werkzaam is binnen Agro 
Holding BV geactiveerd mogen worden als ontwikkelingskosten binnen de 
immateriële vaste activa. 

 
Voor de beantwoording van de volgende vraag is gegeven dat de verdeling in 
geactiveerde immateriële vaste activa per 31 december 2020 als volgt is: 

- Websitekosten:     € 130.000 

- Loonkosten productontwikkeling:  €   93.584 

 

Verder dient verondersteld te worden voor de beantwoording van vraag 1c dat de 

websitekosten niet geactiveerd mogen worden, maar de loonkosten 

productontwikkeling wel. 

 
1c Geef aan wat er per 31 december 2020 gemuteerd zou moeten worden in de 

geconsolideerde jaarrekening als de websitekosten niet geactiveerd mogen 
worden. Geef het antwoord in de vorm van (een) journaalpost(en).  

 
Voorraden 
 
Binnen de Agro Groep worden voorraden handelsgoederen aangehouden. Tevens 
wordt hiervoor een voorziening incourantie gevormd zoals ook blijkt uit de toelichting 
op de jaarrekening. 
 
1d Geef aan in welke RJ (Richtlijnen voor de jaarverslaggeving) de algemene 

activeringscriteria voor voorraden zijn opgenomen. 
 
1e In de geconsolideerde jaarrekening wordt geen toelichting gegeven op de 

kostprijs/inkoopwaarde van de omzet. Waarom is deze toelichting in deze 
geconsolideerde jaarrekening niet verplicht? Verwijs in het antwoord ook naar 
de Nederlandse wet- en regelgeving.  
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Op 15 december 2020 heeft Agro Holding BV eenmalig een grote partij 

handelsgoederen ingekocht voor € 325.000. Agro Holding BV heeft deze partij voor 

de helft doorverkocht aan Agro Specialist Ommen BV voor € 175.000 en de andere 

helft heeft Agro Holding BV doorverkocht, eveneens voor € 175.000 aan Agro 

Specialist Alkmaar BV. Deze partij handelsgoederen ligt per 31 december 2020 nog 

volledig in het magazijn in Ommen en in Alkmaar. 

 

1f Dient in de geconsolideerde balans nu nog een aanpassing doorgevoerd te 

worden per 31 december 2020? Zo ja, geef aan welke posten in de balans 

hierdoor gaan wijzigen en met welk bedrag. Met een eventueel belastingeffect 

hoeft bij deze deelvraag geen rekening te worden gehouden. 

 

 
 
 
Vraag 2 VGBA / ViO (18 minuten) (12 punten) 
 
Geef op basis van de VGBA en ViO een gemotiveerde beschouwing over het 
aanvaarden van de controleopdracht door accountantsorganisatie Accobest van de 
controle van de jaarrekening 2020 van Agro Holding BV in verband met het feit dat 
Accobest de loonadministratie al uitvoert voor Agro Holding BV.  
Neem in de uitwerking op: 

- Een korte beschrijving van de situatie 
- Welke fundamentele beginselen spelen 
- De bedreigingen van de fundamentele beginselen 
- Een beoordeling van de situatie 
- Eventueel te nemen maatregelen 
- Een conclusie 
- Een opsomming van wat in dit kader moet worden gedocumenteerd. 

 

NB 

Laat in het antwoord de samenstelwerkzaamheden door het Ommense 

accountantskantoor buiten beschouwing. 
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Vraag 3 Voorraden ( totale vraag 3: 51 minuten) (34 punten) 
 
3a Noem vier voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om partieel roulerend te 

kunnen inventariseren bij Agrospecialist Ommen en Agrospecialist Alkmaar in 
het kader van interne beheersing en geef aan of hieraan is voldaan. (9 
minuten / 6 punten) 

 
3b (24 minuten)  (16 punten) 

Beschrijf hoe de AO/IB rond de inventarisatie van de voorraden op de twee 
locaties (Ommen en Alkmaar) moet worden ingericht, gegeven het feit dat het 
magazijn in Ommen niet gesloten is. Besteed hierbij aandacht aan: 

 

 De volgende randvoorwaarden: 
o controletechnische functiescheiding 
o richtlijnen 

 De inventarisatieprocedure  

 Repressieve interne controlemaatregelen: 
o Verbandscontroles (benoem twee) 
o Detailcontroles (benoem één). 

 
 

Vraag 3c Controle van de post Voorraden (18 minuten) (12 punten) 

Beschrijf de controle van de post Voorraden in de geconsolideerde balans per 31-12 
2020 van Agro Holding BV door accountantsorganisatie Accobest en besteedt 
aandacht aan de volgende onderdelen in de uitwerking: 

1. Controledoelen (2 noemen en toelichten wat dit doel hier inhoudt of waarom 
dit doel relevant is) 

2. Twee risico’s 
3. Cijferbeoordeling 
4. Twee gegevensgerichte controlewerkzaamheden  ofwel detailcontroles. 
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Vraag 4 Verslaggeving Varia (21 minuten) (14 punten) 
 
Herwaardering 
In de enkelvoudige jaarrekening van Agro Holding BV is een herwaarderingsreserve 
opgenomen (zie toelichting). Deze herwaarderingsreserve heeft betrekking op 
Bedrijfsgebouwen en –terreinen als onderdeel van de materiële vaste activa. Door 
een stelselwijziging in 2016 heeft Agro Holding BV ervoor gekozen van 
vervangingswaarde over te stappen op historische kostprijs. De reden hiervoor was 
dat de huidige marktwaarde van de bedrijfsgebouwen en –terreinen niet betrouwbaar 
te bepalen valt. In een overgangsregeling conform de EU-richtlijn maakt Agro Holding 
BV gebruik van de regeling om de boekwaarde aan het begin van het boekjaar, die 
gebaseerd is op vervangingswaarde, als veronderstelde kostprijs te beschouwen en 
ook zo te verwerken. 
 
4a Geef bij deze deelvraag antwoord op de volgende twee onderdelen: 

1: Bereken de boekwaarde als per 31 december 2020 voor de 
bedrijfsgebouwen en –terreinen zou worden teruggegaan naar de huidige 
boekwaarde op basis van de werkelijke verkrijgingsprijs. 
2: Geef tevens de correctieboeking in de vorm van een journaalpost die Agro 
Holding BV in haar geconsolideerde jaarrekening zou moeten doorvoeren om 
dit (4a1) te bereiken, houd hierbij rekening met het belastingeffect inzake de 
herwaardering. 

 
4b Is het effect van deze correctie positief of negatief voor de solvabiliteit? 

Motiveer uw antwoord (berekening wordt niet gevraagd). 
 
4c In welk artikel binnen BW 2 titel 9 is vastgelegd dat een stelselwijziging kan 

worden doorgevoerd? 
 
Inkoopcontract 
In november 2020 sluit Agro Specialist Ommen BV een contract af voor inkoop van 
een partij dierverzorgingsproducten voor levering in februari 2021. Het contract kent 
een omvang van € 400.000. Eind december wordt bekend dat het lastig zal worden 
om deze partij in 2021 te verkopen. Agro Specialist Ommen BV schat de verwachte 
opbrengst van deze partij dierverzorgingsproducten (na aftrek van te maken kosten) 
in op € 320.000. Ook is er een optie om het inkoopcontract in 2021 af te kopen tegen 
een boete van 10 tot maximaal 15% over het gehele contract na goedkeuring door 
de leverancier. 
 
4d Geef bij deze deelvraag antwoord op de volgende twee onderdelen: 

1: Welke optie ligt financieel gezien het meest voor de hand voor Agro 
Specialist Ommen BV? Onderbouw het antwoord met een berekening.  
2: Dient hiervoor in de jaarrekening nog een aanpassing te worden 
doorgevoerd? Motiveer met verwijzing naar de Nederlandse regelgeving. 
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Vraag 5 Verklaringen (12 minuten) (8 punten) 

Beargumenteer tot welke verklaring accountant Frank de Boer van 

accountantsorganisatie Accobest waarschijnlijk zal komen op basis van 

controleaantekening 2. Geef ook de woorden die de accountant verplicht is te 

gebruik in de controleverklaring en het artikel en NV COS waar dit staat. 

 

 

Vraag 6 Informatiebehoefte (18 minuten) (12 punten)  

6a Welke strategische informatie heeft de directeur van Agro Holding BV nodig 
om te blijven groeien? Noem vier belangrijke strategische informatie-items en 
ligt deze kort toe.  

 

 

6b Geef een opsomming van de informatiebehoeften van de directie van de Agro 
Groep over de operationele processen, waarbij u gebruik maakt van de 
balanced scorecard (BSC). De opsomming dient uit acht informatie-items te 
bestaan die verspreid zijn over de perspectieven van de balanced scorecard. 
Koppel de juiste informatiebehoeften aan het juiste perspectief van de BSC. 

 

 


