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   Overlegorgaan van HBO-scholen  

   met een accountancy-opleiding 

   Secretariaat:  

   Heidelberglaan 15 

   3584 CZ Utrecht  

 

 

 

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen  

 

TopDiel 

 

Eerste zitting 13.00 – 16.00 uur 

 

Datum: 11 januari 2021 

 

Toegestane literatuur: 

Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en hulpmiddelen. 

- Handboek 2020 Deloitte en/of Handboek 2020 E&Y en/of KPMG Jaarboek 2019/2020; 
een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2020; een eerdere druk is toegestaan, 
maar wel voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden) 
- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 

Eerste zitting, tijdsindicatie in minuten per vraag  

Vraag 1 15 minuten /  10 punten 

Vraag 2 30 minuten /  20 punten 

Vraag 3 30 minuten /  20 punten 

Vraag 4 36 minuten /  24 punten  

Vraag 5 21 minuten /  14 punten 

Vraag 6 18 minuten /   12 punten 

Totaal  150 minuten/ 100 punten  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten / 10 punten) 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde conceptjaarrekening 
2020 van TopDiel, te weten: 

1a Voorraad 
1b Crediteuren  
 
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 je motivatie 

- de grootte van de post, 
- de kenmerken van de post en 
- de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 
 
 
 
 
 
Vraag 2 Risicoanalyse (30 minuten / 20 punten)  

2a Noem drie (inherente) risico’s die de accountant onderkent bij het opstellen van het 
controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2020 van TopDiel. 

  
De drie risico’s mogen uitsluitend gaan over hetgeen is beschreven in de 
paragrafen 1.4.3 Dealmakers en 1.5 Goederenstroom en voorraad. 
 
Motiveer waarom er sprake is van (inherente) risico’s en geef aan welke fout als gevolg 
van elk genoemd risico kan ontstaan in de jaarrekening. 
 

2b Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd (inherent) risico twee maatregelen van interne 
beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt, waarvan één maatregel 
preventief is en één repressief. 

2c Beargumenteer voor één van de bij vraag 2a beschreven risico's of sprake is van een 
significant risico. Geef in het geval dat sprake is van een significant risico aan onder 
welke van de in COS 315 paragraaf 28 onder a tot en met f genoemde punten het 
significante risico valt.  
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Vraag 3 Vennootschapsbelasting (30 minuten / 20 punten) 

3a Geef een berekening van het percentage effectieve belastingdruk in de geconsolideerde 
jaarrekening van TopDiel over 2019. 

3b Beredeneer, uitsluitend gebaseerd op informatie in de jaarrekening, waardoor de in 3a 
berekende belastingdruk afwijkt van de gemiddelde nominale belastingdruk. 

3c Geef onder verwijzing naar relevante RJ aan waarom TopDiel de fiscale verliezen niet 
volledig heeft gewaardeerd.  

3d Geef de journaalpost die TopDiel had moeten maken als zij het niet gewaardeerde 
verlies ultimo 2020 alsnog had willen opnemen. 

3e Geef een berekening van de post te betalen vennootschapsbelasting per 
31 december 2020, als gegeven is dat ultimo 2019 een bedrag van € 2.000 als nog te 
betalen vennootschapsbelasting was opgenomen onder de schulden op korte termijn. 

 
 
 
 
Vraag 4 Voorraad (36 minuten / 24 punten) 
 
4a  Werk het controleprogramma uit voor de controle van de post voorraad opgenomen op 

de balans. Beschrijf daarbij de volgende onderdelen: 

- Controledoelstellingen (benoem twee doelstellingen) 
- Risicoanalyse (benoem twee concrete risico’s) 
- Organisatiebeoordeling (benoem drie zaken die de accountant zal beoordelen) 
- Cijferbeoordeling (excl verbandscontroles) 
- Detailcontroles (vier weergeven). 

 

4b  Retourprocedure  

Beschrijf kort en bondig de procedure rond de afhandeling van retouren, waarbij TopDiel grip 
houdt op een correcte afhandeling van de retouren. Dit betreft bijvoorbeeld een klant die een 
jurk bestelt en betaalt, en deze vervolgens terugstuurt omdat de maat verkeerd is. Houd hierbij 
rekening met hetgeen beschreven staat in paragraaf 1.5 van de casus en de risico’s die hieruit 
voortvloeien. 
Besteed in de procedurebeschrijving aandacht aan: 

 de benodigde registraties 

 de momenten van waardeoverdracht 

 maatregelen van interne beheersing. 
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Vraag 5 Verslaggeving Varia (21 minuten / 14 punten) 

 
Bestuursverslag 
In de bij het handelsregister van de kamer van koophandel gedeponeerde stukken wordt, voor 
wat betreft het bestuursverslag, aangegeven dat dit kan worden ingezien op het kantoor van de 
onderneming. 
 
5a  Geef onder verwijzing naar relevante wetgeving aan of dit is toegestaan en zo ja, onder 

welke voorwaarden dit is toegestaan. 
 
Kasstroomoverzicht 
5b Geef een controleberekening van de mutatie werkkapitaal. 
 
Eigen vermogen 
5c Verwerk, op basis van de informatie zoals opgenomen in de jaarrekening, de 

ontbrekende gegevens in het mutatieoverzicht Eigen Vermogen, zoals opgenomen bij de 
toelichting op de enkelvoudige balans. 

 
 
 
 
 
Vraag 6  Managementinformatie (18 minuten / 12 punten) 

Geef een gemotiveerde analyse van de informatie die het Managementteam van TopDiel 
maandelijks moet ontvangen voor de beheersing van de operationele gang van zaken.  

Werk hierbij vier belangrijke casusspecifieke elementen uit waarover informatie moet worden 
verschaft. Voor algemene elementen als kosten, resultaten, liquiditeit/solvabiliteit worden geen 
punten toegekend. 

 

 

 

 

 

 

 
Einde eerste zitting 

 


