
1 
 

 

Overlegorgaan van HBO-scholen  

met een accountancy-opleiding 

   Secretariaat:  

   Heidelberglaan 15 

   3584 CZ Utrecht  

 

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  

 

TopDiel 

 

Tweede zitting 13.00 – 16.00 uur 

 

Datum: 12 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. 

 

Tweede zitting, tijdsindicatie in minuten per vraag  
Vraag 1 37 minuten /  25 punten 
Vraag 2 31 minuten /  21 punten 
Vraag 3 33 minuten /  23 punten 
Vraag 4 17 minuten /  11 punten  
Vraag 5 14 minuten /   8 punten 
Vraag 6 18 minuten /   12 punten 
Totaal  150 minuten/ 100 punten  
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Vraag 1 Immateriële vaste activa (37 minuten / 25 punten) 
 
1a Noem, onder verwijzing naar de betreffende RJ, de zes voorwaarden waaraan moet 

worden voldaan om de ontwikkelingskosten te activeren. 
 
Eén van de hiervoor bedoelde voorwaarden is ‘economische voordelen’.  
 
1b  Geef, onder verwijzing naar de betreffende RJ, aan hoe TopDiel kan aantonen dat ‘in de 

toekomst economische voordelen’ kunnen worden gegenereerd.  
 
1c Beredeneer hoeveel (uitgedrukt in €) van de post immateriële vaste activa betrekking 

heeft op de ontwikkelingskosten.  
 
Zoals te lezen in deel 2 van de casus heeft Yuri advies gevraagd over de verwerking van een 
project met betrekking tot het IT-platform. Het betreft de kosten voor eigen uren en externe 
kosten, in totaal naar schatting € 250.000. Deze kosten zullen in april 2021 worden gemaakt. 
Het doel is om de website verder te professionaliseren, waardoor de onderneming en de 
producten beter onder de aandacht kunnen worden gebracht, waardoor uiteindelijk de omzet 
verder kan worden verhoogd. Ook zal aandacht worden besteed aan het versterken van de 
application controls. 
 
1d Geef je oordeel, onder verwijzing naar de relevante wet- en regelgeving, over deze 

voorgenomen activering van de websitekosten in 2021. 
 

In de casus deel 2 staat het volgende beschreven: 

Accountant Fenna Verdouw is heel enthousiast geworden van de plannen van TopDiel om de 
website te professionaliseren en meer application controls in te bouwen om koppelingen met 
het ERP-systeem en de financiële administratie betrouwbaarder te laten werken. Zij wil 
hobbymatig graag meehelpen de komende jaren met het verbeteren van de website. Ze heeft in 
het verleden eens een cursus gevolgd gericht op online verkopen. Zo blijft ze vaktechnisch ook 
nog een beetje bij als het gaat om online tools. 

1e Beredeneer op basis van de VGBA/VIO of dit toelaatbaar is. Behandel en motiveer in je 
uitwerking:  

o Omschrijving van de situatie 
o Fundamentele beginselen die van toepassing zijn 
o De bedreigingen 
o Eventuele waarborgen/te nemen maatregelen 
o Conclusie 

 
 
Vraag 2  ICT (31 minuten / 21 punten)  
 

2a Benoem de controletechnische functiescheiding (CTF) die van essentieel en specifiek 
belang is voor de afdeling ICT. Beschrijf hoe deze CTF bij TopDiel is geïmplementeerd. 

2b Noem twee general controls die met name van belang zijn bij het proces van 
creditcardbetalingen door de klant. Beschrijf tevens hoe deze general controls werken bij 
TopDiel. 
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2c Noem de general/application control (GC/AC) die van essentieel belang is bij het proces 
waarbij GF de ontvangst van goederen door een leverancier registreert in het ERP-
systeem van TopDiel. Beschrijf tevens hoe deze GC/AC werkt bij TopDiel.  

2d Wanneer een klant een account opent bij TopDiel moet deze online een 
aanmeldingsformulier invullen. Daarbij is een juiste en volledige registratie van de 
klantgegevens belangrijk voor TopDiel. Geef een voorbeeld voor de volgende application 
controls die deze juiste/volledige registratie waarborgen. 

• Een invoercontrole op volledigheid  
• Een invoercontrole op juistheid. 

2e TopDiel heeft ervoor gekozen het ERP-systeem zelf te ontwikkelen omdat zij menen dat 
zij daarmee minder afhankelijk zijn van een leverancier en meer flexibel zijn. Geef twee 
redenen waarom het ook verstandig kan zijn om te kiezen voor een standaard ERP-
pakket. 

 
 

Vraag 3 Continuïteit (33 minuten / 23 punten) 

Accountant Fenna Verdouw RA heeft haar twijfels over de continuïteit van TopDiel. 

3a Geef aan welke termijn de accountant in aanmerking dient te nemen bij het beoordelen 
van de continuïteitsveronderstelling opgesteld door het bestuur van TopDiel B.V. en 
benoem de standaard waarop het antwoord is gebaseerd. 

 
De leiding van TopDiel heeft ten behoeve van de periodieke besprekingen met de bank met 
betrekking tot de financiële positie enkele berekeningen gemaakt, waaruit volgens de leiding 
van TopDiel blijkt dat de kasstroom uit operationele activiteiten in het eerste kwartaal van 2021 
positief zal zijn. Daarbij heeft men zich gebaseerd op de volgende gegevens: 

- Bedrijfsresultaat over 1e kwartaal 2021    € 150.000 
- Afschrijvingen 1e kwartaal 2021     €   70.000 
- Crediteuren op 31 maart 2021 € 300.000 lager ten opzichte van 31 december 2020. 
- Voorraden verlaagd met € 100.000 ten opzichte van 31 december 2020. 
- Overige relevante posten van het werkkapitaal zijn in deze prognose ongewijzigd. 
- Betaalde interest in het eerste kwartaal is € 40.000. 

 

3b Ga door middel van een berekening na of deze bewering juist is. 
 

3c Bespreek een aantal gebeurtenissen of omstandigheden bij TopDiel die, afzonderlijk of 
tezamen, mogelijk een indicatie vormen, dat sprake is van ernstige onzekerheid over de 
continuïteit. Besteed daarbij aandacht aan twee financiële indicatoren en een indicator 
vanuit de bedrijfsvoering.  

 
3d Beredeneer welke verklaring Accountant Fenna Verdouw RA zal afgeven op basis van 

hetgeen in de casus en de jaarrekening is gegeven over de continuïteit van TopDiel. 
Bij de beantwoording van de vraag kan worden afgezien van overige fouten in de 
jaarrekening. 
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Vraag 4 WWFT (17 minuten / 11 punten) 
 
De assistent accountant van het controleteam is gevraagd door Fenna Verdouw RA om te 
beoordelen of het controledossier compliant is met de WWFT. De assistent accountant vraagt 
zich af waarom er geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft plaatsgevonden bij de 
opdrachtacceptatie. 

4a Geef in het kader van paragraaf 2.3 van de WWFT twee gevallen aan wanneer er 
verscherpt cliëntenonderzoek verricht dient te worden en geef per geval aan of dit ook 
van toepassing is bij TopDiel B.V..  

De assistent accountant vraagt aan Fenna Verdouw RA waarom er geen recent getekende 
opdrachtbevestiging in het controledossier is opgenomen. De getekende opdrachtbevestiging 
uit het controledossier is getekend in 2017. 

4b Geef aan op basis van de NV COS of het elk controlejaar noodzakelijk is een getekende 
opdrachtbevestiging op te nemen in het controledossier bij een doorlopende opdracht.  

4c Beredeneer waarom bij TopDiel geen nieuwe opdrachtbevestiging is opgenomen. 

 
 

 
 
Vraag 5 Verslaggeving Varia (14 minuten / 8 punten) 
 
Reserve omrekenverschillen 
 
5a Geef aan welke gevolgen het negatieve saldo van de reserve omrekenverschillen per 

1 januari 2020 heeft voor het uitkeerbare vermogen per 1 januari 2020.  
 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
5b Beoordeel, onder verwijzing naar relevante wet- en regelgeving, de juistheid en 

volledigheid van de tekst onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
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Vraag 6  COSO Model (18 minuten / 12 punten) 

 Neem het onderstaande model over op je antwoordblad 
 Geef de nummers van de principes aan, zoals benoemd in bijlage 1 van de casus 

 

 Invulling van het principe 
Control environment 
Principe 
……………………. 

 

Principe 
…………………… 

 

Risk assessment 
Risico 1 
 
Principe 8 
 

 

Risico 2  
 
Principe 8 
 

………… 

Control activities 
Beheersingsmaatregel  

Beheersingsmaatregel  

 
 

6a Geef voor de component “Control environment” voor twee principes voorbeelden van 
de invulling van het betreffende principe zoals TopDiel deze heeft geïmplementeerd of 
toegepast volgens de casusbeschrijving. 

 

De operationele doelstelling van TopDiel aangaande het proces ‘leveringen onder 
rembours’ luidt: “onze klanten maximale service bieden voor betaling terwijl de 
volledigheid van onze opbrengsten is gewaarborgd”. 

 6b Benoem voor de component “Risk assessment” voor principe 8 twee risico’s ten 
aanzien van de ‘leveringen onder rembours’.  

 6c Geef bij de “Control activities” twee concrete maatregelen die gericht zijn op de door jou 
genoemde twee risico’s bij “Risk assessment”. Hierbij hoef je geen principe te noemen. 

 

 

 
Einde tweede zitting 


