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Bij de voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) op 29 juni van 

11:00 uur tot 12:30 uur geldt het volgende: 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de boeken die op de 
literatuurlijst van de opleiding staan 

- Deze boeken mogen uitsluitend voorzien zijn van tabjes en onderstrepingen  
- Syllabi, aantekeningen en overige documenten, in welke vorm dan ook, zijn 

niet toegestaan. 
-  

Bij het maken van de vragen van de 1e zitting (29 juni 2020 van 12.30 tot 15.00 
uur) en 2e zitting (30 juni 2020 van 11:00 tot 13:30 uur) geldt het volgende: 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en 

hulpmiddelen: 

o Handboek 2019 Deloitte en/of Handboek 2019 E&Y en/of KPMG 
Jaarboek 2018/2019; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor 
eigen risico. 

o Regelgeving Accountancy (HRA) 2019; een eerdere druk is toegestaan, 
maar wel voor eigen risico. 

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

- Alle antwoorden dienen op tentamenpapier te worden gemaakt.  
- Wanneer in de motivatie naar wet- en regelgeving wordt gevraagd, moet deze 

zo specifiek en volledig mogelijk zijn; dus artikelnummer, lidnummer, letter, 
alineanummer etc. etc.  

- Kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 

- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, 

tenzij anders is aangegeven 

- Alleen toegelichte berekeningen worden meegenomen in de beoordeling, 

tenzij anders is aangegeven 

- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling 

meegenomen 

- Vermeld bij verwijzingen naar de HRA artikelnummer, alineanummer en 

eventuele subnummers 

- Vermeld bij verwijzingen naar wetteksten en regelgeving zoals RJ, 

artikelnummers, lidnummer en letter 

- Alleen volledige verwijzingen naar wetteksten en regelgeving worden in de 

beoordeling meegenomen 

- Geef bij journaalposten duidelijk aan of het een balanspost (B) of een post van 

de winst-en-verliesrekening (W&V) betreft. 

Redactiecommissie OAT 
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving van Top Transportgroep 
 

1.1 Introductie bedrijf 
 

Top Transportgroep houdt zich voornamelijk bezig met transport en opslag van 
goederen. De groep bestaat uit de volgende BV’s: 
 
Top Transport Beheer BV (Moeder) 
Top Transport Holding BV   
Top Transport (Inter)nationaal BV (Goederenvervoer in binnen en buitenland) 
Top Transport Pluimvee BV (Vervoer van pluimvee in binnen en buitenland) 
Top Transport Opslag BV (Opslag van goederen) 
 
De groepsstructuur is weergegeven in paragraaf 1.3. 
 
De Top Transportgroep is gevestigd op één locatie in Zwolle. Het is een familiebedrijf 
waarbij de aandelen in handen zijn van de vier broers Berend, Alfred, Cornelis en 
Johannes Truck.  Het aantal werknemers dat in dienst is bij de Top Transportgroep is 
150, dit komt overeen met 124 FTE.  
Top Transport (Inter)nationaal BV richt zich op het vervoer van goederen over de 
weg en vervoert een grote verscheidenheid aan ladingen, zoals bijvoorbeeld pallets, 
machines, aluminium, staal in allerlei lengtes, betonplaten. Top Transport Pluimvee 
BV richt zich met name op het vervoer van levend pluimvee.  
Top Transport Opslag BV beschikt over een loods waar goederen voor klanten 
(tijdelijk) kunnen worden opgeslagen. Voor het onderhoud van het wagenpark is een 
grote werkplaats aanwezig. Bij deze werkplaats is een dieselpomp waar de eigen 
vrachtwagens worden voorzien van brandstof en waar ook door derden diesel kan 
worden getankt. 

De groep heeft voor het transport 70 trekkers (dat is de vrachtauto die de 
aanhangers trekt) tot haar beschikking, waarvan 30 in eigendom, 20 in 
financial lease en 20 in operational lease. Daarnaast heeft de groep ongeveer 
100 aanhangers tot haar beschikking, waarvan ook weer een deel in 
eigendom, een deel in financial lease en een deel in operational lease.  
 
 

1.2 Missie en actuele ontwikkelingen 
 

Missie 
 
De missie van de Top Transportgroep is “Leveren van topsport in transport en 
opslag”. 
 
Jaarlijks worden circa 10 miljoen kilometers afgelegd door de vrachtwagens 
van Top Transport (Inter)nationaal BV en Top Transport Pluimvee BV voor een 
trouwe, hechte klantenkring. Volgens de directie vormen ‘flexibiliteit, 
betrouwbaarheid en efficiency’ de basis voor een gestage en gezonde groei. 
De directie van de Toptransportgroep wil graag voldoen aan de hoogste Euro 
milieunorm op het gebied van CO2-uitstoot door toepassing van de nieuwste 
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roetfilters in de trekkers en gebruik van afbreekbare Bio-olie in de 
laadapparatuur van de aanhangers.  
Ideeën van medewerkers om de trekkers en aanhangers lichter te maken 
worden zeer gewaardeerd, net als vindingen om op het verbruik van diesel te 
besparen. 
 
Ontwikkelingen in 2019 

De Top Transportgroep verwachtte voor 2019 de volgende ontwikkelingen op basis 
van nieuwsberichten uit de transportbranche: 

- De omzet in de branche stijgt in 2019 naar verwachting met 4%. De Top 
Transportgroep heeft conform deze ontwikkelingen in de begroting van 2019 
rekening gehouden met een omzetgroei van 4%. 

- Oplopende kosten, personeelskrapte en internationale tegenwind zullen de 
winstgevendheid in 2019 onder druk zetten.  

- Transport- en logistiekbedrijven zullen moeite krijgen om personeel te vinden. 
Uit een enquête van ING Economisch Bureau blijkt dat 70% van de bedrijven 
voor 2019 een tekort aan personeel verwacht en ruim een kwart van de 
bedrijven hierdoor hogere lonen betaalt. Dit stuwt de loonkosten, naast de 
CAO-verhogingen, verder op en dit hakt er als grootste kostenpost voor veel 
vervoersbedrijven in. Met een EBIT-marge van enkele procenten maakt elk 
niet doorberekend procent verschil. Kostenbeheersing is derhalve een 
speerpunt in de branche.  

De Top Transportgroep heeft in 2019 vooral geïnvesteerd in ultralichte, 
multifunctionele transportvoertuigen. Er wordt veel getransporteerd met 
aanhangers voorzien van een schuifkap, om ook belading en lossing met 
behulp van een kraan mogelijk te maken. Daarnaast is een deel van de 
aanhangers voorzien van harde kappen en van stellages waarin pluimvee op 
diervriendelijke wijze kan worden vervoerd in hokken. 
Sinds mei 2019 maakt Top Transport (Inter)nationaal BV gebruik van een volledig 
elektrisch aangedreven vrachtwagen met een maximaal toegestane massa van 
44.000 kg. Inzet van een dergelijk object is een wereldprimeur. 

De directie van de Top Transportgroep ziet de post debiteuren als een risicovolle 

post. Een aantal afnemers betaalt de facturen niet binnen de afgesproken termijnen, 

daarom is met een aantal van deze afnemers afgesproken dat zij vooraf moeten 

betalen. Ook vorderingen in vreemde valuta zijn risicovol, vooral vorderingen in Britse 

ponden, omdat de koers van de Britse pond grillig verloopt in verband met de 

naderende BREXIT. 
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1.3 Organogram 
 
Hieronder is het organogram van de groep weergegeven. 
 

 
 
 

1.4 Toezicht door de raad van commissarissen  
 

De Top Transportgroep beschikt over een raad van commissarissen die 
bestaat uit drie oud-directieleden van de Top Transportgroep, te weten de 
vader en twee ooms van de gebroeders Truck. 
 
  

Top Transport Beheer 
BV

Top Transort 
Holding BV

Top Transport 
(Inter)nationaal BV 

1.5.1

Top Transport 
(Inter)nationaal BV  

1.5.8

Top Transport 
Pluimvee BV 

1.5.9

Top Transport 
Opslag BV 

1.5.10

Inkoop

1.5.2

Verkoop en 
planning

1.5.3

Onderhoud Wagen-
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1.5  Beschrijving van de activiteiten van de Top Transportgroep 
 

1.5.1 Organisatie 
 

De directie van Top Transportgroep wordt gevormd door de gebroeders Truck. 
Berend Truck is de algemeen directeur, Alfred Truck is directeur Inkoop en 
Onderhoud wagenpark, Cornelis Truck is directeur Verkoop en planning en 
Johannes Truck is directeur Automatisering en Administratie en control. De 
werkmaatschappijen en de stafafdeling Personeelszaken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van algemeen directeur Berend Truck. 
De chauffeurs rijden zowel voor Top Transport (Inter)nationaal BV als voor Top 
Transport Pluimvee BV. 
 
De Top Transportgroep heeft de volgende centrale afdelingen: 

 Inkoop 

 Verkoop en planning 

 Onderhoud wagenpark (met werkplaats en dieselpomp) 

 Automatisering 

 Personeelszaken 

 Administratie en control. 
 

1.5.2 Inkoop 
 
Bij Top transportgroep zijn in 2019 onder andere de volgende soorten inkopen te 
onderscheiden:  
 Investeringen in een nieuwe werkplaats 
 Inkoop en leasing van transportmiddelen 
 Inkoop uitbesteed vervoer  
 Inkoop voor onderhoud van het wagenpark 
 Inkoop diesel 
 
Investeringen nieuwe werkplaats 
De Top Transportgroep heeft in 2019 fors geïnvesteerd in een nieuwe werkplaats. In 
2018 zijn contracten afgesloten voor de ruwbouw van de werkplaats en de levering 
en installatie van een mobiele brug. De brug wordt gebruikt voor het onderhoud aan 
de transportmiddelen. De bouw is gestart in 2018 en de planning is dat de nieuwe 
werkplaats halverwege 2020 gereed zal zijn. In 2019 blijkt dat de constructie van de 
fundering voor de onderhoudsbrug veel sterker moet zijn dan waar in de 
oorspronkelijke contracten rekening mee is gehouden. De aannemer ziet zich 
genoodzaakt forse facturen te sturen voor meerwerk. 
 
Inkoop en leasing van transportmiddelen 
Voor het beheer van het wagenpark is een wagenparkbeheerder aangesteld. Hij 
bepaalt in overleg met de directeur Inkoop (Alfred) de inkoop van trekkers en 
aanhangers. Het wagenpark staat geregistreerd in een module Capaciteit 
vrachtwagens van het ERP-pakket Transpas dat wordt gebruikt bij Top 
Transportgroep. In de module Capaciteit wordt eveneens het onderhoud en de 
reparaties van de trekkers en aanhangers bijgehouden, alsmede het aantal gereden 
kilometers en APK-keuringen. 
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Ieder jaar wordt een aantal van de trekkers en aanhangers vervangen op basis van 
de leeftijd en de (verwachte) reparatie- en onderhoudskosten.  
De inkoop van nieuwe trekkers en aanhangers vindt plaats bij een viertal 
producenten en bij handelaars in (jonge) tweedehands trekkers en aanhangers. De 
inkoopprijs van de tweedehands transportmiddelen wordt door onderhandeling 
bepaald. Er is sprake van een inkoopbonus bij de aanschaf van trekkers en 
aanhangers bij één van de producenten, vrachtwagenproducent FAD. 
Afhankelijk van de financiële situatie van de Top Transportgroep besluit Alfred in 
overleg met Johannes ( directeur Administratie & control) voor welk deel van de 
trekkers en aanhangers financial of operational leasecontracten zullen worden 
aangegaan met diverse financieringsmaatschappijen en banken of dat deze worden 
gekocht. 
 
Inkoop uitbesteed vervoer 
Als de capaciteit van de Top Transportgroep niet genoeg is voor de vraag naar 
vervoer of Top Transportgroep kan niet voldoen aan de voorwaarden waaronder het 
vervoer moet plaatsvinden, dan worden ritten uitbesteed aan zzp-ers. Dit gebeurt in 
de vorm van charters, waarbij de trekker, aanhanger(s) en chauffeur als combinatie 
worden gehuurd. De directeur Verkoop en planning Cornelis bepaalt wanneer 
gebruik wordt gemaakt van een charter.  
Het tarief voor een charter, dat door zzp-ers kan worden gefactureerd, wordt bepaald 
door de verkoopprijs van de rit minus een door Cornelis vastgestelde marge. Deze 
marge wisselt sterk, afhankelijk van de urgentie waarmee de rit moet worden 
uitgevoerd voor de klant. 

 
Inkoop voor onderhoud 
Voor het onderhoud van het wagenpark worden onderdelen, gereedschap en 
hulpgoederen ingekocht. Onderdelen die veel worden gebruikt voor het onderhoud 
worden op voorraad gehouden in het magazijn. Deze onderdelen worden ingekocht 
als de minimumvoorraad wordt bereikt. Het fysiek gesloten magazijn is gebouwd in 
een deel van de werkplaats. Specifiek benodigde onderdelen voor reparaties worden 
ingekocht op het moment dat deze nodig zijn op initiatief van de beheerder van het 
wagenpark. 
Het onderhoud aan het wagenpark wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. 
Alleen voor de elektrisch aangedreven vrachtwagen wordt gebruik gemaakt van een 
onderhoudscontract bij derden, vanwege de specialistische kennis die hiervoor nodig 
is.  
Bij reparaties die nodig zijn als de vrachtwagens onderweg zijn, wordt gebruik 
gemaakt van de diensten van een aantal geselecteerde partners waarmee 
contracten zijn afgesloten voor noodhulp. Deze reparaties zijn vaak veel duurder dan 
de reparaties die worden uitgevoerd door de eigen werkplaats. 
Onderhoud in de werkplaats gebeurt op basis van onderhoudsschema’s en 
kilometerstanden. 
 
Inkoop diesel 
Diesel voor de eigen pomp wordt wekelijks geleverd door BP op basis van een 
inkoopcontract waarin de prijs is gekoppeld aan de marktprijs van diesel. De diesel is 
voor eigen gebruik en voor de verkoop aan derden.  
Voor de diesel die chauffeurs onderweg tanken zijn contracten afgesloten met Shell 
en Texaco. 
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1.5.3 Verkoop en planning  
De afdeling Verkoop en planning houdt zich bezig met: 

- het afsluiten van afnamecontracten met vaste afnemers   
- de verkoop van losse transportopdrachten 
- de verhuur van de opslagruimte in de opslagloods 
- de afrekening van verkochte diesel aan de eigen pomp.  

 
Met de vaste afnemers worden afnamecontracten afgesloten. Jaarlijks wordt door de 
directeur Verkoop en planning Cornelis en hoofd verkoop met de vaste afnemers 
onderhandeld over de contractvoorwaarden, waarna het contract bij succesvol 
verloop van de onderhandelingen wordt ondertekend door beide partijen. Op basis 
van deze onderhandelingen wordt vastgesteld welke prijzen gehanteerd worden per 
bezette m3 per gereden kilometer. Tussentijdse prijswijzigingen vinden alleen plaats 
wanneer de brandstofprijs met meer dan 10% stijgt (de zogenaamde 
brandstofclausule). 
Nieuwe vaste afnemers en afnemers van losse transportopdrachten vragen offertes 
aan bij de afdeling Verkoop en planning. De kredietwaardigheid van deze afnemers 
wordt gecontroleerd door BKR (Bureau Krediet Registratie) gegevens op te vragen. 
Voor alle afnemers geldt een door Cornelis bepaalde kredietlimiet.  
Afnemers van de losse transportopdrachten vragen per rit een offerte aan. De prijs 
van de rit wordt bepaald door de bezette m3 en het aantal te rijden kilometers per rit. 
De prijs ligt gemiddeld 20% hoger dan de prijs die geldt voor de vaste afnemers met 
een afnamecontract. Voor zware ladingen geldt een toeslag. Voor de afnemers van 
losse ritten geldt een afnamekorting van 10% die afhankelijk is van de totale omzet 
van deze klant aan het einde van het jaar. 
Het vervoer van pluimvee vindt uitsluitend plaats voor vaste afnemers die een 
afnamecontract hebben afgesloten met de Top Transportgroep. In deze contracten is 
sprake van minimumafnamehoeveelheden in aantallen ritten en aantallen kilometers.  
Dit is in verband met de investeringen die de Top Transportgroep heeft gedaan om 
de aanhangers geschikt te maken voor het vervoer van pluimvee. 
 
Een medewerker van de afdeling Verkoop ontvangt de orders van de vaste afnemers 
en de losse transportopdrachten en legt deze vast in de orderadministratie in het 
ERP-pakket Transpas. 
De medewerker van de afdeling Verkoop en planning raadpleegt de planning in 
Transpas en stelt vast of er voldoende capaciteit is om de order uit te kunnen voeren. 
Als dit het geval is, wordt de order als definitief opgenomen in de planning waarna de 
capaciteit aan vrachtwagens en personeel wordt gereserveerd in Transpas. De 
afnemer ontvangt hierna een automatische bevestiging van de ordergegevens en 
afspraken en een door het systeem gegenereerde factuur via mail. 
In het geval de capaciteit aan trekkers, aanhangers of chauffeurs niet toereikend is 
om de transportopdracht uit te kunnen voeren, beslist Cornelis of een charter wordt 
ingehuurd. 
De Planningsmodule in Transpas is voor de chauffeurs te raadplegen op hun 
mobiele telefoon zodat zij direct op de hoogte zijn van de ritten die zij moeten 
uitvoeren.  
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1.5.4 Onderhoud Wagenpark 
 
Deze afdeling houdt zich bezig met de planning van het onderhoud van de 
trekkers en aanhangers en het uitvoeren van het onderhoud. 
Per trekker en aanhanger wordt bijgehouden wanneer deze is aangeschaft, het 
bouwjaar, een onderhoudsplan, het aantal afgelegde kilometers, gepleegd 
onderhoud, dieselverbruik per kilometer, vervangen onderdelen, enzovoort.  
De werkplaats, die onder de afdeling Onderhoud Wagenpark valt, voert het 
onderhoud aan de trekkers en aanhangers uit.  
 
De eigen dieselpomp bevindt zich bij de werkplaats van de afdeling Onderhoud 
Wagenpark. De chauffeurs tanken zoveel als mogelijk diesel voor aanvang van 
het transport bij de eigen dieselpomp. 
Ook derden kunnen diesel tanken bij de dieselpomp van de Top Transportgroep. 
Afrekening door derden vindt plaats bij de afdeling Verkoop en planning. 
Afrekening kan contant en op rekening. 
 
 

1.5.5 Automatisering 
 
De activiteiten bij Top Transportgroep zijn in verregaande mate geautomatiseerd. Er 
wordt gewerkt met een standaard ERP-pakket voor transportbedrijven, genaamd 
Transpas.  
 
In Transpas worden de volgende functionaliteiten en tabellen gebruikt: 
 

 Inkopen / Inhuur capaciteit 

 Capaciteit vrachtwagens 

 Capaciteit personeel 

 Contractenadministratie 

 Klantengegevens 

 Orderadministratie ( voor transport en opslag) 

 Prijzentabel 

 Planning ritten 

 Routeplanning  

 Urenverantwoording chauffeurs 

 Onderhoud trekkers en aanhangers 

 Voorraad onderdelen, gereedschap en hulpgoederen 

 Voorraad diesel 

 Opslag van goederen voor derden 

 Facturering 

 Financiële administratie. 
 
In de trekkers zijn boardcomputers aanwezig. De gegevens uit de boardcomputers 
worden dagelijks ingelezen in Transpas. 
Verder zijn standaard kantoorapplicaties voor tekstverwerking, spreadsheets, 
intranet, internet en e-mail beschikbaar. 
De software is ingekocht bij diverse leveranciers. 
 



11 

 

1.5.6 Personeelszaken 
 
Personeelszaken is verantwoordelijk voor het totale beleid en de uitvoering rondom 
selectie, aanname en contracteren van het personeel van Top Transport Groep. De 
chauffeurs ontvangen, nadat ze zijn aangenomen als chauffeur, een eigen 
bestuurderspas waarmee ze de boardcomputersoftware van de trekkers kunnen 
activeren. 
De totale capaciteit aan chauffeurs wordt mede aan de hand van de planning steeds 
drie maanden vooruit geraamd.  
Op de administratie houdt één persoon zich bezig met de salarisadministratie. 
 
 

1.5.7 Administratie en control 
 
Deze afdeling verzorgt de administratie van alle bedrijfsonderdelen. 
De controller controleert de vastleggingen in de administratie. Verder stelt de 
controller maandelijks een rapportage op voor de directie met daarin de 
belangrijkste managementinformatie. 
 
 

1.5.8 Top Transport (Inter)nationaal BV 
 
In deze BV vindt het transport binnen Nederland en binnen Europa plaats. 
 
Ingeplande ritten worden via het ERP-pakket Transpas digitaal verzonden naar de 
boardcomputer. Trekkers hebben een online realtime boardcomputer waarop de 
chauffeurs de uit te voeren order en route kunnen raadplegen, en waarop ook de 
meest recente verkeersinformatie zichtbaar wordt.  
De chauffeurs activeren de boardcomputersoftware door het scannen van de eigen 
bestuurderspas. De scanner is ingebouwd in de boardcomputersoftware. De 
vrachtwagen kan niet worden gestart zonder dat de boardcomputersoftware is 
geactiveerd. In de boardcomputersoftware worden automatisch door invoer van de 
bestuurderspas onder andere de volgende gegevens vastgelegd: bedrijfsgegevens 
(Toptransport), personeelsnummer, locatie, dieselverbruik en aantal afgelegde 
kilometers.  
De gegevens uit de boardcomputers worden dagelijks ingelezen in Transpas. Deze 
gegevens worden dan verwerkt in de modules Urenverantwoording chauffeurs en 
Orderadministratie in Transpas.  
In de boardcomputersoftware is een digitale tachograaf ingebouwd. Een tachograaf 
is een instrument dat de rij- en rusttijden en de rijsnelheid van een vrachtwagen 
registreert. De tachograaf wordt meestal aangesloten op de versnellingsbak van de 
trekker. De digitale tachograaf slaat de rij- en rustgegevens op in het interne 
geheugen van de boardcomputer en op de bestuurderspas. Op het interne geheugen 
worden alle gegevens van de laatste 365 dagen van het voertuig opgeslagen.  

De gegevens welke op de bestuurderspas worden opgeslagen, worden elke 21 
dagen gedownload naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) om daar 
uitgelezen te worden middels software van de overheid. De RDW controleert op deze 
wijze de rij- en rusttijden van de chauffeurs. 
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Voor het vastleggen van het dieselverbruik maakt de Top Transportgroep gebruik 
van software van BP. Met behulp van deze software wordt de registratie van het 
tanken bij de eigen pomp geregeld en wordt de hoogte van de dieselvoorraad 
bijgehouden. Aan de hand van de hoogte van de voorraad vastgelegd in de software 
wordt de voorraad wekelijks aangevuld door BP. 
 
 

1.5.9 Top Transport Pluimvee BV 
Voor het vervoer van pluimvee zijn speciale aanhangers aangeschaft die zo zijn 
ingericht dat levend pluimvee volgens de wettelijke eisen èn op diervriendelijke wijze 
wordt vervoerd.  

In 2019 is het een aantal keren voorgekomen dat de overheid een verbod heeft 
opgelegd om pluimvee te vervoeren vanwege een uitbraak van Vogelgriep. Het 
vervoer van Pluimvee staat onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit. Door de verboden van de overheid is de omzet uit het vervoer van 
pluimvee een stuk lager dan was begroot voor 2019. 

 

1.5.10 Top Transport Opslag BV  
De Top Transportgroep beschikt over een grote loods die gevestigd is op het 
bedrijfsterrein.  
Klanten die lading laten vervoeren huren vaak voor enige tijd opslag voordat de 
goederen worden vervoerd naar de afnemers. De opslagcapaciteit wordt verhuurd 
per dag per m3 stelling- of containerruimte. 
De opslag van de goederen is volledig geautomatiseerd. Alle stellingen en containers 
in de loods zijn voorzien van unieke barcodenummers. Voorraadmutaties worden 
verwerkt in de module Opslag van goederen voor derden van Transpas.  
 

Deel 2 Accountantsorganisatie JME 

 

2.1 Algemeen 
JME Accountants is een middelgrote accountantsorganisatie, vooral werkzaam in het 
noorden van het land. JME Accountants heeft drie vestigingen in de drie Noordelijke 
provincies waar in totaal 100 medewerkers werkzaam zijn. JME Accountants heeft 
klanten in diverse bedrijfstakken en is ook gespecialiseerd in het controleren van 
transportbedrijven. JME Accountants heeft een vergunning van de AFM om de 
wettelijke controles van jaarrekeningen uit te voeren. 
 

2.2 Opdrachtaanvaarding 
In oktober 2018 kreeg accountantsorganisatie JME Accountants het verzoek van de 
directie van Top Transportgroep om de controle van de jaarrekening 2019 van Top 
Transport Beheer BV en haar groepsmaatschappijen uit te gaan uitvoeren. De 
directie van Top Transportgroep wilde na jaren dezelfde accountant te hebben 
gehad, graag een frisse blik van een nieuwe accountant. 
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Kars Vegter RA van JME Accountants heeft voor aanvaarding van de 
controleopdracht onderzoek gedaan of is voldaan aan de voorwaarden voor het 
aanvaarden van een controleopdracht. Kars Vegter RA had namelijk op een 
bijeenkomst van de branchegroep Transport en Logistiek gehoord dat de Top 
Transportgroep negatief in het nieuws is geweest in verband met het knoeien met 
tachografen. Kars Vegter RA is specialist in het controleren van jaarrekeningen van 
transportbedrijven, hij heeft al 5 transportondernemingen in zijn klantenportefeuille en 
bezoekt daarom de bijeenkomsten van deze branchegroep. Ook speelde mee bij de 
beoordeling van het aanvaarden van de controleopdracht dat de zoon van Kars 
Vegter RA als planner werkzaam is op de afdeling Verkoop en planning van de Top 
Transportgroep.  
De vorige accountant van de Top Transportgroep had een goedkeurende 
controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening van 2017 van Top Transport Beheer 
BV. De controle van de jaarrekening 2018 was in oktober 2018 vanzelfsprekend nog 
niet afgerond door de vorige accountant, de vorige accountant heeft deze controle 
nog uitgevoerd. JME Accountants heeft na grondige beoordeling vastgesteld dat de 
controleopdracht voor de jaarrekening 2019 aanvaardbaar was. 
 
Met ingang van het boekjaar 2019 voert JME Accountants de controle van de 
jaarrekening van Top Transport Beheer BV en haar  groepsmaatschappijen uit. 
Gezien de deskundigheid van Kars Vegter RA is hij de eindverantwoordelijke 
accountant van de Top Transport Groep. 
 

2.3 Aantekeningen uit de controle 
Bij de jaarrekeningcontrole van de jaarrekening 2019 zijn de volgende 
controlebevindingen naar voren gekomen: 
 

 Uit de cijferbeoordeling op het verbruik van diesel is gebleken dat het verbruik 
ten opzichte van het vorig jaar onverklaarbaar is toegenomen. De kosten voor 
diesel per gereden kilometer zijn meer gestegen dan op grond van de stijging 
van de dieselprijs zou mogen worden verwacht. Uit nader onderzoek is 
gebleken dat wellicht sprake is van diefstal bij de eigen dieseloliepomp. De 
controller van Toptransportgroep heeft bekend opzettelijk niet kritisch te kijken 
naar de opbrengsten uit verkoop van diesel. 
 

 Kars Vegter RA heeft in het Zwolse Dagblad gelezen dat Top Transport 
Pluimvee BV een boete heeft gekregen voor het overtreden van het 
vervoersverbod voor pluimvee in december 2019. De boete bedraagt 
€ 60.000. De directie van Top Transportgroep betwist deze boete en heeft de 
boete niet in de jaarrekening van 2019 verantwoord.  
De juridisch adviseur van Top Transport Groep schat de kans dat deze boete 

betaald zal moeten worden op 70% in. 

 

 Tijdens de jaarrekeningcontrole 2019 is gebleken dat een ‘sale-and-
leaseback’- transactie niet is verwerkt in de jaarrekening 2019. 
 

 Buiten gebruik gestelde vrachtauto’s worden vaak aan één opkoper verkocht, 
waarbij telkens boekverlies wordt geleden. De assistent-accountant die dit 
constateert vraagt zich af of dit wel klopt en of de volledige opbrengst uit 
desinvesteringen wel is verantwoord.  
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Deel 3 Concept Jaarrekening 2019 van Top Transport Beheer BV 
(gedeeltelijk) 
 
 
 
 

Deel 3: 
 
 

CONCEPT 
 

JAARREKENING 
 

2019 
 

VAN 
 

Top Transport Beheer BV 
 

(gedeeltelijk) 
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GECONSOLIDEERDE BALANS (na resultaatbestemming) 
 

 

toel. 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.565.148 3.499.907

Inventaris 644.093 605.565

Vervoermiddelen 2.793.327 1.302.744

8.002.568 5.408.216

Vlottende activa

Voorraden 138.148 139.502

Vorderingen

Handelsdebiteuren 2) 2.644.852 2.264.091

Overige belastingen en premies

sociale verzekeringen 100.535 110.386

Overige vorderingen en overlopende

activa 676.462 886.666

3.421.849 3.261.143

Liquide middelen 742.435 477.952

Totaal activa 12.305.000 9.286.813

PASSIVA

Groepsvermogen 3) 5.206.279 4.766.248

Voorzieningen

Overige voorzieningen 115.041 143.579

Langlopende schulden

Leningen o/g 2.965.187 1.294.178

Financieringen 4) 1.355.538 262.429

4.320.725 1.556.607

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen

leningen o/g en financieringen 829.607 527.506

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 1.008.633 783.897

Vennootschapsbelasting 8.122 175.101

Overige belastingen en premies

sociale verzekeringen 502.925 1.041.282

Overige schulden en overlopende

passiva 313.668 292.593

2.662.955 2.820.379

Totaal passiva 12.305.000 9.286.813
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 

 
 
  

toel. 2019 2018

€ € € €

Netto-omzet 5) 20.334.671 19.876.451

Kostprijs van de omzet 16.592.111 16.173.221

Bruto-omzetresultaat 3.742.560 3.703.230

Kosten

Personeelskosten 6) 1.798.601 1.795.530

Afschrijvingen 7) 771.609 643.057

Overige bedrijfskosten 494.567 543.693

3.064.777 2.982.280

Bedrijfsresultaat 677.783 720.950

Financiële baten en lasten 8) -134.528 -106.778

Resultaat voor belastingen 543.255 614.172

Belastingen 9) -103.224 -189.686

Resultaat na belastingen 440.031 424.486
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 

 
  

2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 677.783 720.950

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 737.391 597.418

Mutatie voorzieningen -28.538 -77.683

708.853 519.735

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie voorraden 1.354 -16.535

Mutatie vorderingen -160.706 -56.262

Mutatie kortlopende schulden

(exclusief schulden aan kredietinstellingen) -459.525 201.593

-618.877 128.796

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 767.759 1.369.481

Financiële baten en lasten -134.528 -106.778

Vennootschapsbelasting -103.224 -189.686

-237.752 -296.464

Kasstroom uit operationele activiteiten 530.007 1.073.017

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -3.711.915 -429.115

Desinvesteringen materiële vaste activa 380.172 388.007

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.331.743 -41.108

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaalbaar gesteld dividend - -333.333

Opgenomen schulden

aan kredietinstellingen 3.790.770 333.765

Aflossing schulden aan kredietinstellingen -724.551 -542.500

Mutatie overige langlopende schulden - -100.000

3.066.219 -642.068

Mutatie geldmiddelen 264.483 389.841
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 

Herrubricering 
Binnen de groep aanwezige banden en onderdelen zijn vanaf 1 januari 2019 onder 
de materiële vaste activa opgenomen (voorheen als voorraden). 
 
Bedrijfsactiviteiten 
De activiteiten van Top Transport Beheer BV en haar groepsmaatschappijen bestaan 
uit de uitoefening van een (internationaal) (pluimvee)transport- en expeditiebedrijf, 
het verzorgen van beroepsgoederenvervoer over de weg, de (tijdelijke) op- en 
overslag van goederen, alsmede holdingsactiviteiten. Top transport Beheer BV is 
gevestigd te Zwolle. 
 
Grondslagen voor de consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Top Transport Beheer BV zijn de financiële 
gegevens verwerkt van de tot de Top Transportgroep behorende maatschappijen en 
andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend of waarover centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde 
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en 
de resultaatbepaling van Top Transport Beheer BV. De financiële gegevens van 
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd onder eliminatie van de 
onderlinge verhoudingen en transacties. Uit dien hoofde zijn naast Top Transport 
Beheer BV in de consolidatie begrepen: 
Top Transport Holding BV, Top Transport (inter)nationaal BV, Top Transport 
Pluimvee BV en Top Transport Opslag BV (allemaal 100% deelnemingen).  
 
Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
vormt de leiding van Top Transport Beheer BV zich verschillende oordelen en 
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten. 
 
Leasing 
Financiële leasing 
De vennootschap en haar groepsmaatschappijen leasen een deel van het 
machinepark; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen 
verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de 
balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de 
lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen 
leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een 
rentecomponent. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening. De leaseverplichtingen worden exclusief 
de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden (excl. het 
kortlopende deel). 
 
De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien 
korter, de looptijd van het contract. 



19 

 

Operationele leasing 
Bij de vennootschap en haar groepsmaatschappijen kunnen er leasecontracten 
bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom 
verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend 
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-
verliesrekening over de looptijd van het contract.  
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de 
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling hebben betrekking op zowel de geconsolideerde als de 
vennootschappelijke jaarrekening. 
 
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 
Tenzij in de volgende grondslagen van waardering anders is aangegeven, worden 
activa en verplichtingen gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus 
bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Overige materiële 
vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Op de 
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven zolang deze niet in gebruik zijn. 
De materiële vaste waarvan de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, 
krachtens een financiële leaseovereenkomst het economisch eigendom heeft, 
worden geactiveerd. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. 
Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen. 
 
Langlopende schulden/Financieringen 
De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld 
opgenomen. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het 
resultaat gebracht. Het kortlopend gedeelte, korter dan 1 jaar, wordt onder de 
kortlopende schulden opgenomen. 
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en 
andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.  
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde 
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet 
geheven belastingen. 
 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het 
moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle 
belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen 
wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato 
van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.  
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.  
Boekwinsten en –verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen. 
 
Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het 
resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente 
verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale 
winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts 
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (alle bedragen x € 1) 
 
1) Materiële vaste activa 

 
 

Onder de bedrijfsgebouwen en terreinen zijn ook investeringen opgenomen waarover 
nog niet wordt afgeschreven (nieuwe werkplaats). 
Onder de vervoermiddelen zijn diverse activa opgenomen waar een financiële 
leaseovereenkomst voor is afgesloten. De resterende hoofdsom van de 
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomsten bedraagt ultimo 2019:  
€ 1.750.953. Zie ook de toelichting op de financieringen. 
 

2) Handelsdebiteuren 

 
 

Onder de debiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan 
één jaar (2018: nihil). 
 

3) Groepsvermogen 
Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op 
het eigen vermogen van de enkelvoudige balans. 
 

Bedrijfs-

gebouwen Vervoer-

en -terreinen Inventaris middelen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019

Aanschaffingswaarde 5.285.399 1.743.592 4.098.873 11.127.864

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen -1.785.492 -1.138.027 -2.796.129 -5.719.648

3.499.907 605.565 1.302.744 5.408.216

Mutaties

Investeringen 1.196.893 422.301 2.092.721 3.711.915

Desinvesteringen 0 -227.991 -585.641 -813.632

Afschrijving desinvesteringen 0 41.241 392.219 433.460

Afschrijvingen -131.652 -197.023 -408.716 -737.391

1.065.241 38.528 1.490.583 2.594.352

Boekwaarde per 31 december 2019

Aanschaffingswaarde 6.482.292 1.937.902 5.605.953 14.026.147

Cumulatieve afschrijvingen en 0

waardeverminderingen -1.917.144 -1.293.809 -2.812.626 -6.023.579

Boekwaarde per 31 december 2019 4.565.148 644.093 2.793.327 8.002.568

Afschrijvingspercentages %

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2- 10

Inventaris 10 - 20

Vervoermiddelen 11,25 - 15

31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren 2.647.515 2.270.447

Voorziening dubieuze debiteuren -2.663 -6.356

2.644.852 2.264.091
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4) Financieringen 

 
 

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen 
 
Fiscale eenheid 
Top Transport Beheer BV vormt met Top Transport Holding BV, Top Transport 
(inter)nationaal BV, Top Transport Pluimvee BV en Top Transport Opslag BV een 
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting; op grond daarvan is de 
vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale 
eenheid als geheel. 
 
Zekerheden financiële lease 
Uit hoofde van de leaseovereenkomsten met de diverse financieringsmaatschappijen 
zijn de betreffende activa verpand. 
  
Operationele Leaseverplichtingen 
Er zijn operationele leaseovereenkomsten afgesloten met ING en De Lage Landen. 
Ultimo 2019 bedragen de operationele leaseverplichtingen circa € 4.096.194. De 
verplichting met een looptijd tot een jaar bedraagt € 1.280.431 en een bedrag groot € 
14.066 valt vrij na vijf jaar. Het resterende bedrag heeft een looptijd van maximaal 
zeven jaar  
 

  

31-12-2019 31-12-2018

Financiële leaseverplichtingen 1.355.538 262.429

Financiële leaseverplichtingen

Stand per 1 januari 534.939 488.678

Opgenomen gelden inzake nieuwe leases 1.640.770 333.765

Aflossing -424.756 -287.504

Stand per 31 december 1.750.953 534.939

Aflossingsverplichting komend boekjaar -395.415 -272.510

Langlopend deel per 31 december 1.355.538 262.429



23 

 

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
5) Netto-omzet 

 
 

6) Personeelskosten / Gemiddeld aantal werknemers 

 
 

7) Afschrijvingen 

 
 

8) Financiële baten en lasten 

 
 

9) Belastingen 
 

Het nominaal belastingtarief is 25% (2018: 25%) 

2019 2018

Omzet vrachtvervoer 18.766.233 18.702.626

Overige bedrijfsopbrengsten 1.568.438 1.173.825

20.334.671 19.876.451

Omzet buitenland 9.015.260 9.256.304

Omzet binnenland 5.062.716 4.666.682

Omzet pluimvee vervoer 1.788.162 1.804.615

Omzet charters 2.900.095 2.975.025

18.766.233 18.702.626

Opbrengsten warehousing 399.470 341.104

Opbrengsten verhuur 109.708 105.832

Opbrengsten verkoop gasolie 762.138 482.516

Opbrengsten reparatie 77.856 72.990

Overige opbrengsten 219.266 171.383

1.568.438 1.173.825

20.334.671 19.876.451

Bij de groep waren in 2019 gemiddeld 124 personeelsleden werkzaam op basis 

van een volledig dienstverband (2018: 123).

2019 2018

Direct personeel 97,0 94,0

Indirect personeel 27,0 29,0

Totaal 124,0 123,0

Een aanmerkelijk deel van de personeelkosten is verantwoord onder de post

kostprijs van de omzet' in de winst-en-verliesrekening.

2019 2018

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 131.652 129.502

Inventaris 197.023 175.175

Vervoermiddelen 408.716 292.741

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa 737.391 597.418

Resultaat verkoop materiële vaste activa 34.218 45.639

771.609 643.057

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10.107 600

Rentelasten en soortgelijke kosten -144.635 -107.378

-134.528 -106.778
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GRONDSLAGEN VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de 
wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de 
grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat, 
alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten 
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 
 

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
 
Financiële vaste activa 

 
 

Betreft een 100% deelneming in Top Transport Holding BV, statutair gevestigd te 
Zwolle. 
 

Eigen Vermogen 

 

31-12-2019 31-12-2018

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Top Transport Holding BV 4.129.958 3.671.608

Top Transport Holding BV

Stand per 1 januari 3.671.608 3.217.644

Aandeel in het resultaat 458.350 453.964
4.129.958 3.671.608

31-12-2019 31-12-2018

Geplaatst kapitaal 99.999 99.999

Agioreserve 1.333.751 1.333.751

Herwaarderingsreserve 1.677.927 1.705.253

Overige reserves 2.094.602 1.627.245

Totaal 5.206.279 4.766.248

Geplaatst kapitaal: 22.222 gewone aandelen van nominaal € 4,50

Agioreserve: geen mutaties plaatsgevonden in 2019 en 2018

Herwaarderingsreserve

Stand per 1 januari 1.705.253 1.765.411

Onttrekking -27.326 -60.158

Stand per 31 december 1.677.927 1.705.253

Overige reserves

Stand per 1 januari 1.627.245 1.475.934

Resultaatbestemming boekjaar 440.031 424.486

2.067.276 1.900.420

Dividenduitkering - -333.333

Mutatie herwaarderingsreserve 27.326 60.158

2.094.602 1.627.245
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Bijlage 1: risicobeheersingsmodel binnen de Top Transportgroep : COSO ICF 2013 
 
Components and Principles 
The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts 
associated with each component. Because these principles are drawn directly from the 
components, an entity can achieve effective internal control by applying all principles. All 
principles apply to operations, reporting, and compliance objectives. The principles 
supporting the components of internal control are listed below. 
 

Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical 
values. 

2. The board of directors demonstrates independence from management and 
exercises oversight of the development and performance of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, 
and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain 
competent individuals in alignment with objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal control 
responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk Assessment 6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the 
identification and assessment of risks relating to objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its objectives across 
the entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should 
be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the 
achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could significantly 
impact the system of internal control. 

Control Activities 10. The organization selects and develops control activities that contribute to 
the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities over 
technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that establish 
what is expected and procedures that put policies into action. 

Information and 
Communication 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, quality information 
to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, including objectives 
and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning 
of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding matters 
affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or separate 
evaluations to ascertain whether the components of internal control are 
present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies 
in a timely manner to those parties responsible for taking corrective action, 
including senior management and the board of directors, as appropriate. 

 


