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Overlegorgaan van HBO-scholen  

met een accountancy-opleiding 

   Secretariaat:  

   Heidelberglaan 15 

   3584 CZ Utrecht  

 

 

 

 

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen  

 

Top Transportgroep 

 

 

Eerste zitting 12.30 – 15.00 uur 

 

Datum:  29 juni 2020 

 

 

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

- 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. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2019; 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 /  21 punten 
Vraag 3 26 minuten /  17 punten 
Vraag 4 22 minuten /  14 punten  
Vraag 5 24 minuten /  16 punten 
Vraag 6 12 minuten /    8 punten 

Vraag 7 21 minuten /  14 punten 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten/ 10 punten) 
 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2019 
van de Top Transportgroep 
 
1a de post Materiële vaste activa, zoals opgenomen op de geconsolideerde 

balans 
1b de post Netto-omzet zoals opgenomen op 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 (30 minuten, 21 punten) 
 
2a Noem uit paragraaf 1.5.2 Inkoop drie (inherente) risico’s die de accountant 

onderkent bij de controle van de jaarrekening 2019 van Top Transport Beheer 
BV. Motiveer waarom sprake is van inherente risico’s en geef tevens aan voor 
welke post(en) in de jaarrekening dit een risico is. 

 
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.  
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Vraag 3 Belastingen en Consolidatie (26 minuten,17 punten) 
 
Belastingen 
 
3a Bereken de effectieve belastingdruk. 
 
Naast de gegevens die in de casus zijn vermeld inzake belastingen naar de winst, 
zijn nog de volgende aanvullende gegevens bekend omtrent de Top Transport 
Groep:  

- In 2019 zijn er kosten geboekt voor € 17.429 die fiscaal niet aftrekbaar zijn. 
- In verband met nieuwe investeringen is er een recht op investeringsaftrek van 

€ 147.788. 
 
3b Geef een controleberekening van de belastinglast in de geconsolideerde 

jaarrekening van Top Transport Beheer BV over 2019. 
 
In het kasstroomoverzicht onder kasstroom uit operationele activiteiten is een post 
vennootschapsbelasting opgenomen.  
 
3c Geef aan (geen berekening vereist) waarom dit niet de betaalde 

vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 kan zijn. 
 
3d Bereken de betaalde vennootschapsbelasting in het boekjaar 2019 
 
Deelnemingen/Consolidatie 
Zoals in de casus in deel 1 is opgenomen, is Top Transport Beheer BV de 
Moedermaatschappij van Top Transport Holding BV. Top Transport Holding BV is  
wederom de moedermaatschappij van een aantal groepsmaatschappijen. 
 
3e Geef met verwijzing naar de wet- en regelgeving aan of Top Transport Holding 

BV gebruik mag maken van de consolidatievrijstelling. 
 
 
 

 

 

Vraag 4 Opdrachtaanvaarding (22 minuten, 14 punten) 

Behandel kort (met verwijzing naar de relevante artikelen)  vier specifieke aspecten 

die accountant Kars Vegter RA zal hebben beschouwd op basis de van NV COS, 

VGBA, ViO en BW2 titel 9, om te beoordelen of hij de opdracht tot controle van de 

jaarrekening 2019 van Top transport Beheer BV mocht aanvaarden.  

Maak in de beoordeling alleen gebruik van de in deel 2 paragraaf 2.2 van de casus 

genoemde opmerkingen. (Let op: Een algemene beschouwing wordt niet gevraagd) 
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Vraag 5 Leasing (24 minuten) (16 punten) 
 
Op 31 december 2019 heeft een ‘sale-and-leaseback’-transactie plaatsgevonden 
waarbij 10 eigen vrachtwagens zijn verkocht aan De Lage Landen Lease. Deze 
vrachtwagens zijn op 1 januari 2017 aangeschaft voor € 150.000 per vrachtwagen, 
zijn geactiveerd onder vervoermiddelen en worden in 8 jaar (economische 
levensduur) lineair afgeschreven tot nihil. Deze transactie is nog niet verwerkt in de 
jaarrekening 2019. (NB1: met btw hoeft geen rekening te worden gehouden) (NB2: 
financiële afwikkeling door een mutatie van geldmiddelen heeft in 2019 niet 
plaatsgevonden). Top Transport Beheer BV splitst in haar administratie de 
aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen uit over twee 
balansgrootboekrekeningen. 
(NB3: De contante waarde van een postnumerando kasstroom van € 1 te vervallen 
aan het einde van de jaren zoals hiervoor bedoeld tegen 6% verdisconteerd bedraagt 
€ 4,212348) 
 
Situatie A 
Top Transport Beheer BV voert deze ‘sale-and-leaseback’-transactie per  
31 december 2019 uit met een financiële teruglease. De vrachtwagens zijn verkocht 
aan De Lage Landen Lease voor € 105.000 per vrachtwagen, zijnde de reële waarde 
op 31 december 2019. De leasetermijn is gelijk aan de resterende economische 
levensduur van de betreffende vrachtwagens. De restwaarde wordt op nihil gesteld. 
Er zijn geen garanties van toepassing. De jaarlijkse leasetermijnen bedragen 
€ 23.000 voor het eerst te voldoen op 31 december 2020. De rentevoet in het 
leasecontract bedraagt 6%.  
 
5a Geef in journaalpostvorm de correctie die Top Transport Beheer BV in haar 

jaarrekening dient door te voeren om deze transactie in 2019 te 
verantwoorden. 

 
5b Voldoet deze lease aan de criteria voor het zijn van een financiële lease? 

Alleen ingaan op indicaties die ook in de casus/vraagstelling gegeven zijn. 
 
Situatie B 
Top Transport Beheer BV voert deze ‘sale-and-leaseback’-transactie per  
31 december 2019 uit met een operationele teruglease. De vrachtwagens zijn 
verkocht aan De Lage Landen Lease voor € 105.000 per vrachtwagen, zijnde de 
reële waarde op 31 december 2019. De leasetermijn is gelijk aan de resterende 
economische levensduur van de betreffende vrachtwagens. De restwaarde wordt op 
nihil gesteld. De jaarlijkse leasetermijnen bedragen € 29.000 voor het eerst te 
voldoen op 31 december 2020.  
 
5c Geef in journaalpostvorm de correctie die Top Transport Beheer BV in haar 

jaarrekening dient door te voeren om deze transactie in 2019 te 
verantwoorden. 

 
5d Welke situatie (A of B) leidt vanuit het inzichts-vereiste zoals opgenomen in  

art 2:361 lid 1 tot het beste inzicht? Motiveer uw antwoord.  
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Vraag 6  Offerteprocedure losse afnemers (12 minuten, 8 punten) 

Hieronder staat de huidige procedure beschreven die een verkoper volgt als een 

losse afnemer een offerte aanvraagt voor vervoer van lading voor één enkele rit. 

Gevraagd: 

Voeg in de onderstaande offerteprocedure concreet vier verschillende application 

controls toe die in het ERP pakket zouden kunnen worden ingebouwd om de interne 

beheersing rond de opbrengsten te verbeteren en de betrouwbaarheid van de 

vastgelegde gegevens te vergroten.  

Deze applicationcontrols kunnen ook de werkzaamheden van medewerkers 

vervangen, dan herschrijf je de stap in de procedure. 

 

 
 

Offertetraject  

 

 
Impuls: aanvraag voor een offerte door een losse afnemers voor één rit. 

1 

Verkoper voert de orderaanvraag in in de orderadministratie van Transpas, status 
offerteaanvraag, inclusief aantal kilometers, hoeveelheden m3 en of het gaat om extra 
zware lading. De offerteaanvraag krijgt een doorlopend nummer toegekend door 
Transpas. 

2 
Als het gaat om een nieuwe klant werkt de verkoper de module Klantgegevens bij met 
onder andere NAW-gegevens en bankrekeningnummer. 

3 

Verkoper beoordeelt kredietwaardigheid van de klant door de klantengegevens en het  
debiteurenbestand te raadplegen op betalingsachterstanden van bestaande klanten.  
Voor nieuwe klanten vraagt de verkoper gegevens op bij BKR. 
De verkoper controleert ook of de klant zijn kredietlimiet niet overschrijdt. 

4 

Verkoper controleert de leverbaarheid door de planning en de capaciteit te raadplegen in 
Transpas. Indien de order niet of niet tijdig uitgevoerd kan worden, gaat verkoper in 
overleg met directeur Cornelis om te kijken of er charters ingehuurd kunnen worden. 

5 

Als de order uitgevoerd kan worden, maakt de verkoper de offerte af en raadpleegt hierbij 
de prijstabel. Bij inhuur van een charter wacht de verkoper bericht via mail van directeur 
Cornelis af. 

6 

De verkoper stuurt een bericht naar de planning dat er voorlopig capaciteit (zowel 
vrachtwagens als chauffeurs) ingepland dient te worden. Planning zorgt voor voorlopige 
reservering capaciteit vrachtwagens en chauffeurs. 

7 

Hoofd verkoop autoriseert de offerte conform de richtlijnen directie, waarna de verkoper 
de offerte definitief maakt in het orderbestand. 
Verkoper stuurt de offerte naar de klant. 
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Vraag 7 Informatiebehoeften van de directie (21 minuten, 14 punten) 
 
7a Welke operationele informatiebehoeften heeft de directie van de Top 

Transportgroep?  
Maak hierbij gebruik van de perspectieven van de Business Balanced 
Scorecard. Geef per perspectief twee operationele informatiebehoeften. 
 

7b Welke informatie heeft de directie nodig om af te wegen of de Top 
Transportgroep zou moeten overgaan op meer elektrische vrachtwagens? 
Beschrijf kort twee zaken die in dit kader van belang zijn. 

 
 

 

EINDE EERSTE ZITTING 

 

 

 


