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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen  

 

Top Transportgroep 

 

 

Tweede zitting 11.00 uur - 13.30 uur 

 

Datum:  30 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. 

 

 

Tweede zitting, tijdsindicatie in minuten per vraag  
Vraag 1 30 minuten /  20 punten 
Vraag 2 32 minuten /  21 punten 
Vraag 3 35 minuten /  23 punten 
Vraag 4 12 minuten /    8 punten 
Vraag 5 13 minuten /    9 punten 
Vraag 6   9 minuten /    6 punten 
Vraag 7 19 minuten /  13 punten 
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Vraag 1 Materiële vaste activa (30 minuten, 20 punten) 
 
1a  Geef aan in welke RJ (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) de 

activeringscriteria voor materiële vaste activa zijn opgenomen. 
 
1b Leg uit waarom in de geconsolideerde jaarrekening van Top Transport Beheer 

BV in relatie tot de post materiële vaste activa het ‘substance over form’ 
principe (RJ 930.35) is toegepast. Laat de betekenis van dit principe 
terugkomen in het antwoord.  

 
1c Beoordeel, ook met verwijzing naar de RJ, of in de toelichting van de 

jaarrekening met betrekking tot financial lease alle verplichte onderdelen zijn 
opgenomen.  

 
1d Beoordeel op basis van de informatie, zoals in de casus is opgenomen, of de 

investeringen in materiële vaste activa juist zijn verwerkt in het 
kasstroomoverzicht. 

 
In de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen dat de 
binnen de Top Transport Groep aanwezige ‘banden en onderdelen’ met ingang van 
het boekjaar 2019 onder de materiële vaste activa zijn opgenomen. Tot en met 
voorgaand boekjaar werden deze ‘banden en onderdelen’ onder de voorraden 
gerubriceerd in de jaarrekening 
 
1e Waar in de Nederlandse regelgeving is opgenomen dat het is toegestaan om 

deze ‘banden en onderdelen’ in de jaarrekening als materiële vaste activa te 

verwerken?. Motiveer of dit ook bij Top Transport Groep toegepast mag 

worden. 

 

1f Is hier sprake van een schattingswijziging of een stelselwijziging? Motiveer uw 

antwoord. 

 

 

Vraag 2 Fraude en verbeteringen in de beheersing (32 minuten, 21 punten) 

In deel twee van de casus is het volgende opgenomen: 
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. 
 
Stel dat de accountant na aanvullend onderzoek heeft vastgesteld dat sprake is van 

een redelijk vermoeden van fraude. 

 

Gevraagd: 
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2a Welke aspecten heeft de accountant getoetst om vast te stellen, op basis van 
de in de HRA opgenomen NV COS, dat hier sprake is van fraude? Vermeld 
ook op welke standaard en alinea uw antwoord is gebaseerd.  

 
2b Welke acties moet de accountant vervolgens ondernemen naar aanleiding van 

de fraude? 
 Betrek in uw antwoord: 

o de eventueel nog te verrichten werkzaamheden; 
o de eisen die de accountant stelt; 
o de mogelijke consequenties voor de klant (als de fraude van materieel 

belang is en de klant niet aan de eisen van de accountant voldoet) 
gelet op de bepalingen in de WTA/BTA. 
 

2c Geef aan de directie van de Top Transportgroep advies over hoe zij de interne 

beheersing kan verbeteren om de kans op deze fraude in de toekomst terug te 

brengen tot een acceptabel niveau. Doe dit door concreet met een voorbeeld 

invulling te geven aan drie principes van de  Control Environment van het 

COSO ICF model. 

2d Geef concreet twee preventieve en twee repressieve maatregelen van interne 

beheersing waarmee invulling kan worden gegeven aan de principes 10 en 11 

van het COSO ICF model ter waarborging van de volledigheid van de 

dieselomzet. 

 

 

Vraag 3 AO/IB rond de opbrengsten (35 minuten, 23 punten) 

3a Welke drie opbrengstenstromen zijn te onderkennen bij de Top 
Transportgroep en welke typologieën zijn hierbij te onderkennen? 
Motiveer uw antwoord met twee steunpunten per typologie. 
 

3b Welke functiescheiding is noodzakelijk om de volledigheid van de opbrengsten 

uit transport te waarborgen? Benoem de activiteit, de afdeling /functionaris die 

de activiteit uitvoert en de aard van de functie (beschikken, bewaren, etc). 

Benoem in totaal 7 functies die van elkaar moeten worden gescheiden. 

 

3c Beschrijf een procedure voor het afsluiten van contracten met de vaste 

afnemers op basis van hetgeen in paragraaf 1.5.3 van de casus in vermeld. 

 

3d.  Beschrijf kort twee controles die de controller van de Top Transportgroep 

periodiek moet uitvoeren om de volledigheid van de verantwoorde 

opbrengsten uit transport met eigen trekkers / aanhangers te controleren. 
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Vraag 4 Controleprogramma (gedeelte) van de post Handelsdebiteuren (12 
minuten, 8 punten) 
 
In de casus is aangegeven dat de Top Transport Groep de post Handelsdebiteuren 

als een risicovolle post ziet. Een aantal afnemers betalen zeer onregelmatig en vaak 

veel te laat. Met een aantal van deze afnemers is afgesproken dat zij vooraf moeten 

betalen. Ook vorderingen in vreemde valuta zijn risicovol, vooral die in Engelse 

ponden, omdat het koersverloop van de Engelse pond grillig verloopt  in verband met 

de naderende BREXIT. De accountant zal om deze reden veel aandacht besteden 

aan de controle van de post debiteuren. 

4a Beschrijf drie detailcontroles die de accountant zal uitvoeren om de 

waardering van de post handelsdebiteuren te controleren. 

4b Geef aan hoe de accountant data analyse kan toepassen om het bestaan van 

de post handelsdebiteuren controleren. 

 
 
Vraag 5 Bestuursverslag en Kasstroomoverzicht (13 minuten, 9 punten) 
 
Bestuursverslag 
In het bestuursverslag van het jaarrapport boekjaar 2019 is de volgende passage 
opgenomen: 
“Investeringen: Op balans moment zijn investeringsverplichtingen vastgelegd voor 
tien trekkende eenheden (vrachtwagens) en voor veertien getrokken units 
(opleggers). Het betreft met name vervangingsinvesteringen. Er zijn vergevorderde 
plannen om de bestaande loodsen uit te rusten met stellingen voorzien van shuttles 
(elektrisch aangedreven wagens) waardoor de beladingsgraad kan toenemen.” 
 
5a Geef onder verwijzing naar de Nederlandse wetgeving aan of bovengenoemde 

passage passend is binnen het bestuursverslag. 
 
5b Geef aan of door deze passage een eventuele tegenstrijdigheid, onjuistheid of 

onvolledigheid ontstaat met de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Kasstroomoverzicht 
5c Geef aan of het resultaat uit verkoop van materiële vaste activa groot € 34.218  

op een juiste wijze verwerkt is in het kasstroomoverzicht. Motiveer uw 
antwoord onder andere met verwijzing naar de Nederlandse wet en 
regelgeving.  
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Vraag 6 Eerste controle opdracht (9 minuten, 6 punten) 

JME Accountants voeren voor de eerste keer de controle van de  jaarrekening van 

de Top Transport Groep uit.  

Gevraagd: 

Geef aan welke specifieke werkzaamheden de accountant in dit kader moet 

uitvoeren en welke NV COS hierop van toepassing is. 

 
 

Vraag 7 Boete / Controleverklaring (19 minuten, 13 punten) 

In deel 2 van de casus is onder controlebevindingen aangegeven dat een boete  

ad € 60.000 niet in de jaarrekening van Top Pluimvee BV is verantwoord. 

7a Geef op grond van wet- en regelgeving aan waarom Top Pluimvee BV deze 

boete wel in de jaarrekening moet verantwoorden.  

 

7b Wat zijn de gevolgen voor de af te geven controleverklaring bij Top Transport 

Holding BV als de directie blijft weigeren de boete in de jaarrekening te 

verantwoorden. (Ervan uitgaande dat eventuele andere afwijkingen zijn 

gecorrigeerd in de jaarrekening). 

 

 

EINDE TWEEDE ZITTING 

 

 

 


