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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen en uitwerkingen  
 

Lectus BV 
 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 
 

 
Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 7 juni 2016 
 
Toegestane literatuur: 
o Handboek 2016 Deloitte of Handboek 2015 E&Y of KPMG Jaarboek 2014/2015. 
o Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA. 
o VGBA per 1 januari 2015, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje). 
o ViO per 1 januari 2015, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje). 
o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 
 

Tijdsindicatie in minuten per vraag 
vraag 1 20    15 
vraag 2 30   18 
vraag 3 25   17 
vraag 4 25   16 
vraag 5 35   24 
vraag 6 15   10 
 150 100 punten 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse 20 minuten 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2015 van 
Lectus BV: 
1a de post Terreinen en bedrijfsgebouwen zoals opgenomen onder de post materiële 

vaste Activa van de balans; 
 
1b de Kostprijs van de omzet, zoals opgenomen in de 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). 
 
Antwoord (15 punten) 
Terreinen en bedrijfsgebouwen Kostprijs van de omzet 
Grootte: gestegen van 5.517 naar 17.232, 
een stijging van 11.715, 212% van de post. 
Post bedraagt 36% van de activa en 92% 
van het vermogen. Post is van diepgaand 
belang voor de controle. (1p) 

Grootte: de kostprijs van de omzet bedraagt 
36.231 en is ten opzichte van vorig jaar 
gedaald met 207, De post bedraagt 56,5% 
van de omzet en is daarmee van diepgaand 
belang voor de controle (2p) 

Kenmerken 
Post beslaat terreinen en bedrijfsgebouwen, 
waarin fors in is geïnvesteerd in 2015. 
Daarnaast zijn terreinen buiten gebruik 
gesteld. Vraag is of deze terreinen in 
voldoende mate zijn afgewaardeerd (zie 
bijzondere lasten (3p) 

Kenmerken 
Post is gedaald t.o.v. voorgaand jaar met 
207, verhouding omzet / kostprijs omzet is 
voor 2015 56,5%, voor 2014 55,5%, daling 
ligt in lijn met casustekst: doelstelling van 
minder verbruik, maar in jaarrekening is 
opgenomen:  
 
In het boekjaar is het systeem van 
toerekening van vaste indirecte 
productiekosten gewijzigd waardoor de 
waardering van het gereed product eenmalig 
met € 800.000 is verhoogd. De kostprijs van 
de omzet is met hetzelfde bedrag verlaagd. 
 
Vraag is of deze verwerking gerechtvaardigd 
is en of de kostprijs daardoor niet te laag is 
verantwoord in de jaarrekening. (3p) 

Controleaspecten 
Primair op juistheid van de activa met daarbij 
ook aandacht voor waardering en eigendom, 
met name de buiten gebruik gestelde 
terreinen, voor zover nog niet verkocht en 
eventueel benodigde afwaarderingen. Ook 

Controleaspecten 
De kostprijs van de omzet wordt primair op 
juistheid gecontroleerd. Daarnaast specifiek 
aandacht voor de herziening van het 
systeem van toerekening (volledigheid) (3p) 
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Terreinen en bedrijfsgebouwen Kostprijs van de omzet 
aandacht voor de presentatie en toelichting 
inzake de buiten gebruik gestelde activa. 
(3p).  
 
 
Vraag 2 Risicoanalyse 30 minuten 
NV COS 315 geeft in paragraaf 28 aan, dat bij het toepassen van oordeelsvorming over 
welke risico’s significante risico’s zijn, dat de accountant een zestal punten in aanmerking 
dient te nemen, zoals verder uiteengezet in de punten a tot en met f van paragraaf 28. Punt 
b beschrijft daarbij: 

b. de vraag of het risico verband houdt met recente significante ontwikkelingen 
op economisch, boekhoudkundig of ander gebied en daarom specifieke 
aandacht vereist; 

 
2a Noem vier belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het opstellen 

van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2015 van Lectus BV. 
Maak hiertoe gebruik van de casustekst, exclusief deel 2. Van deze vier risico’s dient 
tenminste één risico te vallen onder de hierboven genoemde van NV COS 315 
paragraaf 28 punt b. 

 
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 zoveel mogelijk steeds één preventieve en één repressieve maatregel. 

 
2c Geef de motivatie waarom het door u onder a genoemde significante risico voldoet 

aan NV COS 315 paragraaf 28 punt b. 
 
Antwoord (18 punten) 
Nr. Risico: 2p per goed risico IB Maatregelen: 

P: preventief, R: repressief 2p per 
goed risico 

C : 2p, mits 
adequaat 
beargumenteerd. 

1 Casustekst: In 2015 is deze 
verhuizing en centralisatie 
naar Lelystad afgerond. 
Vrijwel alle andere terreinen 
en gebouwen die verdeeld 
waren over Nederland zijn 
afgestoten.  
Risico op waardering van de 
niet afgestoten terreinen en 
gebouwen: dienen deze niet 
afgewaardeerd te worden? 
 
Studenten kunnen ook 
betogen dat mogelijke 

• Het voeren van een 
betrouwbare vaste activa 
administratie met daarin 
aanschafwaarde, 
afschrijvingen etc. 

• Taxatie door onafhankelijk 
makelaar van de buiten 
gebruik gestelde terreinen, 
(P/R) 

• Impairment van de nog in 
gebruik zijnde terreinen op 
gebruik en waardering (R). 

Valt onder B. 
Door de recente 
centralisatie is dit 
een recente 
significante 
ontwikkeling die 
ook qua 
waardering 
subjectief kan 
zijn. 
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Nr. Risico: 2p per goed risico IB Maatregelen: 
P: preventief, R: repressief 2p per 
goed risico 

C : 2p, mits 
adequaat 
beargumenteerd. 

boekwinsten op de terreinen 
en gebouwen niet 
verantwoord zijn, waardoor 
het resultaat onvolledig 
wordt weergegeven. 

2 Casustekst: In 2015 is deze 
verhuizing en centralisatie 
naar Lelystad afgerond. 
Vrijwel alle andere terreinen 
en gebouwen die verdeeld 
waren over Nederland zijn 
afgestoten. 
 
Mogelijke boekwinsten op de 
terreinen en gebouwen zijn 
niet verantwoord, waarmee 
het resultaat onvolledig 
wordt weergegeven. 

• Controle op verwerking van 
de verkooptransacties door 
administratie aan de hand 
van verkoopdocumenten 
zoals door de notaris 
opgestelde leveringsakte, 
Notulen bestuur, 
verkoopovereenkomst, 
taxatierapporten, begroting 
van de opbrengst (R). 

• Verkoopcontracten 
afstemmen met geboekte 
verkoopopbrengsten door 
finance & control (R). 

Risico valt niet 
onder B. 

3 Casustekst: Als omzetdoel op 
middellange termijn (3-5 jaar) 
wil Lectus B.V. in een 
krimpende mondiale markt 
groeien naar een omzet van 
100 miljoen euro. 
 
Risico dat omzet wordt 
geflatteerd teneinde de 
omzetdoelen te halen: 
Juistheid omzet 

• Toezicht door 
toezichthoudend orgaan (P / 
R). 

• Verkoopbegroting opstellen 
met periodieke cijferanalyse 
op werkelijk behaalde 
omzet door Finance en 
Control. 

• FS tussen verkoop, afgifte 
en administratie (P). 

• Richtlijn 
verkoopvoorwaarden (P). 

 

Risico valt niet 
onder B. 

4 Casustekst: 
Na de verhuizing naar 
Lelystad is ook het nieuwe 
Lectus LIPS systeem in 
gebruik genomen. LIPS staat 
voor: het Lectus Integrated 
Performance System. In dit 
systeem is de totale 
bedrijfsvoering van Lectus BV 
geïntegreerd. 
 
Lectus BV is hiermee totaal 

• Adequate general controls 
(P)voor: 

o toegang, 
o back up en periodiek 

geteste recovery 
werkzaamheden. 

• SLA met de leverancier van 
de ICT zodat bij / na 
eventuele verstoringen snel 
weer gewerkt kan worden 
(P). 

 

Risico valt onder 
B: het LIPS 
systeem is nieuw 
en zal dan ook 
bijzondere 
aandacht vragen 
om de 
betrouwbaarheid 
en continuïteit 
van de informatie 
verwerking te 
waarborgen. 
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Nr. Risico: 2p per goed risico IB Maatregelen: 
P: preventief, R: repressief 2p per 
goed risico 

C : 2p, mits 
adequaat 
beargumenteerd. 

afhankelijk geworden van ICT 
en uitval van LIPS legt de 
totale bedrijfsvoering direct 
stil met risico’s voor de 
betrouwbaarheid en 
continuïteit van de 
informatieverwerking en 
daarmee jaarrekening tot 
gevolg. 

5 Casustekst: 
Bij het adequaat nakomen 
van deze eisen is een bonus 
met de leveranciers 
overeengekomen. 
 
Risico op niet juist verwerken 
van de inkoopbonus 
waardoor de inkoopkosten 
te hoog worden 
weergegeven: bonus als 
uitgekeerd aan de 
leveranciers terwijl de bonus 
feitelijk niet is uitbetaald.  

• Contractregistratie door 
Finance en control waarin 
alle bonusvoorwaarden zijn 
vastgelegd (P). 

• Controle door de Finance 
en control per contract op 
naleving van de 
voorwaarden en berekening 
bonus (R). 

Risico valt niet 
onder B. 

6 Casustekst: 
Zodra voorraden beneden het 
afgesproken niveau komen, 
worden door de leveranciers 
de voorraadaanvullingen in 
bestelling genomen en 
worden vervolgens in 
consignatie geleverd. 
 
Risico dat 
consignatievoorraden worden 
geboekt als eigen voorraden: 
eigendomsaspect 
voorraden, en daarmee 
waardering op de balans. 

• FS tussen inkoop / opslag 
en administratie (P). 

• Registratie van 
consignatievoorraden bij 
binnenkomst, mede aan de 
hand van inkoopcontracten 
(P). 

 

Risico valt niet 
onder B. 

7 Casustekst: 
Er wordt wereldwijd 
ingekocht. 
 
Risico op valutaproblematiek 
in jaarrekening: onjuiste 

• Vastgelegd en door directie 
geautoriseerd valutabeleid 
(P). 

• Periodieke berekening 
valuta resultaten door 
finance & control door op 

Risico valt niet 
onder B. 
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Nr. Risico: 2p per goed risico IB Maatregelen: 
P: preventief, R: repressief 2p per 
goed risico 

C : 2p, mits 
adequaat 
beargumenteerd. 

waardering valuta op 
transactiemoment en balans 
en eventuele verplichtingen 
rondom valuta. 

balansmoment de 
omrekening te controleren 
(R). 

8 Casustekst:  
Binnen de productieafdeling 
wordt gewerkt met 150 
medewerkers, die flexibel 
worden ingeroosterd. Een 
werkdag beslaat zes tot tien 
uur.  
Afhankelijk van de inzet 
kunnen extra uren als 
overuren worden uitbetaald. 
 
Risico op onjuistheid 
loonkosten door onterecht 
hogere loonkosten te boeken 
maar deze niet uit te betalen. 

• FS tussen aanname en 
vaststelling uurloon, 
registratie werktijden en 
uitbetaling lonen (P). 

• Periodieke CBO door 
Finance & control op 
overuren versus planning 
en uren versus productie 
(R). 

• Controle op uitbetaling 
geboekte overuren door 
Finance en control (R). 

 

Risico valt niet 
onder B. 

9 Casustekst: 
Afgekeurde eindproducten 
worden in overleg met de 
afdeling Productie hetzij 
vernietigd, hetzij met 
herstelwerkzaamheden 
alsnog tot goedgekeurde 
eindproducten ten behoeve 
van de slaapsystemen 
vervaardigd. 
 
Risico op ten onrechte 
afkeuren van productie en 
deze onderhands verkopen. 
Volledigheid omzet en 
juistheid kosten afkeur / 
herstel. 

• FS productie / 
Kwaliteitskeuring en 
verkoop (P). 

• Afkeur onder hantering vier 
ogen principe (P). 

Risico valt niet 
onder B. 

10 Casustekst: 
Ook is de marge voor de 
detaillist vastgelegd. Deze 
marges stijgen, naarmate 
meer omzet wordt 
gegenereerd. 
 
Risico op volledigheid 

• FS tussen verkoop / 
facturering en administratie 

• Vaststellen marges door 
directie en deze aansluitend 
in LIPS vastleggen zonder 
mutatierechten door 
verkopers. 

 

Risico valt niet 
onder B. 
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Nr. Risico: 2p per goed risico IB Maatregelen: 
P: preventief, R: repressief 2p per 
goed risico 

C : 2p, mits 
adequaat 
beargumenteerd. 

omzet door te hoge marges 
te verantwoorden en in 
werkelijkheid minder marge te 
verstrekken. Het verschil niet 
verantwoorden. 

11 Casustekst: 
Ook is een jaareindebonus 
opgenomen die afhankelijk is 
van de totale gerealiseerde 
omzet per detaillist in een jaar 
Risico op ten onrechte 
verantwoorden van de bonus 
waarmee de omzet 
onvolledig is en bonus niet 
juist is verantwoord en 
waarmee verplichtingen 
onvolledig zijn verantwoord. 

• FS tussen verkoop / 
facturering en administratie 
(P). 

• Controle op 
bonusberekening en 
verantwoording door 
Finance en control (R). 

Risico valt niet 
onder B. 

12 Casustekst: 
Bij grote orders (aan hotels) 
zijn ook boetes 
overeengekomen, indien de 
bedden te laat afgeleverd 
worden. 
 
Risico op het ten onrechte 
verantwoorden van boetes 
waarmee kosten verhoogd 
worden en resultaat gedrukt. 

• FS tussen verkoop / 
facturering en administratie 
(P). 

• Controle op 
boeteberekening en 
verantwoording door 
Finance en control (R). 

Risico valt niet 
onder B. 

13 In de casustekst wordt 
gesproken over een 
reorganisatievoorziening. 
Deze voorziening kan 
oneigenlijk zijn gebruikt om 
kosten te ‘herrubriceren’ 
waarmee marges of kostprijs 
positiever lijkt. 
 
Daarnaast bevat een 
reorganisatievoorziening een 
volledigheidsaspect c.q een 
toereikendheidsaspect: zijn 
alle kosten wel verantwoord 
en daarmee voorzien? 

• Adequaat reorganisatieplan 
waarin alle kosten zijn 
opgenomen incl. autorisatie 
door directie (P). 

• Controle op berekening 
voorziening: zowel dotatie 
als onttrekkingen door 
Finance en control (R). 

Valt onder cat. B 
door de recente 
centralisatie is 
deze 
reorganisatie-
voorziening 
opgekomen en 
zal hieraan 
bijzondere 
aandacht moeten 
worden besteed. 

14 Casustekst:  • Adequaat plan waarin alle Valt onder cat. B 
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Nr. Risico: 2p per goed risico IB Maatregelen: 
P: preventief, R: repressief 2p per 
goed risico 

C : 2p, mits 
adequaat 
beargumenteerd. 

De kosten gedurende 2015 
ter grootte van € 1.976.000 
voor bijzondere lasten. 
 
Risico op onterecht 
rubriceren van kosten als 
een bijzondere last om zo de 
kostprijs laag te houden. 

kosten zijn opgenomen incl. 
rubricering (P). 

• Controle op 
aanvaardbaarheid 
bijzondere lasten door 
Finance en control (R).  

door de recente 
centralisatie is 
deze bijzondere 
last opgekomen 
en zal hieraan 
bijzondere 
aandacht moeten 
worden besteed. 

15 Casustekst: 
Na de verhuizing is in de 
waardering van gereed 
product een toerekening 
opgenomen voor vaste 
indirecte productiekosten. 
Deze toerekening heeft geleid 
tot een eenmalige verhoging 
van de voorraad gereed 
product van € 800.000 en een 
gelijktijdige daling van de 
kostprijs van de omzet. 
 
Risico op verschuiving van 
kosten van kostprijs naar 
voorraad om zo de cijfers te 
flatteren (hogere winst / 
lagere kosten). 

• Controle op 
aanvaardbaarheid herziene 
systematiek door Finance 
en control (P / R). 

• Benchmark met 
vergelijkbare bedrijven door 
Finance en control (R). 

Dit is een risico 
dat valt onder B. 
Door de 
gewijzigde 
systematiek op 
boekhoudkundig 
niveau. 

16 Eventuele andere door 
student ingebrachte risico’s 
op correctheid beoordelen. 

Afhankelijk van argumentatie (P / 
R). 

Afhankelijk van 
argumentatie. 

 

Vraag 3 Leasing 25 minuten 

De investering in andere vaste bedrijfsmiddelen is gedaan op 30 juni 2015 door het afsluiten 
van een financial leasecontract. De investering heeft betrekking op transportmiddelen die 
worden geleased om het vermogensbeslag te beperken. De aanschafprijs voor de 
transportmiddelen bedraagt op het moment van investeren € 849.000 en de economische 
levensduur is zes jaren. De restwaarde van de transportmiddelen wordt geschat op 
€ 249.000 en de eigendom gaat aan het einde van de leaseperiode over naar Lectus BV. 

In het leasecontract zijn onder andere de volgende bepalingen opgenomen: 

• het contract gaat in op 30 juni 2015; 
• de looptijd van het contract is 6 jaar; 
• Lectus BV heeft de mogelijkheid de transportmiddelen tussentijds over te nemen voor 

90% van de BOVAG -taxatiewaarde. 
• de halfjaarlijkse leasetermijnen worden als annuïteiten aangemerkt; 
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• de halfjaarlijkse leasetermijnen bedragen € 101.266 en worden betaald op 31 december 
en 30 juni; 

• de bij de berekening van de halfjaarlijkse leasetermijnen gehanteerde rentevoet is 6% 
per halfjaar. 

 (NB. De contante waarde van een postnumerando kasstroom van € 1 te vervallen aan 
het einde van een periode tegen 6% verdisconteerd bedraagt € 8,384) 

 

Volgens de grondslagen van waardering waardeert Lectus BV de vaste bedrijfsmiddelen 
tegen de historische kostprijs.  

3a Stel, met gebruik van de bovenstaande gegevens, alle journaalpost(en) (inclusief 
bedragen) samen die Lectus BV in de jaarrekening 2015 heeft verwerkt naar 
aanleiding van de financial lease. 

3b Beoordeel de classificatie door Lectus BV van het bovenstaande leasecontract als 
financial lease aan de hand van tenminste drie criteria die volgens de RJ-richtlijnen 
een indicatie vormen voor financial lease. 

 

Lectus BV overweegt tevens om voor het kantoorgebouw in Lelystad een sale-and-lease-
backcontract aan te gaan met een financieringsmaatschappij. Dit contract wordt gekenmerkt 
als een financial leasecontract. Volgens artikel 362 lid 1 BW2 “geeft de jaarrekening een 
zodanig inzicht dat een oordeel kan worden gevormd … omtrent de solvabiliteit en de 
liquiditeit…” 

 

3c Beredeneer wat de wijziging in de solvabiliteit en de liquiditeit van de jaarrekening 
2015 van Lectus BV zal zijn als gevolg van het aangaan van het sale-and-lease-
backcontract. 

 

Antwoorden (17 punten) 

3a Journaalposten: 

30 juni 2015: 

MVA (andere vaste bedrijfsmiddelen)  849.000  B (1p) 

A/ Langlopende schulden (leaseverplichting)  849.000 B (1p) 

31 december 2015: 

Operationele bedrijfskosten (afschrijvingen)  50.000   W&V (1p) 

A/ MVA (andere vaste bedrijfsmiddelen)  50.000  B (1p) 

Rentelasten (€ 849.000 * 6%)   50.940   W&V (1p) 

Langlopende schulden (leaseverplichting)  50.326   B (1p) 

A/ Liquide middelen     101.266 B (1p) 
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3b Criteria voor financial lease (per juist antwoord 2p, max 6p): 

• De eigendom van het leaseobject gaat aan het einde van het leasecontract over naar 
Lectus BV; 

• Lectus heeft de mogelijkheid de transportmiddelen over te nemen tegen een bedrag 
beneden de verwachte reële waarde. 

• De leaseperiode omvat de volledige economische levensduur en voldoet zodoende 
aan het criterium dat de leaseperiode tenminste 75% van de levensduur omvat; 

• De netto contante waarde van de leasetermijnen op 30 juni 2015 bedraagt € 849.000 
(€ 101.266 * 8,384) en is daarmee gelijk aan (en minimaal 90% van) de reële waarde 
van het leaseobject. 

(Zie par 22.2 HEV 2015) 

 

3c Bij de sale-and-lease-backconstructie is sprake van financial leasecontract waardoor de 
boekwaarde ongewijzigd blijft. Hierbij komen aan de passiefzijde van de balans 
leaseverplichtingen voor, hetgeen leidt tot een slechtere solvabiliteit, omdat in de oude 
situatie voornamelijk met eigen vermogen werd gefinancierd. (2p) Het financial 
leasecontract leidt tot een storting van het verkoopbedrag waardoor de liquide middelen 
zullen toenemen. (2p) 

 

Vraag 4 Kostprijs voorraden 25 minuten 

De directie van Lectus BV streeft naar verlaging van het vermogensbeslag door voorraden te 
minimaliseren. In de balans blijken de voorraden ten opzichte van voorgaande balansdatum 
aanzienlijk te zijn verlaagd. In paragraaf 1.4.3 Inkoop is opgenomen dat na de verhuizing de 
inkopen van grond- en hulpstoffen (componenten en onderdelen voor bedden en matrassen) 
door een aantal leveranciers in consignatie worden geleverd. 

4a Beargumenteer op grond van de wet- en regelgeving waarom deze 
consignatievoorraden niet in de Voorraad grond- en hulpstoffen worden opgenomen. 

 

De centralisatie en verhuizing heeft geleid tot een forse stijging van het door Lectus BV 
aangewende vermogen. Het bestuur overweegt de vermogenskosten op te nemen in de 
voorraadwaardering. 

 

4b Beargumenteer op grond van wet- en regelgeving welke mogelijkheden in het 
algemeen bestaan om vermogenskosten op te nemen in de voorraadwaardering. 

 

Lectus BV voert in haar jaarrekening 2015 een eenmalige wijziging door (zie casus 1.5.3 en 
Toelichting 2 op de jaarrekening) in de toerekening van de vaste indirecte productiekosten 
aan de waardering van de Voorraad gereed product en aan de Kostprijs van de omzet. 
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4c  Beoordeel op grond van wet- en regelgeving de volgende aspecten van deze 
wijziging: 
- de toelaatbaarheid en  
- de informatievoorziening en verwerking van de effecten daarvan in de jaarrekening. 

4d  Stel de journaalpost(en) (inclusief bedragen) samen van de correcte wijze van 
verwerking van het effect van de wijziging in de jaarrekening 2015 van Lectus BV. Ga 
er van uit dat deze wijziging fiscaal niet wordt gevolgd. 

 

Antwoord (16 punten) 

4a Voor de algemene grondslagen is niet uitsluitend bepalend wie de juridische eigenaar 
is maar wie de economische risico’s draagt. (2p) Het economisch risico van de 
consignatiegoederen (bijv. prijs- en incourantierisico) ligt bij de leverancier en deze 
zal de goederen in de balans moeten opnemen. (1p) Hierdoor dus het economisch 
eigendom als voorwaarde voor de classificatie als actief (zie par 11.2 HEV 2015) 

4b In de vervaardigingsprijs van voorraden kan worden opgenomen de toerekenbare 
rente op vreemd vermogen (2p) over de periode van vervaardiging (1p) (art 388 lid 2 
BW2) (zie par 11.3.1 of par 27.2 HEV 2015) 

4c Toelaatbaarheid: 

De wijziging in de jaarrekening is door Lectus B.V. niet verwerkt als een 
stelselwijziging terwijl hiervan wel sprake is. (1p) (zie par 3.1.1 HEV 2015) 

De wijziging van waardering van de Voorraad gereed product lijkt niet in 
overeenstemming met de gegronde redenen die zijn opgesomd in de Richtlijnen (RJ 
140.207) (2p) (zie par 3.1.3 HEV 2015) 

 Informatievoorziening en verwerking: 

Een stelselwijziging moet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd door het 
eigen vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar te herrekenen op basis 
van de gewijzigde grondlagen. Het verschil wordt als rechtstreekse mutatie in het 
eigen vermogen verwerkt aan het begin van het boekjaar waarin de stelselwijziging is 
doorgevoerd. Lectus B.V. heeft de stelselwijziging niet met terugwerkende kracht 
verwerkt in het eigen vermogen maar in de Kostprijs van de omzet (2p) (zie par 3.1.4 
HEV 2015) 

De bedragen van het voorgaande boekjaar moeten worden herzien en de afwijking 
ten gevolge van de wijziging moet worden toegelicht. De vergelijkende cijfers van 
boekjaar 2014 zijn door Lectus B.V. niet aangepast. (2p) (zie par 3.1.5 HEV 2015) 

4d Journaalpost: 

Voorraden (gereed product)    800.000  B (1p) 

A/ Eigen vermogen (€ 800.000 * 75%)   600.000 B (1p) 

A/ Voorziening Belastinglatentie (€ 800.000 * 25%) 200.000 B (1p) 

 

Vraag 5 Investeringsproces 35 minuten 
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Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IC) rondom het investeringsproces in 
robots zoals dat heeft plaatsgevonden in 2014. Besteed in uw antwoord aandacht aan de 
volgende onderdelen: 

5a  De managementinformatie die wordt verstrekt gedurende de verschillende fases van 
het investeringsproces 

5b Het tot stand komen van de investeringsbegroting en de vereiste controletechnische 
functiescheiding. 

5c De vastleggingen van gegevens in bestanden die noodzakelijk zijn om in de 
informatiebehoeften ten aanzien van het investeringsproces te voorzien. Geef daarbij 
expliciet aan: 

- de functionaris  
- de gegevens  
- en het bestand dat gemuteerd wordt.  
Doe dit op het traject van leveranciersselectie tot en met de ingebruikname van de 
robots. 

5d Repressieve maatregelen van interne controle zoals verbandscontroles, 
detailcontroles en waarneming ter plaatse. 

 

Antwoorden (24punten) 

5a (4p) 

o Verwachte besparingen, verwachte uitgaven van het investeringsproject. 
o Informatie over de prijs en technische gegevens  in de uitgebrachte offertes door 

mogelijke leveranciers. 
o De werkelijke uitgaven per fase van het project in relatie tot begroot. 
o De doorlooptijd van de investeringsprojecten in relatie tot de planning. 
o De uitslagen van het testen van deelcomponenten en robots door de testgroep 

(onder andere medewerkers van de functionele (productie)afdelingen). 

Normering: Per genoemd item 1 punt toekennen. 

 

5b (6p) 

Investeringsbegroting (2p): 
 
De investeringsbegroting wordt door de controller opgesteld en bevat de verwachte 
uitgaven die nodig zijn voor de robots. Daarbij valt niet alleen te denken aan de 
aanschaf van de robots zelf maar ook aan de installatiekosten, de integratie met het 
geautomatiseerde systeem en de scholing van het productiepersoneel. Om deze 
begroting te kunnen beoordelen is tevens inzicht nodig in de verwachte besparingen 
op manuren, de toekomstige strategie en de financiële ruimte. De begroting is 
onderwerp van directievergaderingen en wordt door de directie geautoriseerd. 

 
Controletechnische functiescheiding (4p): 
• directie (beschikkend)  definitieve keuze ten aanzien van de leverancier van 

robots; financiering /zekerheden; 
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• controller (controleren)  investeringsanalyse, investeringselectiemethoden 
uitwerken; 

• bedrijfsbureau (intern beschikkend)  technische eisen formuleren; 
• hoofd Productie (uitvoerend)  functionele kennis van het bedrijfsbureau 

gebruiken bij het stellen van eisen aan de robots; 
• stuurgroep (intern beschikken / uitvoeren) belast met formuleren van eisen naar 

aanleiding van de wensen van de directie; 
• werkgroep  belast met de uitvoering van de investeringsprojectuitvoering; 
• testgroep  diverse afdelingen betrokken bij de selectie. 
 

5c (8p) 

Leveranciersselectie (2p): 

Hoofd inkoop vraagt na raadplegen van het leveranciersbestand op basis van de 
geautoriseerde investeringsbegroting en de vastgestelde technische eisen offertes 
aan bij mogelijke leveranciers. De gegevens worden door het inkoopsecretariaat in 
het offerteaanvraagbestand vastgelegd. 

Medewerker inkoop legt de gegevens van het door de directie ondertekende 
inkoopcontract vast in het contractbestand: contractnummer, leverancierscode, 
levertermijn, contractprijs, technische eisen 

Installatie (4p): 

Het bedrijfsbureau neemt in het projectbestand de planning en verwachte kosten per 
fase van het investeringsproject op.  

Het bedrijfsbureau geeft aan de leveranciers opdracht tot levering en het betrokken 
personeel opdracht tot installatie. De gegevens rond deze opdrachten worden in het 
projectbestand vastgelegd. 

De interne medewerkers houden de voor het project gewerkte uren bij. Deze 
gegevens worden na autorisatie door de projectleider door de administratie in het 
projectbestand verwerkt. 

 

De ontvangst van onderdelen en machines wordt door de magazijnmeester 
vastgelegd in het voorraadbestand onder vermelding van de projectcode. 
Medewerkers halen benodigde materialen op. Opboeking van projectbestand met 
gegevens rond werkelijk materiaal. Administratie verwerkt facturen van externe 
leveranciers in projectbestand na autorisatie door projectleider. 

 

Testen (1p) Een niet bij de ontwikkeling betrokken medewerker van het 
bedrijfsbureau test de werking van de deelprojecten. De gegevens van het 
testverslag (goedgekeurd/ afgekeurd) worden in het projectbestand verwerkt door de 
administratie. 

 

Vaste activa bestand (1p) De gegevens van de goedgekeurde projecten uit het 
projectbestand (kosten, levensduur, technische eisen)  worden door de administratie 
in het vaste activabestand opgenomen. 
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5d (6p: per bullit 2 p met een maximum van 6p voor dit onderdeel) 

Ten behoeve van de beoordeling van de investering zullen de volgende maatregelen 
kunnen worden  
• Afstemming van testuitslagen (door de afdeling productie (uitvoering) en de 

technische eisen die zijn geformuleerd en de betaling van de robots ( 
testuitslagen = technische eisen = projectbestand) 

• Verbandscontroles tussen de investeringscontracten = de bestellingen, 
projectbestand, de opboeking van de robots in het MVA-bestand 

o (bestelling = investeringscontract = projectbestand = ontvangst robots = 
testen = afboeking projectbestand = opboeking MVA-bestand) (vbc) 

• Betaling van de termijnen conform contract met leverancier van robots na akkoord 
van de testuitslagen door de productieafdeling (vbc) 

o Uitkomst test (voldoen aan functionele eisen) is akkoord = betaling van 
termijn door directeur financiën = afstemming met contractenregister = 
afboeking crediteurenbestand = afboeking liquide middelen 

• De directie zal dienen vast te stellen dat de robots conform de technische eisen 
aan de hand van de bestuursnotulen en de projectverslagen zijn 
geïmplementeerd binnen de centrale locatie van Lectus BV (wtp). 

 

 

Vraag 6 controleverklaring 15 minuten 

Uit de controle van de jaarrekening 2015 van Lectus BV is de volgende aantekening 
gekomen (zie casus deel 2 aantekening 2): 

Op de eerste dag van de controle van de jaarrekening 2015 merkt de controleleider 
dat het gonst van geruchten binnen Lectus BV: de magazijnmeester zou gefraudeerd 
hebben met het staal dat voor de spiralen gebruikt wordt. Nader onderzoek door 
Lectus zelf wijst uit dat inderdaad sprake is geweest van een voor de jaarrekening 
materiële fraude. De magazijnmeester wordt echter niet ontslagen, omdat de reden 
van de fraude een omvangrijke gokschuld van een familielid betrof. De 
magazijnmeester heeft dit familielid op deze wijze willen helpen. De ontvreemde 
voorraad betrof de voorraad die door een staalfabrikant in consignatie is verstrekt aan 
Lectus BV. De staalfabrikant zal schadeloos gesteld worden en de kosten hiervan 
zullen, zonder nadere toelichting verwerkt worden in de jaarrekening. De post betreft 
een voor de jaarrekening materieel bedrag. Voor Lectus BV is de zaak daarmee 
afgedaan, zo is gemeld door de directie. Verdere acties acht men niet nodig. 

 

Gevraagd 

6a Kunt u zich vinden in de redenering van de directie dat ‘de zaak is afgedaan.’ 
Beargumenteer uw antwoord en betrek specifiek de WTA en BTA in uw antwoord. 
Geef tevens aan welke werkzaamheden de accountant van Lectus BV dient uit te 
voeren. 
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6b Geef vervolgens aan welke consequenties bovenstaande bevinding kan hebben voor 
de te verstrekken controleverklaring, er van uitgaande dat de directie inderdaad geen 
verdere acties naar aanleiding van de fraude wenst te ondernemen. 

 

Antwoord (10 punten) 

6a (totaal 5p)  

De handelwijze van de magazijnmeester valt inderdaad onder de definitie van fraude 
ex art WTA art 26, lid 2 en nader toegelicht in BTA art 36:  

Art 26 WTA: Een externe accountant die tijdens het verrichten van een wettelijke 
controle de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen die het redelijk 
vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van fraude van materieel belang ten aanzien 
van de financiële verantwoording van de controlecliënt, meldt dit aan een 
opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 
behoudens in de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen. 

Art 36 BTA: Onder fraude van materieel belang als bedoeld in artikel 26, derde lid, 
van de WTA wordt verstaan een opzettelijk handelen of nalaten waarbij misleiding 
wordt gebruikt om een wederrechtelijk voordeel te behalen en waarbij de aard of de 
omvang zodanig is dat beslissingen die in het maatschappelijk verkeer worden 
genomen op grond van de financiële verantwoording van de controlecliënt zouden 
kunnen worden beïnvloed door die misleiding. 

 

Aan de definitie van fraude wordt voldaan: de magazijnmeester heeft het doel gehad 
een wederrechtelijk voordeel te behalen en de omvang van de fraude was in eerste 
aanleg niet verwerkt in de administratie waardoor deze een verkeerd beeld geeft 
(materieel) (2p). 

 

Art 37 BTA maakt duidelijk dat:  

a. de controlecliënt, nadat de externe accountant hem heeft gewezen op zijn redelijk 
vermoeden van fraude van materieel belang, daarnaar onverwijld onderzoek verricht 
of doet verrichten en op basis daarvan een schriftelijk plan opstelt waarin zijn 
opgenomen: de maatregelen die de controlecliënt zal nemen om de gevolgen van de 
fraude, voor zover mogelijk, ongedaan te maken en om herhaling van zodanige 
fraude te voorkomen; 

 

De klant dient dus de gevolgen in de jaarrekening ongedaan te hebben gemaakt 
(retrospectief). En maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen 
(prospectief).  

De accountant dient toe te zien dat beide aspecten worden ‘opgelost’. De accountant 
zal dan ook controleren of de gevolgen in de jaarrekening adequaat zijn verwerkt en 
of het ontbreken van een toelichting wel is toegestaan voor het inzichtsvereiste. Ook 
zal de accountant vast moeten stellen of Lectus BV toereikende maatregelen heeft 
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getroffen om te voorkomen dat dergelijke fraudes in de toekomst nogmaals plaats 
kunnen vinden. Doordat de magazijnmeester niet is ontslagen zal Lectus in de AO/IB 
aanvullende maatregelen moeten hebben genomen. Gegeven de casustekst lijkt dat 
niet te zijn gebeurd en is daarmee niet voldaan aan de prospectieve voorwaarde (2p). 

Tenslotte zal bezien moeten worden of de klant ook de fiscale consequenties van de 
fraude verwerkt heeft. (1p) 

6b (totaal 5p) 

 De toelichting bij de kostenpost inzake de fraude is allereerst niet opgenomen. 
Voorts is niet voldaan aan het prospectief oplossen van de fraude: de 
magazijnmeester is immers niet ontslagen en er zijn geen maatregelen getroffen in 
de AO/IB om herhaling in de toekomst te voorkomen(2p). 

 Ten aanzien van het mogelijk niet adequaat toelichten van de fraude: dit vormt een 
materiele bedenking tegen de verantwoording en heeft een controleverklaring met 
beperking tot gevolg.  

Analoog aan NV COS 240 par 38 en A54) kan ook geconcludeerd worden dat 
opdrachtvoortzetting niet mogelijk is omdat het prospectieve element niet wordt 
‘opgelost’. Dit zal tot opdrachtteruggave leiden en daarmee wordt geen 
controleverklaring verstrekt (3p bij benoemen beide, bij benoemen 1 mogelijkheid: 
2p). 

 

 

EINDE OCHTENDZITTING  
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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen en uitwerkingen 
 

Lectus BV 
 

voor de 
 

middagzitting 14.00 – 16.30 uur 
 

 
Samenstellers : Redactiecommissie OAT 
 
Datum :  7 juni 2016 
 

Toegestane literatuur: 
 
o Handboek 2015 Deloitte of Handboek 2015 E&Y of KPMG Jaarboek 2014/2015. 
o Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA. 
o VGBA per 1 januari 2015, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje). 
o ViO per 1 januari 2015, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje). 
o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 

Tijdsindicatie in minuten per vraag  
vraag 1 20 13 
vraag 2 50 33 
vraag 3 20 15 
vraag 4 15 10 
vraag 5 10   7 
vraag 6  15 10 
Vraag 7 20 12 
 150 100  
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Vraag 1 Vreemd vermogen 20 minuten 

In paragraaf 1.5 Actuele ontwikkelingen van de casus is een toelichting opgenomen over de 
reorganisatievoorziening die Lectus BV voor personeelskosten heeft gevormd. Voor de 
kosten van de centralisatie en verhuizing heeft Lectus BV in boekjaar 2015 geen voorziening 
gevormd. 

(NB de uitgaven worden contant betaald en er zijn geen verschillen tussen fiscale en 
bedrijfseconomische waardering). 

1a Stel vast of de kosten ad € 1.665.000 voldoen aan de wet- en regelgeving voor het 
opnemen van een reorganisatievoorziening. 

1b Stel, met gebruik van de in de jaarrekening verstrekte gegevens, alle journaalposten 
(inclusief bedragen) samen die Lectus BV in de jaarrekening 2015 heeft verwerkt 
naar aanleiding van de mutaties in de Reorganisatievoorziening. 

 

In de toelichting op de balans is informatie opgenomen over een afgesloten bancaire lening 
ad € 15.000.000 per 1 januari 2015. 

 

1c Beoordeel aan de hand van de bepalingen van wet- en regelgeving de gehanteerde 
grondslagen voor de waardering van Langlopende schulden. 

1d Geef een controleberekening van de rente langlopende bancaire lening van 
€ 840.000 die in 2015 is opgenomen in de Rentelasten. 

 

Antwoorden (13 p) 

1a Een reorganisatievoorziening dient te worden getroffen, indien per balansdatum een 
gedetailleerd plan is geformaliseerd en de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij 
hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Aangezien de reorganisatie in 
het boekjaar is gestart is aan deze voorwaarden voldaan (1p). In een 
reorganisatievoorziening dienen slechts die kosten te worden opgenomen die direct 
met de reorganisatie te maken hebben. Zodoende zijn de afvloeiingskosten personeel 
ad € 1.331.000 toelaatbaar (1p) maar de omscholingskosten medewerkers ad € 
238.000 en de vergoeding van de verhuizing ad € 96.000 niet toelaatbaar (1p). (zie 
par 16.7.1 HEV 2015) 

1b Journaalpost vorming voorziening: 

Operationele bedrijfskosten    277.000  W&V (1p) 

A/ Reorganisatievoorziening    277.000 B (1p) 

 Journaalpost aanwending voorziening: 

Reorganisatievoorziening    1.380.000  B (1p) 

A/ Liquide middelen of Kortlopende schulden  1.380.000 B (1p) 

1c Financiële verplichtingen dienen bij eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen 
reële waarde. De vervolgwaardering van financiële verplichtingen (geen onderdeel 
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van een handelsportefeuille) is geamortiseerde kostprijs met via de effectieve-
rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen de reële 
waarde bij eerste verwerking en het aflossingsbedrag (1p). Als alternatief voor 
effectieve-rentemethode wordt toegestaan het toepassen van lineaire amortisatie 
(1p). De door Lectus B.V. gehanteerde grondslagen zijn daarmee in 
overeenstemming met wet- en regelgeving (1p) (zie par 21.2, par 21.6.3 en par 
21.6.4 HEV 2015) 

1d reële waarde * effectieve rente * looptijd  = rentelast 

 € 14 mln (1p) * 6% (1p)  * 1 jaar (1p) = € 840.000 

 

 

Vraag 2 Productieproces 50 minuten 
Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IC) ten aanzien van het productieproces 
zoals dat plaatsvindt  op de subafdelingen matrassen, bedbodems, bedombouwen en kasten 
en accessoires. 
Besteed in uw antwoord aandacht aan de volgende zaken: 

2a De typering van de aard van het productieproces. Motiveer uw antwoord. 

(Antwoord vraag 2: 33p totaal opgave 2) 

Antwoord (1p) 

Lectus BV is te typeren als heterogene massaproductie. Hoewel er weliswaar niet op 
voorraad wordt geproduceerd zijn de productienormen door de 
standaardbewerkingen hard. 

 

2b De managementinformatie rondom het productieproces van matrassen, bedbodems, 
bedombouwen en kasten en accessoires. 

 

Antwoord (4p) 

De directie heeft de volgende informatiebehoeften voor zover mogelijk in relatie 
tot de begroting en de vorige periode. 

Standaardproductiekosten (doorbelaste) voor de afdelingen matrassen, bedbodems, 
bedombouw en kasten en accessoires  

• Productieresultaten per genoemde afdeling uitgesplitst naar: 
o efficiencyresultaten op materiaal, manuren en machine-uren 
o bezettingsresultaten op manuren en machine-uren 
o uitvalresultaat 

 Voorts nog informatie over: 

• Gemiddelde werkelijke doorlooptijd per productieorder per afdeling in relatie tot 
geplande doorlooptijd. 

• Storingen met gemiddelde duur per robotstraat 
• Ziekteverzuim percentage per productieafdeling 
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Normering: Bij de beoordeling is het belangrijk dat de student de 
managementinformatie geeft zoals die past bij heterogene massafabricage (per 
afdeling). De punten kunnen daarbij als volgt worden verdeeld: 

2 punten voor de standaard financiële informatiebehoeften (productieresultaten etc.) 

2 punten voor de overige niet-financiële informatiebehoeften (voorts). 

 

2c De preventieve maatregelen van interne controle rondom het productieproces 
matrassen, bedbodems, bedombouwen en kasten en accessoires waaronder: 
o begrotingen, normen en tarieven 

Antwoord (8p) 

 Preventieve maatregelen van interne controle zijn (3p): 
Op basis van de verkoopbegroting stelt het bedrijfsbureau rekening houdend met 
eventuele voorraadmutaties gereed product, een productiebegroting op. De 
productiebegroting bevat de toegestane kosten (aantal X standaardkostprijs) voor de 
productie van de geplande aantallen voor de afdelingen matrassen, bedbodems, 
bedombouw en kasten en accessoires. Van deze productiebegrotingen worden de 
volgende begrotingen afgeleid: 

o Inkoopbegroting per soort materiaal tegen VVP rekening houdend met eventuele 
voorraadmutaties. 

o Personeelsbegroting per afdeling rekening houdend met het bestaande 
personeelsbestand en verloop. 

o Investeringsbegroting per afdeling rekening houdend met de bestaande 
machinecapaciteit en verwachte technologische ontwikkelingen. 

Op basis van geautoriseerde personeelsbegroting met opslagen en de afschrijving 
voor de machines met opslagen, berekent de administratie de tarieven voor manuren 
en machine-uren door deze verwachte kosten te delen door de normale bezetting in 
uren. 

Voor de matrassen, bedbodems, bedombouw, kasten en accesoires wordt per 
standaard component door het bedrijfsbureau een standaardkostprijs bepaald door 
het daarvoor benodigde materiaal (stuklijst) te vermenigvuldigen met de VVP en de 
daarvoor vereiste bewerkingen te vermenigvuldigen met de geautoriseerde manuren 
en machine-uren. 

Tarieven en begrotingen worden geautoriseerd door de directie. 

Normering: Van studenten hoeft niet een dergelijke diepgang verwacht te worden. 
Belangrijk is dat aandacht besteed wordt aan: 

o Productiebegroting (1punt). 
o Tarieven op basis van normale bezetting (1punt). 
o Bepalen standaardkostprijs per component (1punt). 

 

o controletechnische functiescheiding 
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Antwoord (3p) 

Bij Lectus BV staat de genoemde afdelingsstructuur de voor heterogene 
massafabricage vereiste functiescheiding toe. Gericht op het productieproces 
betekent dit functiescheiding tussen: 

o bedrijfsbureau, intern beschikkend. Bepaalt de norm en doet de werkuitgifte; 
o productieafdelingen (matrassen, bedbodems, bedombouw en kasten en 

accessoires) uitvoerend. Zij produceren in opdracht van het bedrijfsbureau; 
o kwaliteitscontrole: uitvoerend. 
o magazijn: bewarend ten aanzien van materiaal en gereed product. 
o administratie: registrerend ten aanzien van productieadministratie en controlerend 

(verschillenanalyse). 
Normering: Belangrijk is dat studenten zich beperken tot wat voor productie vereist is 
en niet alle afdelingen achter elkaar noemen. 

 

o de logische toegangsbeveiliging gericht op de betrouwbaarheid van de gegevens 
in productieorderbestand. 

 

Antwoord (2p) 

De logische toegangsbeveiliging (LTB) binnen Lectus BV dient door middel van user-
id en passwords zo ingericht te worden dat: 

o het aanmaken van een nieuwe productieorder is voorbehouden aan het 
bedrijfsbureau; 

o het invoeren werkelijke manuren is voorbehouden aan de productieafdelingen; 
o het invoeren van werkelijke machine-uren automatisch geschiedt; 
o het invoeren van werkelijke materiaal verbruiken tot stand komt op basis van de 

afgifte door de afdeling logistiek. 

 

2d De vastleggingen van gegevens in bestanden die noodzakelijk zijn om in de 
informatiebehoeften ten aanzien van het productieproces te voorzien. Geef daarbij 
expliciet aan: 

o de functionaris  
o de gegevens  
o en het bestand dat gemuteerd wordt.  
Doe dit op het traject van ontwerp en normbepaling tot en met de opslag van het 
goedgekeurde eindproduct.  

 

Antwoord (10 p) 

o Productontwerp (1 p): 
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Artikelbestand  Bedrijfsbureau (ontwerpafdeling) (productspecificaties 
(hoeveelheden, materialen en onderdelen) en bewerkingslijsten). 

o Vaststellen Standaardkostprijs (1p): 
Artikelbestand (of normenbestand)  bedrijfsbureau. Per component gegevens 
rond toegestane verbruiken opgenomen in stuklijst en bewerkingslijst. 

o Productieplanning (1p) 
Bedrijfsbureau voert op basis van verkooporderbestand per afdeling rekening 
houdend met capaciteiten (personeelsbestand en machinebestand), de  gegevens 
van de uit te voeren productieorders in het planningsbestand in. 
Productieordernummer, aantal, datum in productie, datum gepland gereed. 
o Werkuitgifte (2p). Bedrijfsbureau maakt productieorder aan op basis van planning 

en werkelijke voortgang en voert de volgende gegevens in het 
productieorderbestand in: 
 Productieordernummer; 
 Afdelingscode; 
 toegestane verbruiken; 
 datum in productie; 
 datum gepland gereed. 

o Afgifte materiaal (1p) 
De medewerkers van de afdeling logistiek raadplegen het productieorderbestand 
en geven de benodigde materialen aan de productiemedewerkers en muteren 
daarbij het voorraadbestand met de volgende gegevens: 
 artikelcode; 
 aantal; 
 productieordernummer; 
 medewerker, afdeling. 

o Uitvoering (2p) 
De medewerkers van de afdeling matrassen, bedden, bedombouw en 
accessoires leggen per productieorder de gewerkte uren in het 
productieorderbestand vast: 
 personeelscode; 
 afdelingscode; 
 productieordernummer; 
 aantal uur. 

De vastlegging van de werkelijke machine-uren komt op basis van automatische 
koppeling tot stand onder verantwoordelijkheid van de financiële administratie. In 
het productieorderbestand worden de volgende gegevens ingevoerd: 
productieordernummer, afdelingscode, machinecode, aantal uur. 
 
Bij voltooiing meldt de chef van de afdeling de productieorder gereed. 
Productieorderbestand: Productieordernummer, datum/tijdstip, code gereed. 

 
o Kwaliteitscontrole (1p) 

De kwaliteitscontroleurs keuren met behulp van de kwaliteitsnormen 
(normenbestand) de gereed gemelde productie en voeren daarbij de volgende 
gegevens in het productieorderbestand in: 
 productieordernummer; 
 kwaliteitscontroleur; 
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 aantal goedgekeurd/ aantal afgekeurd; 
 datum/tijdstip. 

 
Opslag van de eindproducten matrassen, bedbodems, ombouw en kasten en 
accessoires (1p) 

o De magazijnmeester neemt het goedgekeurde eindproduct in ontvangst en 
muteert daarbij het voorraadbestand met de volgende gegevens: 
 Artikelcode; 
 aantal; 
 productieordernummer; 
 datum/tijdstip. 

 
2e De repressieve maatregelen van interne controle waaronder: 

o de verbandscontroles die gelegd kunnen worden tussen de voor de 
informatievoorziening over het productieproces noodzakelijke bestanden; 

 

Antwoord (6p) 

o De verbandscontroles die worden uitgevoerd door de hoofd van de financiële 
administratie of de controller van Lectus BV) zijn (6p): 
 Afboeking voorraadbestand = Opboeking productieorderbestand per fase 

van de productie. 
 Per productieafdeling: Shoptime (personeelsbestand) = Jobtime 

(productieorderbestand) + indirecte uren 
 Per productieafdeling: Normale capaciteit (machinebestand) + 

bezettingsresultaat = Werkelijk aantal machine-uren 
(productieorderbestand) 

 Afboeking productieorderbestand code vorige afdeling = Opboeking 
productieorderbestand code navolgende afdeling + Uitval. 

Afboeking laatste afdeling nodig voor verkooporder = Opboeking voorraadbestand + 
uitval 

 

o de nacalculatie en verschillenanalyse; 

 

 Antwoord (4 p) 

De administratie bepaalt op basis van de vastleggingen in het productieorderbestand 
per afdeling periodiek de werkelijke verbruiken. 

Hoofd administratie bepaalt door middel van de retrograde methode (werkelijke 
productie X  standaard verbruik) de toegestane verbruiken per afdeling.  

Toegestaan – Werkelijk = Efficiencyverschillen per afdeling (2p) 



NIET VERSPREIDEN ONDER STUDENTEN 

©Vereniging Hogescholen OAT 7 juni 2016 Versie 6.1 Pagina 24 van 29 

(Normaal uitval – Werkelijk uitval) X standaardkostprijs = Uitval resultaat per afdeling. 
(1p) 

(W-N) tarief voor constante kosten = bezettingsresultaat voor manuren en machine-
uren per afdeling. (1 p) 

 

 

Vraag 3 VGBA / VIO 20 minuten 

In deel 2 van de casus wordt in aantekening 3 gesproken over de verkoop van een pand van 
Lectus BV aan een andere klant van Accountantskantoor Ypnos: 

Bij de controle van de terreinen en bedrijfsgebouwen is gebleken dat één van de 
gebouwen, die overbodig is geworden bij de verhuizing, vooralsnog niet verkocht is. 
Het gebouw is sterk verouderd en de ligging is weinig aantrekkelijk voor potentiële 
kopers. Een andere klant van Ypnos, Redev BV is gespecialiseerd in de 
herontwikkeling van gedateerd onroerend goed. Redev BV informeert bij Ypnos naar 
het pand van Lectus BV en vraagt of er mogelijkheden zijn het pand te kopen en wat 
de prijs zou moeten zijn die Lectus BV voor het pand zou willen ontvangen. Deze 
prijs, waarvoor Lectus BV het pand zou willen verkopen, is bekend bij de accountant 
van Ypnos (Kees de Jong). 

 
De directie van Redev BV stelt voor dat Ypnos bemiddelt in de verkoop van het pand door 
Lectus BV aan Redev BV. Mocht sprake zijn van een succesvolle bemiddeling dan krijgt 
Ypnos een fee van Redev BV voor de bemiddeling van 0,85% van de aankoopwaarde. 
 

Gevraagd: 

3a Is het volgens de VGBA toelaatbaar dat Ypnos informatie geeft over het pand van 
Lectus BV aan Redev BV? Benoem in uw antwoord de fundamentele beginsel(en) uit 
de HRA die volgens u van toepassing zijn. Geef daarnaast aan van welke 
bedreiging(en) sprake is. 

3b De bemiddeling door Ypnos zou gezien kunnen worden als een vorm van variabele 
beloning. Is het -in het algemeen- toegestaan voor openbaar accountants om een 
variabele beloning te accepteren voor werkzaamheden? Benoem in uw antwoord - 
uitsluitend uitgaande van de VGBA de fundamentele beginsel(en) die volgens u van 
toepassing zijn en van welke bedreiging(en) er sprake is. 

3c De directie van Lectus BV vraagt Ypnos voor de waardering van alle panden zoals in 
de jaarrekening opgenomen vanaf 2016 zelf met een waarderingsvoorstel te komen. 
Welke waarde Ypnos ook voorstelt, Lectus BV zal daar mee instemmen. Hiermee 
geeft Lectus BV uiting aan haar rotsvaste vertrouwen in de professionaliteit en 
betrouwbaarheid van Ypnos als accountant.  
Geef, uitsluitend op basis van de ViO, beargumenteerd aan of Ypnos deze 
adviesopdracht kan aanvaarden, ook als zij tegelijkertijd de wettelijke controle 
uitvoert. 
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Antwoord (15 p) 

3a VGBA: Artikel 16  

De accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het 
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot 
geheimhouding (2p) van die gegevens of inlichtingen,  

Voorts wordt gemeld in art 18 (2p voor verwijzing naar art. 18): 

Artikel 18 De accountant gebruikt vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor 
eigen gewin of het gewin van een derde. 

De informatie die de accountant over het pand heeft mag dus niet gebruikt worden 
voor andere doeleinden dan de jaarrekeningcontrole. De bedreiging die hierbij speelt 
is die van eigen belang (2p): de accountant zal Redev BV willen behouden. Ook 
belangenbehartiging kan worden aangegeven: de accountant gaat teveel het belang 
van Redev BV behartigen waardoor de informatie verstrekt zal gaan worden. 

 

3b Gesproken wordt van een variabele beloning waar de beloning voor de accountant 
afhangt van de uitkomst van het werk van de accountant. Doordat de accountant een 
eigen belang heeft: een zo hoog mogelijke beloning zal de objectiviteit bij de 
uitvoering van de opdracht. 3p 

 

3c De waardebepaling van de panden is een non assurance dienst die de accountant uit 
zal gaan voeren. art 20 1 a van de ViO stelt: 

Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren bij een verantwoordelijke 
entiteit niet zijnde een organisatie van openbaar belang, als de accountantseenheid 
of een ander onderdeel van het netwerk aan die entiteit een non-assurancedienst 
verleent of heeft verleend die van materiële invloed is op het assurance-object en: 

a. subjectief of niet-routinematig is; 

Deze werkzaamheden vallen hieronder omdat bij waardebepaling sprake is van 
subjectiviteit. Voorts zijn de panden van diepgaand belang voor de jaarrekening 
(17.232 t.o.v. balanstotaal 47.615 ) Deze non assurance dienst is dus niet toegestaan 
voor Ypnos als tegelijkertijd de wettelijke controle wordt uitgevoerd (6p). 

 

 

Vraag 4 Winst- en-verliesrekening 15 minuten / 10 punten 

4a De wet- en regelgeving schrijft voor dat middelgrote en grote ondernemingen ten 
aanzien van de verwerking van opbrengsten de informatie over netto-omzet dienen 
te segmenteren. 

1. Op welke twee manieren moet de netto-omzet volgens de wet- en regelgeving 
in de toelichting op de winst- en verliesrekening worden gesegmenteerd? 



NIET VERSPREIDEN ONDER STUDENTEN 

©Vereniging Hogescholen OAT 7 juni 2016 Versie 6.1 Pagina 26 van 29 

2. Beargumenteer of Lectus BV in de jaarrekening 2015 op grond van wet- en 
regelgeving aan de eis van segmentatie van de netto-omzet voldoet. 

 

4b Geef een verklaring voor het feit dat de personeelskosten van Lectus BV in de 
toelichting op de winst- en verliesrekening hoger zijn dan de Operationele 
bedrijfskosten waarop de toelichting betrekking heeft. 

 

Antwoorden 10 punten: 

4a 1. In de toelichting dient gesegmenteerde informatie over de netto-omzet te zijn 
opgenomen indien: 

1. werkzaamheden in verschillende bedrijfstakken hebben bijgedragen aan de 
netto-omzet (2p) 

2. goederen en diensten zijn geleverd in verschillende gebieden (regio’s) (2p) 

(Zie par 26.6 HEV 2015) 

2. Lectus B.V. heeft in de toelichting op de winst- en-verliesrekening gesegmenteerde 
informatie verstrekt over de verschillende gebieden (regio’s) waarin de goederen zijn 
geleverd (1p). Er is geen aanvullende informatie opgenomen over verschillende 
bedrijfstakken omdat de producten van Lectus B.V. behoren tot één bedrijfstak (1p). 
Lectus B.V. voldoet hiermee aan de eisen van wet- en regelgeving (1p). (zie par 26.6 
HEV 2015) 

 

4b De winst- en verliesrekening van Lectus B.V. is opgesteld conform de functionele 
indeling. Daarbij worden de lasten gerubriceerd naar functie, zoals verkoopkosten en 
algemene bedrijfskosten (1p). Kostensoorten (bijvoorbeeld lonen en salarissen) 
worden hierbij verdeeld over de relevante functionele gebieden. De jaarrekening moet 
informatie bevatten over de hoogte van de lonen en salarissen, de pensioenlasten en 
de overige sociale lasten (1p). Omdat deze informatie bij Lectus B.V. is opgenomen 
in de toelichting op de Operationele bedrijfskosten, maar de lasten ook zijn 
opgenomen in andere posten van de winst- en-verliesrekening is het bedrag van de 
personeelskosten hoger (1p) (zie par 23.4.3 en par 23.5 HEV 2015) 

 

 

Vraag 5 Roulatie 10 minuten 

Uit de controle van de jaarrekening 2015 van Lectus is de volgende aantekening gekomen 
(zie casus deel 2 aantekening 1): 

Een stagiaire HBO Accountancy van Ypnos, die meewerkt in het controleteam heeft 
vastgesteld dat Ypnos al vijftien jaar de controlerend accountant is van Lectus BV. In 
zijn aantekeningen meldt hij dan ook dat Ypnos afscheid zou moeten nemen van 
Lectus als klant, omdat de regels nu eenmaal voorschrijven dat eenmaal per zeven 
jaar van accountantsorganisatie gewisseld dient te worden. 
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Gevraagd 

Heeft de stagiaire gelijk in zijn veronderstelling dat Ypnos de jaarrekening niet meer zou 
mogen controleren in het kader van de verplichte roulatie? Beargumenteer uw antwoord 
vanuit de van toepassing zijnde regelgeving. 

 

Antwoord (7p) 

Lectus is geen OOB klant en daarvoor geldt de cooldown periode niet van 2 jaar na 
zeven dus geen acht) jaar aaneengesloten bij de controle betrokken te zijn geweest 
als key partner 4p. art 29 ViO  

Wel stelt art 28 ViO dat: 

Na een periode van zeven aaneengesloten jaren betrokkenheid van een key 
assurance-partner of een ander senior lid bij een assurance-opdracht voor dezelfde 
verantwoordelijke partij, zonder dat sprake is van een bedreiging als bedoeld in het 
eerste lid, onderbouwt de eindverantwoordelijke accountant jaarlijks het ontbreken 
van een dergelijke bedreiging door: a. gemotiveerd vast te leggen dat de duur van de 
betrokkenheid in de gegeven omstandigheden geen bedreiging vormt voor de 
onafhankelijkheid; b. van een door de accountantseenheid aangewezen functionaris 
die niet betrokken is bij dienstverlening aan de verantwoordelijke partij, schriftelijke 
goedkeuring van deze vastlegging te verkrijgen; c. deze vastlegging en de 
schriftelijke goedkeuring in het assurance-dossier op te nemen  

Dit artikel geldt voor niet OOB controles en is hier van toepassing. Dit betekent dus 
dat Ypnos jaarlijks moet bezien of de bedreiging nog steeds ‘ontbreekt’ (3p bij 
volledig antwoord. Bij alleen noemen niet van toepassing zijn OOB regime: 2p). 

 

Vraag 6 Kasstroomoverzicht 15 minuten 

in de jaarrekening van Lectus BV ontbreekt een kasstroomoverzicht. Ga bij de 
beantwoording van de vraag uit van de indirecte methode voor kasstromen uit operationele 
activiteiten. 

Gevraagd 

Stel een overzicht op van kasstromen uit operationele activiteiten, met een afzonderlijke 
tussentelling voor bedrijfsoperaties. 

 

Antwoorden (10p) 

 Bedrijfsresultaat  (1.946) 

Opbrengsten die geen ontvangsten zijn: 

• Vrijval latente bel. Vordering  192 (2p) 
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Kosten die geen uitgaven zijn: 

• Mutatie voorzieningen (6)  (1p) 
• Afschrijvingen 3.291  (1p) 

  3.285 

Mutatie werkkapitaal: 

• Voorraden 761  (1p) 
• Vorderingen 929  (1p) 
• Kortlopende schulden 

(excl. Aflossingstermijn) (2.277)  (2p) 

     587 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  944 

• Rentebaten en –lasten  (923) (1p) 
• Belasting over de winst    1.268  (1p) 

Operationele kasstroom  1.289 

 
 
Vraag 7 Grond- en hulpstoffen 20 minuten 

Beschrijf gestructureerd hoe de accountant de post Grond- en hulpstoffen, zoals opgenomen 
onder de balanspost Voorraden controleert? Schenk in uw antwoord mede aandacht aan 
goederen in consignatie, zie daartoe hetgeen hierover is vermeld in paragraaf 1.4.4. Inkoop 
van de casus. Beperk uw antwoord volgens onderstaande indeling: 

a doelstelling; 

b cijferbeoordeling; 

c overige gegevensgerichte controles, waaronder verbandscontroles. 

 

Antwoord (12p) 

a Doelstelling (2p) 

Vaststellen Bestaan Waardering en Eigendom (consignatie). 

Indien alleen juistheid genoemd slechts 1 punt. 

 

b Cijferanalyse (3p) 

De accountant sluit de gebruikte cijfers aan op de financiële administratie 

De accountant vergelijkt rondom de voorraad de cijfers in relatie tot de begroting en 
voorgaande jaren. Speciaal let de accountant daarbij op: 

• Ouderdom voorraden (omloopsnelheid) 
• Voorraadverschillen t.o.v. voorgaande periodes 
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• Omvang consignatievoorraad t.o.v. eigen voorraad. 

De uitkomsten van de cijferanalyse zijn mede richtinggevend voor de verdere controle. 

 

c Overige gegevensgerichte controles, waaronder verbandscontroles (7p) 

 

Ten aanzien van Bestaan 2p: 

• Doornemen inventarisatieverslagen door het jaar heen en analyse van de 
voorraadverschillen door de administratie. Daarbij specifieke aandacht voor 
vaststellen eigendom aan de hand van inkopen in relatie tot de gesloten contracten. 

• Bijwonen van enkele partieel roulerende inventarisaties. Bij grote voorraadverschillen 
integrale aan het einde van het boekjaar door Ypnos. 

Ten aanzien van Waardering: 2p 

Voorraden met een hoge voorraadomvang en lage omloopsnelheid beoordelen op 
waardering door factuurprijs met huidige prijs te vergelijken en niet muterende voorraden 
op courantie a.d.h.v. inventarisatieverslagen. 

Ten aanzien van Eigendom 2p 

• Vaststellen aan de hand van contracten en voorraadlijst dat goederen die zijn 
geleverd in consignatie niet tot waardering op de balans hebben geleid. 

• Vaststellen middels saldobevestiging van enkele grote leveranciers dat en hoeveel 
goederen in consignatie op het einde van het boekjaar zijn uitgegeven. Voorts 
vaststellen dat deze goederen niet in de balanspost zijn opgenomen. 

Verbandscontroles 1p: 

• Beginvoorraad = (inventarisatie 31/12 voorgaand boekjaar) in €. 
• Inkopen eigen rekening = gefactureerde inkopen volgens opboeking crediteuren in € 

= opboeking voorraad in VVP + / - prijsverschillen bij inkoop. 
• Afboeking voorraad tegen VVP = opboeking productiebestand tegen VVP. 
• Afboeking voorraad in consignatie (geen eigendom)= opboeking crediteuren 

consignatie-leveranciers in €. 

 
 
EINDE MIDDAGZITTING 
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