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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen en antwoorden 
 

Rekkol Holding BV 
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Toegestane literatuur: 
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WWFT (mits ingebonden of in mapje) 
 
Ochtend: tijdsindicatie in minuten per vraag en punten 
vraag 1 20   
vraag 2 25  
vraag 3 35  
vraag 4 50  
vraag 5 20 
          150  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse 20 minuten  
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2015 van 
Rekkol Holding BV: 
1a Schulden aan handelscrediteuren 
1b Herstructureringslasten 
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 
- de grootte van de post, 
- de kenmerken van de post en 
- de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 
 
 
Antwoord 14 punten 

Handelscrediteuren Herstructureringslasten 
Grootte: (1p) 
Bedragen x  1.000 

De post is 9,7 % van het 
balanstotaal en 18,5% van het eigen 
vermogen. Het totaalbedrag is van 
diepgaande invloed.  

Grootte (1p) 
Bedragen x  1.000 

De lasten zijn gedaald van €  21.500 
naar € 0. Het bedrag, zoals 
opgenomen is in de jaarrekening, is 
niet materieel. Echter gegeven, alle 
informatie in de jaarrekening zou je 
minimaal een materieel bedrag 
verwachten. 

Over 2014 was het bedrag is 34% 
van het resultaat na belastingen, 3% 
van het bruto omzetresultaat en 4% 
van het eigen vermogen.  

De aard van de post en de mutatie 
van het bedrag eisen in de gegeven 
omstandigheden (daling omzet, 
internetconcurrenten, nieuwe ketens 
met lage prijzen) de bijzondere 
aandacht van de accountant. (1 
punt) 

Kenmerken (3p) 
Schulden zijn gestegen van € 85.467 
naar € 90.365. Dat is een stijging 
van € 4.898 (5,7%).  

Kenmerken (3p) 
Uit de casus blijkt dat de 
aandeelhouders bereid zijn € 
50.000.000 beschikbaar te stellen. 
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.De kostprijs van de omzet is 
gedaald van € 1.810.589 naar € 
1.730.353. Dat is een daling van € 
80.236 ofwel 4,4%. Een daling van 
crediteuren is dan ook te 
verwachten. De vraag is nu of alle 
schulden aan crediteuren wel zijn 
geboekt. In de tekst staat dat: het 
komt voor dat crediteuren pas 
betaald worden als het is verkocht! 
Zijn deze geboekt? Er is derhalve 
sprake van een volledigheids-issue. 

Zijn de inkopen in vreemde valuta 
goed verwerkt? 

Dit blijkt echter niet uit de 
jaarrekening. 

Het bedrag voor 
herstructureringskosten is op de 
resultatenrekening nul. De 
voorziening voor herstructurering 
was € 27.383 en is gedaald naar € 
26.284. In 2015 heeft er een dotatie 
en onttrekking plaats gevonden van 
respectievelijk € 8.563 en € 9.662. 
Deze dotatie blijkt niet uit de winst- 
en verliesrekening. Vraag: hoe staat 
het met de plannen van de 
herstructurering? Waarom is dit nog 
niet gerealiseerd? In hoeverre is er 
overlap met de plannen om in 2016 
de problemen structureel aan te 
pakken? 

Controleaspecten (3p).  
Zijn de schulden aan 
handelscrediteuren volledig 
geboekt? Aandacht voor de 
omrekening van vreemde valuta en 
schulden die pas betaald worden als 
de goederen zijn verkocht. 

Presentatie en toelichting. 

Controleaspecten (3p) 
Is de voorziening voor 
herstructurering toereikend? Zijn de 
kosten voor herstructurering wel 
volledig verantwoord?  

Presentatie en toelichting. 

 
Vraag 2 Risicoanalyse 25 minuten  
 
2a Noem vier risico’s die de accountant betrekt in het opstellen van zijn controleplan 

ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2015 van Rekkol Holding BV. Maak 
hiertoe gebruik van de casustekst, exclusief deel 2. U dient uw risico’s te 
spreiden over de posten en toelichtingen (beweringen) zoals die voorkomen in de 
jaarrekening. 

  
 
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 
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2c Geef voor 1 risico, uit vraag 2a, gemotiveerd aan waarom het een significant 
risico is 

 
Antwoord  
Als risico’s niet gespreid zijn over meerdere posten dan 1 risico per proces of 

post beoordelen. (18 punten) 
Nr. A 

Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

1 Inkoop in vreemde 
valuta. Bij inkoop en 
levering worden de 
voorraden en 
crediteuren geboekt 
tegen de dan geldende 
koers. Op balansdatum 
kan de koers gewijzigd 
zijn. Als de crediteur 
nog niet is betaald zal 
bij een stijging van de 
koers de schuld 
onvolledig zijn 
verantwoord. Bij daling 
van de koers zal de 
voorraad waardering 
niet juist zijn. 

 

Preventief 

Richtlijnen van de 
directie (Raad van 
Bestuur) over 
valutabeleid: het boeken 
tegen de dan geldende 
vreemde valutakoers en 
op balansdatum de 
gebruikte vreemde 
valutakoers controleren 
of deze juist is. 

Functiescheiding: Inkoop 
legt de inkopen vast in 
contracten, administratie 
is verantwoordelijk voor 
het registeren van de 
schulden.  

Er moet een 
betrouwbare valuta-
administratie zijn die 
inzicht geeft in de 
valutapositie per valuta. 

 

Automatisering 

Hoofd Automatisering 
test de werking van de 
programmatuur. 
Testresultaten 

1 risico 
wordt 
gevraagd. 
Enkele 
voor-
beelden 
zijn 
ingevuld. 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

documenteren en 
rapporteren aan Directie 
en Finance en control. 

Dagelijks worden de 
valutakoersen ingevoerd 
door een medewerker 
van Finance & control 
(met behulp van een 
geprogrammeerde 
koppeling aan het bank-
valutabestand) en de 
programmatuur rekent 
dit om naar Euro’s.  

Logfile om vast te stellen 
dat er geen 
ongeautoriseerde 
wijzigingen zijn 
doorgevoerd m.b.t. de 
koersen. 

Repressief 

HA (Finance & control) 
controleert op 
balansdatum de juistheid 
van de gehanteerde 
koersen. 

2 Inkoop partij goedkope 
(seizoen) artikelen. 

Een partij kan 
tegenvallen en is 
onverkoopbaar in eigen 
winkels. Het risico is dat 
een dergelijke partij te 
hoog is gewaardeerd. 

Preventief 

Richtlijnen van de 
directie omtrent 
assortiment en minimale 
kwaliteitseisen van een 
partij. 

Inkoper dient de 
kwantiteit en kwaliteit die 

Significant 
omdat het 
lastig is te 
schatten 
wat de 
waarde is, 
subjectief. 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

Überhaupt is bij fast 
moving consumer 
goods de waardering 
een issue: vandaag een 
hype…, morgen 
ouderwets…. -> risico: 
incourantheid voorraad. 
Voorraad te hoog 
gewaardeerd. 
Voorziening voor 
incourantheid 
ontoereikend.  

 

hij verwacht vast te 
leggen en tegen welke 
prijs de inkoper denkt dat 
de partij doorverkocht 
kan worden. 

FS: directie bepaalt de 
richtlijnen, inkoper koopt 
in volgens richtlijnen, 
magazijn legt ontvangst 
vast en keurt, 
administratie registreert 
en HA bepaalt 
inkoopresultaat. 

Repressief 

HA controleert de 
naleving van de 
richtlijnen. HA 
rapporteert per partij en 
per inkoper de 
inkoopresultaten. 

Omloopsnelheid 
voorraad als indicator 
voor de waardering.  

3 Inkoop doorlopende 
artikelen  

Contracten worden 
gesloten en leveranciers 
raadplegen ERP 
voorraadbestand en 
leveren indien nodig 

Het risico is dat Rekkol 
niet alle 
inkoopverplichtingen 

Preventief 

Richtlijnen over het 
sluiten van 
inkoopcontracten: wie 
mag deze sluiten, 
voorwaarden, verwerken 
in inkoopbestand 

FS: directeur bepaalt 
richtlijnen, hoofd Inkoop 
voert gegevens in 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

kent op balansdatum  

Zijn de materiële niet uit 
de balans blijkende 
verplichtingen juist 
verwerkt in de 
toelichting 

inkoopcontractenbestand 
en HA controleert de 
invoer in inkoopbestand 

Repressief 

HA controleert naleving 
richtlijnen en bepaalt met 
het inkoopcontracten- 
bestand de niet uit de 
balans blijkende 
verplichtingen 

Registratie potentiële 
levering door leverancier 
in inkoopbestand van 
Rekkol 

4 Korting bij verkoop 
gegeven door filiaal-
managers 

Producten worden 
verkocht zonder korting. 
In de administratie 
worden deze 
verantwoord als 
verkocht met korting. 
Risico: omzet 
onvolledig.  

Met dit geld kunnen 
bijvoorbeeld de lonen 
worden, zonder diverse 
inhoudingen, uitbetaald 
waardoor de schulden 
uit hoofde van sociale 
premies en 
loonbelasting onvolledig 

Preventief 

Richtlijnen: directie legt 
vast wanneer en wie de 
korting mag bepalen.  

FS: directie bepaalt 
richtlijn, filiaal- manager 
geeft korting, 
kassamedewerker rekent 
af, automatisering test 
werking programmatuur 
(scannen barcode en de 
daaraan gekoppelde 
prijs en eventueel 
korting) 

Repressief 

HA controleert het 
naleven van de 
richtlijnen inzake 

Fraude 

Filiaal 
managers 
willen 
geld ter 
beschik-
king 
krijgen 
voor 
andere 
doelen. 

Opzet, 
misleiding 
en 
wederrec
htelijkheid
. 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

is op balansdatum. kortingen 

HA beoordeelt per 
filiaalmanager en in 
vergelijking met andere 
filiaal-managers de 
gegeven kortingen en 
controleert of de vereiste 
gemiddelde marges wel 
worden gerealiseerd 

5 Contant geld 

In de winkels en met 
opkopers wordt contant 
afgerekend. 

 

Risico is slepen  

Ontvangen gelden 
worden te laat 
verantwoord. 

Preventief 

Richtlijnen over de 
kasprocedure (dagelijks 
tellen) en het storten op 
de bankrekening van het 
geld 

FS: richtlijnen opgesteld 
door directie 

Filiaalmanager of hoofd 
inkoper ( bij afgekeurde 
partijen) geeft dagelijks 
het contante geld af aan 
de waarde transporteur  

Administratie registreert 
bedragen uit de kas en 
gestorte bedragen op 
bankrekening 

Repressief 

HA legt verband tussen 
afname kas is toename 
bank en beoordeelt de 
datum van de afboeking 
kas en bijboeking bank. 
HA beoordeelt de 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

rekening kruisposten; 
grootte en hoeveel 
dagen is geld onderweg 
van de kas naar de 
bankrekening 

6 Korting bij verkoop op 
basis van spaarpunten 

Producten worden 
verkocht zonder korting. 
In de administratie 
worden deze 
verantwoord als 
verkocht met korting. 
Risico: omzet onvolledig 

 

Richtlijnen: directie legt 
vast wanneer en wie de 
spaarpunten krijgt en 
hoeveel korting dat 
oplevert, alsmede over 
het innemen en ongeldig 
maken van de 
spaarkaarten 

 

FS: directie bepaalt 
richtlijnen, 
kassamedewerker rekent 
af en neemt de 
spaarkaart in die 
ongeldig wordt gemaakt, 
automatisering test 
werking programmatuur 
(scannen barcode en de 
daaraan gekoppelde 
prijs en eventueel 
korting) 

Repressief 

Geprogrammeerde 
controle op hoeveel 
korting er per klant en 
per kassamedewerker 
wordt verstrekt. Grote 
bedragen signaleren en 
rapporteren aan hoofd 

Complexi-
teit 

Door een 
fout is er 
teveel 
omzet 
geboekt 
terwijl er 
nog een 
verplich-
ting is 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

verkoop. 

HA controleert het 
naleven van de 
richtlijnen 

HA legt verband tussen 
de gegeven korting op 
basis van spaarkaarten 
en de ingenomen 
ongeldig gemaakte 
kaarten 

HA legt verband tussen 
omzet en verstrekte 
spaarpunten per filiaal 

HA beoordeelt per 
filiaalmanager en in 
vergelijking met anderen 
de gegeven kortingen  

7 Personeel waarvan veel 
part-time in dienst zijn 

Het gehele proces van 
bruto netto berekening 
is complex. Zeker als er 
spraken is van veel 
part-timers. Het risico is 
dat schulden uit hoofde 
van loonbelasting en 
sociale premies 
onvolledig zijn op 
balansdatum 

 

Risico: dead man on the 
payroll. Salarissen 
worden uitbetaald aan 

Richtlijnen over 
(identiteit) controles en 
registraties inzake 
personeels- 
aangelegenheden 

FS: directie bepaalt de 
richtlijnen, HR sluit 
arbeidsovereenkomsten 

Salarisadministratie doet 
administratie,  

HA controleert juistheid 
inhoudings-percentages 

Automatisering: test 
werking programmatuur: 
berekening bruto netto 

Complexi-
teit 

Door een 
fout zijn 
de 
schulden 
onvolledig 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

medewerkers die 
zogezegd bij het bedrijf 
werken. Medewerkers 
bestaan niet. Kosten 
onjuist 

Uren zijn variabel: 
onterecht worden er 
teveel uren 
verantwoord. De kosten 
zijn dan onjuist. De 
teveel uren worden niet 
uitbetaald aan de 
werknemers maar 
gebruikt voor andere 
doelen 

traject 

 

Repressief 

HA rekent aantal 
salarisstroken na en stelt 
vast de juistheid van de 
inhoudings-percentages 

HA: legt verband tussen 
geplande inzet 
medewerkers en 
werkelijke inzet  

 

HA legt verband tussen 
uitbetaald loon en 
werknemers met wie een 
arbeidscontract is 
gesloten 

HA legt verbant tussen 
medewerkers met wie 
een arbeidscontract 
gesloten is en 
medewerkers die 
ingepland worden voor 
arbeid 

 

8 De voorraad kan te 
hoog zijn gewaardeerd. 
incourante voorraad, 
dubbeltelingen (centrale 
warehouse en filiaal), 
diefstal, goederen van 
een derde 

Preventief 

Richtlijnen over het 
registreren met barcodes 
per soort, het 
inventariseren en het 
waarderen 

FS: directie bepaalt 

Complexi-
teit of 
fraude 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

Het betreft het risico van 
waardering, bestaan, 
eigendom en 
presentatie 

richtlijnen, inkoop koopt 
in, centraal warehouse 
ontvangt, filiaalmanager 
ontvangt, verkoper 
verkoopt, administratie 
registreert de voorraad, 
HA controleert door 
verbanden te leggen 

Automatisering: test 
werking programmatuur: 
wie de bestanden mag 
raadplegen en wie mag 
muteren, de koppeling 
van prijs met barcode, 
afboeken bij ouderdom 

Repressief 

Magazijnmeester en 
filiaalmanagers tellen de 
voorraad waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. 

HA controleert de 
tellingen. Beoordelen 
van de telprocedures, 
aantallen zowel van 
warehouse naar 
grootboek als andersom 

Controle of er geen 
artikelen zijn die niet tot 
het assortiment behoren, 
controle op courantheid 
artikelen 

 

9 Mogelijk sluiten filialen Reorganisatieplan Plan Subjectivi-
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

Risico: niet toereikende 
reorganisatie-
voorziening 

Directie zal richtlijnen 
opstellen over het al dan 
niet starten en 
continueren van filialen 

HA zal beoordelen de 
berekening en de 
onderbouwing van de 
reorganisatievoorziening 

teit 

Lastig in 
te 
schatten 
hoeveel 
geld er 
nodig is 
voor de 
reorgani-
satie 

10 Garantie voorziening 
daalt met 7,6 miljoen 
Euro gegeven omzet 
een erg forse daling. 
Risico op onvolledige 
weergave 
verplichtingen/ontoereik
endheid voorziening. 

Directie zal richtlijnen 
opstellen over de 
garanties die gegeven 
worden 

FS: directie bepaalt de 
richtlijnen, HA controleert 
naleving, filiaalmanagers 
voeren richtlijn uit 

HA zal beoordelen de 
berekening en de 
onderbouwing van de 
garantievoorziening 

Subjectivi-
teit 

11 50 miljoen Euro 
herstructurering: niet uit 
de balans blijkende 
verplichting?  risico 
op onvolledige opname 
in jaarrekening 

 

Of is die 50 miljoen 
(deels) een vordering op 
de aandeelhouders? 

Raad van Bestuur zal 
richtlijnen opstellen over 
de herstructurering 

 

FS: Bestuur bepaalt 
richtlijnen, HA controleert 
naleving,  

HA zal nagaan of de 
toelichting conform BW2 
titel 9 is 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

12 Veel diefstal: risico op 
bestaan voorraad. 

Richtlijn opstellen over 
frequentie 
inventariseren. 

Norm opstellen voor 
verwacht %. 

Op balansmoment 
voorraadverschillen 
analyseren door HA, 
resultaten rapporteren 
aan directie en afboeken 
na autorisatie directie 

 

13 Frequente 
prijswijzigingen: 
verschuivingsgevaar in 
de omzet van hoge 
prijzen naar lage 
(verantwoorde) prijzen. 
Risico: volledigheid 
omzet 

Change management: 
werken de 
geprogrammeerde 
controls continu en zijn 
wijzigingen in de 
programmatuur 
gedocumenteerd en 
geautoriseerd 

FS: verkoop en 
hoofdkantoor die prijzen 
invoert en bepalen 

HA controleert naleving 
richtlijnen over prijzen en 
wijzigingen daarvan 

HA controleert 
autorisatie van 
wijzigingen 

HA controleert dat de 
programmatuur het 
afdwingt dat alleen 
daartoe geautoriseerde 
medewerkers prijzen 
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Nr. A 
Risico: 2p per goed 
risico 

B 
IB Maatregelen: 
P: preventief, R: 
repressief  
2p per goed risico 

C 
2p totaal 

kunnen wijzigen. 

14 Waardering webwinkel: 
gezien late tijdstip is het 
nog maar de vraag of 
online van de grond 
komt. Waardering 
activering webwinkel. 

Richtlijnen over het 
activeren van uitgaven. 

FS: directie bepaalt 
richtlijnen en HA 
controleert 

HA controleert de 
berekening en 
onderbouwing van de 
waardering. Zijn de 
uitgangspunten voor de 
waardering 
aanvaardbaar 

Subjectivi-
teit 

 

2c significant risico. 2 punten Meerdere antwoorden mogelijk  

• het risico een frauderisico betreft. Als motivatie moet hierbij dat het gaat om 
opzettelijkheid, misleiding en onwettig handelen; 

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

• de complexiteit van transacties; 
• het risico verband houdt met significante transacties met verbonden partijen; 
• de mate van subjectiviteit bij het waarderen van financiële informatie met 

betrekking tot het risico, vooral als de waardering veel onzekerheid inhoudt;  
• het risico verband houdt met significante transacties die buiten het kader van de 

normale bedrijfsvoering van de entiteit vallen of die anderszins ongebruikelijk 
lijken. 

 
Vraag 3 Inkoopproces (35 minuten) 
Beantwoord voor het inkoopproces bij Toys BV de volgende sub-vragen.  
a. Welke informatiebehoeften heeft de directie van Toys BV ten aanzien van het 
inkoopproces?  
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De Directie heeft de volgende informatiebehoeften ten aanzien van het inkoopproces: (3 
punten; 1 punt per item) 

• Inkoopkosten per artikelgroep in relatie tot begroting en de vorige periode 
(doelstelling 8 % reductie) 

• Inkoopresultaten op partijen speelgoed per inkoper 
• Percentage inkooporders op tijd geleverd per (grote) leverancier en in totaal 
• Valuta- positie en resultaten op US-dollars ten opzichte van het inkoopbedrag in 

euro ‘s. 
• Lopende inkoopcontractposities / uitstaande bestellingen ten opzichte van 

begroot 
• Leverbetrouwbaarheid van de leveranciers ten opzichte van de contractuele 

afspraken. 
 

NB Als een kandidaat alleen gegevenselementen noemt mogen geen punten worden 
toegekend. 
 
b. Geef een procesbeschrijving voor het inkoopproces bij Toys BV. Maak daarbij 
onderscheid tussen de inkoop van het vaste basisassortiment speelgoed en de inkoop 
van partijen speelgoed. Laat hierbij duidelijk zien wie welke gegevens op welk formulier 
of in welk bestand vastlegt. Besteed ook aandacht aan mogelijke applicationcontrols in 
het proces. 
Besteed daarbij uitsluitend aandacht aan de volgende processtappen: 
- Assortimentsbepaling 
- Leveranciersselectie en afsluiten contracten 
- Afroep 
- Ontvangst van de goederen 
- Sorteren 
- Opslag 
- Bepalen van het inkoopresultaat 
- Factuurcontrole 

Uitwerking (21 punten) 
 
Assortimentsbepaling (3 punten) 
 
Inkoop basis assortiment.  
Op basis van leveranciersevaluaties (leveranciersbestand), verkoopcijfers 
(verkoopbestand) en modeontwikkelingen en andere trends doet de inkoper in overleg 
met de afdeling verkoop een voorstel tot wijziging in het basis assortiment. De directie 
autoriseert dit voornemen. Keuzes worden vastgelegd in het leveranciersbestand. 
Invoercontrole bijvoorbeeld door invulling vaste velden en geprogrammeerde controle 
op al bestaan van de artikelcodes. 
 
Inkoop van partijen 
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De inkopers van speelgoed bezoeken speelgoedbeurzen en krijgen aanbiedingen van 
fabrikanten. De inkopers leggen de aanbiedingen vast in het inkooppartijbestand. 
Invoercontrole door gebruik maken van verplicht in te vullen velden. 
 
Leveranciersselectie en afsluiten van contracten vaste basisassortiment (3 
punten) 
Bij een aantal speelgoed leveranciers zal het hoofd inkoop offertes opvragen. De 
gegevens met betrekking tot de offerteaanvraag legt hij vast in het offertebestand. Het 
offertebestand bevat onder meer de volgende gegevens: offertenummer, 
leveranciersnummer of n.a.w. leverancier, soort speelgoed, hoeveelheid in te kopen, 
termijn waarbinnen de leverancier zijn offerte moet hebben ingezonden. 
De offertes worden in gesloten enveloppes op het directiesecretariaat bewaard tot de 
“fatale datum”. De ontvangst van de door mogelijke leveranciers uitgebrachte offertes 
dient in het offertebestand te worden vastgelegd door het directiesecretariaat. 
 
Afsluiten contract vaste leveranciers  
De door potentiële leveranciers uitgebrachte offertes worden in het bijzijn van hoofd 
Inkoop, Verkoop geopend. Op basis van te voren bepaalde criteria (waaronder prijs en 
kwaliteit) wordt een keuze gemaakt. Deze keuze wordt door een medewerker van de 
afdeling inkoop vastgelegd in het offertebestand. Met de geselecteerde leverancier 
wordt door hoofd Inkoop een contract afgesloten conform de uitgebrachte offerte. De 
directie zal gevraagd worden om dit contract te ondertekenen. Een medewerker van de 
afdeling inkoop voert de gegevens van dit getekende contract in het 
inkoopcontractbestand in. Gegevens die zijn opgenomen: contractnummer, naam en 
adres leverancier, rekeningnummer, prijscondities, overeengekomen kwaliteit en 
leveringscondities, af te nemen hoeveelheid (bij afnamecontracten), valuta. Een 
medewerker van de financiële administratie controleert of deze invoer juist en volledig is 
geweest (zogenaamde invoercontrole). Daartoe vergelijkt hij de kopie van het contract 
met een uitdraai van het betreffende contract uit het inkoopcontractbestand. Hoofd 
financiële administratie controleert tevens of de inkooprichtlijnen van de directie zijn 
nageleefd. 
 
Leveranciersselectie en afsluiten contract van de partijen (3 punten) 
 
Inkoop van partijen  
De Inkopen maakt een keuze op basis van richtlijnen van de directie inzake kwaliteit en 
prijs. 
De inkoper legt via zijn computerdevice contact met de ERP-omgeving van Rekkol. 
De inkoper legt zijn verwachting vast ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de 
betreffende partij in een inkooppartijbestand (partijnummer, omschrijving, verwachte 
hoeveelheid, verwachte kwaliteit, verwachte opbrengst).  
Het hoofd inkoop autoriseert deze inkoop. De inkoper sluit het inkoopcontract.  
Een medewerker van de financiële administratie controleert of de invoer juist en volledig 
is geweest (zogenaamde invoercontrole op het inkooppartijbestand, deels 
geprogrammeerd; zijn alle velden ingevuld; redelijkheidscontrole; bestaanbaarheid). Hij 
vergelijkt het contract met een uitdraai uit het inkooppartijbestand. Gecontroleerd wordt 
of de inkoop-richtlijnen zijn nageleefd. 
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Afroep (2 punten) 
 
De afdeling Distributie & logistiek raadpleegt het voorraadbestand en artikelbestand in 
de winkels. Op basis van de afgesloten inkoopcontracten en de verkoopverwachtingen 
(verkoopbegroting) plaatst de medewerker van de afdeling inkooporders bij de 
leveranciers. Vaste Leveranciers kunnen ook zelfstandig inloggen in op het 
voorraadbestand door middel van de hun ter beschikking gestelde username en 
password. Zij doen een bestelvoorstel aan de afdeling planning waarna deze bij 
akkoord het inkooporderbestand muteert. 
Het inkooporderbestand wordt gemuteerd met de volgende gegevens: 

• Inkoopordernummer (partijnummer) 
• Aantal 
• Artikelcode 
• Inkoopcontractnummer 
• Datum en tijdstip van plaatsen 

 
Ontvangst van de goederen (2 punten)  
De Warehousemedewerker zal bij de ontvangst van de goederen het 
inkooporderbestand raadplegen om vast te stellen dat de goederen inderdaad besteld 
zijn en de hoeveelheid en kwaliteit van de ontvangen goederen overeenkomen met de 
inkooporder.  
Indien dit het geval is zal de Warehousemedewerker van deze ontvangst de volgende 
gegevens vastleggen in het voorraadbestand: inkoopordernummer, artikelcode, aantal, 
datum, tijdstip. De programmatuur dwingt af het gebruik van vaste velden en formats en 
dat alle velden worden ingevuld. 
De ontvangst van de ongesorteerde partijen wordt vastgelegd in het 
inkooppartijbestand. 
 
Sorteren ( 1 punt) 
De sorteerafdeling sorteert de partijen speelgoed conform de richtlijnen van de directie 
en legt de volgende gegevens vast in het sorteerbestand/Inkoopbestand: 
- Partijnummer 
- Werkelijke hoeveelheid per soort 
- Werkelijke kwaliteit per soort 
 
Opslag (1 punt) 
De warehousemedewerker neemt de goedgekeurde en gesorteerde artikelen in 
ontvangst en muteert het voorraadbestand met de volgende gegevens: 
Inkooppartijnummer, aantal door hem vastgesteld, artikelcode door hem vastgesteld, 
datum en tijdstip van ontvangst. 
 
Bepalen inkoopresultaat (3 punten)  
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De administratie berekent het inkoopresultaat per partij door het verschil te nemen 
tussen de verwachting volgens het inkooprapport en de werkelijke hoeveelheid en 
kwaliteit volgens het keuringsrapport. 
 
Factuurcontrole (3 punten) 
De crediteurenadministratie controleert de van vaste leveranciers ontvangen facturen 
door de prijs te controleren aan de hand van het inkoopcontractenbestand en het aantal 
aan de hand van de afroep door de Distributie & logistiek (inkooporderbestand) en de 
ontvangst in het Magazijn / Warehouse (voorraadbestand).  
De factuur voor partijen speelgoed wordt gecontroleerd, voor wat betreft het bedrag, 
met de geautoriseerde inkooprapportage en vervolgens met de ontvangstmelding door 
de ontvangstafdeling.  
Goedgekeurde facturen worden opgenomen in crediteurenbestand met datum van 
betaalbaarstelling (statuscode verandering: ontvangen en goedgekeurd). 
 
Vraag 4     Capita selecta 50 minuten  

Immateriële vaste activa 
De post immateriële vaste activa heeft voornamelijk betrekking op software/licenties en 
websites. De verwachte economische levensduur is door Rekkol Holding BV gesteld op 
5 jaar. 

Vraag 4a  
Geef de criteria die zijn opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in 
verband met het activeren van immateriële vaste activa. Geef twee algemene criteria en 
daarnaast drie specifieke criteria voor het activeren van intern vervaardigde immateriële 
vaste activa zoals websitekosten. 
Een immaterieel vast actief dient in de balans te worden opgenomen, indien (RJ 
210.201): 
- Het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die het actief in zich 

bergt, zullen toekomen aan de rechtspersoon; en 
- De kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld (1punt voor twee 

criteria). 

Voor intern vervaardigde immateriële vaste activa is activering uitsluitend toegestaan, 
maar eveneens verplicht, indien de onderneming alle navolgende punten kan aantonen 
(RJ 210.224): 
- De technische uitvoerbaarheid om het immaterieel vast actief te voltooien, zodat het 

beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop; 
- De intentie om het immaterieel vast actief te voltooien en het te gebruiken of te 

verkopen; 
- Het vermogen om het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; 
- Hoe het immaterieel vast actief waarschijnlijk toekomstige economische voordelen 

zal genereren; 
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- De beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de 
ontwikkeling te voltooien en het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; 
en 

- Het vermogen om de uitgaven gedurende de ontwikkeling van het immaterieel vast 
actief betrouwbaar vast te stellen (2 punten voor drie criteria). 

 
Zoals is opgenomen in paragraaf 1.5 van de bedrijfsbeschrijving heeft Rekkol Holding 
BV in 2015 een bedrag van € 2.470.000 uitgegeven voor de opstartkosten van Rekkol 
Web Winkel BV. 
Vraag 4b  
Geef aan de hand van de criteria voor activering aan of conform de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving opstartkosten wel of niet mogen worden geactiveerd.  
 
Opstartkosten mogen in geen geval worden geactiveerd omdat ze niet voldoen aan de 
genoemde activeringscriteria (RJ 210.235). (Kennelijk twijfelt de RJ aan de 
waarschijnlijkheid van toekomstige economische voordelen) (3 punten). 
Materiële vaste activa 
De post Gebouwen en terreinen heeft voornamelijk betrekking op verbouwingen in 
gehuurde panden. De juridische eigendom van deze verbouwingen gaat onmiddellijk na 
realisering over op de eigenaar van deze panden. 
Vraag 4c  
Geef aan op grond waarvan Rekkol Holding BV deze verbouwingskosten activeert, 
terwijl zij niet de juridische eigenaar is van deze verbouwingen. 
Voor de vaststelling of activering dient plaats te vinden, is niet de juridische eigendom 
maar de economische eigendom (g/f) doorslaggevend (2 punten). Indien een 
rechtspersoon kosten maakt voor de verbouwing van een actief dat slechts economisch 
eigendom is, dienen de uitgaven geactiveerd te worden als materiële vaste activa indien 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden toekomen aan de 
rechtspersoon (RJ 212.207) (1 punt). 
 
Vraag 4d   
Geef aan wat in de toelichting van Rekkol Holding BV vereist is volgens Titel 9 Boek 2 
BW inzake de geactiveerde verbouwingskosten. 
Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts een 
beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld (art. 2: 
366 lid 2 BW) (3 punten) 
 
Voorzieningen 
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Onder de voorzieningen zijn diverse verplichtingen opgenomen, onder andere voor 
herstructurering. Deze voorziening is deels bedoeld ter dekking van de kosten 
verbonden aan reorganisaties. Volgens paragraaf 1.2 van de bedrijfsbeschrijving heeft 
de directie van Rekkol Holding BV besloten om de teruglopende winstgevendheid 
structureel te gaan aanpakken. Hiervoor is een bedrag van € 50 miljoen beschikbaar. 
De aandeelhouders en de Raad van Commissarissen staan achter de plannen van het 
bestuur. 
Vraag 4e   
Geef aan onder welke drie algemene en welke twee specifieke voorwaarden Rekkol 
Holding BV een voorziening dient te vormen voor deze herstructurering. 
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in art. 2:374 lid 1, eerste 
volzin BW dient uitsluitend te worden opgenomen indien op balansdatum aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan (RJ 252.201): 
- De rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); 
- Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is; en 
- Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de 

verplichting (2 punten voor drie voorwaarden g/f). 

Een reorganisatievoorziening dient te worden getroffen, indien per balansdatum aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan (RJ 252.413): 
- De rechtspersoon heeft een gedetailleerd plan voor de reorganisatie geformaliseerd; 

en 
- De rechtspersoon heeft de gerechtvaardigde verwachting gewekt bij hen voor wie de 

reorganisatie gevolgen zal hebben dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd door 
ermee te beginnen of door de hoofdlijnen ervan bekend te maken aan hen voor wie 
de reorganisatie gevolgen zal hebben (2 punten voor twee specifieke 
voorwaarden). 

 
Vraag 4f  
Geef onderbouwd aan welke van de 10 doelen en doelstellingen die zijn genoemd in 
paragraaf 1.2 van de bedrijfsbeschrijving aanleiding kunnen geven tot het vormen van 
een herstructureringsvoorziening. 
In een reorganisatievoorziening dienen slechts die kosten te worden opgenomen die 
direct met de reorganisatie te maken hebben, dus die als gevolg van de reorganisatie 
noodzakelijk zijn en die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de 
rechtspersoon (RJ 252.417) (2 punten). De meeste in paragraaf 1.2 genoemde doelen 
en doelstellingen hebben betrekking op doorlopende activiteiten. Slechts de volgende 
doelen kunnen aanleiding geven tot het vormen van een herstructureringsvoorziening: 
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• sluiten van eigen filialen die de afgelopen 3 jaar gemiddeld een negatief 
resultaat hebben behaald, bijvoorbeeld vanwege afkoop van huurverplichtingen 
(1 punt); 

• verminderen van de personeelskosten met 8%, in verband met mogelijke 
ontslagvergoedingen (1 punt). 

 
Uit het mutatieoverzicht van de voorzieningen, opgenomen in de toelichting op de 
groepsbalans, blijkt dat de dotaties aan en de onttrekkingen van de garantievoorziening 
zijn gesaldeerd. 
Vraag 4g  
Beoordeel of het Rekkol Holding BV, volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
is toegestaan deze dotaties en onttrekkingen van de garantievoorziening te salderen. 
Volgens RJ 252.502 dient in het mutatieoverzicht onder andere het volgende te worden 
vermeld: 
- gedurende de periode nieuw gevormde voorzieningen, waaronder toenemingen van 

bestaande voorzieningen (1 punt); 
- gedurende de periode geboekte uitgaven die ten laste van de voorziening zijn 

gebracht (1 punt). 

Hieruit blijkt dat saldering van dotatie en onttrekkingen door Rekkol Holding BV niet is 
toegestaan (2 punten). 
 
In de mutatie in de garantievoorziening is een vrijval begrepen van € 6,9 miljoen als 
gevolg van de uitkomsten van nieuwe, verbeterde informatiesystemen voor het meten 
van gegevens met betrekking tot retouren en garanties, waarbij de daling mede wordt 
veroorzaakt door een verbetering van de kwaliteit van de producten. 
Vraag 4h  
Geef onderbouwd met argumenten aan of deze vrijval van de garantievoorziening door 
Rekkol Holding BV is aan te merken als een stelselwijziging of als een 
schattingswijziging. 
De grondslagen voor het vormen van de garantievoorziening zijn niet gewijzigd (1 
punt). De verbeterde informatiesystemen maken een nauwkeurigere schatting mogelijk 
van de toekomstige uitstroom van middelen. Door verbetering van de kwaliteit van de 
producten wordt ingeschat dat er minder toekomstige uitstroom van middelen zal zijn (1 
punt). Er is dus sprake van een schattingswijziging (1 punt). 
 

Spaarpunten Vraag 4i  

Volgens paragraaf 1.4.6 van de bedrijfsbeschrijving worden er regelmatig verkoop-
promotieacties gehouden met spaarpunten. Met een bepaald aantal spaarpunten 
kunnen artikelen met aanzienlijke korting worden gekocht bij Proper BV.  
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Geef aan waarom Rekkol Holding BV voor de door klanten gespaarde punten een 
overlopende passiefpost moet opnemen in de balans. 

In RJ 270.109a is aangegeven dat een verkoop met uitgifte van spaarpunten een 
samengestelde transactie is. Onder de volgende voorwaarden wordt de uitgifte van 
spaarpunten als een afzonderlijke component van de verkooptransactie geïdentificeerd: 
- de spaarpunten kunnen worden ingewisseld voor goederen die Rekkol levert als 

onderdeel van haar normale activiteiten; 
- de waarde van de spaarpunten is niet onbelangrijk ten opzichte van de waarde van 

de verkopen waarbij die spaarpunten worden uitgegeven. 
Omdat aan de voorwaarden van deze richtlijn is voldaan, worden de aan de uitgegeven 
spaarpunten toe te rekenen opbrengsten verwerkt in de periode dat de spaarpunten 
worden ingewisseld. Voor dat deel van de oorspronkelijke verkooptransactie wordt een 
vooruitontvangen bate geboekt. (3 punten) 
 
Belastingen Vraag 4j 

Volgens de toelichting op de groepswinst- en verliesrekening bedraagt het effectieve 
belastingtarief voor 2015  20,5%.   
Geef een controleberekening van het effectieve belastingtarief. 
15.622 / 76.284 * 100% = 20,5% (1 punt voor 15.662, 1 punt 76.284 en 1 punt voor 
de berekening) 
 
Vraag 5      Controleverklaringen 20 minuten  
5a In deel 2 van de casus wordt gemeld dat de Raad van Bestuur in het jaarverslag 
(bestuurs- verslag) niets wenst op te nemen over de verwachtingen en plannen voor de 
komende jaren. De Raad van bestuur heeft wel verwachtingen en plannen voor de 
toekomst maar ze wil de concurrentie niet wijzer maken dan nodig is. 
 
Gevraagd 
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de te verstrekken controleverklaring die de 
accountant afgeeft bij de jaarrekening als de directie het ingenomen standpunt 
handhaaft? Noem de relevante vindplaatsen in de NVCOS. 
 
5a Antwoord (4 punten) 
Als een onderdeel van de rapportage (bestuursverslag en of overige gegevens) niet 
voldoet aan BW2 titel 9 zal de accountant hier apart melding van moeten maken in een 
paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden ongeacht het oordeel (NVCOS 700 
al 38 ). In de verklaring moet dus worden opgenomen een Verklaring betreffende overige 
bij of krachtens de wet gestelde eisen waarin staat dat in het bestuursverslag (jaarverslag) de 
Toekomstparagraaf ontbreekt. (2 punten) 
De accountant geeft wel een goedkeurende controleverklaring af. (2 punten) 
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5b   
Er was begin 2015 een materiële ( € 880.000) voorraad koffiezetapparaten in de 
winkels van Proper BV aanwezig die onverkoopbaar bleek. Het model en kleur slaat 
niet aan bij de consument. De inkoopprijs van een apparaat was € 22,- per stuk. In het 
contract met de Chinese leverancier staat dat de apparaten teruggestuurd mogen 
worden. Voor de koffiezetapparaten is nog geen factuur ontvangen en ze zijn nog niet 
betaald. Na contact met de leverancier blijkt dat het financieel niet zo goed gaat met 
deze leverancier en dat de leverancier de apparaten liever niet terug wil. Volgens de 
leverancier ligt het magazijn in de stad Chap Hang al vol met koffiezetapparaten. De 
directie heeft toch besloten de apparaten, in mei 2015, terug te sturen via de expediteur 
die de leverancier wenste. Tot verbazing van de directie van Proper BV stuurt de 
leverancier in januari 2016 een factuur van € 880.000. Uit nader contact blijkt dat de 
apparaten nooit zijn aangekomen bij de leverancier en de expediteur meldt dat de 
containers verscheept zijn. Volgens een geraadpleegde jurist die de stukken heeft 
bestudeerd is het nog onzeker of de betaling van de factuur moet. 
 
Gevraagd 
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de te verstrekken controleverklaring die de 
accountant afgeeft bij de jaarrekening? Ga er in uw antwoord vanuit dat het bedrag van 
€ 880.000 materieel is voor de jaarrekening van Rekkol Holding BV.  
Noem de relevante vindplaatsen in de NVCOS. 
 
 
5B Antwoord (7 punten) 
 
- Het gaat hier om een gebeurtenis na balansdatum, de factuur van € 880.000 komt immers 

binnen in 2016. De GNB heeft betrekking op de feitelijke situatie per balansdatum en moet 
daarom volgens de verslaggevingsregels worden verwerkt in de jaarrekening 2015. (Zie 
handboek Deloitte blz. 78/79). (1 punt) 

- Het gaat om een materiële voorraad volgens de tekst (1 punt) 
- Verder is sprake van een onzekerheid in de jaarrekening: Moet Rekkol wel of niet betalen? 

Dit zal in de toekomst blijken. (1 punt) 
- De mogelijke verplichting zal daarom moeten worden toegelicht in de jaarrekening door de 

Raad van Bestuur van Rekkol. (2 punten) 
- Doet de RvB dat, dan volgt een goedkeurende controleverklaring.(NVCOS 700 al 36) (1 

punt) 
- Doet de RvB dat niet, dan slaat de onzekerheid in de jaarrekening om in een bedenking 

tegen de jaarrekening. Gaat om een materieel belang, dus geeft de accountant een 
verklaring met beperking af (NVCOS 705 al 23) (1 punt) 
 

 
EINDE OCHTENDZITTING  
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Overlegorgaan van HBO-scholen  
met een accountancy-opleiding 
Secretariaat:  
Postbus 5171 
6802 ED  Arnhem 
Tel: 026-3691075  06-53563467 
 
 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen en antwoorden 
 

Rekkol Holding BV 
 

middagzitting 14.00 – 16.30 uur 
 

 
Datum :  17 januari 2017 

 
Toegestane literatuur:  
- Handboek 2016 Deloitte of Handboek 2016 E&Y of KPMG Jaarboek 2015/2016 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)  
- WWFT (mits ingebonden of in mapje) 
 
Middag: tijdsindicatie in minuten per vraag  
vraag 1 30  
vraag 2 30  
vraag 3 15  
vraag 4 30  
Vraag 5 10   
vraag 6 20  
vraag 7  15  
                    150       
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Vraag 1a       3 minuten 
Volgens de toelichting op de vorderingen (toelichting 3) is het totaalbedrag van fiscale 
verliezen dat niet in de waardering van belastinglatenties is verwerkt, circa € 4,1 miljoen 
(2014: € 6,1 miljoen). 
Geef een mogelijke verklaring voor het feit dat deze verliezen niet in de waardering van 
de belastinglatenties zijn verwerkt. 
 
Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een actieve belastinglatentie 
opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 
beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd. Op iedere 
balansdatum moet de inschatting van de waarschijnlijkheid van realisatie worden 
gemaakt, RJ 2.72.311 en RJ 2.72.314. Kennelijk acht de Raad van Bestuur de omvang 
van de toekomstige fiscale winst binnen de voorwaartse verliescompensatietermijn 
onvoldoende om het gehele bedrag van de beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie in de actieve belastinglatentie op te nemen. (2 punten) 
Maximaal 3 punten 
 
Vraag 1b 5 minuten  
Leidt de afname van het niet verwerkte deel van de fiscale verliezen van € 6,1 miljoen 
tot € 4,1 miljoen tot een over- of een onderdruk of heeft dit geen effect op de 
belastingdruk?  
Een afname van het niet verwerkte deel van de fiscale verliezen komt overeen met een 
toename van het wel in aanmerking genomen deel, kennelijk zijn de mogelijkheden voor 
toekomstige verliescompensatie gunstiger ingeschat (2 punten). Dit leidt tot het hoger 
waarderen van de actieve belastinglatentie en dus tot een belastingbate. Er is sprake 
van onderdruk (1 punt). Maximaal 4 punten 
 
In het kasstroomoverzicht is een bedrag aan winstbelasting opgenomen dat is ontleend 
aan de winst-en-verliesrekening. 
 
Vraag 1c         9 minuten  
 
Bereken het in 2015 betaalde bedrag aan winstbelasting. Ga er daarbij van uit dat er 
onder de kortlopende schulden geen bedragen aan winstbelasting zijn opgenomen. 
Belastinglast 15.622   (1 punt) 
Toename te vorderen winstbelasting 2.100  (2 punten) 
Toename actieve belastinglatentie 2.800  (2 punten) 
Toename voorziening belastingverplichtingen     - 932  (2 punten) 
Betaald in 2015  19.590 
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Kasstroomoverzicht 
In de kasstroom uit financieringsactiviteiten is in 2015 een bedrag van € 77.000 
opgenomen dat verband houdt met buitenlandse deelnemingen. 

Vraag 1d 9 minuten  
Schets de achtergrond van dit bedrag in het kasstroomoverzicht.  

Dit betreft een omrekeningsverschil, zie ook de toelichting op het eigen vermogen (2 
punten). Jaarrekeningen van buitenlandse deelnemingen, die niet in euro’s zijn 
opgesteld, worden omgerekend in euro’s tegen de koers welke geldt aan het einde van 
de verslagperiode. Het effect van de herrekening van de activa en passiva van 
deelnemingen aan het begin van het jaar tegen de wisselkoersen aan het eind van het 
jaar wordt in het eigen vermogen opgenomen (3 punten). 
Omdat de herrekening van de activa en passiva in het kasstroomoverzicht is 
opgenomen onder de mutaties van de diverse balansposten (bijvoorbeeld de mutatie in 
het werkkapitaal onder de kasstroom uit operationele activiteiten en de mutatie in vaste 
activa onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten), kon Rekkol Holding BV niet 
anders dan de mutatie in het eigen vermogen ook in het kasstroomoverzicht op te 
nemen (2 punten). 
 
Vraag 1e 5 minuten 
Geef onderbouwd aan of het bedrag van € 77.000 al dan niet terecht is opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Zoals hiervoor bij vraag 1d uiteen is gezet, betreft dit bedrag een omrekeningsverschil 
op diverse activa en passiva. Koers- en omrekeningsverschillen op diverse activa en 
passiva leiden niet tot daadwerkelijke kasstromen, deze horen dus niet in het 
kasstroomoverzicht te worden opgenomen (RJ 360.206). Onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten is bijvoorbeeld een mutatie opgenomen wegens 
desinvesteringen, afboekingen en omrekeningsverschillen van vaste activa. De 
omrekeningsverschillen horen hier echter niet te worden opgenomen (2 punten). 
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen moeten in het kasstroomoverzicht 
afzonderlijk worden opgenomen als een correctie op de netto kasstroom en dus niet als 
een kasstroom uit financieringsactiviteiten (2 punten). 
 
Vraag 2              30 minuten    
 
Beantwoord voor het verkoopproces in de eigen filialen van Toys BV de volgende 
vragen: 
a. Beschrijf gemotiveerd vier betrouwbaarheidsrisico’s (risico’s Bestuurlijke Informatie 
Verzorging of ook wel attentiepunten) die je bij Toys BV kunt onderkennen ten aanzien 
van de verkoop in de filialen van Toys BV.  
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(8 punten, 2 punten per goed en goed gemotiveerd risico) 
De volgende kunnen worden genoemd:  
• Winkel in de winkel. Filiaalmanager start zijn eigen bedrijf in het filiaal van zijn 
werkgever. In plaats van producten van Toys BV te verkopen verkoopt filiaalmanager 
zijn eigen producten, waardoor Toys BV omzet mist. 
• Contant geld: risico op diefstal en sleepgevaar (ontvangsten later verantwoorden). 
Toys BV heeft kosten als gevolg van diefstal. Bij slepen door een filiaalmanager is het 
gevaar dat er een vordering ontstaat op een filiaalmanager die niet inbaar is. 
• Juistheid van gegeven kortingen op verkoop. Medewerkers geven te veel korting 
waardoor omzet wordt gemist door Toys BV. 
• Volledigheid van de retour gezonden artikelen op zicht die klanten toch niet willen 
hebben. Klanten betalen niet omdat ze de goederen retourzenden. Alleen deze 
goederen worden niet retour ontvangen door Toys BV.  
• Juistheid van geruilde artikelen. Is het artikel nog in goede staat en wordt verder aan 
de voorwaarden tot ruilen voldaan? Als de artikelen niet goed zijn zullen ze minder 
waard zijn. Toys BV moet dan bedragen afboeken als verlies. 
• Volledige vastlegging van de verplichting op basis van uitstaande cadeaubonnen. Het 
management wil alle verplichtingen van Toys BV kennen.  
• Juistheid van de echtheid en geldigheid van cadeaubonnen bij inwisselen. Klanten 
kunnen deze cadeaubonnen vervalsen. Toys BV geeft goederen af en ontvangt hier 
tegenover geen opbrengsten. 
 
b. Geef een beschrijving van de kasprocedure bij de eigen filialen van Toys BV vanaf 
het begin van de kassadienst tot en met het afsluiten van de kas en de overdracht aan 
Waardentransport Plink Nederland NV. Hierbij dient u te beschrijven wie waarvoor 
verantwoordelijk is en welke gegevens moeten worden vastgelegd. Bij deze 
beschrijving dient het point of sale systeem te worden betrokken en moeten de 
maatregelen van interne controle gericht op het vaststellen van de volledigheid van de 
kasontvangsten worden behandeld.  
 
Antwoordindicatie (12 punten) 
Beschrijving kasprocedure 
Ontvangst beginkas en inloggen (2 punten) 
De filiaalmanager geeft de kassabediende de gesloten en genummerde geldlade. De 
kassabediende tekent (zal elektronisch worden gedaan) voor ontvangst. De 
kassabediende logt op het kassasysteem in met zijn eigen username en password.  
 
Afrekenen (4 punten) 
De klant meldt zich bij de kassa en plaatst zijn artikelen op de loopband/ toonbank bij de 
kassa. De kassabediende scant de barcodes en het kassasysteem raadpleegt daardoor 
het artikelbestand en zoekt daarin de volgende gegevens: 

- Artikelcode 
- Omschrijving 
- Verkoopprijs 
- Korting 
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- Filiaalcode 
De aanwezige voorraad in het artikelbestand wordt nu ook afgeboekt en de omzet in het 
verkoopbestand wordt geboekt. De kassabediende vraagt naar de wijze van betaling 
(pin dan wel contant) en legt deze vast. Contant kan zijn met baar geld of met 
cadeaubonnen. De klant betaalt conform de afgesproken wijze van betaling. 
Kassabediende controleert volgens de richtlijnen de echtheid van het contante geld. 
Klant ontvangt een kassabon. Hij zal daar om vragen omdat hij zonder bon geen 
artikelen kan ruilen binnen de geldende omruilperiode. Van deze verkooptransactie zijn 
door het scannen door de kassabediende de volgende gegevens in het verkoopbestand 
vastgelegd: 

- Artikelcode(s) 
- Aantal 
- Omzet 
- Wijze van betalen (pin dan wel contant) 
- Personeelscode Kassabediende 
- Filiaalcode 
- Datum, tijdstip 

De filiaalmanager houdt toezicht op de naleving van de procedures (bijvoorbeeld: 
worden alle artikelen op de loopband/ toonbank wel gescand in verband met het risico 
van samenspanning tussen klant en kassabediende). 
Point Of Sale appratuur bepaalt geprogrammeerd na invoeren van het ontvangen 
contante geld het terug te geven wisselgeld. 
 
Afsluiten kassasysteem en tellen eindkas (einde dag-procedure) (2 punten) 
Aan het einde van zijn kassadienst logt de kassabediende uit. De kas wordt geteld door 
medewerker en filiaalmanager. De getelde kas moet gelijk zijn aan het totaal dat het 
kassasysteem aangeeft. De genummerde kassa- lades worden tegen kwijting door de 
filiaalmanager overgedragen aan de medewerkers van de waardentransporteur.  
 
Interne controle maatregelen (4 punten) 
Werkelijke kasverschillen per filiaal vergelijken met norm 
Inventarisatie cadeaubonnen en vaststellen aanwezigheid door klanten ingeleverde 
cadeaubonnen. 
 
Per filiaal: 
Verkoopbestand code contant = Kastelling + kasverschillen  
Verkoopbestand code contant = Dagelijks geteld contant geld + cadeaubonnen 
Verkoopbestand code pin = Bijboeking bank 
Afboeking kas = Afgifte aan waardentransporteur plus cadeaubonnen 
Toename bank = Ontvangst van waardentransporteur 
Cadeaubonnen afgifte filiaal = ontvangst cadeaubonnen hoofdkantoor 
Ontvangen cadeaubon met uniek nummer =  verkochte cadeaubon met uniek nummer. 
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Vraag 3 30 minuten   
 
Gevraagd wordt het controleplan op te stellen van de verkoopopbrengsten van Toys BV 
via eigen filialen.  
Onderken de volgende onderdelen: 
Doel (Noem 2) 
Administratieve organisatie en interne controle voor de onderdelen: 

a. Begroting 
b. Richtlijnen van de directie 
c. Functiescheidingen 
d. Geautomatiseerde gegevensverwerking (Noem 4 maatregelen) 

Cijferbeoordeling 
Verbandscontroles (Noem 3) 
Detailcontroles. (Noem 3) 
 
NB De risico’s worden niet gevraagd. 
 
Totaal 20 punten 
Doel (2 punten) 
Volledigheid van de opbrengsten, juistheid van de prijzen en juistheid van de verstrekte 
kortingen. 
Administratieve organisatie en interne controle. ( totaal 7 punten) 
Begroting (1 punt): de verkopen moeten begroot zijn per soort product en per filiaal. 
Rekening houdend met de kostprijzen en kortingen (ook apart begroot) worden de 
bruto-omzetresultaten begroot. 
Richtlijnen (1 punt) 
Directie ( bestuur) moet richtlijnen hebben bepaald over verkoopprijzen, kortingen en 
kasprocedures, oogtoezicht, bemensing filialen. 
Functiescheiding (1 punt) 
Directie bepaalt prijzen en andere verkoopvoorwaarden via de richtlijnen. 
Hoofd verkoop ziet er toe dat prijzen en kortingsregels per artikel in de prijsbestanden 
komen.  
HA (Finance & control) controleert of de prijzen volgens richtlijnen zijn en bewaakt 
integriteit van de bestanden met een controletoptaal. 
Geautomatiseerde gegevens verwerking (4 punten) 
Accountant stelt vast dat de volgende general controls aanwezig zijn: 
Management en organisatie  
Het hoofd van de automatisering is verantwoordelijk voor het beheer van de 
automatisering. Er is geen sprake van eigen ontwikkeling ten aanzien van 
automatisering. 
Operationeel beheer  
Het bestaan van adequate richtlijnen en procedures, zoals: 
• een procedure waarbinnen het aanbrengen van veranderingen in hard- en 

software (inclusief het testen) zich voltrekken (change-management);  
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• systeem- en gebruikersdocumentatie;  
• afspraken met de leverancier, Service Level Agreement (SLA);  
• Escrow overeenkomst met betrekking tot broncode van de programma's. De 

broncode wordt gestald bij bijvoorbeeld een notaris om ingeval van discontinuïteit 
(faillissement) van de leverancier hierover te kunnen beschikken.  

• Logische toegangsbeveiliging door middel van user-id/password inclusief controle 
hierop aan de hand van logging.  

• Speciale beveiliging toegang via Internet en afscherming toegang tot eigen 
gegevens en informatie.  

 
Contingency  
Back-up procedure, recovery procedure en fysieke beveiliging van apparatuur.  
Met lijncontroles wordt de opzet en bestaan van de preventieve controle maatregelen 
vastgesteld. 
 
Cijferbeoordeling (2 punten, 1 punt voor de inleidende zin en vervolg van de CBO) 
Van de cijfers die gebruikt worden door de accountant voor de cijferbeoordeling wordt 
vastgesteld dat deze aansluiten met de financiële administratie. 
Cijfers worden beoordeeld t.o.v. verleden, begroot en vergeleken per filiaal: 
 
-Omzet en brutowinst per vierkante meter, per winkel 
-Verstrekte kortingen per artikelcategorie 
 
De cijferbeoordeling is richtinggevend voor de verdere controle. Als blijkt uit de 
cijferbeoordeling dat de cijfers afwijken bij bepaalde filialen dan dit verder onderzoeken 
met detailcontroles. 
 
Verbandscontroles ( 3 punten) 
Toename kas (baar geld + cadeaubonnen) en bank (pin) = omzet 
Afname voorraad = kostprijs van de omzet 
 
Accountant stelt vast dat de verbanden worden gelegd en herhaalt er zelf enkele ter 
controle van de werking van de repressieve interne controle maatregel 
verbandscontrole. 
 
Detailcontroles (6 punten) 

- De accountant zal niet bij alle filialen detailcontroles uitvoeren. Hij zal in het 
bijzonder die filialen selecteren waaruit blijkt uit de cijferbeoordeling dat daar 
aanleiding toe is. 

- Accountant controleert in detail van een aantal artikelen, die een belangrijk 
onderdeel vormen van de omzet, de prijs en de korting.  

- De accountant zal voor en na de prijswijziging nagaan of de prijzen 
overeenkomstig de richtlijnen van het bestuur zijn, of deze zijn ingevoerd en 
geautoriseerd door een functionaris die daarvoor was bevoegd, en of de 
integriteit van het prijs en kortingen bestand steeds is gewaarborgd met general 
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controls en application controls zoals bijvoorbeeld toegangsbeveiliging en 
(netwerk van) controletotalen. 

- Accountant test de werking van de programmatuur. Koppelt de programmatuur 
de juiste prijs en korting aan een artikel en in de juiste periode? 

- Accountant beoordeelt de change management procedures. Hebben deze 
gewerkt? Kan accountant steunen op programmatuur en de continue werking 
ervan? 

- Accountant beoordeelt de inventarisatieprocedures. Telt de bewaarder, 
controleert HA de telling en worden deze aangesloten met de administratie? 
Accountant let ook op (het bestaan van een) winkel in winkel: zijn er goederen 
voor de verkoop waarvan niet verwacht (op basis van de administratie) werd dat 
deze aanwezig zouden zijn. Worden verschillen geanalyseerd en wordt hierover 
gerapporteerd aan de directie? Wordt de boeking van verschillen geautoriseerd 
door directie? 

 
Vraag 4      15 minuten    
 
Geef een opsomming van de informatiebehoefte van de Raad van Bestuur van Rekkol 
Holding BV, waarbij u gebruik maakt van een balanced scorecard (BBSC) en rekening 
houdt met de voor 2016 gestelde doelen en doelstellingen.  
Uw overzicht dient uit 10 informatie-items te bestaan die verspreid zijn over de 
perspectieven van de balanced scorecard.  
 
Antwoordindicatie (10 punten, 1 punt per item. Als een perspectief niet is geraakt – 2 
punten) 
De informatie items dienen gepresenteerd worden per periode, cumulatief, ten opzichte 
van vorige periode (n) en ten opzichte van begroting / norm. 
Veel informatie zal per vierkante meter zijn per filiaal per keten.  
 
Financieel perspectief (3 punten) 

• Brutomarge per formule / keten  
• Inkoopresultaten 
• Quick ratio per formule 
• Personeelskosten / Brutomarge per formule per vierkante meter 
• Garantiekosten per formule 

Klant-markt perspectief (2 punten) 
• Klanttevredenheid per formule 
• Omzetgroei percentage per formule 

Intern perspectief (3 punten) 
• Omloopsnelheid van de voorraad per formule 
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• Voorraadverschillen / Voorraad per formule 
• Bezettingsgraad van de vrachtauto’s 
• (Kasverschillen / Brutomarge) X 100 % 
• (Voorraadverschillen / Brutomarge) X 100% 
• Inkoopkosten 
• Winkeldiefstal 
• Betaaltermijn crediteuren 

Innovatie perspectief (2 punten) 
• Percentage artikelen van het totale assortiment dat minder dan één jaar wordt 

verkocht 
• Voortgang webwinkel ontwikkeling (omzet, brutomarge) in relatie tot planning 
• Voortgang herinrichten filialen ontwikkeling in relatie tot planning 

 
 
Vraag 5  10 minuten   
 
Geef twee application controls die kritisch zijn voor de verkoopapplicatie van de 
Webwinkel die in 2015 is opgericht. Licht deze controls toe door de relevantie kort te 
beschrijven. 
 
Application controls (totaal 5 punten): 
 
Invoercontroles zijn om te voorkomen dat onvolledige of onjuiste verkooporders het 
systeem vervuilen. Denk daarbij aan verplichte invoervelden, redelijkheidscontroles, 
bestaanscontroles (2 punten). 
 
Verwerkingscontroles: Het is belangrijk dat er tussen de verschillende 
statusovergangen die de verkooporder maakt verbanden gelegd worden.  
Orders ontvangen = Orders geaccepteerd + afgewezen; Orders geaccepteerd = Order 
uitgeleverd + nog uit te leveren (3 punten). 
 
Vraag 6         20 minuten  

 
6a   
In deel 2 van de casus staat dat de accountant van GTMK het nakomen van de 
contractuele afspraken door Franchise Spedo BV wil controleren door inzage te krijgen 
in de controle dossiers van Jansen RA van Franchise Spedo BV.  
Gevraagd  
Mag Jansen RA inzage geven in de controledossiers van Franchise Spedo BV aan zijn 
collega accountant van GMTK? Benoem de relevante regelgeving in uw antwoord. 
 
6a  (6 punten) 
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Jansen RA mag niet zomaar inzage geven. Hij is gehouden aan de fundamentele 
beginselen en wel in het bijzonder het aspect vertrouwelijkheid. De accountant is 
verplicht tot geheimhouding. VGBA art 16 en 17. (3 punten) 
(Niet: WTA art 20 en art 26: accountantsorganisatie is verplicht tot geheimhouding. 
Jansen RA is een accountantskantoor.) 
Jansen RA zal met zijn klant, Franchise Spedo BV, moeten overleggen. Als de 
onderneming hier aan mee wil werken zal Jansen RA een schriftelijke overeenkomst 
opstellen met Franchise Spedo BV  waaruit blijkt dat hij toestemming heeft en welke 
informatie hij mag verstrekken.(3 punten) 
 
6b 
De Raad van Bestuur van Rekkol Holding BV is zeer tevreden over de dienstverlening 
van GMTK Assurance en GMTK Advisory. De Raad van Bestuur van Rekkol Holding 
BV zou meer werkzaamheden willen outsourcen aan GMTK Advisory en GMTK Taxes. 
Op deze wijze hopen de bestuursleden dat zij, maar ook andere medewerkers, meer tijd 
hebben voor de core business van de onderneming.  
Het plan is om te beginnen met uitbesteden van belastingaangelegenheden. Dit betreft 
het verzorgen van alle belastingaangiftes in de verschillende Benelux landen. 
 
Het bestuur van Rekkol Holding BV heeft een afspraak gemaakt met de controlerend 
accountant van GMTK Assurance om de uitbestedingsplannen te bespreken. De 
accountant heeft een collega van GMTK Taxes meegenomen voor het gesprek met het 
bestuur. 
Gevraagd  
Kan GMTK voor Rekkol Holding BV de aangiftes gaan verzorgen er van uitgaande dat 
GMTK graag de controleopdracht wil behouden? Geef, uitsluitend in het licht van de 
VIO beargumenteerd aan of GMTK deze opdracht kan aanvaarden.  
 
Antwoordindicatie (6 punten)  
 
GMTK kan veel werkzaamheden overnemen. Echter de artikelen 19 en 20 van de 
Verordening Inzake Onafhankelijkheid accountants bij Assurance opdrachten leggen 
wel beperkingen op (2 punten).  
 
GMTK mag wel belastingaangiftes (is routine matig) verzorgen. Moeten er in de 
aangifte keuzes worden gemaakt zoals het versneld afschrijven, toepassen van 
bepaalde fiscale toegestane waarderingsregels (bijvoorbeeld lifo) om zo de 
belastinglast uit te stellen dan mag dat niet (2 punten).  

Daarnaast is het verstandig dat GMTK additionele maatregelen neemt, als de opdracht 
door gaat, om een eventuele bedreiging weg te nemen zoals het scheiden van taken en 
verantwoordelijkheden tussen de assurance-opdracht en de non-assurance-dienst en 
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bijvoorbeeld beoordeling van de uitgevoerde assurance-werkzaamheden door een 
accountant die niet betrokken is bij de desbetreffende assurance-opdracht. (2 punten) 

 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de directe 
methode wordt uitsluitend de kasstroom uit operationele activiteiten op een andere 
manier gepresenteerd. 
 
Vraag 7 15 minuten  
Stel met de beschikbare gegevens het kasstroomoverzicht (uitsluitend voor de 
kasstroom uit operationele activiteiten) over 2015 op volgens de directe methode. Je 
kunt voor de betaalde winstbelasting uitgaan van wat je onder vraag 1c hebt berekend. 
Je hoeft geen rekening te houden met hetgeen je onder vraag 1d en 1e hebt 
geantwoord. Je mag de omzetbelasting die is opgenomen onder de vorderingen op 
handelsdebiteuren respectievelijk de schulden aan handelscrediteuren buiten 
beschouwing laten. Gebruik voor het kasstroomoverzicht het volgende model, neem dit 
model over op je antwoordblad. Laat in de uitwerking zien hoe je de bedragen in het 
model hebt berekend. 
 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
Ontvangen van handelsdebiteuren     .... 
Betaald aan handelscrediteuren en kosten               …. 
    .… 
Financiële baten en lasten    …. 
Betaalde winstbelasting (conform vraag 1c)    …. 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten    …. 
 
(totaal 10 punten) 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
Ontvangen van handelsdebiteuren (2p)    2.502.426 
Betaald aan handelscrediteuren en kosten (6p)    2.297.086 
    205.340 
Financiële baten en lasten (1p)    -429 
Betaalde winstbelasting (conform vraag 1c (1p)    -19.590 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 185.321 
 
Specificatie 
Omzet       2502591   
Mutatie debiteuren       -165   
        2 p   2502426 
Kostprijs van de omzet 1 punt per onderdeel    -   
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maximaal 6 punten 1730353 
Verkoopkosten       -613525   
Algemene beheerskosten       -82000   
Afschrijvingen       89601   
Mutatie voorzieningen (excl. 
latentie)       -7023   
Mutatie voorraden       32106   
Mutatie overige vorderingen       -7734   
Waarvan belastingen      4900   
Mutatie kortlopende 
schulden       16942   

       6 p   
-

2297086 
            
          205340 
Financiële baten en lasten       1 p   -429 
Betaalde winstbelasting       1 p   -19590 
            
          185321 
 
Alternatieve uitwerking vraag 7          
Ontvangen van handelsdebiteuren    
Omzet    2.502.591  1 p 
Vorderingen: 31-12-15 31-12-14   
Stand cfm. balans  128.701   120.802    
Corr. te vord vpb  -13.600   -11.500    
Corr. act.latentie  -2.800   -      
  112.301   109.302    
mutatie: stijging  2.999    -2.999  1 p 
    2.499.592   
     
Betaald aan handelscrediteuren en kosten    
Kostprijs v.d. omzet    1.730.353  1 p 
Verkoopkosten    613.525  samen 
Algemene beheerskosten    82.000  1 p 
     
Corr. afschrijvingen (kosten, maar geen uitgaven)  -89.601  1 p 
(zie kasstroom indirecte methode)    
 31-12-15 31-12-14   
mutatie schulden  306.334   289.392    
mutatie: stijging  16.942    -16.942  1 p 
     
Voorzieningen (excl. vpb): 55.075 - 48.052 =   7.023  1 p 
(daling van de voorziening leidt tot + post)    
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Voorraden: 439.563 - 471.669 (daling, dus -)  -32.106  1 p 
    2.294.252   

       205.340   
     
Financiele baten en lasten              -429  1 p 
 
Betaalde winstbelasting             -19.590  1 p  
 
                  185.321   
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