
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  
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 30  
vraag 4 15  
vraag 5 10   
vraag 6 20  
vraag 7  15  
                    150      
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Vraag 1 Belastingen/ Latenties / Kasstroomoverzicht  30 minuten 
 
Vraag 1a  
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. 

Vraag 1b   
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?  
 
Vraag 1c  
In het kasstroomoverzicht is een bedrag aan winstbelasting opgenomen dat is ontleend 
aan de winst-en-verliesrekening. 

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. 

Vraag 1d   
In de kasstroom uit financieringsactiviteiten is in 2015 een bedrag van € 77.000 
opgenomen dat verband houdt met buitenlandse deelnemingen. 

Schets de achtergrond van dit bedrag in het kasstroomoverzicht.  
 
Vraag 1e  
Geef onderbouwd aan of het bedrag van € 77.000 al dan niet terecht is opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
 

Vraag 2  Bestuurlijke Informatieverzorging    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.  
 
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.  
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Vraag 3 Controleplan van de verkoopopbrengsten Toys BV   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. 
 
 
Vraag 4   Bestuurlijke Informatie  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 (zie de case paragraaf 1.2).  
Uw overzicht dient uit 10 informatie-items te bestaan die verspreid zijn over de 
perspectieven van de balanced scorecard.  
 
 
Vraag 5 Application Controls  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. 
 
 
Vraag 6 Regelgeving voor de Accountant   20 minuten    
 
Vraag 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.  
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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. 
 
 

Vraag 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.  

 

Vraag 7 Kasstroom  15 minuten  
 
Het kasstroomoverzicht in de casus is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de 
directe methode wordt uitsluitend de kasstroom uit operationele activiteiten op een 
andere manier gepresenteerd.  

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 model dat staat op de volgende bladzijde, 
neem dit model over op je antwoordblad.  
Laat in de uitwerking zien hoe je de bedragen in het model hebt berekend. 
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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    …. 

 

 

 

 

 

EINDE MIDDAGZITTING 


