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LANDELIJK EXAMEN – OAT 
 

Vragen  
 

Rekkol Holding BV 
 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 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) 
 
Ochtend: tijdsindicatie in minuten per vraag  
 
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). 
 
 
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. 

 
2c Geef voor één risico uit vraag 2a gemotiveerd aan waarom het een significant 

risico is. 
 
 
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?  
 
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: 
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- Assortimentsbepaling 

- Leveranciersselectie en afsluiten contracten 

- Afroep 

- Ontvangst van de goederen 

- Sorteren 

- Opslag 

- Bepalen van het inkoopresultaat 

- Factuurcontrole. 

 
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. 
 

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.  
 
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. 
 

Vraag 4d   
Geef aan wat in de toelichting van Rekkol Holding BV vereist is volgens Titel 9 Boek 2 
BW inzake de geactiveerde verbouwingskosten. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

Geef op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aan waarom Rekkol 
Holding BV voor de door klanten gespaarde punten een overlopende passiefpost moet 
opnemen in de balans. 
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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. 

 
 
Vraag 5 Controleverklaringen 20 minuten  
 
Vraag 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. 
 
Vraag 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. 
 
 

EINDE OCHTENDZITTING 


