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Overlegorgaan van HBO-scholen 
met een accountancy-opleiding 

 

Voorzitter Landelijke Examens 

Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 

(CEA Eindtermen 2016) 

 
 

Samenstellers : De redactiecommissie Audit en Assurance 

   

Datum:  21 juni 2019 

Tijd:  13:30 – 16:30 uur 

 

* Dit examen bestaat uit 12 genummerde pagina's inclusief voorblad. Controleer dit! 

 

* Toegestane hulpmiddelen:  

  - Handleiding Regelgeving Accountancy 

  - WWFT Wettekst + Toelichting 

  - Eenvoudige, niet programmeerbare, rekenmachine 

 

* Motiveer steeds uw antwoorden! 

Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen punten toegekend! 

 

* Een indicatie voor de puntenverdeling is als volgt: 

 

Vraag 1  22 punten  

Vraag 2  20 punten  

Vraag 3  10 punten  

Vraag 4  30 punten  

Vraag 5  18 punten  

Totaal  100 punten   

 

 Veel succes!  
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De Groene Vogel B.V. 

De Groene Vogel B.V. is de naam van een keten van reisbureaus. Het bedrijf is opgericht op 28 juni 
1973. De activiteit van de vennootschap betrof enkel het verkopen van vliegreizen naar zonnige 
oorden. In de loop van de jaren is de organisatie gegroeid en voert tegenwoordig een breed 
reisaanbod. De organisatie staat onder leiding van Saskia Van Doorn. Zij is de dochter van de 
oprichter Karel van Doorn. Karel van Doorn is als toezichthouder nog betrokken bij de organisatie. 

Online Reizen B.V. 

De afgelopen jaren is het aanbod van reizen op internet sterk gegroeid. De organisatie heeft 
daarvoor een speciale BV opgericht, Online Reizen B.V. Online Reizen B.V. staat ook onder leiding van 
Saskia van Doorn en legt zich volledig toe op de verkoop van reizen via het internet. Naast eigen 
reizen biedt Online Reizen B.V. op deze site ook de reizen van andere touroperators aan. Voor de 
eigen reizen ontvangt Online Reizen B.V. de volledige reissom. Voor de reizen van derden brengt zij 
alleen een commissie vergoeding in rekening bij de andere touroperators.  

Reisaanbod 
Naast het reisaanbod via Online Reizen B.V. worden reizen verkocht op de traditionele manier via de 
eigen reisbureaus. Verdeeld over heel Nederland, heeft De Groene Vogel in totaal 25 vestigingen. 
Omdat steeds meer mensen hun vakantie boeken via internet, heeft Saskia van Doorn, in overleg 
met Karel, besloten om het aantal reisbureaus terug te brengen tot 15 bureaus. In eerste instantie 
wordt getracht de af te stoten reisbureaus te verkopen aan een andere reisaanbieder. Mocht dat niet 
lukken dan zijn gedwongen ontslagen niet uit te sluiten. In deze situatie vindt een verregaande 
reorganisatie plaats waarin minimaal 18 medewerkers zullen worden ontslagen.  

SGR opgave 
De activiteiten van De Groene Vogel B.V. en Online Reizen B.V. zijn ondergebracht in afzonderlijke 
entiteiten. Desondanks heeft Saskia van Doorn ervoor gekozen om niet separaat, maar gezamenlijk 
(geconsolideerd) deel te nemen aan de  Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Dit impliceert dat 
de geconsolideerde jaarrekening ingediend wordt bij SGR. Op grond van artikel 10.4 van het SGR-
deelnemersreglement zijn deelnemers verplicht jaarlijks hun jaarrekening bij SGR in te dienen ten 
behoeve van een solvabiliteitsonderzoek. Deze jaaropgaaf moet binnen 6 maanden na het verstrijken 
van het boekjaar ingediend worden. Indien de risicodragende omzet meer dan tien miljoen euro 
bedraagt is de indieningstermijn binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar. 

SGR verstaat onder een jaarrekening de volledige jaarrekening zoals geldt voor rechtspersonen als 
bedoeld in artikel 2.360 BW. De jaarrekening moet bevatten: 

 de balans; 

 de winst-en-verliesrekening; 

 de toelichting en specificaties op de balans en de winst-en-verliesrekening; 

 het directieverslag; 

 een goedkeurende beoordelingsverklaring (risicodragende omzet  in verband met ontvangen 
reissommen < € 3,5 mln) of goedkeurende controleverklaring (risicodragende omzet in 
verband met ontvangen reissommen ≥ € 3,5 mln) van een registeraccountant (RA) of een 
accountant- administratieconsulent (AA).  

De RA of AA moet bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) als openbaar 
accountant staan ingeschreven. De af te geven verklaring bij de jaarrekening heeft betrekking op alle 
in de jaarrekening opgenomen informatie, dus ook op de te verstrekken toelichtingen in de 
jaarrekening. 
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De risicodragende omzet wordt als volgt bepaald: 

Totale netto omzet  
 

Af: verkoop reizen of reisdiensten van SGR 
Touroperators (dus niet eigen omzet) 

 

Af: verkoop reizen of reisdiensten van buitenlandse 
organisaties met een vrijstelling 

 

Af: verkoop losse vliegtickets 
 

Af: Overig niet SGR opbrengsten, zoals 
verzekeringspremies en visumkosten  

 

Risicodragende omzet 
 

 

Accountantskantoor 
Sinds 2013 verzorgt accountantskantoor Check Inn B.V. de samenstelling van de jaarrekening. 
Daarnaast voorziet zij de jaarrekening van de benodigde verklaring in het kader van SGR. De 
jaarrekening is de afgelopen jaren telkens voorzien van een goedkeurende verklaring. Naast 
voorgaande werkzaamheden is het kantoor ook betrokken bij verschillende adviesopdrachten. Alle 
opdrachten worden uitgevoerd in afzonderlijke teams waarbij de assurance opdrachten vallen onder 
de verantwoordelijkheid van Ann Uleren AA. Zij is sinds 2 jaar werkzaam bij accountantskantoor 
Check Inn B.V. 

 

Bijlagen 

 

In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen: 

 

Bijlage 1: Geconsolideerde Balans 

Bijlage 2: Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 

Bijlage 3: Toelichting op geconsolideerde balans en Winst- en Verliesrekening 

Bijlage 4: Businessplan 

 

Disclaimer:  

Bij de totstandkoming van dit examen is gebruik gemaakt van openbare informatie van SGR, 
gedownload van de site van SGR.  

Het in de bijlagen opgenomen cijfermateriaal, criteria inzake de verantwoording aan SGR, zijn fictief en 
samengesteld voor onderwijsdoeleinden. Elke overeenkomst met de werkelijkheid berust op toeval.  
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Vraag 1 (22 punten) 

a) Geef een beschouwing over het type opdracht, de van toepassing zijnde NVCOS, de 

tendenties en de mate van zekerheid in de rapportering bij de jaarrekening t.b.v. SGR per 31 

december 2018.  

b) Geef een beschrijving van de (assurance) informatie die de accountant zal opvragen en de 

(assurance)werkzaamheden die de accountant zal uitvoeren met betrekking tot de 

jaarrekening voor SGR per 31 december 2018. 

c) Geef een beschouwing over de door de accountant te hanteren materialiteit. 

  

Schadegevallen 

Een consument kan schade lijden als gevolg van fouten gemaakt door of financieel onvermogen van 

een bij SGR aangesloten reisorganisatie. Als de overeenkomst tussen de consument en deze SGR-

deelnemer via bemiddeling van een reisagent of andere tussenpersoon tot stand is gekomen, dan kan 

deze schade alleen via deze reisagent of tussenpersoon worden ingediend. Volgens de 

uitvoeringsregeling bij schadegevallen dienen in het digitale schadedossier van Online Reizen B.V. de 

volgende stukken aanwezig te zijn:  

a) de oorspronkelijke boekingsbevestiging en factuur zoals deze door Online Reizen B.V. aan de 

consument zijn verstrekt;  

b) alle betaalbewijzen (waar nodig met specificaties) van de consument die betrekking hebben 

op de factuur vermeld bij (a);  

c) de oorspronkelijke boekingsbevestiging en factuur zoals Online Reizen B.V. deze van de in 

financieel onvermogen verkerende SGR-deelnemer heeft ontvangen;  

d) alle betaalbewijzen (waar nodig met specificaties) die betrekking hebben op de factuur bij (c);  

e) indien van toepassing: overige informatie of documenten die voor de beoordeling van de 

schadeclaim van belang zijn;  

f) een volledig ingevuld schadeformulier reisagent, te downloaden via www.sgr.nl/schade-

claimen 

In het verleden is bij Online Reizen B.V. een groot aantal onjuiste boekingen geweest, waardoor 

consumenten schadeclaims hebben ingediend. De schades variëren van niet ingecheckte bagage tot 

dubbelboekingen. SGR heeft naar aanleiding van de 1.438 ingediende schadeclaims in 2017 

geconstateerd dat een groot aantal digitale dossiers niet volledig was. Dit heeft veel discussies 

opgeleverd en uiteindelijk ook een aanzienlijke schadepost voor Online Reizen BV.  Sindsdien hecht 

Saskia van Doorn veel waarde aan de juistheid en volledigheid van dossiervorming. Derhalve heeft zij 

de accountant gevraagd of het mogelijk is om voor haar een rapport met een hoge mate van zekerheid 

te verstrekken bij de juistheid en volledigheid van de digitale schadedossiers in 2018 bij Online Reizen 

B.V.  

Online Reizen B.V. gebruikt bij het opbouwen van een digitaal dossier gebruik van Read Software. 

Hiermee worden originele documenten omgezet naar digitale data die door derden te benaderen is.  

  

http://www.sgr.nl/schade-claimen
http://www.sgr.nl/schade-claimen
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Vraag 2 (20 punten) 

Vraag 2a 

Geef een beschouwing over de afweging van de accountant bij dit verzoek van Saskia van Doorn, het 

type onderzoek en de van toepassing zijnde NVCOS bij de uitvoering van deze werkzaamheden. 

 

Vraag 2b 

Motiveer welke werkzaamheden, door de accountant, het meest effectief zullen worden ingezet bij de 

opdracht van vraag 2a en op welke wijze zal de accountant hierover rapporteert?  

 

Reorganisatie 

Om kosten te reduceren heeft Saskia van Doorn besloten om een 10-tal bureaus af te stoten. Een 

aantal van deze bureaus is gevestigd op zeer aantrekkelijke locaties. Het rendement van deze locaties 

heeft de afgelopen jaren echter een neerwaartse trend laten zien. Door stijgende huisvestingskosten, 

hoge loonkosten en het dalend aantal reizigers die via een fysiek reisbureau hun vakanties boekt, zijn 

deze bureaus niet meer interessant voor De Groene Vogel B.V.  

Saskia van Doorn heeft een duidelijke visie over hoe met deze situatie om te gaan en heeft hiervoor 

een businessplan geschreven. Hierin wordt uitgegaan van het volgende: 

1. Het personeel (ongeveer 18 Fte) wordt weggesaneerd; 

2. Huurovereenkomsten van de locaties worden afgekocht. Men is met de verhuurders 

overeengekomen dat de afkoopwaarde gelijk is aan één jaarlijkse huurlast; 

3. Van de af te stoten 10 vestigingen worden 5 topverkopers benaderd om als zelfstandig 

reisagent op te gaan treden; 

4. De resterende 15 vestigingen ondergaan een aanzienlijke make-over, om het bedrijf een meer 

frisse, up-to-date en aansprekende uitstraling te geven, afgestemd op de eisen van de 

moderne reiziger van vandaag. 

Saskia van Doorn voorziet aanzienlijke investeringen bij deze reorganisatie, met name voor de facelift 

van de resterende 15 vestigingen. Derhalve is zij in gesprek gegaan met de huisbankier voor een lening 

van circa 1 miljoen euro. De bank wil voordat zij hieromtrent een beslissing neemt, een financiële 

prognose, op geconsolideerd niveau, ontvangen voor de periode 2019-2021. Deze prognose moet 

gebaseerd zijn op de situatie na de omvangrijke reorganisatie. De bank eist dat de prognose vergezeld 

gaat van een assurance rapport van een bij de NBA ingeschreven accountant. Saskia van Doorn vraagt 

Ann Uleren AA of zij deze opdracht wil uitvoeren. 

 

Vraag 3 (10 punten) 

Geef gemotiveerd, vanuit de VGBA en de ViO, aan welke overwegingen Ann Uleren AA meeneemt 

om de benoemde opdracht te aanvaarden. Verwijs hierbij naar de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. 
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Vraag 4 (30 punten) 

a) Geef een beschouwing over het type opdracht, de van toepassing zijnde NVCOS en de 

doelstelling van een dergelijk onderzoek. 

b) Benoem de tendenties waar de accountant bij dit businessplan rekening mee dient te 

houden.  

c) Voer een cijferbeoordeling uit op de, in de bijlage 4, opgenomen begroting en maak hierbij 

ook gebruik van de overige financiële informatie. Geef naar aanleiding van de 

cijferbeoordeling een beschrijving van de assurancewerkzaamheden die de accountant 

uitvoert. 

 

Opgaaf trackingboeking  

In Online Reizen B.V. wordt omzet verkregen door middel van tracking boekingen. Een trackingboeking 

is een registratie van een cookie van een reiziger die de reis heeft bekeken op het platform van Online 

Reizen, maar de boeking heeft geboekt bij een andere onderliggende touroperator. Online Reizen B.V. 

heeft inzicht in deze boekingen middels het gezamenlijke platform. Deze touroperator moet dan een 

commissie aan Online Reizen B.V. betalen voor deze trackingboeking. De cookie die leidt tot een 

trackingboeking heeft een geldigheid van maximaal 24 uur. Dat wil zeggen de reiziger moet binnen 24 

uur na het bezoek aan de site van Online Reizen B.V. de uiteindelijke reis boeken bij de touroperator. 

Boekt men de reis na 24 uur dan is er geen commissie verschuldigd aan Online Reizen B.V. Maandelijks 

stelt Online Reizen B.V. een commissiefactuur per touroperator op. 

Ten behoeve van de aangesloten touroperators moet jaarlijks een accountantsproduct met redelijke 

mate van zekerheid worden verstrekt bij de door Online Reizen B.V. opgestelde verantwoording van 

de trackingboekingen. Het gemiddeld aantal bezoekers aan de site van Online Reizen B.V. varieert per 

periode, maar komt gemiddeld per dag uit op 5.000. 

 

Vraag 5 (18 punten) 

Vraag 5a 

Onder toepassing van welke NVCOS zal de accountant zijn werkzaamheden met betrekking tot deze 

trackingboekingen uitvoeren? 

 

Bij het vervolg geldt dat de accountant de betrouwbare werking van het geautomatiseerde systeem 

bij Online Reizen B.V. heeft vastgesteld.  
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Het bestand met trackingboeking, plus het factuurbestand bij Online Reizen B.V., bestaat uit de 

volgende velden. 

Vastleggingen bij trackingboekingen Vastlegging factuur per touroperator 

- IP adres 
- Datum/tijdstip Cookie 
- Bestemming 
- Reissom per boeking 
- Reisnummer 
- Aantal passagiers 
- Datum /tijdstip boeking 
- Touroperator 
- Datum factuur 
- Datum reis 

- Bestemming 
- Datum reis 
- Aantal boekingen 
- NAW touroperator 
- Aantal personen per boeking 
- Factuurdatum 
- Factuurnummer 
- Boekingsdatum 
- Reissom per declaratie 
- Commissie bedrag aan touroperator 

 

Vraag 5b 

Welke drie verbanden zal de accountant leggen om voldoende zekerheid te verkrijgen omtrent de 

verantwoorde omzet van de trackingboekingen binnen het boekjaar 2018? 

 

Vraag 5c 

De accountant overweegt een steekproef uit te voeren bij deze opdracht. Geef argumenten voor en 

tegen voor het uitvoeren van een steekproef bij deze opdracht. 

  



8 
 

 

 
     

Bijlage 1 

GECONSOLIDERDE  
Balans (na resultaatbestemming) 

     

Activa   31-12-2018 
 

  31-12-2017  
€ € 

 
€ € 

Vaste activa 
     

Immateriële vaste activa:  
     

Kosten van ontwikkeling websites 800.200  
  

772.338  
 

Intellectuele eigendommen  183.994  
  

206.232  
 

  
984.194  

  
978.570  

Materiële vaste activa: 
     

Gebouwen en terreinen 1.444.962  
  

1.492.542  
 

Inventaris 533.070  
  

726.924  
 

  
1.978.032  

  
2.219.466  

Vlottende activa 
     

Vorderingen: 
     

Handelsdebiteuren 1.503.234   1.495.206  

Groepsmaatschappijen 661.998  
  

541.410  
 

Overige vorderingen 115.248  
  

97.680  
 

  
2.280.480  

  
2.134.296       

Liquide middelen 
 

1.102  
  

1.401  

Totaal Activa 
 

5.243.808  
  

5.333.733  
      

Passiva   
  

  
 

 
€ € 

 
€ € 

Eigen vermogen 
     

Aandelenkapitaal 400.000  
  

400.000  
 

Overige reserves 183.186  
  

118.728  
 

  
583.186  

  
518.728  

Langlopende schulden 
     

Hypotheek o/g 
 

2.300.000  
  

2.300.000        

Kortlopende schulden 
     

Rekening courant directie 715.650  
  

717.810  
 

Leveranciers  1.178.208  
  

1.301.718  
 

Belastingen en premies 73.826  
  

62.142  
 

Overige schulden 392.938  
  

433.335  
 

  
2.360.622  

  
2.515.005  

Totaal Passiva 
 

5.243.808  
  

5.333.733  
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Bijlage 2 

GECONSOLIDEERDE 

Geconsolideerde Winst-en-verliesrekening 
  

      

 
  2018     2017 

 
€ € 

 
€ € 

      
Netto omzet 6.034.366  

  
5.676.576  

 
Inkoopwaarde v/d omzet 2.462.168  

  
2.384.162  

 

  
3.572.198  

  
3.292.414  

Kosten: 
     

Personeelskosten 2.184.396  
  

2.141.568  
 

Huisvestingskosten 409.748  
  

406.536  
 

Verkoopkosten 184.172  
  

56.620  
 

Vervoerskosten 167.532  
  

167.792  
 

Algemene kosten 151.292  
  

156.196  
 

Afschrijvingen op vaste activa 261.416  
  

207.536  
 

Diverse baten en lasten 108.860  
  

153.784  
 

Som der kosten 
 

3.387.416  
  

3.290.032  

Bedrijfsresultaat 
 

184.782  
  

2.382  

      
Rentelasten 

 
135.396  

  
135.140  

      
Resultaat uit gewone bedrijfs- 

     
Uitoefening voor belastingen 

 
49.386  

  
-132.758  

      
Belastingen  

 
15.072  

  
-14.408  

 
     

Resultaat na belastingen 
 

64.458  
  

-147.166  
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Bijlage 3 

 

Toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening 2018 en 2017 

 

Algemeen 

Tenzij anders vermeld, vindt waardering plaats tegen historische prijzen. 

 

Immateriële vaste activa 

 

Kosten van ontwikkeling website 

Voor het aanbieden van online reizen is er door de onderneming geïnvesteerd in een online 

reizenplatform. De kosten die hierop betrekking hebben worden jaarlijks geactiveerd. Naast het 

updaten van het huidige platform wordt er steeds meer ontwikkeld om het beste vindbaar te blijven 

als reisaanbieder in de online reisbranche. De kosten die worden geactiveerd bestaan naast eigen 

uren voornamelijk uit kosten van derde partijen. De geactiveerde kosten worden in 5 jaar 

afgeschreven. 

 

Intellectuele eigendommen 

De onderneming heeft diverse vooraanstaande domeinnamen geregistreerd. Het intellectueel 

eigendom van deze rechten is geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. 

De boekwaarde is de aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de 

geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen 

een vast percentage van de aanschaffingswaarde. 

De Groene Vogel B.V. bezit een 5-tal karakteristieke panden gelegen op A-locaties in grote steden. 

Naast de panden in eigendom huurt De Groene Vogel B.V. voor de overige locaties de panden. Deze 

contracten variëren in looptijd van 3 tot 5 jaar. 

De waarde in het economische verkeer van de panden in eigendom wordt door Saskia van Doorn 

ingeschat op € 1.825.000. 
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Vorderingen 

Er is in 2017 en 2018 geen voorziening voor oninbaarheid van de vorderingen getroffen. 

 

Eigen vermogen 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 400.000. Geplaatst en volgestort zijn 

400 aandelen van € 1.000.  

 

Langlopende schulden 

Onder de langlopende schulden is een hypothecaire schuld opgenomen welke is aangegaan voor de 

financiering van het onroerend goed. Deze hypotheek is aangegaan bij de ANB ARMO Bank en is 

aflossingsvrij. Over de lening wordt een rente berekend van 3,5%. De hypotheekverstrekker heeft als 

zekerheid het onroerend goed wat eigendom is van de onderneming. 

 

Winst-en-verliesrekening 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, 

en de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Omzetten 

worden verantwoord in het jaar waarin de reizen zijn uitgevoerd. Verliezen welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Netto-omzet 

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde producten.  

De omzet is als volgt verdeeld: 

In euro’s 2018 2017 

Reissommen binnenland (incl. 
tickets) 

925.825 888.525 

Reissommen buitenland (incl. 
tickets) 

2.530.526 2.125.689 

Commissie verkoop andere 
SGR touroperator (niet eigen 
omzet) 

 
 

2.405.182 

 
 

2.350.500 

Verkoop losse vliegtickets 140.833 280.668 

Overige omzet (niet SGR, 
verzekeringspremies e.d.) 

32.000 31.194 
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Inkoopwaarde van de omzet 

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de directe aan de uitgevoerde reizen toe te 

rekenen kosten. Hieronder is begrepen de ingekochte reizen, alsmede kosten van de eigen 

reisagenten. 

 

Personeelskosten 

Saskia van Doorn is in loondienst bij haar personal Holding. Voor de activiteiten die zij voor de 

vennootschap verricht wordt een managementvergoeding € 100.000 in rekening gebracht.  

Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 55 personeelsleden werkzaam (2017:55). 

 

Verkoopkosten 

Voor de promotie van de nieuwe website zijn in 2018 eenmalig € 50.000 kosten gemaakt. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa en immateriële vaste activa zijn berekend door middel 

van vaste percentages van de aanschaffingswaarde en of geactiveerde kosten, op basis van de 

verwachte economische levensduur. In 2018 is eenmalig € 50.000 als bijzondere 

waardevermindering afgeschreven op de immateriële activa 

 

Rentelasten 

De rentelasten hebben betrekking op de leningen van de aandeelhouders en rekening courant. 

 

Belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met 

fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.  Het belastingpercentage 

bedraagt 20%. Ultimo 2018 was nog sprake van een compensabel verlies van € 100.000. Hiervoor is 

in de balans geen actieve latentie opgenomen. 
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Bijlage 4 

   
Businessplan   

         
          

 
  2019 

 
2020 

 

2021 
   

  
€ 

 
€ 

 
€ 

   
          
Netto omzet 

 
6.637.803  

 
6.969.693  

 
7.318.177  

   
Inkoopwaarde v/d omzet 

 
2.855.121  

 
2.797.877  

 
2.927.271  

   

  
3.782.682  

 
4.171.816  

 
4.390.906  

   
Kosten: 

         
Personeelskosten 

 
2.364.796  

 
1.212.092  

 
1.260.334  

   
Huisvestingskosten 

 
417.943  

 
204.302  

 
256.828  

   
Reorganisatiekosten  50.000  100.000  100.000    

Verkoopkosten 
 

106.255  
 

108.381  
 

110.548  
   

Vervoerskosten 
 

170.883  
 

174.300  
 

177.786  
   

Algemene kosten 
 

154.318  
 

157.404  
 

160.552  
   

Afschrijvingen op vaste activa 
 

266.644  
 

271.977  
 

277.417  
   

Diverse baten en lasten 
 

0  
 

120.800  
 

134.000  
   

Som der kosten 
 

3.530.839  
 

2.349.256  
 

2.477.465  
   

          
Rentelasten 

 
131.000  

 
129.000  

 
129.000  

   

          
Belastingen 

 
74.160  

 
338.712  

 
356.888  

   

          
Resultaat na belastingen 

 
46.683  

 
1.354.848  

 
1.427.553  

   

Uitgangspunten prognose 
         

De omzet zal in 2019 als gevolg van de toenemende vraag naar internetboekingen met 10 % stijgen. 

Voor de overige jaren is een omzetstijging van 5% per jaar een redelijke veronderstelling. 

In verband met de ontwikkeling van websites zijn vijf extra personeelsleden noodzakelijk. 

Voor de verdere groei is geen extra personeel noodzakelijk. Door de afbouw in fysieke reisbureaus 

zullen personeelsleden afvloeien, hetgeen zorgt voor een aanzienlijke kostenreductie. 

Reorganisatiekosten. Saskia van Doorn heeft ingeschat dat de facelift van de resterende 15 

vestigingen een investering vergt van circa €1 mln. De kosten worden uitgesmeerd over een periode 

van 10 jaar.  

 

 


