
Voorbereidingszitting (lezen en bespreken van de casus) 09:00 uur tot 10:30 uur 
 
 
Bij de voorbereidingszitting geldt het volgende: 
 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de boeken die op de 
literatuurlijst van de opleiding staan.  

- Deze boeken mogen uitsluitend voorzien zijn van tabjes en onderstrepingen.  
- Syllabi, aantekeningen en overige documenten, in welke vorm dan ook, zijn niet 

toegestaan. 

 
 
Ochtendzitting en middagzitting 10:30 tot 13:00 en 14:00 tot 16:30 
 
Bij het maken van de vragen van de ochtendzitting en middagzitting geldt het volgende: 
 
Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en 
hulpmiddelen. 

- Handboek 2017 Deloitte en/of Handboek 2017 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2016/2017; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2016 of 2017; een eerdere druk is 
toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden) 
- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 
 
Pauze (tussen 13:00 en 14:00 uur) 
 
De casus moet tijdens de pauze tussen ochtend- en middagzitting in de examenruimte 
blijven. 
 
 
 
Redactiecommissie OAT  



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

 
 
 
 

LANDELIJK EXAMEN - OAT 
 
 

Casus Holland Camping Groep B.V. 
 
 
 
 
 
Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 
Datum: 16 januari 2018 
Aantal bladzijden: 24 inclusief voorbladen 
 
 
 
 
 
 
Tijd: 09.00 – 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 
 10.30 – 13.00 uur ochtendzitting 
 13.00 – 14.00 uur pauze 
 14.00 – 16.30 uur middagzitting  
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Deel 1 Bedrijfsbeschrijving Holland Camping Groep B.V. 

1.1 Algemeen 
In 1969 zag boer Johan Fris door de toenemende welvaart steeds meer mensen op zijn 
weiland in Appelscha kamperen. Hij besloot dan ook zich volledig te gaan richten op 
deze vorm van recreatie, stopte met zijn boerderij en begon in 1970 camping ‘de 
Wolfberg’. De camping werd een groot succes. Na 10 jaar succesvol de camping te 
hebben geëxploiteerd, kreeg de familie expansieplannen en werden meerdere 
campings in de regio overgenomen. In de loop der jaren volgden overnames van 
campings in geheel Nederland. Toen midden jaren negentig zoon Rob de leiding 
overnam werd de naam gewijzigd in Holland Camping Groep B.V. (hierna HCG) en 
werd de expansie verder vormgegeven. Naast campings werden ook bungalowparken 
en recreatieparken overgenomen. Vandaag de dag spreekt HCG over vakantieparken 
waar naast kampeermogelijkheden ook bungalows, stacaravans, tenten en 
appartementen als verblijfslocatie worden aangeboden. Op ieder park zijn uitgebreide 
recreatiemogelijkheden variërend van horecafaciliteiten tot zwemparadijzen, 
watersportmogelijkheden, klimmuren, fitness etc. Ieder park heeft daarin eigen 
accenten gelegd. 

De familie Fris heeft in 2015 alle aandelen van HCG verkocht aan Private Equity fonds 
StarPlus N.V. (hierna: StarPlus). Enerzijds omdat geen opvolging voor het bedrijf 
binnen de familie aanwezig was, anderzijds omdat groei alleen mogelijk werd geacht 
door het aantrekken van extra kapitaal, waartoe de familie Fris niet in staat was. 
StarPlus kon wel in de financieringsbehoefte voorzien. 
 

1.2 Missie en actuele ontwikkelingen 

1.2.1 Missie 
De missie van HCG is al sinds jaar en dag: 
“Het aanbieden van verblijfsaccommodaties van hoogstaande kwaliteit. Kwaliteit van 
zowel diensten als het personeel is het uitgangspunt om al onze gasten een perfecte 
vakantie te bezorgen. Door middel van continue innovatie bieden we recreatieve 
diensten aan, die aansluiten bij de wensen van de veeleisende gast. Om steeds aan de 
wensen van onze gasten te kunnen voldoen, zorgen we ervoor dat de gast vanaf het 
boeken tot na vertrek optimaal kan genieten. Uitgangspunt daarbij is: “Think Global Act 
Local: met gebruikmaking van lokale kennis en menskracht wordt een internationaal 
opererende organisatie gebouwd.” 
 

1.2.2 Actuele ontwikkelingen 
HCG wil haar activiteiten uitbreiden buiten Nederland en heeft hiertoe een eerste stap 
gezet door per 1 juli 2016 vakantiepark Fornøjelse ApS (een rechtsvorm vergelijkbaar 
met de Nederlandse BV) in Denemarken over te nemen. De verkrijgingsprijs voor dit 
100% belang is € 450.000 en is op 1 juli 2016 via de bank betaald. Deze overname is 
nog niet in de jaarrekening over 2016 verwerkt.  
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1.3 Organogram 
Om slagvaardig te kunnen opereren heeft HCG een organisatiestructuur gekozen die 
recht doet aan de activiteiten. Onderstaand organogram vormt de weergave van deze 
structuur. Iedere stafafdeling wordt geleid door een directeur, ieder vakantiepark heeft 
een parkmanager die verantwoording aflegt aan de directie van HCG. 
 

 
Figuur 1 Organogram. Cijfers verwijzen naar de respectievelijke paragraafnummers. 
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1.4 Beschrijving organisatie HCG 

1.4.1 StarPlus 

In 2015 heeft het Private Equity fonds StarPlus de aandelen van HCG van de familie 
Fris overgenomen. StarPlus heeft als doelstelling om participaties te financieren en in 
relatieve zelfstandigheid te laten groeien. Als beheersingsmodel voor alle participaties 
heeft StarPlus gekozen voor het COSO Internal Control Framework. HCG heeft in 
opdracht van StarPlus dit beheersingsmodel geïmplementeerd, ook voor alle 
vakantieparken. Het model is in bijlage 1 toegevoegd. Tevens heeft HCG een Raad van 
Commissarissen (hierna RvC) benoemd die in meerderheid bestaat uit door StarPlus 
benoemde leden. De RvC is verantwoordelijk voor de benoeming van directieleden van 
HCG. De recent aangetrokken algemeen directeur is dan ook benoemd door de RvC. 
StarPlus heeft een eigen Internal Audit Department dat ook bij HCG audits uitvoert op 
het gebied van de interne beheersing. 

Een van de doelstellingen van StarPlus is om HCG verder te laten groeien in Europa 
door goedkope financiering aan te bieden en de huidige directie van HCG hierin 
zelfstandig te laten opereren. Daarbij worden door de directie van StarPlus wel strikte 
(financiële) doelstellingen meegegeven aan HCG; zo dient een voorgeschreven 
rendement te worden behaald evenals een vooraf bepaalde liquiditeits- en 
solvabiliteitsratio. Bij het behalen van de doelstellingen worden extra bonussen aan de 
directie van HCG toegekend. Ook zijn doelstellingen op het gebied van omzet, innovatie 
en milieu geformuleerd. Een doelstelling van StarPlus zelf is om op middellange termijn 
HCG met winst door te verkopen aan een mondiale speler in de recreatiesector. 
 

1.4.2 Directie HCG 
De directie van HCG vertaalt de doelstellingen van StarPlus door naar doelstellingen 
voor alle vakantieparken van de groep en bewaakt deze vanaf 2016 middels een intern 
rapporteringssysteem. De directie van HCG bestaat uit een algemeen directeur die 
leiding geeft aan het directieteam. Naast de algemeen directeur kent HCG per 
stafafdeling een directeur. Gezamenlijk vormen zij het directieteam dat wekelijks 
vergadert. Ieder vakantiepark heeft een eigen managementteam, geleid door een 
parkmanager. Dit team is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van een 
vakantiepark. Ook de managementteams van alle vakantieparken krijgen een bonus 
bovenop hun salaris die afhangt van het behalen van de opgelegde doelstellingen. 

 

In het directieteam van HCG worden maandelijks de resultaten besproken op basis van 
een standaard managementrapportage. Daarin zijn de opgelegde doelstellingen ook 
opgenomen. De doelstellingen zijn onder meer: 

1. een besparing op alle kosten van 10% ten opzichte van 2015;  
2. een hoge klanttevredenheid (een gemiddeld rapportcijfer uit de gehouden 

klantenevaluaties van ≥ 8) en; 
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3. een bijdrage leveren aan de uitbreiding van recreatieve activiteiten binnen HCG. 
Jaarlijks dienen minimaal 2 nieuwe activiteiten binnen HCG ontplooid te worden. 

 

1.4.3 ICT 

HCG is in verregaande mate geautomatiseerd en heeft een standaard ERP pakket in 
gebruik dat specifiek is gemaakt voor de recreatiebranche: RecreaSoft. In dit pakket zijn 
alle operationele modules opgenomen waaronder: 

• plannings- en reserveringssysteem (per vakantiepark); 
• verkopen middels polsband (zie hierna); 
• financiële administratie; 
• inkoop; 
• onderhoud bungalows en terreinen; 
• personeelsmodule waarin opgenomen de personeelsadministratie en de 

personeelsinzet en -planning t.b.v. operationele taken vakantieparken; 
• salarisadministratie; 
• diverse subadministraties waaronder activa, debiteuren en voorraden; 
• social media. 

HGC heeft een eigen website die belangrijk is om klanten te trekken. De website is 
gekoppeld aan RecreaSoft. WS4All B.V. verzorgt het onderhoud en beheer van de 
website. 

De centrale afdeling ICT is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het 
pakket en de contacten met de soft- en hardware leveranciers. Binnen ICT is een apart 
ontwikkelteam dat alle innovaties op hard- en software in overleg met deze 
gerenommeerde softwareleveranciers mede vormgeeft en test. De stafafdeling heeft 
servicecontracten afgesloten met al haar soft- en hardware leveranciers, waarin de 
beschikbaarheid van alle systemen gedetailleerd is beschreven met daarbij een bonus- 
en boeteregeling. 

 

1.4.4 Finance & Control 

Finance & Control is verantwoordelijk voor de (geconsolideerde) financiële administratie 
en de wekelijkse en maandelijkse managementrapportages. Hiertoe is een standaard 
rapportageformat aangeleverd dat alle vakantieparken gebruiken voor hun rapportages. 
De financiële administratie wordt centraal gevoerd. Binnen Finance & Control zijn 
diverse controllers aangesteld die de gestelde operationele en financiële- en niet- 
financiële targets van de aan hen toegewezen vakantieparken bewaken. Deze 
controllers werken vanuit het hoofdkantoor maar bezoeken de vakantieparken 
veelvuldig.  
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De ontvangen gelden uit boekingen van gasten komen binnen bij de financiële 
administratie. Uit recente rapportages is duidelijk geworden dat uitstaande vorderingen 
in 2016 langer open staan dan in 2015 en dat meer afboekingen uit hoofde van 
oninbaarheid plaatsvinden. 

Onder leiding van de stafdirecteur Finance & Control wordt ook gerapporteerd aan het 
hoofdkantoor van StarPlus middels gestandaardiseerde rapportages. 

 

1.4.5 Inkoop 

De stafafdeling Inkoop van HCG sluit voor veel voorkomende inkopen raamcontracten 
af met zowel landelijke als internationale organisaties. Dit betreft contracten rondom 
groot onderhoud van vastgoed, technische installaties en het inhuren van tijdelijk 
personeel via uitzendbureaus. Vanuit de ‘Think Global Act Local’ gedachte vindt de 
inkoop van de diverse grondstoffen voor de Horeca en overige zaken zoveel mogelijk 
plaats via de parkmanagers van de vakantieparken zelf. Veel voorkomende lokale 
inkopen worden in contracten vastgelegd die bij de stafafdeling Inkoop centraal worden 
geautoriseerd en geregistreerd. Met de meeste leveranciers zijn regelingen 
overeengekomen met betrekking tot kortingen die afhankelijk zijn van het totaal van de 
inkopen. Ook kennen de meeste contracten een bonus- dan wel een boeteclausule, 
afhankelijk van de jaarafname. Alle leveranciers dienen hun facturen elektronisch aan te 
leveren aan de stafafdeling Finance & Control op het hoofdkantoor. Na controle door 
het geautomatiseerd systeem, middels application controls, worden de facturen na het 
verstrijken van de betaaltermijn betaald. Ten behoeve van kleine of incidentele 
aankopen hebben lokale vakantieparken de beschikking over een kleine kas en een 
pinpas. 

 

1.4.6 Marketing & Sales 

De stafafdeling Marketing & Sales bepaalt de landelijke verkoopstrategie en bedenkt de 
specifieke verkoopcampagnes voor HCG in totaal, maar ook per individueel 
vakantiepark. Tevens bewaakt zij de boekingen en reserveringen per vakantiepark en 
per regio. Ook heeft deze stafafdeling een eigen callcenter voor boekingen van 
bungalows en campings. 

Alle prijzen worden centraal vastgesteld en door de directeur Marketing & Sales 
geautoriseerd, in overleg met de algemeen directeur. De parkmanagers van de 
vakantieparken kunnen incidenteel zelf kortingen verstrekken en deze in het systeem 
aanbrengen. 

Gasten kunnen zelf via het callcenter en via de website van HCG boeken. Ook kunnen 
via gecontracteerde boekingssites boekingen worden verricht. Deze boekingssites 
krijgen hiertoe een provisie die verschilt per site, per land en per periode. 
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1.4.7 Human resource management 

Naast het algemeen personeelsbeleid voert deze stafafdeling zowel de 
personeelsadministratie evenals de salarisadministratie. HCG heeft in RecreaSoft een 
personeelsmodule, waarin alle eigen medewerkers hun uren registreren middels een 
elektronische personeelspas. De uren worden vervolgens door de leidinggevenden 
geautoriseerd in het systeem. Voor het werken op zon- en feestdagen en het draaien 
van extra uren (meer dan 9 per werkdag) krijgen medewerkers toeslagen bovenop hun 
salaris uitbetaald. 

Alle arbeidscontracten worden geregistreerd door een medewerker van de centrale 
personeelsadministratie op het hoofdkantoor in de personeelsmodule van RecreaSoft. 

 

1.4.8 Vakantiepark de Wolfberg Appelscha 

De Wolfberg is het oudste vakantiepark van HCG. De hieronder opgenomen 
beschrijving is representatief voor de beschrijving van alle andere vakantieparken van 
HCG. De afdelingen zijn weergegeven in het organogram in paragraaf 1.3. 

Gasten kunnen online boeken via het reserveringssysteem van HCG dan wel via een 
gecontracteerde boekingssite. Ook kan via het callcenter van HCG een boeking worden 
geplaatst. Om de bezettingsgraad van de vakantiewoningen per park zo optimaal 
mogelijk te houden is sprake van last-minute boekingen, waarvoor de prijzen lager 
liggen. Deze boekingen kunnen alleen via het callcenter van HCG worden verzorgd. 
 
De gast dient bij reservering van de accommodatie 50% van de totale huursom vooruit 
te voldoen. Zes weken voor aankomst op het vakantiepark dient de overige 50% 
betaald te zijn. Door Recreasoft wordt automatisch een herinneringsbrief (aanmaning) 
aangemaakt bij niet tijdige betaling door de gast. Pas na betaling van de tweede termijn 
is de reservering definitief. Bij reserveringen binnen zes weken voor aankomst dient het 
totale bedrag ineens te worden voldaan. De administratie van het park stuurt een bewijs 
van reservering naar de klant na reservering en een bewijs van betaling nadat de gast 
de volledige huursom heeft voldaan.  
Indien een gast annuleert, worden de reeds ontvangen bedragen teruggestort onder 
aftrek van 25% als vergoeding voor de gemaakte kosten overeenkomstig de algemene 
voorwaarden van HCG. 
De bungalows binnen het vakantiepark worden gedurende het gehele jaar verhuurd. De 
tarieven variëren per type bungalow, per seizoen en per verhuurperiode. De 
gebruikelijke verhuurperioden zijn een weekend, een midweek of een week. In het 
hoogseizoen is sprake van een volledige bezetting van het bungalowpark. Om de 
verhuur in het laagseizoen te stimuleren worden regelmatig acties georganiseerd. In 
deze gevallen gelden speciale prijzen. 
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Het kampeerterrein voor tenten en caravans is van 15 april tot en met 30 september 
geopend. Voor tenten en caravans gelden verschillende tarieven per genummerde, 
afgebakende plaats.  

 

1.4.8.1 Receptie / Administratie 

Gasten melden zich bij aankomst altijd bij de centraal gelegen receptie op het 
vakantiepark, waar zich ook de gastenadministratie bevindt. Daar dienen zij het 
betalingsbewijs van hun reservering te overleggen. Afhankelijk van de gedane 
reservering krijgen alle geregistreerde gasten een digitale (waterbestendige) polsband 
met ingebouwde chip uitgereikt. Deze polsband dient als ‘sleutel’ voor de gereserveerde 
accommodatie. Ook krijgt de gast toegang tot alle faciliteiten op het vakantiepark, zoals 
bijvoorbeeld tot het zwembad. De polsband wordt, na accordering van de voorwaarden, 
overhandigd aan de gasten. 

Op de polsband is ook een elektronische portemonnee opgenomen, die door de gast 
opgeladen dient te worden om betalingen in het restaurant dan wel bij de andere 
faciliteiten van het park te verrichten. Gasten kunnen de portemonnee op de polsband 
opladen bij zogenaamde oplaadstations op het vakantiepark, maar ook via de website. 
De polsband dient bij vertrek door de gasten ingeleverd te worden onder terugbetaling 
van een eventueel resterend tegoed op de digitale portemonnee. Terugbetaling 
geschiedt via het banknummer van de klant van waaruit de betalingen door de klant zijn 
verricht. 
 

1.4.8.2 Facilitaire zaken 
Schoonmaak 
Door medewerkers van de stafafdeling Schoonmaak worden de bungalows na afloop 
van een verhuurde periode schoongemaakt. Tevens houden deze medewerkers een 
registratie bij van de door hen geconstateerde schades aan de bungalows, de inventaris 
en serviesgoed. Indien er schade is geconstateerd, wordt dit gemeld aan de receptie, 
die de kosten van de schade verrekent met de klant. 
 
Bij de Wolfberg wordt structureel gebruik gemaakt van ingehuurde externe 
schoonmakers. De kosten van deze ingehuurde krachten is in de kostprijs van de 
verhuurde bungalow opgenomen. 
 
Onderhoud 
Zowel het dagelijks onderhoud als ook het groot onderhoud aan de vakantieparken 
geschiedt door externe bedrijven, onder toezicht van de eigen facilitair medewerkers. 
Kleine storingen kunnen door klanten worden gemeld bij de receptie en worden direct 
verholpen door de eigen facilitair medewerkers. Een meerjarenplan voor groot 
onderhoud dient als basis voor het uitvoeren van groot onderhoud dat veelal in het 
laagseizoen wordt uitgevoerd. 
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Een belangrijk aspect voor alle vakantieparken is de inrichting van het park en de 
beschikbaarheid van verhuurmogelijkheden die voldoen aan de verwachtingen van de 
klant. Juist op dit aspect dienen de HCG-vakantieparken zich te onderscheiden van 
andere parken. Investeringen in de verblijfslocaties worden dan ook centraal 
aangestuurd. Het komt steeds vaker voor dat verblijfslocaties eerder gerenoveerd of 
vervangen worden om aan de hoge eisen van de gasten te voldoen. 

 

1.4.8.3 Recreatie 
De exploitatie van het restaurant, de campingwinkel, recreatieruimten, overige 
faciliteiten en het zwembad wordt in eigen beheer door de Wolfberg uitgevoerd. 
 
De toegang tot het zwembad verloopt via de polsband. De polsband geeft tevens 
toegang tot een locker om persoonlijke bezittingen in op te bergen. Deze lockers 
worden per uur verhuurd waarbij de huurprijs van het tegoed op de digitale 
portemonnee wordt afgeboekt. Bezoekers van buiten (daggasten) kunnen tegen 
betaling bij de receptie een polsband huren die toegang geeft tot het zwembad. De 
polsband dient bij het verlaten van het zwembad weer ingeleverd te worden. 
 
In het restaurant kunnen gasten van de Wolfberg maaltijden en snacks nuttigen. 
Betaling vindt uitsluitend plaats met de polsband. Reservering is via de website vooraf 
mogelijk. Ook kunnen snacks bezorgd worden op de kampeerplek of bij de bungalows. 
Hierbij worden bezorgkosten in rekening gebracht. 
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Deel 2 Accountantsorganisatie NoordZuid 
 

2.1 Algemeen 
Accountantsorganisatie NoordZuid (hierna NoordZuid) heeft, na de overname van HCG 
door StarPlus, de controleopdracht verkregen voor de wettelijke controle van de 
jaarrekening van HCG en alle vakantieparken. Alle participaties van StarPlus hebben 
NoordZuid als accountant. NoordZuid heeft een AFM-vergunning voor de uitvoering van 
wettelijke controles (incl. OOB). NoordZuid heeft een twintigtal kantoren in Nederland 
waar circa 1.100 fte werken. NoordZuid is aangesloten bij een internationaal 
samenwerkingsverband van accountantsorganisaties. 
 

2.2 Aantekeningen uit de controle 
Recent is de controle op de concept jaarrekening 2016 van HCG uitgevoerd. Hieruit zijn 
onder meer onderstaande aantekeningen naar voren gekomen. 
 

1. In juli 2016 is het totale kassasysteem op vakantiepark de Wolfberg uitgevallen 
door een stroomuitval. Daarnaast zijn er fouten in de financiële module ontstaan 
door het foutief herstarten van het systeem. Juli is de drukste maand van het 
jaar, waarin circa 35% van de jaaromzet wordt gerealiseerd. De storing duurde 
uiteindelijk bijna 15 dagen en heeft ertoe geleid dat geen enkele verkoop-
transactie in die periode in het systeem geboekt kon worden, waaronder de 
opwaarderingen van de polsband en de registratie van het gebruik door de 
gasten van de Wolfberg van de diverse faciliteiten. Finance & Control heeft een 
zo goed mogelijke schatting gemaakt van alle boekingen en transacties en op 
grond van deze schatting is de administratie bijgewerkt. Gelukkig was alleen de 
Wolfberg getroffen door deze storing en heeft geen van de andere vakantie-
parken hiervan last gehad. 

2. In maart 2017 zijn door gasten claims ingediend in verband met een groot aantal 
dubbelboekingen in het systeem. Het betreft uitsluitend boekingen die bij 
vakantiepark Résidence De Duyn zijn geplaatst. Door een storing bleek dat in de 
maand december 2016 ingevoerde boekingen voor het voorjaar van 2017 niet 
correct waren geboekt: klanten hadden wel betaald en een bevestiging 
gekregen, de accommodatie werd echter niet als geboekt in het systeem 
vastgelegd. De storing kwam naar voren toen gasten zich aanmelden bij de 
receptie in de voorjaarsvakantie van 2017. Er bleek sprake te zijn van een groot 
aantal dubbelboekingen. Door deze storing zijn uiteindelijk veel gasten 
gedupeerd. Het totaal van de schadeclaims bedraagt circa € 400.000. De claims 
zijn overigens doorgeschoven naar WS4All B.V., het bedrijf dat verantwoordelijk 
is voor het beheer van de website. Tijdens het opmaken van de jaarrekening 
2016 is, na raadpleging van de huisadvocaat van HCG, duidelijk geworden dat 
de ontstane schade hoogstwaarschijnlijk moet worden vergoed aan alle 
gedupeerde gasten. Ook is echter in maart 2017 duidelijk geworden dat WS4All 
B.V. zich niet verantwoordelijk acht voor de ontstane situatie en daarom niet van 
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plan is de geclaimde schade te vergoeden. De huisadvocaat acht het innen van 
de vordering bij WS4All ook niet haalbaar. HCG heeft de schade aansluitend 
geclaimd bij haar eigen verzekeringsmaatschappij. Van de schadeclaim is niets 
in de conceptjaarrekening opgenomen. 

3. Tijdens een bespreking met de controlerend accountant van NoordZuid en de 
financieel directeur van HCG komt ter sprake dat NoordZuid meerdere campings 
en vakantieparken als klant heeft, ook parken die niet bij HCG of StarPlus zijn 
aangesloten. De financieel directeur ziet hierin een belangrijk voordeel en vraagt 
of NoordZuid een overzicht zou willen verstrekken van de kostprijzen van de 
accommodaties voor alle parken waar NoordZuid werkzaamheden voor verricht. 

4. NoordZuid gebruikt de vakantieparken van HCG veelvuldig als 
overnachtingslocatie voor interne cursussen voor alle medewerkers. Een 
assistent-accountant ziet tijdens de controle van de opbrengsten van de 
Wolfberg over 2016 dat NoordZuid een aanzienlijke korting geniet op de normale 
prijs voor andere zakelijke gebruikers. 
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Deel 3 Concept jaarrekening 2016 van HCG BV (gedeeltelijk) 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016 in euro’s (x 1.000). 
 
Activa Ref. 31-12-2016 31-12-2015 
Vaste Activa      
Immateriële vaste activa (1)     
Software  789  1.195  
Goodwill  15.238  14.960  
   16.027  16.155 
Materiële vaste activa (2)     
Bedrijfsgebouwen en terreinen  185.094  194.451  
Machines en installaties  36  64  
Andere vaste bedrijfsmiddelen  36.902  36.311  
Activa in uitvoering  1.465  3.229  
   223.497  234.055 
Financiële vaste activa      
Deelnemingen  885  2.033  
Latente belastingvorderingen  2.999  413  
   3.884  2.446 
Vlottende activa      
Voorraden  2.898  2.956  
Vorderingen  79.646  74.164  
Liquide middelen  2.392  2.814  
   84.936  79.934 
Totaal activa   328.344  332.590 

 

Passiva  Ref. 31-12-2016 31-12-2015 
Groepsvermogen      
Eigen vermogen  209.700  198.639  
Aandeel derden  -2.538  -2.755  
   207.162  195.884 
Voorzieningen      
Pensioenen  52  105  
Belastingen  22.946  23.874  
Overige voorzieningen  1.630  3.627  
   24.628  27.606 
      
Langlopende schulden      
Schulden aan 
kredietinstellingen 

  
9.470 

  
19.725 

 

Overige leningen  9.314  8.900  
   18.784  28.625 
      
Kortlopende schulden (3)     
Kredietinstellingen  14.322  13.002  
Crediteuren  18.629  23.325  
Overige schulden en 
overlopende passiva 

  
44.819 

  
44.148 

 

   77.770  80.475 
Totaal passiva   328.344  332.590 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016 in euro’s (x 1.000). 
 
 Ref. 2016 2015 
Netto-omzet   230.765  223.919 
Kostprijs van de omzet   125.734  119.943 
Brutomarge   105.031  103.976 
Lonen, salarissen en sociale lasten  30.620  33.562  
Afschrijvingen   14.928  13.889  
Overige bedrijfskosten  41.915  43.633  
   87.463  91.084 
Bedrijfsresultaat   17.568  12.892 
      
Financiële baten en lasten   -398  -1.371 
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen 

   
17.170 

  
11.521 

Belastingen   -1.680   -4.075 
Aandeel in resultaat deelnemingen   -615  2.221 
Resultaat na belastingen   14.875  9.667 
Aandeel derden   175  348 
   15.050  10.015 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016 in euro’s (x 1.000): 
 

  2016  
Kasstroom uit operationele activiteiten   
Bedrijfsresultaat   17.568 
Bij: afschrijvingen  14.928  
Af: mutatie voorzieningen  -2.050  
   12.878 
Mutaties werkkapitaal   -15.823 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   14.623 
Financiële baten en lasten  -398  
Belastingen  -2.444  
   -2.842 
   11.781 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   
Investeringen in vaste activa    -9.180 
Investeringen in geleasede vaste activa  -526 
Desinvesteringen in vaste activa   5.464 
   -4.242 
    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   
Ontvangsten uit langlopende schulden  309 
Leaseverplichtingen   526 
Aflossing langlopende schulden   -10.256 
    
Overige mutaties en langlopende schulden  140 

   
-9.281 

 
Netto kasstroom   -1.742 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Groepsverhoudingen 
HCG BV staat aan het hoofd van de groep. 
 
Consolidatie 
De volgende vennootschappen zijn integraal geconsolideerd: 
 
Holland Camping Groep B.V. te Appelscha (100%) 
Wolfberg BV te Appelscha (100%) 
Freetimeparcs B.V. te Diever (95%), in consolidatie 01/12/2016 
Supermarkt Hof van Putten B.V. te Putten (50%) 
Waddenzee Résidence De Duyn B.V. te Rottum (100%) 
Zeeland Vakanties B.V. te Ruitenkerke (100%) 
Zeeland Camping Vishoek B.V. te Wammerkerke (100%) 
Supermarkt Kleine Merel v.o.f. te Bluffe  
Ferien- und Golfresort Cochem GmbH te Ediger-Eller (Duitsland) (50% + prioriteitsaandeel) 
Sarcon Holding GmbH te Hamburg (Duitsland) (100% in 2016, 70% in 2015) 
 
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en rekening-courantkrediet. Ontvangen en 
betaalde rente, ontvangen dividenden en winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. Investeringen in groepsmaatschappijen worden verwerkt tegen de 
verkrijgingsprijs onder aftrek vanbinnen de geacquireerde onderneming aanwezige 
geldmiddelen. 
 
Materiële vaste activa 
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Op het moment 
van verkrijgen of vervaardigen van het actief vindt waardering plaats tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen actuele kostprijs of lagere 
bedrijfswaarde, gebaseerd op taxaties van onafhankelijke, ter zake deskundige taxateurs, 
verminderd met afschrijvingen die zijn berekend op basis van de geschatte economische 
levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze actuele kostprijs. Periodiek 
worden de gebouwen en terreinen getaxeerd. De meest recente herwaardering dateert van  
1 januari 2010. De gehanteerde uitgangspunten worden jaarlijks door een onafhankelijk 
taxateur geëvalueerd.  
Herwaarderingsreserves worden onder aftrek van latent verschuldigde belastingen gevormd per 
actief. De herwaarderingsreserve is opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. 
 
De overige materiële vaste activa en overige bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd op verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte 
economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van 
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de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve 
rente methode rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kasgelden, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
- Algemeen. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de 
verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt de 
verplichting met deze vergoeding gesaldeerd. 

- Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen 
tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de 
boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de 
latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op 
het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, 
voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Latente belastingvorderingen uit hoofde van 
verrekenbare verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie worden 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal 
zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden 
kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op contante waarde. 

- De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de toekomstig 
ingeschatte verplichting. 

 
Afschrijvingen 
Immateriële vaste activa, inclusief goodwill, en materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief. 
Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 
economische levensduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en 
verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
Afsluitprovisie en directe transactiekosten worden geactiveerd en gedurende de looptijd van de 
lening ten laste van het resultaat gebracht als rentelasten. 
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Belastingen 
De post belastingen over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tarief 
(2016 en 2015: 25%) op het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met 
permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en volgens de 
fiscale winstberekening. Deze verschillen worden verwerkt in de belasting over het resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS  
 
1. Immateriële vaste activa 
 

Mutatieoverzicht immateriële 
vaste activa           

(in € 1.000)           
            
      Software Goodwill Totaal 
Boekwaarde 1 januari 2016   1.195 14.960 16.155 
Investeringen   44 2.358 2.402 
Desinvesteringen   0 0 0 
Afschrijvingen   -450 -2.080 -2.530 

Boekwaarde 31 december 2016   789 15.238 16.027 

 
2. Materiële vaste activa 
 

Mutatieoverzicht materiële vaste activa         
(in € 1.000)           

  Bedrijfsgebouwen Machines 
en Andere vaste Activa in   

  en -terreinen Installaties bedrijfsmiddelen uitvoering Totaal 
Boekwaarde 1 januari 2016 194.451 64 36.311 3.229 234.055 
Investeringen 4.628 0 2.676  7.304 
Desinvesteringen -3.215 0 -485 -1.764 -5.464 
Afschrijvingen -10.770 -28 -1.600  -12.398 

Boekwaarde 31 december 2016 185.094 36 36.902 1.465 223.497 

 
3. Kortlopende schulden 
 
Onder de overige schulden en overlopende passiva is een bedrag voor te betalen 
vennootschapsbelasting opgenomen ter grootte van € 3.124.000 (31 december 2015: 
€ 374.000). 
 
De eind van het boekjaar nog te betalen interest is eveneens onder de post overige schulden en 
overlopende passiva opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 
 
Herwaarderingsreserve 
De herwaarderingsreserve is gevormd voor herwaarderingen van bedrijfsgebouwen en –
terreinen. De herwaarderingsreserve is gevormd per individueel actief onder aftrek van 15% (in 
2015 eveneens 15%) latent verschuldigde belastingen. De reserve muteerde in het verslagjaar 
als volgt: 
 
 2016 

(in € 1.000) 
2015 

(in € 1.000) 
   
Stand per 1 januari 100.277 102.019 
   
Realisatie herwaardering  3.990 1.742 
Stand per 31 december  96.287 100.277 
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Bijlage 1: risicobeheersingsmodel binnen HCG: COSO ICF 
2013 
 

Components and Principles 
The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts 
associated with each component. Because these principles are drawn directly from the 
components, an entity can achieve effective internal control by applying all principles. 
All principles apply to operations, reporting, and compliance objectives. The principles 
supporting the components of internal control are listed below. 
 
Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and 
ethical values. 

2. The board of directors demonstrates independence from 
management and exercises oversight of the development and 
performance of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, 
reporting lines, and appropriate authorities and responsibilities 
in the pursuit of objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, 
develop, and retain competent individuals in alignment with 
objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal 
control responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk 
Assessment 

6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to 
enable the identification and assessment of risks relating to 
objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its 
objectives across the entity and analyzes risks as a basis for 
determining how the risks should be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing 
risks to the achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could 
significantly impact the system of internal control. 

Control 
Activities 

10. The organization selects and develops control activities that 
contribute to the mitigation of risks to the achievement of 
objectives to acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities 
over technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that 
establish what is expected and procedures that put policies into 
action. 
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Component Principle 

Information and 
Communication 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, 
quality information to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, 
including objectives and responsibilities for internal control, 
necessary to support the functioning of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding 
matters affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing 
and/or separate evaluations to ascertain whether the 
components of internal control are present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control 
deficiencies in a timely manner to those parties responsible for 
taking corrective action, including senior management and the 
board of directors, as appropriate. 
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