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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen  

 
Holland Camping Groep B.V. 

 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 
 
  Datum:                 16 januari 2018 
 
Toegestane literatuur: 
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. 

 
Ochtend: tijdsindicatie in minuten per vraag  
 
Vraag 1:   15 minuten 
Vraag 2:   30 minuten 
Vraag 3:   25 minuten 
Vraag 4:   35 minuten 
Vraag 5:   10 minuten 
Vraag 6:   15 minuten 
Vraag 7:   20 minuten 
Totaal: 150 minuten  



Vraag 1 Initiële cijferanalyse 15 minuten 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2016 van 
Holland Camping Groep B.V.: 
 
1a Vorderingen 
1b Lonen, salarissen en sociale lasten  
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 30 minuten  
2a Noem drie inherente risico’s die de accountant betrekt bij het opstellen van zijn 

controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2016 van HCG. U dient uw 
risico’s te spreiden over de posten en toelichtingen 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 Vennootschapsbelasting 25 minuten 

3a Bereken de effectieve belastingdruk en beredeneer of in 2016 bij HCG sprake is 
van overdruk of onderdruk. 

 
3b Bespreek twee specifiek voor HCG geldende oorzaken die voor HCG kunnen 

hebben geleid tot een afwijkende belastingdruk. 
 
3c Bereken achtereenvolgens de over 2016 verschuldigde en de in 2016 betaalde 

vennootschapsbelasting.  
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Vraag 4 COSO 35 minuten 
Richt voor de activiteiten op De Wolfberg het COSO ICF 2013 raamwerk (zie bijlage 1 
bij de casus voor het model) in voor de volgende doelstelling: 
 

een hoge klanttevredenheid (een gemiddeld rapportcijfer uit de gehouden 
klantenevaluaties: hoge klanttevredenheid met een score ≥ 8)  

 
Aanwijzingen voor de beantwoording: 

1. Gebruik het onderstaande uitwerkingsmodel voor het beantwoorden van deze 
vraag. 

2. Let op de onderlinge samenhang tussen de componenten. 
3. Geef de nummers van de principes aan, zoals benoemd in bijlage 1 bij de casus. 
4. Geef voor de component Control Environment twee principes met daarbij 

voorbeelden voor de invulling van elk van de gekozen principes. 
5. Geef voor de component Risk Assessment twee risico’s met de daarbij horende 

principes. 
6. Geef bij de Control Activities vier concrete maatregelen, die gericht zijn op de 

door u genoemde twee risico’s bij Risk assessment. 
7. Geef voor de component Information and communication en de component 

Monitoring Activities invulling aan een tweetal principes per component. 
 
Opzet uitwerkingsmodel ten behoeve van vraag 4 
 

Control environment Invulling van het principe 
Principe 
……………………. 

 

Principe  
…………………… 
 

 

Risk assessment  
Risico 1 
 
Principe …. 
 

………… 

Risico 2 
 
Principe……… 
 

………… 

Control activities  
Beheersingsmaatregelen 
Principe …….. 

 

Beheersingsmaatregelen 
Principe ……… 

 

Beheersingsmaatregelen  
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Control environment Invulling van het principe 
Principe ……… 
Beheersingsmaatregelen 
Principe ……… 

 

Information & communication  
Principe ……….. 
………………………. 
 
 

 
 

Principe …………….. 
………………………… 
 
 

 

Monitoring  
Principe ……….. 
…………….. 
 
 
………………… 

 
 

Principe … 
…………………….. 

 

 
 
Vraag 5 Capita selecta verslaggeving 10 minuten 

5a Beoordeel of de gehanteerde indeling van de winst- en verliesrekening conform 
de huidige wet- en regelgeving is.  

 
In de toelichting op de jaarrekening is te lezen dat boekwinsten en -verliezen bij verkoop 
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 

5b Beoordeel of de door HCG gehanteerde wijze van verwerking conform de 
huidige wet- en regelgeving is. 

 
 
Vraag 6. Aantekeningen uit de jaarrekeningcontrole 15 minuten 
Zie aantekening 3 uit paragraaf 2.2 Aantekeningen uit de controle. 
 
6a Geef gemotiveerd aan welk fundamenteel beginsel voor de controlerend 

accountant specifiek van toepassing is in het kader van het voorstel van de 
financieel directeur van HCG. 

 
6b Van welke bedreiging is hierbij sprake? 
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Zie aantekening 4 uit paragraaf 2.2 Aantekeningen uit de controle. 
6c Is de van HCG verkregen korting die NoordZuid geniet toelaatbaar? 

Beargumenteer uw antwoord uitsluitend aan de hand van de Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten. 

 
 
Vraag 7 Kasstroomoverzicht 20 minuten 
De netto-kasstroom volgens het kasstroomoverzicht is volgens HCG negatief 
€ 1.742.000. Dit bedrag sluit niet aan met de mutatie in de liquide middelen. 
 

7a Geef, met behulp van een berekening, de verklaring voor het verschil tussen de 
netto-kasstroom en de mutatie in de liquide middelen.  

 
7b Beredeneer waarom de (per saldo) afname van de voorzieningen leidt tot een 

negatieve correctie in het kasstroomoverzicht.  
 
7c Geef aan waarom het waarschijnlijk is dat de financiële baten en lasten niet voor 

het juiste bedrag zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.  

7d Beoordeel de juistheid van de opgenomen post geleasede materiële vaste activa 
in het kasstroomoverzicht onder de investerings- en financieringsactiviteiten. 

 

 

EINDE OCHTENDZITTING 
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