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Correctiehandleiding SAR versie Audit en Assurance (Nieuwe stijl) 
 
Opmerking vooraf: 
Onderstaande correctiehandleiding bevat de essentiële aspecten die van belang zijn voor de 
uitwerking van het examen. De uitwerking is echter niet limitatief of uitputtend en heeft als doel de 
examinatoren richting te geven bij de correctie van het examen. Van de kandidaten wordt verwacht 
dat zij een uitwerking schrijven die concreet op de casus gericht is. Hierbij zij opgemerkt dat niet 
verwacht kan worden dat de kandidaten alle genoemde aandachtspunten zullen raken gezien de 
beperkte tijd. Bij de correctie dient te worden beoordeeld of de belangrijkste aspecten worden 
genoemd. Sjabloonmatige uitwerkingen die op willekeurig elk ander vergelijkbaar bedrijf van 
toepassing kunnen  zijn dienen met een onvoldoende te worden. 
 
Vraag 1 (20 punten)  

Geef een analyse van de verschillen in te verstrekken zekerheid omtrent de jaarcijfers / jaarrekening 

voor de categorieën A tot en met D zoals die door het CBF worden vereist en de vormen van 

dienstverlening die de accountant daarbij per categorie zou kunnen verlenen. 

Besteed bij de uitwerking onder meer aandacht aan: 

 De mogelijke door de accountant te verrichten (aanvullende) vormen van dienstverlening per 

te onderscheiden categorie. 

 De te verstrekken mate van zekerheid 

 De toe te passen NV-COS 

 De wijze van rapportage door de accountant. 

 De kwaliteitswaarborgen die een door een accountant afgegeven samenstelverklaring bij 

categorie B biedt in vergelijking met de controle door een kascommissie bij categorie A 

Antwoordindicatie vraag 1 

 Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D 

Zekerheid Geen zekerheid 
en geen 
waarborgen 
deskundigheid. 

Geen zekerheid wel 
waarborgen voor 
vakbekwaamheid 
en zorgvuldigheid 

Beperkte mate 
van zekerheid 

Redelijke mate van 
zekerheid of 
beperkte mate van 
zekerheid 

NV COS Nvt 4410 2400 200-720 / 800        
of 2400 

Mogelijke 
(aanvullende) 
vormen van  
Dienstverlening 

Samenstellen 
jaarrekening. 
(COS 4410) 
Advies aan de 
kascommissie 
omtrent 
aandachtspunten 
en te verrichten 
werkzaamheden.  
(VGBA) 

Administratieve 
dienstverlening 
begrensd door de 
VGBA. 

Administratieve 
dienstverlening 
begrensd door 
artikel 18 tot en 
met 20 ViO. 

Administratieve 
dienstverlening 
begrensd door 
artikel 18 tot en 
met 20 ViO. 

     

Rapportering Samenstel- 
verklaring. 
Adviesbrief inzake  
controle door 
kascommissie 

Samenstel- 
verklaring. 
 

Beoordelings- 
verklaring 
 

Controleverklaring 
of 
beoordelingsverkla
ring  
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De kwaliteitswaarborgen die een accountant biedt in vergelijking met de kascommissie zijn de 
volgende: 
 

 Deskundigheid en zorgvuldigheid op grond van de VGBA en opleidingseisen. 
 Institutioneel toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening middels toetsingen. 
 Continuïteit van de dienstverlening middels een verplichte waarnemingsovereenkomst. 
 Mogelijkheden om de accountant aansprakelijk te stellen via de tuchtrechter. 
 Mogelijkheid tot schadevergoeding via verplichte beroepsaansprakelijkheid verzekering. 

 
Vraag 2 (10 punten) 

Geef een beschouwing over de assuranceopdracht gericht op de naleving van deze 25% eis door de 

accountant van SAR. Besteed hierbij aandacht aan de volgende aspecten: 

 

 Toepasbare NV-COS 

 Belang van de gecontroleerde 

 Tendensen in het cijfermateriaal 

 Onderzoeksrichting 

 Materialiteit (Tolerantie) 

 
Antwoordindicatie vraag 2 
 
Soort onderzoek 
Het onderzoek ten behoeve van het CBF keurmerk is een jaarlijks terugkerend retrospectief en 
kwantitatief bijzonder onderzoek.  
 
Toepasbare controlestandaarden 
Uit de casus blijkt dat bij de jaarstukken van SAR  een beoordelingsverklaring is afgegeven. Het ligt 
dan voor de hand dat bij het assurancerapport betreffende de naleving van de 25% eis ook een 
beperkte mate van assurance verstrekt zal worden. Standaard 3000 is hier van toepassing.  
 
Belang 
Het belang van de opdrachtgever is het behoud van het CBF keurmerk, hetgeen betekent dat 
maximaal 25% van de som der baten fondsenwerving besteed mag worden aan de wervingskosten 
bedrijfsvoering.  
 
Tendenties 
De tendentie zal derhalve zijn het flatteren (zo hoog mogelijk) van de som der baten fondsenwerving 
onder meer door verschuiving in de tijd en van overige baten naar som der baten fondsenwerving. 
De wervingskosten zijn mogelijk gedeflatteerd  (zo laag mogelijk), onder meer door deze te 
verantwoorden als lasten besteed aan doelstellingen. 
Voorts kan er sprake zijn van een verschuiving binnen de kosten van beheer en administratie van 
werving naar lasten besteed aan de doelstellingen. 
 
Onderzoeksrichting 
De Accountant zal som der baten op juistheid beoordelen,  de kosten besteed aan de werving en de 
daarmee samenhangende kosten van beheer en administratie op volledigheid en de kosten en 
uitgaven besteed aan de doelstellingen op juistheid. 
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Materialiteit (Tolerantie) 
De materialiteit zal, gegeven de doelstelling van het onderzoek, lager zijn voor de rubricering van de 
kosten naar kosten van werving, uitgaven besteed voor de doelstellingen en de kosten van beheer 
administratie lager zijn dan bij de controle van de jaarrekening. Gegeven de verhouding tussen de 
totale wervingskosten groot € 2.520 (zie bijlage 4) en 25% van de som der baten € 2.561,25 is de 
tolerantie erg klein. Deze bedraagt slechts 1.64% van de totale wervingskosten.  
 
 
Vraag 3A (10 punten) 
 
Voer in het kader van de het onderzoek naar de naleving van de 25% van het CBF een  
cijferanalyse uit op de in de bijlagen verstrekte gegevens en rapporteer uw bevindingen. 
 
Baten: 
 
Donaties en giften 

 De baten zijn minder gestegen dan de begrote stijging terwijl van de kosten van eigen 
fondsenwerving minder gedaald zijn dan begroot. 

Nalatenschappen 
 De baten zijn iets hoger dan begroot en vertonen, wanneer een vergelijking wordt gemaakt 

met 2014 een grillig en wisselvallig verloop. 
Overige baten 

 Deze baten zijn veel lager dan begroot en bestaan onder meer uit incidentele verkoop van  
buiten gebruik gestelde reddingboten die niet geactiveerd worden. 

Rentebaten en baten uit beleggingen 
 Deze baten zijn fors lager dan in 2014 en lager dan begroot terwijl de omvang van de 

effectenportefeuille vergelijkbaar is met die van vorig jaar. 
Inkomsten Lifeguards 

 De inkomsten zijn conform de begroting  en structureel lager dan de kosten. 
Patiëntenvervoer 

 De baten zijn fors hoger dan begroot terwijl de begroting substantieel lager lag dan de 
realisatie in 2014  

 
Lasten: 
 
Nieuwbouw en modificatie reddingboten 

 Deze post blijft ver achter bij de begroting maar is fors hoger dan 2014 
Search & Rescue 

 Deze post is hoger dan begroot en vraagt om nadere specificatie. 
Lifeguards 

 De post is lager dan begroot en ligt in lijn met voorgaand jaar. De kosten zijn structureel 
hoger dan de baten maar voor het doel van dit onderzoek is dat minder relevant. 

Preventie en voorlichting 
 De kosten zijn iets lager dan begroot maar hoger dan vorig jaar. In de begroting lijkt een 

verschuiving plaats te hebben gevonden tussen preventie en voorlichting en kosten eigen 
fondsenwerving. 

Kosten eigen fondsenwerving  
 De kosten zijn hoger dan begroot maar wat lager dan vorig jaar.  

Kosten van beleggingen  
 Deze kosten zijn iets lager dan begroot maar wel in lijn met vorig jaar. De baten zijn echter 

fors lager dan vorig jaar. 
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Kosten werving overige baten 
 De kosten van de overige baten zijn lager dan begroot terwijl de overige baten, afgezien van 

de rentebaten en baten voor beleggingen hoger zijn. 
Beheer en administratie 

 De kosten zijn hoger dan begroot en hoger dan vorig jaar.  
 
De belangrijkste bevindingen zijn vet weergegeven 
 

Vraag 3B (15 punten) 
 
Geef per, post genoemd in bijlage 2, aan welke aspecten (risico’s) een belangrijke rol spelen  
bij de het onderzoek naar de naleving van de 25% eis van het CBF.  
 
Baten: 
 
Algemeen 

 In het algemeen zal de problematiek rond de periodeafbakening rond balansdatum en de 
toepassing van het realisatieprincipe het belangrijkste risico vormen. 

Donaties en giften 
 De belangrijkste risico’s zullen betrekking hebben op de afgrenzingsproblematiek per 

balansdatum.  
Nalatenschappen 

 Toepassing van het realisatiebeginsel vraagt hier om bijzondere aandacht omdat enerzijds de 
baten worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar vastgesteld kan 
worden en anderzijds voorschotten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.  

Overige baten fondsenwerving 
 Doordat de reddingboten niet geactiveerd zijn kunnen hier op een min of meer willekeurig 

moment omvangrijke baten gegenereerd worden. Omdat er geen sprake is van een 
boekwaarde wordt de totale opbrengst als bate verantwoord.  

 
Lasten: 
 
Algemeen 

 De juiste rubricering van de kosten vormt hier, naast de periodeafbakening het belangrijkste 
risico. 

Nieuwbouw en modificatie reddingboten 
 Deze post kent geen bijzondere risico’s 

Search & Rescue 
 De aanvaardbaarheid en toerekening van de kosten van de directie vormt een specifiek 

risico voor deze post. 
Lifeguards 

 Deze post kent geen bijzondere risico’s 
Preventie en voorlichting 

 Het belangrijkste risico voor deze post is het verschuivingsgevaar met de kosten eigen 
fondsenwerving. De vraag is waar het onderscheid ligt tussen voorlichting en werving. 

Kosten eigen fondsenwerving  
 Verschuivingsgevaar naar kosten preventie en voorlichting is hier een risico 

Kosten van beleggingen  
 Deze post kent geen bijzondere risico’s 
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Kosten werving overige baten 
 Risico is dat kosten zijn gesaldeerd met de opbrengsten van de baten. 

Beheer en administratie 
 De aanvaardbaarheid van de kostenverdeling en -toerekening  van de directie vormen hier 

het grootste risico. 
 
De belangrijkste risico’s zijn vet weergegeven 
 
Vraag 4 (10 punten) 

 

Geef aan welke beoordelingswerkzaamheden de accountant, in aanvulling op de 

beoordelingswerkzaamheden voor de jaarrekening, zal verrichten voor het onderzoek naar de 

naleving van de 25% eis? 

 
Antwoordindicatie vraag 4 
Bij de beantwoording van de vraag is uitgegaan van het feit dat de accountant ook de jaarrekening 
heeft beoordeeld. In dat geval zullen de aanvullende onderzoek werkzaamheden zijn toegespitst op 
de specifieke tendenties, genoemd bij vraag 2 en de uitkomsten van de analyse van vraag 3. De   
beoordeling van de opzet van de AO/IB heeft bij de beoordeling van de jaarrekening plaats 
gevonden. 
 
Algemeen 

 Kennisnemen van de voorwaarden voor het CBF keurmerk en de inhoud van de aanbeveling 
voor toerekening van kosten van beheer en administratie 

 Beoordeling of voor de toerekening van kosten van  beheer en administratie de  aanbeveling 
van de VFI  voor toerekening van kosten van beheer en administratie is toegepast.  

 Rekenkundige juistheid van de kostentoerekening vaststellen 

 Aansluiting van de baten en kostensoorten met jaarrekening en of grootboek 
 
Juistheid van de baten  

 De accountant voert een (meer) gedetailleerde cijferbeoordeling uit op de verantwoorde 
baten rond de balansdatum. 

 De accountant voert, in verband met de kleinere tolerantie, een nadere analyse uit op 
eventueel bij de jaarrekeningcontrole geconstateerde afwijkingen bij de controle van de 
donaties en giften 

 De accountant verzoekt om inlichtingen met betrekking tot de verantwoording van de  
nalatenschappen en beoordeelt de schatting van de omvang op aanvaardbaarheid. 

 De accountant verzoekt om inlichtingen met betrekking tot de verantwoording van de 
overige baten (verkoop buiten gebruik gestelde reddingboten). Gegeven de afwijking van 
materieel belang tussen de begroting en de realisatie zal de accountant aanvullende 
werkzaamheden uitvoeren waaronder een afstemming met het bestuursbesluit tot buiten 
gebruik stelling, de taxatierapporten en de ingaande geldstroom. (NV-COS 2400 / 57) 

 De rentebaten, inkomsten lifeguards en patiëntenvervoer stemt de accountant af met de 
resultaten van de beoordeling van de jaarrekening. 
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Juistheid van de kosten goede doelen.  

 De accountant verzoekt om inlichtingen omtrent de afbakening van de kostenrubricering 
tussen besteed aan doelstellingen, werving baten en beheer en administratie. In het 
bijzonder wordt aandacht besteed aan de afbakening van de kosten van eigen 
fondsenwerving ten opzichte van de kosten van preventie en voorlichting 

 De accountant verricht een (meer) gedetailleerde cijferbeoordeling op de kosten die verband 
houden met de goede doelen in relatie tot de begroting / budgetten / activiteiten. 

 De accountant verzoekt om inlichtingen omtrent budgetoverschrijdingen en beoordeelt deze 
inlichtingen op aanvaardbaarheid.  

 De accountant toetst de toerekening van de kosten van de directie aan Search&Resque op 
aanvaardbaarheid aan de hand van urenregistraties van de schippers.  

 De accountant beoordeelt of de toerekening van de kosten van administratie en beheer 
(bijlage 4) in overeenstemming is met de VFI richtlijn 

 
 Volledigheid van de  kosten beheer 

 De accountant verricht een cijferbeoordeling gericht op de volledigheid van de kosten die 
verband houden met de werving van de baten en beoordeelt of deze in lijn liggen met het 
activiteitenplan voor de eigen fondsenwerving en de verantwoorde overige baten  

 De accountant verzoekt om inlichtingen met betrekking tot de periodeafbakening van deze 
kosten per balansdatum.  

 
Vraag 5 (10 punten) 
 
Geef gemotiveerd aan of, en zo ja op welke wijze de voorgaande passage van invloed is  op de 

formulering van het assurancerapport bij de rapportage van SAR naar het CBF omtrent de naleving 

van de 25% voorwaarde. 

 
Antwoordindicatie vraag 5 
Indien  schriftelijk is vastgelegd dat het CBF akkoord gaat met de door SAR gevolgde toewijzing van 
de kosten van directie dan hoeft het geen gevolgen hebben voor het af te geven oordeel in het 
assurance rapport. De accountant kan dan in een paragraaf ter benadrukking van bepaalde 
aangelegenheden verwijzen naar deze uiteenzetting in de toelichting bij de jaarrekening.  
 
Indien deze afwijking niet is afgestemd met het CBF dan is sprake van een afwijking ten opzichte van 
de  richtlijnen van het CBF waardoor  de kostentoerekening niet voldoet aan de eisen. In dat geval zal 
in het assurancerapport een oordeel met beperking worden afgegeven er vanuit gaand dat er sprake 
is van een afwijking van materieel belang. 
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Vraag 6a (10 punten) 
 
a. Geef gemotiveerd aan of de accountant voor dit onderzoek  zal kiezen voor een posten steekproef 

of voor toepassing van de eurorangnummermethode. Besteed hierbij onder meer aandacht aan 
het belang van de Belastingdienst en het doel van het onderzoek 

 
Antwoordindicatie vraag 6a 
Het belang van de Belastingdienst is vast te stellen dat de donateurs die een bedrag van meer dan     
€ 100,--  doneren aan SAR deze donatie terecht als gift aftrekken. Het doel van het onderzoek is 
vaststellen of alle donaties boven € 100,-- met de juiste naam en woonplaatsgegevens in het 
donateur bestand zijn verwerkt. De accountant zal derhalve een steekproef moeten doen op de als 
donaties verantwoorde bankontvangsten boven € 100 en vast moeten stellen dat de adresgegevens 
aansluiten met de gegevens in het donateurenbestand. Omdat een uitspraak per post noodzakelijk is 
zal de accountant hier kiezen voor een postensteekproef 
 
 
Vraag 6b (5 punten) 
Welke onderzoek werkzaamheden zal de accountant uitvoeren op de geselecteerde elementen? 
 
Antwoordindicatie vraag 6b 
De accountant zal voor de geselecteerde ontvangsten boven € 100,-- vaststellen of  deze zijn 
opgenomen in het donateurenbestand (volledigheid) en of de naam en de woonplaats van de 
donateur in het donateurenbestand overeenstemmen met de bankgegevens.  (juistheid). 
 
Vraag 6c (5 punten) 
Geef gemotiveerd aan wat de belangrijkste voordelen en beperkingen zijn van dit alternatief.  
 
 
Antwoordindicatie vraag 6c (Nieuwe stijl) 
De belangrijkste voordelen van data analyse hebben betrekking op de efficiency en de effectiviteit 
van het onderzoek. Met behulp van data analyse kan voor elke verantwoorde bankontvangst boven   
€ 100,-- worden vastgesteld of deze met de juiste naam en woonplaats is opgenomen in het 
donateurenbestand. De totale afwijking is bekend en het projecteren van de resultaten van een 
steekproef op de totale populatie en de daarmee samenhangt risico’s  komt daarmee te vervallen. 
 
De aanloopkosten die verband houden met het definiëren en bouwen van de Query en eisen die 
worden gesteld aan  de inrichting van het bank- en donateurenbestand om de afstemming mogelijk 
te maken en de integriteit van de bestanden vast te kunnen stellen vormen het belangrijkste nadeel. 
 


