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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  
 
 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen  

 
Congres en Evenementen Groep BV 

 
 

Middagzitting 14.00 – 16.30 uur 
 

 
 
Samenstellers : Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 12 januari 2016 
 

 
Toegestane literatuur: 
 
- Handboek 2015 Deloitte of Handboek 2015 E&Y of KPMG Jaarboek 2014/2015 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)  
- VGBA per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- ViO per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- WWFT(mits ingebonden of in mapje) 
 
 

Tijdsindicatie in minuten per vraag  
 
vraag 1 15 
vraag 2 15 
vraag 3 52 
vraag 4 23 
vraag 5 13 
vraag 6 14 
vraag 7 18 
           150 
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Vraag 1 Kasstroomoverzicht (15 minuten) 
 

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2014 van CEG is nog in bewerking en 
ontbreekt vooralsnog in de beschikbare conceptjaarrekening 2014 van CEG. Bij de 
controller bestaan op dit moment nog twijfels over de berekening en presentatie van 
enkele posten in het kasstroomoverzicht, te weten over de invulling van het 
middelenbegrip en over de post Betaalde belastingen. 
 
CEG besluit uiteindelijk om bij het opstellen van het geconsolideerde 
kasstroomoverzicht het bankkrediet tot het middelenbegrip te rekenen. 
 
1a Zet de omstandigheid uiteen waarin het aanvaardbaar wordt geacht om de 

kortlopende schulden aan kredietinstellingen c.q. bankkrediet als onderdeel 
van het middelenbegrip te beschouwen. 

 

1b Geef een alternatieve rubricering van veranderingen in het bankkrediet in het 
geconsolideerde kasstroomoverzicht die aansluit op de invulling van het 
middelenbegrip door de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

 

De controller berekent ten behoeve van het geconsolideerde kasstroomoverzicht 
over 2014 de post Betaalde belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening op  
€ 1.135.000. Dit bedrag komt niet overeen met de post Belastingen op resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening ad € 902.000 in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening over 2014. 
 
1c Geef drie mogelijke verklaringen (zonder bedragen) voor het verschil tussen 

de post belastingen in het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2014 en 
de post belastingen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 
2014. 

 

 

Vraag 2 Controle van de balanspost langlopende schulden (15 minuten) 

Hoe controleert de accountant de balanspost langlopende schulden? Werk in uw 
antwoord de volgende onderdelen van het controleplan uit. 

- Doelstellingen 
- Cijferbeoordeling 
- Gegevensgerichte controlewerkzaamheden. 
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Vraag 3 Vraag AO/IC rond de verhuur van zalen en ruimtes (52 minuten) 
 

Beschrijf voor organisatie van evenementen voor derden de AO/IC rond de 
volledigheid van de opbrengsten uit verhuur van zalen en multifunctionele ruimtes 
door de onderstaande vragen uit te werken: 
 

a. Geef de typologie en drie belangrijke steunpunten ofwel aanknopingspunten 
voor de volledigheid van de opbrengsten. 

b. Welke controletechnische functiescheiding (tussen welke activiteiten) is 
belangrijk in het kader van de volledigheid van de opbrengsten uit hoofde van 
zalenverhuur? Geef daarbij aan welke afdeling/functionaris de activiteiten 
uitvoert.  
Noem zes activiteiten en de daarbij behorende afdeling/functionaris. 

 
c. Maak een procesbeschrijving van de reservering van de zalen en ruimtes 

inclusief het afgeven van offertes, afsluiten van contracten en facturering van 
de eerste termijn. Met annuleringen hoeft hierbij geen rekening te worden 
gehouden. 
Verwerk in de procesbeschrijving minimaal 4 application controls die in het 
proces kunnen worden opgenomen.  
 

d. Geef zes verbandscontroles ter controle op de volledigheid van de 
opbrengsten uit hoofde van zalenverhuur. Geef daarbij aan welke 
vastleggingen (in de modules of in de financiële administratie) met elkaar 
worden afgestemd. 
 

 

 
Vraag 4 VGBA (23 minuten) 
 
In deel 3 van de casus is vermeld dat CEG een offerteprocedure heeft uitgeschreven 
voor de controle van de boekjaren 2015 tot en met 2018. 

a. Geef op grond van de VGBA een gemotiveerde en gestructureerde 
beschouwing over het aanvaardbaar zijn van offreren beneden het huidige 
declaratiebedrag van € 80.000. 
 

b. Het feit dat de offerteprocedure voor de accountantscontrole van de 
jaarrekening van de boekjaren 2015 tot en met 2018 eind 2014 is opgestart 
vormt een bedreiging van de fundamentele beginselen.  
Geef gemotiveerd aan welk fundamenteel beginsel wordt bedreigd voor de 
uitvoering van de eindcontrole van de jaarrekening 2014 door De Goede 
Accountants en geef aan welke bedreigingen ontstaan. Geef vervolgens één 
maatregel om de bedreigingen te voorkomen. 
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Vraag 5 Belastingen (13 minuten) 
 

5a Geef in de vorm van een journaalpost (inclusief bedragen) de wijze waarop 
CEG de belasting naar de winst heeft verwerkt in haar geconsolideerde  
jaarrekening 2014. Geef bij afzonderlijke regels van de journaalpost aan of het 
een balanspost (B) of resultaatpost (R) is. 

 

In de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening neemt CEG voor 
boekjaar 2014 onder Belastingen een aansluitingsoverzicht op waarin het verband 
wordt gelegd tussen de belastinglast in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
(effectieve belastingdruk) van € 902.000 en de belastinglast op basis van het 
commerciële resultaat (nominale belastingdruk) ad € 1.017.000.  
 

5b Bereken voor boekjaar 2014 in procenten de nominale belastingdruk op basis 
van het commerciële resultaat voor belasting. 

 

Veronderstel dat het in Nederland geldende tarief vennootschapsbelasting voor 2014 
25% bedraagt. 
 
5c Geef voor de specifieke situatie van CEG over 2014 een verklaring voor het 

verschil tussen het in vraag 5b bedoelde percentage nominale belastingdruk 
en het in Nederland geldende tarief vennootschapsbelasting van 25%. 

 
 

Vraag 6 Frauderisico’s (14 minuten) 
 
Geef twee aanwijzingen uit de casus die een verhoogd risico op fraude kunnen 
opleveren gelet op de in NV COS 240 genoemde kenmerken van fraude. Geef ter 
motivering van het antwoord invulling aan de drie kenmerken volgens de 
fraudedriehoek zoals omschreven in alinea A1 van NV COS 240. 
  
 

Vraag 7 Financieringsafspraken en dividendbeheer (18 minuten) 
 

Met de bankiers zijn kredietovereenkomsten afgesloten waarin de volgende 
financiële convenanten zijn afgesproken: 
-  Solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. totaal vermogen) > 40% 
-  EBITDA (resultaat voor interest, belasting en  
 afschrijvingen) > € 17,5 mln 
Jaarlijks dient op peildatum 31 december aan deze voorwaarden te zijn voldaan. 
 
7a Bepaal of CEG voor boekjaar 2014 aan de financiële convenanten met de 

banken heeft voldaan. 
 
Voor de boekjaren 2014 tot en met 2019 zal de algemene vergadering naar 
verwachting het nieuwe dividendbeleid gaan goedkeuren. Details van dit beleid zijn 
opgenomen in de casus bij onderdeel 1.3 Recente ontwikkelingen. Conform het 
nieuwe dividendbeleid is de algemene vergadering voornemens om over boekjaar 
2014 een dividenduitkering van € 2.240.000 uit te keren en ter goedkeuring voor te 
leggen aan de directie van CEG. 
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7b Toets aan de hand van de wettelijke voorschriften van de flex-BV-wetgeving of 
de voorgestelde dividenduitkering over 2014 geoorloofd is. Besteed in uw 
antwoord onder meer aandacht aan de financiële positie en winstgevendheid. 
Kwantificeer zoveel mogelijk uw antwoorden. 

 
 

 

 

Einde middagzitting  
 


