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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  
 
 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen  

 
Congres en Evenementen Groep BV 

 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 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 30 
vraag 3 14 
vraag 4a 18 
vraag 4b 15 
vraag 5 30 
vraag 6 10 
vraag 7 18 
           150 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 
 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2014 van CEG: 

- De post Handelsvorderingen opgenomen in de balans onder Vorderingen; 
- De post netto-omzet 

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 belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt in het 

opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2014 
van CEG. Geef voor elk van de hieronder genoemde paragrafen een 
(inherent) risico:  
o paragraaf  1.1  Algemeen  
o paragraaf  1.3  Recente ontwikkelingen 
o paragraaf  2.5  SE Accom BV 

 
2b Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd (inherent) risico twee maatregelen van 

interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 
 
NV COS 315 vermeldt in paragraaf 28 dat bij het toepassen van oordeelsvorming 
over welke risico’s significante risico’s zijn de accountant een zestal punten in 
aanmerking dient te nemen, zoals verder uiteengezet in de punten a tot en met f van 
paragraaf 28. 
 
2c Motiveer voor één van de bij vraag 2a beschreven risico's of sprake is van een 

significant risico. Geef in het geval dat sprake is van een significant risico aan 
onder welke van de in paragraaf 28 onder a tot en met f genoemde punten het 
significante risico valt. 
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Vraag 3 Hotelcommissie (14 minuten) 

In de netto-omzet volgens de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2014 is 
een opbrengst uit hoofde van hotelcommissies begrepen van € 3.530.000. 
Zoals beschreven onder de controlebevindingen in deel 3 van de casusbeschrijving, 
wil CEG vanaf boekjaar 2014 de hotelcommissies niet meer als individuele post in de 
geconsolideerde jaarrekening verantwoorden, maar splitsen in hotelomzet enerzijds 
en hotelkosten anderzijds. 
 
3a Geef aan welke wijzigingen (inclusief bedragen) CEG in haar geconsolideerde 

conceptjaarrekening 2014 zou moeten aanbrengen naar aanleiding van de 
voorgestelde aanpassing van het omzetbegrip inzake ontvangen 
hotelcommissies. 

 
 

3b Beredeneer of CEG de wijziging van het omzetbegrip in overeenstemming 
met de Nederlandse wet- en regelgeving doorvoert. 

 

 
 
Vraag 4 Opbrengsten  
 
AO/IC rond kaartverkopen (18 minuten) 
De directie van CEG ziet bij de kaartverkoop voor de eigen evenementen de 
volgende betrouwbaarheidsrisico’s: 

- Ongeoorloofde toegang door valse toegangsbewijzen of door samenspanning 
van de klant en de verkoper van de kaarten. 

- Verantwoorden van verkochte duurdere kaarten als goedkopere kaarten.  

4a. Beschrijf kort vier preventieve en twee repressieve maatregelen van interne 
controle rond de volledigheid van de opbrengsten van de kaartverkoop van de 
zelf georganiseerde evenementen en beurzen. Houd hierbij rekening met de 
onderkende betrouwbaarheidsrisico’s. 

 
 
Verklaringen (CB) (15 minuten) 
In deel 3 van de casus is vermeld dat bij een van de zeer grote beurzen het 
kassysteem door blikseminslag geen kaartjes heeft kunnen printen, waardoor 
bezoekers zonder kaartje de beurs mochten bezoeken. Bij de controle is gebleken 
dat het aantal betalende bezoekers 25.000 lager is geweest dan in 2012 en 2013.  
 
4b Geef gemotiveerd aan of deze bevinding gevolgen heeft voor de af te geven 

soort controleverklaring. Indien dit het geval is, geef dan aan welke soort 
controleverklaring de accountant van De Goede Accountants zal afgeven. 
Geef hierbij tevens aan welke verplichte bewoordingen moeten worden 
gebruikt in de oordeelparagraaf. 
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Vraag 5 Kapitaalbelangen en consolidatie (30 minuten) 

 
5a Geef met behulp van journaalposten (inclusief bedragen) aan op welke wijze 

CEG de mutaties in de post Deelnemingen in groepsmaatschappijen in de 
enkelvoudige jaarrekening 2014 heeft verwerkt. Geef bij afzonderlijke regels 
van de journaalpost aan of het een balanspost (B) of resultaatpost (R) is.  

 
 

In de grondslagen voor de jaarrekening is vermeld dat CEG via haar 
dochtermaatschappijen twee 100%-deelnemingen in het buitenland bezit: één in de 
Verenigde Staten en één in China. De functionele valuta van beide deelnemingen is 
de Amerikaanse dollar (USD). 
 
Van beide deelnemingen tezamen zijn, berekend op basis van grondslagen van CEG, 
de volgende gegevens beschikbaar (in USD): 
Eigen vermogen per 1 januari 2014 18.000.000  
Resultaat over 2014   2.400.000  
Eigen vermogen per 31 december 2014 20.400.000 
 

De valutakoersontwikkeling van de Euro ten opzichte van de US Dollar in 2014 is als 
volgt: 
- 1 januari 2014 USD 1 = Euro 0,72 
- 2014 gemiddeld USD 1 = Euro 0,80 
- 31 december 2014 USD 1 = Euro 0,82 
 

5b Geef een controleberekening van het valutaomrekenverschil van € 1.848.000 
dat in 2014 is toegevoegd aan de reserve omrekeningsverschillen 

 
 

Uit de grondslagen voor de consolidatie blijkt dat CEG per 4 juli 2014 de resterende 
25% van de aandelen van Events Company BV heeft overgenomen van de 
gemeente Tilburg.  
 

5c Verklaar op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waarom de 
aankoop van de resterende aandelen van Events Company BV per 4 juli 2014 
geen stapsgewijze overname is. 

 
 

5d In de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 is door CEG geen 
aandeel derden verantwoord onder het eigen vermogen terwijl CEG eind 2013 
wél een integraal geconsolideerde niet-100% deelneming bezat. Geef op 
basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving een verklaring voor het 
ontbreken van de post Aandeel derden onder het eigen vermogen. 
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Vraag 6 Eigen vermogen en totaalresultaat (10 minuten) 
 
De Raad voor de jaarverslaggeving schrijft een grote rechtspersoon als CEG voor 
dat een overzicht van het totaalresultaat in de toelichting van de geconsolideerde 
jaarrekening moet worden opgenomen. 
 

6a Geef één mogelijke reden waarom een overzicht van het totaalresultaat in de 
geconsolideerde jaarrekening moet worden opgenomen. 

 

6b Stel voor CEG het overzicht van het totaalresultaat over boekjaar 2014 op. 

 
 

Vraag 7 PI’s ( 18 minuten) 

In deel 1.2 van de casus zijn onder andere de volgende KSF-en geformuleerd: 
- Optimale bezetting van de gebouwen en faciliteiten 
- Bekend staan als een duurzame organisatie 

 
Gevraagd: 

- Beschrijf voor de hierboven genoemde KSF-en per KSF een proces dat 
belangrijk is voor de realisatie van de KSF  

- Formuleer per proces een prestatie-indicator waarmee het succes van het 
presteren van CEG zou kunnen worden gemeten en geef hierbij aan welke 
norm kan worden gehanteerd 

- Motiveer waarom de door u beschreven indicator relevant is.  

Gebruik hierbij de volgende opzet: 
 
KSF: Optimale bezetting van de gebouwen 
Proces: 
PI: 
Motivatie: 
 
KSF: Bekend staan als duurzame organisatie 
Proces: 
PI: 
Motivatie: 
 
 
 

 
Einde ochtendzitting  

 


