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Vragen met uitwerkingen bij CEG BV 
 
 
Ochtend 
 

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). 

 
Antwoordindicatie vraag 1 
 
Handelsvorderingen 
(5 punten: grootte 1 punt, kenmerken 2 punten en controleaspect 2 punten) 
Grootte: De post handelsvorderingen bedraagt ultimo boekjaar € 21.256. Dit is 

11.2 % van het balanstotaal en 27.4% van het eigen vermogen. Deze 
post is van diepgaande invloed voor de jaarrekening. 

Kenmerk: De handelsvorderingen zijn gestegen met 14%, terwijl de omzet met 
ruim 13% is gedaald. Een stijging van de handelsvorderingen ligt 
hierdoor niet voor de hand. De voorziening voor oninbare vorderingen is 
ook nauwelijks toegenomen. Is de voorziening wellicht te laag 
opgenomen? (economische crisis)  
De stijging van de vorderingen kan ook het gevolg zijn van meer 
vooruitontvangen bedragen. Deze post is namelijk met ruim 2 miljoen 
gestegen.  

.Controleaspect: De accountant controleert de vorderingen op juistheid (bestaan, 
eigendom en waardering en naleving eisen verslaggeving (presentatie 
en toelichting). De accountant zal bijzondere aandacht besteden aan de 
volledigheid van de voorziening dubieuze debiteuren.  

 Of conform NV COS 315 al. A 124, controleert de accountant de 
vorderingen op bestaan, rechten en verplichtingen en presentatie en 
toelichting. De accountant zal bijzondere aandacht schenken aan de 
volledigheid van de voorziening dubieuze debiteuren. 
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Omzet 
(5 punten: grootte 1 punt, kenmerken 2 punten en controleaspect 2 punten) 
Grootte: De post omzet (116.625) is van diepgaande invloed voor de 

jaarrekening. 
Kenmerk: De omzet is ten opzichte van het vorig jaar met 18.044 (13.4%) gedaald. 

In de casus is aangegeven dat de omzetdaling het gevolg is van het 
wegvallen van de belangrijkste beurs. Verder is aangegeven dat 
reserveringen vooruitbetaald moeten worden. Er is dus is sprake van 
vooruit ontvangen bedragen die niet als omzet 2014 mogen worden 
verantwoord. De post vooruit ontvangen bedragen is ten opzichte van 
het vorig jaar gestegen (ruim twee miljoen). Is onder vooruit ontvangen 
bedragen reeds gerealiseerde omzet verantwoord? 
 

Controleaspect: Gezien de kenmerken van de post controleert de accountant de post 
omzet op volledigheid. Verder controleert de accountant of de post op 
de juiste wijze is gepresenteerd en toegelicht conform BW2 Titel 9. 
Gezien het feit dat de post vooruit ontvangen bedragen sterk is 
gestegen, zal de accountant controleren of onder deze post niet al 
gerealiseerde omzet is verantwoord (volledigheid omzet). 

 
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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Antwoordindicatie vraag 2:  
 

 2a: 3 punten per goed 
beargumenteerd 
risico. Met name 
aandacht voor 
‘significantie’ van het 
risico 

2b: Maatregelen van interne 
beheersing. 3 punten per goede 
combinatie van 
beheersingsmaatregelen. 

2c: significantie: 
3 punten. 

 1.1 Algemeen   

1 CEG kent een 
bezettingsgraad van 
50%. Hierdoor bestaat 
het risico dat verhuurde 
capaciteit als niet 
verhuurd wordt 
verantwoord. 
De post omzet uit 
accommodatie verhuur 
is niet volledig 
verantwoord 

 Periodieke controle op 
leegstand van de ruimtes 
onafhankelijk van verkoop. 

 CTFS tussen vaststellen 
capaciteit, verhuur van de 
capaciteit, facturering en 
controle op niet verhuurder 
capaciteit door administratie 

Fraude risico. Het 
risico is gezien de 
bezettingsgraad 
van 50% 
significant. 

2 Er is sprake van eigen 
georganiseerde 
beurzen en beurzen die 
derden organiseren. 
Het risico bestaat dat 
de kosten van de 
beurzen van derden als 
kosten van eigen 
beurzen worden 
verantwoord om de 
omzet van derden 
buiten de 
verantwoording te 
houden. Risico voor de 
verantwoording van de 
juistheid van de kosten 
en volledigheid van de 
omzet 

 Voorcalculatie van de eigen 
georganiseerde beurzen 

 Nacalculatie van de eigen 
georganiseerde beurzen 

 Projectadministratie met 
doorlopend genummerde 
projecten (project is een 
beurs) 

 Per beurs een organisator 
aanwijzen 

 Autorisatie kosten door de 
organisator 
 
 
 

Fraude, Het 
bewust buiten de 
verantwoording 
houden van de 
opbrengsten van 
beurzen door 
derden 
Complexiteit 
Gezien het feit dat 
veel beurzen (voor 
eigen rekening en 
derden) worden 
georganiseerd is 
dit een significant 
risico  

3 CEG beschikt over een 
innovatief, duurzaam 
en kostenefficiënt 
gebouwencomplex. 
Het risico bestaat dat 
het complex niet meer 
aan de eisen inzake 
openbare ruimten 
voldoet, dan wel dat er 
overcapaciteit ontstaat, 
waardoor een deel van 
het complex niet meer 
wordt verhuurd. De 
waardering van het 
complex is te hoog 
verantwoord. Risico 

 Toezicht door RvC 

 Impairmenttoets 

 Periodiek door externen het 
gebouw laten taxeren 

 Controle door een 
medewerker van F & C om 
de boekwaarde te 
vergelijken met de 
uitkomsten van de taxaties 
en de impairmenttoets 

 

Frauduleuze 
verslaggeving. 
Gezien de eisen 
van de bank is dit 
risico aanwezig. 
Subjectiviteit. 
Met name de 
waardering mede 
getoetst aan de 
hand van een 
impairmenttoets is 
subjectief 
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 2a: 3 punten per goed 
beargumenteerd 
risico. Met name 
aandacht voor 
‘significantie’ van het 
risico 

2b: Maatregelen van interne 
beheersing. 3 punten per goede 
combinatie van 
beheersingsmaatregelen. 

2c: significantie: 
3 punten. 

voor de waardering van 
de post materiële vaste 
activa 

 1.3 Recente 
ontwikkelingen 

  

4 
Er is gestart met de 
bouw van een groot 
multifunctioneel 
gebouw. Hiervoor zijn 
veel verplichtingen aan 
gegaan. Het risico 
bestaat dat niet alle 
verplichtingen worden 
vermeld onder 
kortlopende schulden, 
mva en/of de niet uit de 
balans blijkende 
verplichtingen. Risico 
voor de volledigheid 
van de niet uit de 
balans blijkende 
verplichtingen en 
kortlopende schulden 
en juistheid mva. 

 CTFS tussen het afsluiten 
van het contract, registratie 
contracten in 
contractenbestand en 
controle door de 
administratie  

 Doorlopend genummerde 
contractenadministratie 

Fraude risico. 
Het betreft 
frauduleuze 
verslaggeving. 
Bewust weglaten 
van verplichtingen.  
Significant mede 
gezien de eisen 
van de banken. 

5 In het afgesloten 
boekjaar is een nieuwe 
leningsovereenkomst 
afgesloten, met als 
voorwaarde dat het 
eigen vermogen 
minimaal 40% moet 
bedragen. Gezien het 
feit dat de eis van 40% 
de werkelijkheid 
benadert, bestaat het 
risico tot flateren van 
het eigen vermogen. 
Risico voor de juistheid 
van de activa en 
volledigheid van de 
passiva. 
 
 
 
 
 
 

 Toezicht door RvC 

 Externe controle door de 
accountant zal het flatteren 
moeten uitwijzen 

Fraude. Er is 
sprake van 
frauduleuze 
verslaggeving, het 
bewust flatteren 
van het eigen 
vermogen, 
teneinde aan de 
solvabiliteitseis te 
kunnen voldoen. 
Gezien het feit dat 
de werkelijke 
solvabiliteit rond 
de 40% bedraagt 
is dit een 
significant risico 
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 2a: 3 punten per goed 
beargumenteerd 
risico. Met name 
aandacht voor 
‘significantie’ van het 
risico 

2b: Maatregelen van interne 
beheersing. 3 punten per goede 
combinatie van 
beheersingsmaatregelen. 

2c: significantie: 
3 punten. 

6 In het voornemen om 
een vast dividend uit te 
keren schuilt het 
gevaar dat een te hoog 
resultaat wordt 
gepresenteerd dan wel 
dat schulden onvolledig 
en activa onjuist 
worden gepresenteerd. 
Als het resultaat 
immers te laag is 
bestaat de kans dat 
aandeelhouders hun 
vaste dividend niet 
zullen ontvangen. 

 Toezicht door RvC 

 Externe controle door de 
accountant zal het flatteren 
moeten uitwijzen 

Fraude. Er is 
sprake van 
frauduleuze 
verslaggeving, het 
bewust flatteren 
van het resultaat. 

  2.6 SE Accom BV   

7 Kaartverkoop via de 
kassa. Risico diefstal 
kasgeld en 
sleepgevaar. Risico dat 
omzet niet volledig, dan 
wel niet tijdig is 
verantwoord. 

 Dagelijks afstorten van 
kasgeld bij de bank 

 Dagelijks tellen kasgeld, 
opmaken kasopnamestaat 
en aansluiten met soll positie 
van het kasregister (4 
ogenprincipe) 

 Controle op afloop van de 
rekening kruisposten 

Fraude. Het 
bewust onttrekken 
van kasgelden is 
fraude. 

8 Afnemers die 
regelmatig zalen 
verhuren krijgen een 
gereduceerd tarief. 
Risico dat afnemers 
zonder korting worden 
verantwoord als 
afnemers met korting. 
Risico voor de 
volledigheid van de 
verantwoorde omzet 

 Applicationcontrol: Er moet 
een vaste koppeling bestaan 
tussen gereduceerd tarief en 
de afnemer 

 Autorisatie van de directie 
inzake  gereduceerd tarief 

 Controle door de 
administratie op juistheid van 
het tarief/kortingspercentage 

Fraude, idem 5 

9 Bij Annulering tot 3 
maanden worden de tot 
dan gemaakte kosten 
in rekening gebracht. 
Risico bestaat deze in 
rekening gebrachte 
kosten niet worden 
verantwoord, Risico 
voor de juistheid van de 
verantwoorde kosten 

 Ctfs tussen afsluiten 
verhuurovereenkomsten, 
reservering van de zalen en 
autorisatie annulering en 
controle door de 
administratie op juistheid van 
de annulering en 
terugbetaling 

 Schriftelijk verzoek tot 
annulering 

 Annuleringsregeling 

Idem 5 
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 2a: 3 punten per goed 
beargumenteerd 
risico. Met name 
aandacht voor 
‘significantie’ van het 
risico 

2b: Maatregelen van interne 
beheersing. 3 punten per goede 
combinatie van 
beheersingsmaatregelen. 

2c: significantie: 
3 punten. 

opnemen in het contract en 
op de website 

 Controle door de 
administratie opjuistheid van 
de in rekening gebrachte 
kosten 

10 Bij annulering binnen 
drie maanden worden 
naast de kosten ook 
gederfde 
huuropbrengsten in 
rekening gebracht. 
Risico dat zowel de 
kosten als de gederfde 
huur niet wordt 
verantwoord. Risico 
voor de juistheid van de 
kosten en volledigheid 
van de omzet 

 Ctfs tussen afsluiten 
verhuurovereenkomsten, 
reservering van de zalen en 
autorisatie annulering en 
controle door de 
administratie op juistheid van 
de annulering  

 Schriftelijk verzoek tot 
annulering 

 Annuleringsregeling 

Idem 5 

11 De verhuurtarieven 
variëren per zaal en per 
dagdeel. Risico dat 
duurdere zalen als 
goedkopere zalen 
worden verantwoord. 
Risico voor de 
volledigheid van de 
omzet 

 Applicationcontrol door 
koppeling van tarief met het 
de zalenbestand  

 Koppeling dagdeel met tarief 
en zalenbestand 

 Autorisatie tarieven  
directie 

 Controle invoer tarieven door 
administratie 

 Ctfs tussen vaststellen 
tarieven, afsluiten contracten 
en controle tarieven door de 
administratie 

Idem 5 

12 Het aantal 
evenementen en 
beurzen kan variëren. 
Het risico bestaat dat 
de opbrengst van een 
zelf georganiseerde 
beurs of evenement 
buiten de 
verantwoording blijft., 
waardoor de 
verantwoorde omzet 
onvolledig is. 
 
 
 

 Doorlopend genummerde 
contracten en 
contractenadministratie 

 Leegstandscontrole  

 Ctfs tussen autoriseren van 
het aantal beurzen en 
evenementen, afsluiten van 
de contracten, uitvoerende 
werkzaamheden en controle 
door de administratie 
 

Fraude, het 
bewust niet 
verantwoorden 
van opbrengsten 
Complexiteit 
 Omdat de 
bezettingsgraad 
geen 100% is, is 
dit een significant 
risico 
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 2a: 3 punten per goed 
beargumenteerd 
risico. Met name 
aandacht voor 
‘significantie’ van het 
risico 

2b: Maatregelen van interne 
beheersing. 3 punten per goede 
combinatie van 
beheersingsmaatregelen. 

2c: significantie: 
3 punten. 

13 Er is sprake van 
vooruitbetalingen. Het 
risico bestaat dat 
vooruitbetalingen als 
omzet wordt 
verantwoord, dan wel 
dat omzet als 
vooruitbetaling wordt 
verantwoord. Risico 
voor de volledigheid of 
de juistheid van omzet 
beurzen en 
evenementen 

 Applicationcontrole: 
Gefactureerde termijnen 
worden verantwoord als 
vooruitontvangen bedragen 
en na levering van de 
prestatie als omzet door 
koppeling met de modules in 
het ERP pakket 

 Logische 
toegangsbeveiliging zorgt 
ervoor dat geen persoon 
ongeoorloofd kan aanpassen 

 Controle door de financiële 
administratie op volledigheid 
en juistheid van de post 
vooruitontvangen termijnen 
en omzet 

Fraude, 
frauduleuze 
verslaggeving, als 
sprake is van het 
bewust te vroeg 
verantwoorden 
van omzet 

 

 

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. 

 
3a Antwoordindicatie (6 punten) 
Omzet hotelcommissies bedraagt over 2014 3.530.000. Dit is 10% van de bruto kamerprijs. 
Hotelomzet bedraagt 3.530.000 / 0,10 =  35.300.000 (stijging netto-omzet) (1 ptn) 
Hotelkosten: 35.300.000 x 90% =  31.770.000 euro (stijging kosten uitbesteed werk en 
andere externe kosten).(1 ptn)   
De post omzet hotelcommissies vervalt. (1 ptn)  
Het resultaat wijzigt hierdoor niet. 
 
Tevens moet aanpassing van de ter vergelijking opgenomen cijfers over 2013 plaatsvinden. 
(2 ptn) 
Netto-omzet hotel wordt 30.630.000 (3.063.000 / 0,10) 
Kosten uitbesteed werk e.d. wordt 27.567.000 (90% van 30.630.000) 
Omzet hotelcommissies vervalt. 
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Resultaat wijzigt niet. 
 
De andere invulling van het omzetbegrip betreft een stelselwijziging (1 ptn) i.c. 
presentatiewijziging zonder cumulatief effect. Toelichting moet geschieden over aard van de 
stelselwijziging, de reden en het effect op het resultaat, in dit geval de samenstelling daarvan. 
 
 

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

 
3b Antwoordindicatie (3 punten) 
CEG handelt hierin niet conform de wet- en regelgeving. CEG is namelijk slechts agent en 
geen principaal. De ontvangen commissie moet als netto-omzet verwerkt worden, niet de 
gehele hotelomzet (RJ 270.105c).(par. 26.5 pag. 701 Deloitte 2015)(par. 5.2.2 pag. 177 EY 
2015) 

 
Vraag 4 Opbrengsten  
 
4a. 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.  

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. 
 
Antwoordindicatie (12 punten) 
Om de volledigheid van de opbrengsten te waarborgen van de opbrengsten van de 
kaartverkoop zijn de volgende preventieve maatregelen nodig (4 x 2 punten): 

1. De tarieven worden per evenement en per soort kaartje vastgelegd in het 
tarievenbestand. Logische toegangsbeveiliging. Autorisatie directie.  

2. De tarieven worden na invoer gecontroleerd door F & C met de door de directie 
geautoriseerde prijslijst.  

3. De prijslijst en het verkoopbestand van de kaarten kunnen niet zonder autorisatie van 
de directie worden gewijzigd. 

4. Er is functiescheiding aanwezig tussen  
a. de verkopers van de kaarten / de kaarten kunnen thuis via de website worden 

geprint,  
b. toegangscontrole bij de ingang van het evenement door gastheren en dames 

waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van het juiste toegangsbewijs.  
c. F & C zorgt voor de registratie van de verkochte kaarten in de financiële 

administratie en de controle op de opbrengsten aan de hand van de 
ontvangen bedragen. 

d. Controle op de goede werking van de toegangscontrole.  
5. Procedure voor de manier waarop toegangscontrole plaatsvindt: De gastheer of 

dame scant het toegangsbewijs en let daarbij op de aanwezigheid van het juist 
kaartje (goede evenement, volwassene, kind of 65plus).  

6. Oogtoezicht op toegangscontrole door de evenementenleider. 
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7. Op de toegangskaart staat een barcode met een nummer dat maar één keer kan 
worden uitgegeven (geprogrammeerde controle).  

8. De barcode wordt pas aangemaakt na ontvangst van de entreegelden. 
9. Het kaartje / het nummer is ongeldig na scannen bij toegang. 

 
Om de volledigheid van de opbrengsten te waarborgen van de opbrengsten van de 
kaartverkoop zijn de volgende repressieve maatregelen nodig (2 x 2 punten): 

1. F & C doet cijferbeoordeling op de opbrengsten van de kaartverkoop per tariefsoort 
per evenement in relatie tot de begroting en tot de aantallen bezoekers volgens de 
afdeling Beurs en evenementenorganisatie. 

2. F & A legt de volgende verbanden: 
a. Opbrengst verkochte kaarten volgens verkoopbestand via de website = 

toename bank via pay pall 
b. Opbrengst verkochte kaarten aan de kassa volgens kassasysteem = totaal 

opbrengst volgens kasprotocollen + kasverschillen + pinbetalingen 
c. Totaal opbrengst volgens kasprotocollen = Toename bank 

3. Detailcontrole door F & A op juistheid van de gehanteerde tarieven op de kaarten en 
autorisatie van de directie van de tarieven. 

4. Regelmatig testen op toekenning bevoegdheden aan de juiste personen door ICT 
beheer. 

 
4b. Verklaringen (15 minuten) 
In deel 3 van de casus is vermeld dat bij een van de zeer grote beurzen het 
kassasysteem 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.  
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 oordeelsparagraaf. 
 
4b. Antwoordindicatie (10 punten) 
 
Uit de controle van de opbrengsten uit eigen beurzen is gebleken dat er veel minder kaartjes 
voor de beurs zijn verantwoord dan in 2012 en 2013. Tijdens de beurs heeft het 
kassasysteem door blikseminslag geen kaartjes kunnen printen, waardoor de 
toegangscontrole niet goed heeft gefunctioneerd. De accountant heeft geen andere 
controlemogelijkheden om vast te stellen of de verantwoorde opbrengst wel volledig is 
verantwoord (2 punten). In deze situatie kan de accountant onvoldoende informatie 
verzamelen om een uitspraak te doen over de volledigheid van de opbrengsten. De oorzaak 
is de blikseminslag, dus is sprake van een objectieve verhindering (2 punten). De vraag of 
dit gevolgen heeft voor de af te geven verklaring hangt af van de materialiteit. Gezien de 
totale omzet zal het niet materieel of van diepgaande invloed zijn. Gezien het resultaat kan 
het wel van materiële invloed zijn (2 punten). In dat geval zal de accountant een verklaring 
met beperking afgeven (2 punten). De verplichte bewoordingen zijn “uitgezonderd voor de 
mogelijke gevolgen van” (2 punten). 
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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.  

 
5a Antwoordindicatie (8 punten, per juiste journaalregel 1 ptn) 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (B) 3.075.000  
Aan Resultaat deelnemingen na belastingen (R)  3.075.000 
(Aandeel in het resultaat deelnemingen over 2014) 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (B) 665.000 
Aan Liquide middelen (B)  665.000 
(Agiostorting) 
 
Voorziening deelnemingen (B) 665.000 
Aan Deelnemingen in groepsmaatschappijen (B)  665.000 
(Vrijval voorziening i.v.m. bijstorting agio) 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (B) 1.848.000 
Aan Reserve omrekeningsverschillen (B)  1.848.000 
 
 

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 

 
5b Antwoordindicatie (4 punten) 
- EV 1-1-2014 USD 18.000.000 x (0,82 – 0,72) 1.800.000 (2 ptn) 
- Resultaat 2014 USD 2.400.000 x (0,82 – 0,80)      48.000 (2 ptn) 
 1.848.000 
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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. 

 
5c Antwoordindicatie (4 punten) 
Volgens RJ 216 (RJ 216.204) (RJ hoeft niet genoemd te worden) wordt van een 
stapsgewijze overname gesproken indien er in twee of meer afzonderlijke transacties de 
beschikkingsmacht wordt verkregen. Deze beschikkingsmacht had CEG al voor 4 juli 2014. 
Het gaat in deze casus om de verkrijging van een minderheidsbelang bij een bestaand 
meerderheidsbelang. (par. 31.3.6 pag. 823 Deloitte 2015)(par. 24.5 pag. 763 EY 2015) 
Conclusie: het is geen stapsgewijze overname. 
 

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. 

 
5d Antwoordindicatie (4 punten) 
Indien de toerekenbare verliezen het minderheidsbelang in het eigen vermogen van de 
geconsolideerde maatschappij overtreffen (doorgaans is er dan sprake van een negatief 
eigen vermogen bij de deelneming). Alsdan komt het verschil, alsmede eventuele verdere 
verliezen volledig ten laste van de meerderheidsaandeelhouder, tenzij en voor zover de 
minderheidsaandeelhouder de verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen voor haar 
rekening te nemen (RJ 217.508). In deze heeft CEG RJ 217.508 gevolgd en heeft voor het 
volledig negatief eigen vermogen een voorziening deelneming gevormd. Het belang derden 
is hiermee nihil geworden en wordt daarom niet getoond in de geconsolideerde jaarrekening 
over het boekjaar 2013. (par. 33.5.1 pag. 902 Deloitte 2015)(par. 23.8.5 pag. 722 EY 2015) 

 
 

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. 

 
6a Antwoordindicatie (3 punten) 
(Inleiding: De jaarrekening heeft als doel informatie te verschaffen over de financiële 
prestaties van de onderneming. De winst-en-verliesrekening draagt bij aan dit doel door het 
weergeven van baten en lasten gedurende een boekjaar. De wet- en regelgeving benoemt 
evenwel bepaalde baten en lasten die buiten de winst-en-verliesrekening mogen dan wel 
moeten worden gehouden, en die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt.) 
Kern: Teneinde een goed inzicht te geven in de door de onderneming geleverde prestaties in 
een boekjaar worden baten en lasten die zijn verwerkt in de winst-en-verliesrekening en 
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baten en lasten die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt, in één samenvattend 
overzicht gepresenteerd; het overzicht van het totaalresultaat. (par. 24.1 pag. 653 Deloitte 
2015)(par. 15.4.2 pag. 471 EY 2015, ook par. 20.4.1) 
 
 

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

 
6b Antwoordindicatie (3 punten) 
Resultaat na belastingen, toekomend aan de rechtspersoon  3.292.000 1 ptn 
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 1.848.000 1 ptn 
Totaalresultaat van de rechtspersoon 5.140.000 1 ptn  
 

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 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: 
 
 
Antwoordindicatie vraag 7 
Voorbeelden van mogelijke antwoorden (12 punten, 1 voor het proces, 3 voor een 
goede indicator met norm en 2 voor de motivatie) 
 
 

KSF 1  
 

Optimale bezetting van de gebouwen 
 

Proces Acquisitie van klanten voor de organisatie van beurzen en 
evenementen 

PI  1. % nieuw aangebrachte klanten of beurzen/evenementen t.o.v. 
vorig jaar en t.o.v. de begroting (bijvoorbeeld streven naar groei 
van 5%) 
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Of  

2. bezettingsgraad van de zalen behaald met verhuur van zalen ten 
opzichte van vorig jaar 

Motivatie Bij 1. Hoe meer klanten hoe hoger de bezettingscijfers zullen zijn. Hoe 
meer evenementen hoe groter de bezetting.  
Bij 2. De bezettingsgraad meet de mate waarin de gebouwen en zalen 
bezet zijn. 

Proces Inspanning die wordt verricht door aandeelhouders, managers of 
commissarissen om evenementen en trekpleisters naar Amsterdam en 
omgeving te krijgen, wegen te verbeteren, meer of betere hotels. 

PI  Te meten als: 
Betere bereikbaarheid van de stad te meten in aantal minuten vanaf 
vaste punten, % minder files rondom de stad 
Groei in trekpleisters in de omgeving, % groei in hotelfaciliteiten etc. 

Motivatie Door goede bereikbaarheid van CEG en aanbieden van genoeg vertier 
in de omgeving zijn organisatoren van beurzen eerder geneigd een 
beurs of evenement te organiseren bij CEG. Dit kan worden 
gestimuleerd door contacten met de “buitenwereld” van het 
managementteam, aandeelhouders en commissarissen. (Keuze van 
aandeelhouders en commissarissen) Dit is goed voor de bezetting. 

  

KSF 2  
 

Bekend staan als duurzame organisatie 
 

Proces Personeelsbeleid uitgevoerd door de afdeling HRM 

PI  % ziekteverzuim t.o.v. voorgaande jaren en begroot 
% tevreden medewerkers t.o.v. voorgaande jaren en begroot 

Motivatie Door goed en eerlijk vastgesteld en uitgevoerd personeelsbeleid 
voelen medewerkers zich meer gewaardeerd en gehoord en zullen er 
minder zieke werknemers zijn. 

Proces Stimulering van gasten om te komen met openbaar vervoer en 
stimulering van de bereikbaarheid van het congres- en 
evenementencentrum door de directie, aandeelhouders en 
commissarissen. 

PI  % van de gasten dat met het openbaar vervoer naar het 
congrescentrum komt ten opzichte van voorgaande jaren en begroot. 

Motivatie Openbaar vervoer is over het algemeen beter dan vervoer met eigen 
auto. 

Proces Inkopen van horecaproducten: geen plastic bestek en borden, goede 
planning van de inkopen (afgestemd op de verwachte verkopen) 

PI % afval gemeten als aantal kg afval en opzichte van de ingekochte kg-
en ten opzichte van voorgaande jaren en begroot 
% evenementen van het totale aantal evenementen waarbij 
wegwerpeetgerei wordt gebruikt ten opzichte van voorgaande jaren en 
begroot 

Motivatie Weggooien van voedsel en gebruik van wegwerp eetgerei wordt in het 
algemeen niet gezien als duurzaam. 
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Vragen en uitwerkingen CEG Middag 
 

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. 

 
1a Antwoordindicatie (3 punten) 
Het wordt aanvaardbaar geacht om het bankkrediet tot het middelenbegrip te rekenen indien 
debetsaldi op bankrekeningen een integraal onderdeel vormen van het cash management en 
deze saldi ook direct opeisbaar zijn. (par. 25.3.1 pag. 661 Deloitte 2014)(par. 22.2.1 pag. 663 
EY 2015) 
 
 

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 

 
1b Antwoordindicatie (3 punten) 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
 
 

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. 

 
1c Antwoordindicatie (5 punten, 3 juist = 5 ptn, 2 juist = 3 ptn, 1 juist = 1 ptn) 
Mogelijke verklaringen voor verschil tussen betaalde belastingen en belastinglast 
• mutatie belastinglatentie 
• mutatie verschuldigde vennootschapsbelasting 
• deconsolidatie Events Company in 2014 v.w.b. verschuldigde belasting 
• omrekenverschillen bij groepsmaatschappijen in de VS en in China 

 
  



15 CEG definitieve versie                                                        © Vereniging Hogescholen 

 

l 
Hoe controleert de accountant de balanspost langlopende schulden? Werk in uw 

antwoord de volgende onderdelen van het controleplan uit. 
- Doelstelling 
- Cijferbeoordeling 
- Gegevensgerichte controlewerkzaamheden. 

 

Antwoordindicatie (10 punten) 
 

- Doelstellingen (2 punten) 
Volledigheid van de post langlopende schulden 
Bestaan van de langlopende schulden 
Waardering van de langlopende schulden 
Presentatie en toereikende  toelichting in de balans 
 

- Cijferbeoordeling (2 punten) 
Verhouding betaalde interestlasten in relatie tot de langlopende schulden 
De hoogte van de post leningen en aflossing in relatie tot vorig jaar 
 

- Gegevensgerichte controlewerkzaamheden (6 punten) 
De accountant controleert aan de hand van de afgesloten contracten of de 
langlopende schulden in de jaarrekening juist en volledig zijn opgenomen. 
De accountant controleert de volledigheid van de post langlopende schulden 
aan de hand van de geboekte interestlasten 
Aan de hand van de kadastrale en hypothecaire recherche controleert de 
accountant of de leningen juist en volledig zijn opgenomen. 
De accountant controleert aan de hand van de afgesloten lening 
overeenkomsten of de balanspost juist en volledig is toegelicht. Met name 
controleert de accountant of  de looptijd, het rentepercentage en de 
afgegeven zekerheden juist en toereikend zijn toegelicht 
De accountant controleert tevens of de aflossingen voor het komende jaar 
onder de kortlopende schulden zijn verantwoord 
Ten aanzien van de overige schulden (afkoopsom gemeente) controleert de 
accountant of de afboeking juist is verwerkt in de winst-en-verliesrekening en 
dat de oprenting tegen het juiste rentepercentage is opgeboekt (conform de 
voorwaarden van het contract) 
In de bevestiging bij de jaarrekening laten bevestigen dat alle relevante 
informatie over de langlopende schulden in de jaarrekening zijn opgenomen. 

 
 

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 
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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. 
 

Antwoordindicatie AO/IC rond de verhuur zalen en ruimtes (33 punten) 
 

a. De activiteit zalenverhuur valt onder de typologie is beschikbaar stellen van ruimten 
met specifieke reservering. (2 punten) 
Belangrijke steunpunten voor de volledigheid van de opbrengsten zijn: 
- de capaciteit aan zalen en  
- de contracten met de klanten van de verhuurde zalen  
- het reserveringsbestand en  
- de registratie van de door F & A uitgevoerde leegstandscontrole  
(3 x 1 punt) 
 

b. De functiescheiding tussen (6 punten, 0,5 punt per goede activiteit, 0,5 voor de 
juiste afdeling/functionaris): 
- aankoop van capaciteit/ beslissing tot investering in uitbreiding en ingebruikname 

(Directeur / managementteam met goedkeuren van RvC); 
- de capaciteitsregistratie in het ERP-systeem / reserveringenbestand 

(administratie); 
- afsluiten van contracten voor de verhuur (Commercie, planning en calculatie ) 
- verwerking van de reserveringen (afdeling Beheer van het reserveringssysteem); 
- de registratie van de capaciteitsbenutting (Afdeling Zalenbeheer en 

Schoonmaak);  
- de leegstandscontrole (F&C); 
- autorisatie verhuurtarieven en contracten (Directeur);  
- facturering en incasso (afdeling Facturering en incasso); 
- registratie van de transacties (administratie / geprogrammeerd); 
- autorisatie van annuleringsbetalingen (Hoofd Commercie, planning en calculatie) 
- Controle op de volledige en juiste verwerking van de transacties (F&C). 

 
c.  
Proces met applicationcontrols bij het proces reservering van de zalen en ruimtes 

inclusief het afgeven van offertes, afsluiten van contracten en facturering van de eerste 

termijn inclusief minimaal 4 application controls die in het proces kunnen worden opgenomen 

(16 punten, ongeveer 1 punt per regel waarvan 4 punten voor de applicationcontrols): 
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- Logische toegangsbeveiliging op de reserveringsmodule, de offertemodule, de 
contractenmodule en de factureringsmodules 

- Klant doet een aanvraag tot het huren van een zaal of ruimte voor één of een 
aantal dagdelen bij de afdeling Commercie, planning en calculatie 

- Commercie, planning en calculatie controleert beschikbaarheid ( kan ook 
geprogrammeerd) in het zalen- en ruimtebestand en registreert aanvraag in de 
reserveringen-module (status voorlopige reservering) 

- Commercie, planning en calculatie controleert de kredietwaardigheid van de klant 
- Via een geprogrammeerde koppeling met het prijzenstambestand worden de 

huurprijzen bekend aan de medewerker van Commercie, planning en calculatie  
- Commercie, planning en calculatie maakt een offertecalculatie voor de klant in de 

offerte-module als de zaal beschikbaar is; registratie in de offerte-module of 
bericht aan de klant dat geen geschikte zalen beschikbaar zijn 

- In de offertemodule moeten verplicht door de module vaste velden worden gevuld 
- Geprogrammeerd worden de klantgegevens gecontroleerd. Bij bestaande klanten 

m.b.v. de klantenmodule en bij nieuwe klanten door koppeling van postcodes aan 
straatnamen en huisnummers. Automatische koppeling met gegevens KvK etc. 

- Autorisatie van de offertecalculatie door de directeuren conform directierichtlijnen 
- Commercie, planning en calculatie registreert het al of niet doorgaan van de 

transactie in de reserveringen-module (statuswijziging naar facturering eerste 
termijn) 

- Als de transactie doorgaat stelt Commercie, planning en calculatie een contract 
op, dit wordt na ondertekening door de klant opgeslagen in het contractenbestand 

- Ook in de contractenmodule moeten verplichte velden worden ingevuld en 
worden de gegevens uit de offerte automatisch overgenomen 

- Factureringsmodule produceert op basis van de contractgegevens 
geprogrammeerd de eerste termijnfactuur 

- Commercie, planning en calculatie zorgt voor verzending van de factuur via mail 
of post 

- Geprogrammeerde controle op tijdige betaling van de eerste termijn 
- Controle op incasso van de eerste termijn voor reservering definitief wordt 

(vervallen voorlopige reservering) 
- Controle door F & A op aansluiting van de reserveringen op de offertes: juiste 

zalen, tarieven en autorisatie.  
 
 

d. Verbandscontroles (maximaal 6 punten, 1 punt per verband) 
- aantal zalen begin boekjaar in de capaciteitsmodule +/- door directie geautoriseerde 

capaciteitsmutaties/ directienotulen = beschikbaar aantal zalen in de 
capaciteitsmodule 

- beschikbaar aantal zalen x dagdelen volgens de capaciteitsmodule = beschikbaar 
aantal dagdelen per zaal in de reserveringsmodule /database ERP 

- beschikbaar aantal dagdelen per zaal -/- (leegstand en annuleringen) = verhuurd 
aantal dagdelen per zaal = opboeking reserveringsmodule 

- te factureren volgens contractenmodule (reserveringsfactuur 50%) = opboeking 
vooruitontvangen termijnen in de financiële module 

- Na levering van de prestatie: verantwoorde huuropbrengsten per zaal = afboeking 
vooruitontvangen termijnen (reserveringsfactuur 50%) + debiteurenopboeking 
(slotfactuur 50%)  

- Bedrag aan geaccepteerde annuleringen volgens annuleringsmodule (> 3 maanden) 
= afboeking reserveringsmodule = afboeking vooruitontvangen termijnen onder aftrek 
van gemaakte kosten volgens de evenementenmodule 

- Gemaakte kosten volgens evenementenmodule voor geannuleerde evenementen = 
omzet annuleringen 
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- Aantal annuleringen < 3 maanden vóór verhuurdatum volgens de capaciteitsmodule 
= afboeking reserveringsmodule = annuleringen volgens de annuleringsmodule < 3 
maanden 

- Bedrag aan annuleringen < 3 maanden volgens reserveringsmodule = afboeking 
vooruitontvangen termijnen = omzet annuleringen 

- In rekening gebrachte annuleringskosten (gemaakte kosten) volgens 
capciteitsmodule / annuleringenmodule = gemaakte kosten volgens de 
evenementenmodule = gefactureerde bedragen volgens factureringsmodule = 
opboeking debiteuren 

- afboeking debiteuren = ingaande geldbeweging (rekening houdend met de 
geaccepteerde annuleringen). 

 
 

 
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. 
 

 
Antwoordindicatie VGBA 

a.  (10 punten) 
Situatie: De Goede Accountants wil offreren beneden de huidige declaratie voor 
de controle van de jaarrekening.  
Fundamentele beginselen: Kan DGA nog wel vakbekwaam en zorgvuldig te werk 
gaan als de declaratie omlaag gaat, dus kunnen voor dat bedrag nog wel alle 
benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd? VGBA art. 14, vakbekwaamheid 
en zorgvuldigheid is in het geding. 
Bedreiging: Eigen belang, DGA wil immers graag de cliënt behouden. 
Beoordelen: Wat zal een redelijk en goed geïnformeerde derde hiervan vinden? 
Waarschijnlijk ziet de derde dit als een reële bedreiging, van niet te verwaarlozen 
betekenis. 
Mogelijke waarborgen: DGA moet een goede onderbouwing kunnen leveren voor 
het lagere bedrag. Uit de urenbegroting moet blijken dat de controle voor het 
lagere bedrag kan worden uitgevoerd, of de tarieven moeten zijn verlaagd. 
Conclusie: Mits de onderbouwing klopt zou het kunnen dat De goede 
Accountants offreert beneden de huidige prijs van €80.000. De redelijk en goed 
geïnformeerde derde zal dit misschien wel vreemd vinden. De schijn van 
onzorgvuldig werken wordt gewekt. 
Documenteren: De onderbouwing van de offerte. 

b (6 punten) 
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Het fundamentele beginsel Objectiviteit wordt bedreigd omdat DGA wellicht 
minder kritisch zal zijn bij de controle van de jaarrekening 2014 om de cliënt te 
vriend te houden. (2 punten) De accountant heeft een eigen belang en voelt 
wellicht een zekere intimidatie. Als de accountant al te kritisch is zal CEG 
misschien sneller kiezen voor een andere accountant.(1 punt) 
Mogelijke waarborg: Mevrouw Goedzang van DGA kan de controle laten 
reviewen door een collega van DGA of misschien zelfs door een accountant van 
een andere accountantsorganisatie.(3 punten) 

 

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. 

 

5a Antwoordindicatie (3 punten, 1 punt per juiste journaalregel incl. bedrag) 
Belastingen op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (R) 902.000 
Belastinglatentie (B) 1.267.000 
Aan Kortlopende schulden: vennootschapsbelasting (B)  2.169.000 
(kortlopende schulden = sluitpost) 
 

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. 

 
5b Antwoordindicatie (3 punten g/f) 
1.017 / 3.977 x 100% = 25,6%. 
 
 

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%. 

 
5c Antwoordindicatie (3 punten) 
Het verschil tussen de nominale belastingdruk van 25,6% en het in Nederland geldende 
tarief vennootschapsbelasting van 25% betreft de afwijkende belastingtarieven in Amerika en 
China; zie consolidatiegrondslagen. De financiële gegevens van deze 100%-deelnemingen 
worden integraal in de geconsolideerde jaarrekening van CEG opgenomen. 

 
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 
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motivering van het antwoord invulling aan de drie kenmerken volgens de 
fraudedriehoek zoals omschreven in alinea A1 van NV COS 240. 
  
 
Antwoordindicatie vraag 6 (9 punten, 6 x 1,5 punten voor AAA en BBB) 
NV COS 240 alinea A1spreekt van een vergrote kans op fraude bij stimulans of druk om te 
frauderen, bij een waargenomen gelegenheid en bepaalde argumenten ter rechtvaardiging 
van het plegen van fraude. 
Druk 
A.  De solvabiliteit van CEG per 31 december 2014 ligt dicht in de buurt van de door de 

bank vereiste solvabiliteit (40%). 
B.  CEG wil graag een bezettingsgraad tonen die hoger is dan het gemiddelde in de 

branche.  
 
Rationalisatie 
A De leningen zijn pas net door de bank verstrekt en dat is een intensief proces 

geweest. Dit proces wenst de directie van CEG niet op korte termijn opnieuw te 
doorlopen. 

B Succes trekt aan: CEG wil graag een hogere bezetting laten zien. Dit trekt klanten. 
 
Gelegenheid 
A De directie van CEG heeft de gelegenheid om interne beheersmaatregelen te 

doorbreken. 
B Problemen met het ERP-systeem. / blikseminslag 

 
 

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. 
 
7a Antwoordindicatie (4 punten) 
Solvabiliteit eind 2014 
77.714.000 / 189.926.000 x 100% = 40,9% (1 ptn) 
 
EBITDA boekjaar 2014 
Bedrijfsresultaat  7.078.000 
Afschrijving immateriële en materiële vaste activa 15.323.000 
  22.401.000 (2 ptn) 
Conclusie: Zowel de solvabiliteit ligt boven de afgesproken minimumwaarde van 40% als ook 
de EBITDA ligt boven de afgesproken minimumwaarde 17.500.000. (1 ptn) 
 

 
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 
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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. 
 
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. 

 
7b Antwoordindicatie (8 punten) 
Door de aanwezigheid van een wettelijke reserve omrekenverschillen voert CEG eerst een 
balanstest uit. Deze toets bepaalt het maximaal uit te keren bedrag. 
 
Balanstest (2 ptn) 
Eigen vermogen)   77.714.000 
Niet uitkeerbaar: wettelijke reserve omrekenverschillen - 7.212.000 
Maximaal uitkeerbaar (in principe) 70.502.000 
 
Vervolgens bepaalt het bestuur of de vennootschap na uitkering van het voorgestelde 
dividend nog kan voldoen aan haar opeisbare verplichtingen. Bij deze zogenoemde 
uitkeringstest betrekt het bestuur de financiële positie en winstgevendheid van de 
onderneming alsmede de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. 
 
Financiële positie (2 ptn) 
CEG voldoet op peildatum 31 december 2014 aan de solvabiliteitseis van de banken: 40,9% 
werkelijk t.o.v. 40% minimumeis. Effectuering van de voorgestelde dividenduitkering van 
2.240.000 zou de solvabiliteit eind 2014 (verder alles gelijkblijvend) verlagen tot 40,2% 
[(77.714.000 – 2.240.000) / (189.926.000 – 2.240.000) x 100%]. 
Eind 2014 zijn de beschikbare liquide middelen weliswaar niet toereikend, maar belangrijker 
is of de onderneming op moment van daadwerkelijke uitkering wél over het vereiste bedrag 
kan beschikken. 
 
Winstgevendheid (2 ptn) 
EBITDA over boekjaar 2013 bedroeg 21.729.000 (5.964.000 + 15.765.000), eveneens 
ruimschoots boven de minimumeis van de banken. Over boekjaar 2014 bedraagt EBITDA 
22.401.000, dus licht toenemend. 
 
Uitkomst uitkeringstest en balanstest (2 ptn) 
Op grond van de beschikbare gegevens, en onder voorwaarde van een positieve uitkomst 
van een beoordeling van toekomstige ontwikkelingen, zal het bestuur haar goedkeuring 
verlenen aan de voorgestelde dividenduitkering over 2014 van 2.240.000. 
 


