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Overlegorgaan van HBO-scholen  

met een accountancy-opleiding 

  Secretariaat:  

  Heidelberglaan 15 

  3584 CZ Utrecht  

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen  

Carexcel Groep 

 

Middagzitting 14.00 – 16.30 uur 

 

Datum:  14 januari 2020 

 

Toegestane literatuur: 

Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur. 

- Handboek 2019 Deloitte en/of Handboek 2019 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2018/2019; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2019; een eerdere druk is 
toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Wwft (ingebonden) 
- Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 

Middag: tijdsindicatie in minuten per vraag en punten indicatie 

Vraag 1  27 minuten / 18 punten 

Vraag 2 49 minuten / 33 punten 

Vraag 3 20 minuten / 13 punten 

Vraag 4 24 minuten / 16 punten 

Vraag 5 15 minuten / 10 punten 

Vraag 6 15 minuten / 10 punten 
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Vraag 1 Leaseauto’s en voorziening ROB (27 minuten, 18 punten 

De Carexcel groep neemt het leasewagenpark op onder de materiële vaste activa. 

1a Leg aan de hand van het Stramien van de Raad voor de Jaarverslaggeving 

en/of BW2 Titel 9 uit waarom het leasewagenpark is opgenomen onder de 

materiële vaste activa (dus: waarom een actief, waarom vast en waarom 

materieel). 

1b Leg uit of het volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ook mogelijk is 

om in plaats van de leaseauto’s de operationele leasecontracten te activeren 

(in dat geval onder de financiële vaste activa). 

De Carexcel Groep past de verslaggevingsstandaarden toe volgens BW2 Titel 9 en 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (Dutch GAAP). Onder IFRS is onlangs een 

nieuwe standaard (IFRS 16) uitgebracht, op grond waarvan operationele leasing net 

zoals financiële leasing “on-balance” zal worden verwerkt. Volgens de RJ is deze 

wijze van verwerken inmiddels als alternatief al toegestaan, er wordt over 

gediscussieerd of dit in de toekomst ook onder Dutch GAAP verplicht wordt. Omdat 

de leasecontracten van Carexcel (in haar rol van lessor) vrijwel allemaal operationele 

leasing betreffen, wil de directie van Carexcel graag van u vernemen wat het 

eventuele effect zal zijn op de geconsolideerde jaarrekening als deze IFRS 16 ook 

voor haar zou gaan gelden. 

1c Geef (zonder bedragen) aan of er een effect zal zijn op de geconsolideerde 

jaarrekening van de Carexcel Groep en zo ja, welke posten dan groter en/of 

kleiner worden. 

Voor de leaseauto’s wordt een voorziening reparatie, onderhoud en banden (ROB) 

gevormd. Hiermee wil de Carexcel Groep een juiste matching bereiken tussen de 

reeds via de leasetermijnen in rekening gebrachte kosten voor ROB en de werkelijke 

kosten hiervoor. Op de datum waarop het leasecontract eindigt wordt het saldo van 

de egalisatievoorziening ten gunste dan wel ten laste van het resultaat geboekt. 

Zoals uiteengezet in de grondslagen voor de voorzieningen, heeft deze voorziening 

het karakter van een egalisatierekening, bedoeld om een juiste matching te 

realiseren. 

1d De RJ laat slechts onder omstandigheden egalisatievoorzieningen toe, omdat 

de wet dit expliciet toestaat. Geef aan in welk wetsartikel dit is opgenomen. 

 

Zoals kan worden opgemaakt uit de grondslagen, is de hoogte van de voorziening 

het saldo van de reeds (als onderdeel van de leasetermijnen) gefactureerde 

bedragen voor ROB en de werkelijk geboekte kosten voor ROB. Omdat de 

onderhoudskosten aan het begin van een leaseperiode doorgaans lager zijn dan aan 

het eind, heeft de voorziening normaal gesproken een creditsaldo, dat naar het einde 

van de looptijd van de leaseperiode weer afneemt. Bij sommige leasecontracten 

komt het voor dat de werkelijk geboekte kosten incidenteel hoog waren, waardoor de 

voorziening voor dat leasecontract een debetsaldo vertoont. 
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1e Geef aan wat volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zou moeten 

gebeuren als een voorziening ROB gedurende de looptijd van een bepaald 

leasecontract een debetsaldo vertoont. De voorziening ROB mag in dit verband 

worden vergeleken met een voorziening voor groot onderhoud. 

1f Voldoet de voorziening ROB voor de contracten met een creditsaldo aan de 

eisen uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor het vormen van een 

voorziening? 

 

2.  Verkoop van gebruikte auto’s en het daaraan voorafgaande reparatieproces 

(49 minuten, 33 punten) 

2a  Bij Carexel is sprake van contante betalingen bij de verkoop van inruilauto’s 

aan handelaren uit Oost Europa. Geef aan welke verplichtingen Carexel heeft 

in het kader van WWFT. 

2b Op grond van welke regelgeving moet de accountant controleren of Carexel 

de WWFT naleeft? 

Overtallige gebruikte auto’s worden met gebruik van het platform dat Autovision biedt 

in de cloud via een virtuele veiling door de Carexcel Groep aan andere handelaren 

verkocht. 

2c Geef twee risico’s die de Carexcel Groep loopt ten aanzien van de 

dienstverlening zoals die door Autovision  wordt geleverd in de cloud.  

2d Beschrijf één maatregel waarmee de risico’s genoemd onder vraag 2c, die 

verband houden met deze outsourcing, kunnen worden gemitigeerd. 

2e Wat moet de accountant doen om zekerheid te krijgen over de werking van de 

IT-controls bij Autovision? 

 

De ingeruilde auto’s worden, voordat deze ter verkoop aangeboden worden, 

geïnspecteerd en gekeurd door hoofd werkplaats in samenwerking met de 

verantwoordelijke verkoper. In overleg met de receptie wordt een schatting gemaakt 

van de uit te voeren reparaties en worden deze ingepland. 

2f Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IB) van het reparatieproces 

van ingeruilde auto’s waarbij per stap beschreven dient te worden welke 

functionaris welk bestand muteert. Tot het reparatieproces behoren de 

volgende stappen:  

- het vaststellen van de omvang van de uit te voeren reparaties  

- planning 

- werkuitgifte 

- uitvoering  

- het in ontvangst nemen door de showroom 

- geef 2 voor dit proces relevante verbandscontroles. 
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Vraag 3 Varia: Pensioenen en Intercompany omzet (20 minuten, 13 punten) 

In de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening onder de 

pensioenlast (toelichting 7) geeft Carexcel Groep aan dat, alhoewel er sprake is van 

een toegezegd-pensioenregeling, Carexcel Groep deze toch verwerkt als een 

toegezegde-bijdrageregeling. 

3a Geef aan welk kenmerk of randvoorwaarde uit het Stramien van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving Carexcel Groep hier toepast. 

Volgens de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening onder de 

sociale lasten zijn de pensioenen van de werknemers van Carexcel ondergebracht bij 

PMT. Zoals momenteel bij veel pensioenfondsen het geval is, kent PMT een (te) lage 

dekkingsgraad. PMT heeft een herstelplan opgesteld, met als belangrijkste maatregel 

dat wordt afgezien van indexatie. 

Toch is het waarschijnlijk dat de Carexcel Groep in de toekomst hogere premies aan 

PMT moet betalen om de tekorten in te lopen. Carexcel heeft hiervoor geen 

voorziening opgenomen in de balans. 

3b Geef onder verwijzing naar de betreffende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

aan waarom Carexcel niet verplicht is om een voorziening op te nemen voor het 

in de toekomstige premies begrepen herstelbedrag. 

Carexcel Groep laat in de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

onder de brutomarge de intercompany omzet en inkoopwaarde van de omzet zien. 

Carexcel Groep doet dit om de brutomarge per bedrijfsonderdeel zichtbaar te maken. 

De intercompany-brutomarge bedroeg over 2018 negatief € 295.000. 

3c Geef aan waarom de intercompany-brutomarge niet nihil is, met andere 

woorden waarom de intercompany-omzet afwijkt van de intercompany-

inkoopwaarde. 

3d De intercompany-brutomarge bedroeg over 2018 negatief € 295.000. Neem aan 

dat in de geconsolideerde balans hierdoor de post voorraden is beïnvloed voor 

hetzelfde bedrag. Geef aan of de post voorraden hierdoor is toe- of afgenomen. 

 

 

Vraag 4. Aantekeningen uit de jaarrekeningcontrole (24 minuten, 16 punten). 

Zie aantekening 1 uit deel 2 van de casus. 

De directeur van deze dealer stelt voor dat de accountant later in de maand, 

wanneer de verkopers terug zijn van vakantie, nog eens terugkomt om van de 

afwezige auto’s vast te stellen dat deze auto’s bestaan. Als tegemoetkoming voor de 

moeite, biedt hij de accountant aan om zijn auto (een youngtimer) tegen kostprijs een 

grote onderhoudsbeurt te geven. 
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Kan de accountant dit aanbod accepteren? Motiveer uw antwoord en benoem in uw 

uitwerking de relevante artikelen uit de van toepassing zijnde regelgeving. Behandel 

en motiveer in uw uitwerking:  

1. Omschrijving van de situatie 

2. Fundamentele beginselen die van toepassing zijn 

3. De bedreigingen 

4. Eventuele waarborgen/ te nemen maatregelen 

5. Conclusie 

 

Vraag 5. Analyse van de informatiebehoeften over de gang van zaken bij de 

dealers voor de directie op het hoofdkantoor (15 minuten, 10 punten). 

Maak een overzicht van informatiebehoeften die de hoofddirectie van de Carexcel 

Groep op het hoofdkantoor heeft ten aanzien van de activiteiten zoals die door de 

dealers worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of deze verlopen zoals 

gewenst.  

Uw overzicht dient helder gestructureerd te zijn en uit 8 relevante items te bestaan. 

 

 

6. Verklaringen (15 minuten, 10 punten). 

De verantwoordelijk accountant is van mening dat er geen goedkeurende 

controleverklaring kan worden gegeven voor de activiteit schadeherstelbedrijven. 

Door het open magazijn en andere onverklaarbare verschillen is de accountant van 

mening dat voor de activiteit schadeherstelbedrijven een oordeelonthouding moet 

worden afgegeven. Bij de andere activiteiten van de groep, zoals de 

autodealerbedrijven, heeft de accountant geen materiële beperkingen (afwijkingen en 

onzekerheden) geconstateerd tijdens de controle van de jaarrekening. 

Gevraagd: 

Wat zijn de consequenties  voor de af te geven controleverklaring bij de 

geconsolideerde jaarrekening van de Carexel Groep naar aanleiding van de 

bevindingen bij de activiteit schadeherstelbedrijven? 

 

 

 

- Einde middagzitting - 

 


