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Overlegorgaan van HBO-scholen  

met een accountancy-opleiding 

   Secretariaat:  

   Heidelberglaan 15 

   3584 CZ Utrecht  

 

 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen  

 

Carexcel Groep 

 

 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 

 

Datum:  14 januari 2020 

 

Toegestane literatuur: 

Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en 

hulpmiddelen. 

- 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. 

 

Ochtend: tijdsindicatie in minuten per vraag  

Vraag 1 15 minuten /  10 punten 

Vraag 2 30 minuten /  20 punten 

Vraag 3 19 minuten /  12 punten 

Vraag 4 23 minuten /  16 punten 

Vraag 5 30 minuten /  20 punten 

Vraag 6 33 minuten /  22 punten  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse 15 minuten (10 punten) 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2018 

van de Carexcel Groep 

1a Voorraden 

1b Kortlopende schulden 

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 

conform de benaming volgens de NV COS 315 A129). 
 
 

 

Vraag 2 Risicoanalyse 30 minuten (20 punten) 

2a Noem drie belangrijke inherente risico’s die de accountant onderkent bij het 
opstellen van het controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2018 
van de Carexcel Groep. De risico’s mogen uitsluitend gaan over hetgeen 
is beschreven in paragraaf 3.1. 
Motiveer waarom sprake is van inherente risico’s en geef aan welke fout als 
gevolg van elk genoemd risico kan ontstaan in de jaarrekening. 

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

interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt, 

waarvan één maatregel preventief is en één repressief. 

2c Beargumenteer 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 COS 315 paragraaf 28 onder a tot en met f 

genoemde punten het significante risico valt.  
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Vraag 3 Vlottende activa 19 minuten (12 punten) 

Nieuwe auto’s die door klanten zijn besteld, hebben soms een levertijd van enkele 

maanden. De Carexcel Groep plaatst de bestellingen van klanten die niet direct uit 

de eigen voorraad leverbaar zijn bij de importeur, na het ondertekenen van de 

verkoopovereenkomst door de klant. 

3a Behoren de auto’s die bij de importeur zijn besteld maar nog niet geleverd in 

de voorraad in de geconsolideerde balans van de Carexcel Groep te worden 

opgenomen? Onderbouw uw antwoord aan de hand van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving. 

De voorraad gebruikte auto’s wordt bij inkoop gewaardeerd tegen de bij inkoop 

verwachte opbrengstwaarde minus een doelmarge van 15%, dit bedrag is gelijk aan 

de verkrijgingsprijs. Als een gebruikte auto meer dan een maand onverkocht blijft, 

wordt op dit bedrag een voorziening voor stadagen van 1,3% per maand in mindering 

gebracht. 

3b Beoordeel de toelaatbaarheid van deze op de gehele voorraad gebruikte 

auto’s toegepaste afwaardering. Onderbouw uw antwoord aan de hand van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

In de toelichting op de geconsolideerde balans onder kortlopende vorderingen is 

aangegeven dat hieronder voor een bedrag van € 1.098.000 aan vorderingen is 

opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar. 

3c Leg uit of het al dan niet is toegestaan om vorderingen met een looptijd langer 

dan 1 jaar op te nemen onder de vlottende activa. 

 

Vraag 4 Controleprogramma  23 minuten (16 punten) 

Werk het controleprogramma uit voor de controle van de omzet van de 

schadeherstelbedrijven in de jaarreking 2018 van de Carexcel Groep. Beschrijf 

daarbij de volgende onderdelen: 

 

4a.  Controledoelstellingen (benoem 2 doelstellingen). 

4b  Risicoanalyse (benoem 2 risico’s die samenhangen met de casus en motiveer 

waarom deze een risico zijn).  

4c. Organisatiebeoordeling, noem 2 aspecten waar de accountant specifiek voor 

de omzetverantwoording van de schadeherstelbedrijven op zal letten. 

4d. Cijferbeoordeling. 

4e. Verbandscontroles (benoem er 2).  
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Vraag 5 COSO (30 minuten, 20 punten)  

Bij een audit die is uitgevoerd door een milieutechnisch adviesbureau is gebleken dat 

het personeel van de schadeherstelbedrijven het niet zo nauw neemt met de 

milieuwetgeving en ARBO-regels en lang niet altijd beschermende maskers draagt 

en soms ook verboden oplosmiddelen gebruikt. De directie op het hoofdkantoor wil 

graag door invoering van het COSO ICF model deze problemen oplossen. 

Aanwijzing: De componenten en de principes van het COSO ICF 2013 model 

zijn in bijlage 1 van de casus opgenomen.  

5a. Wat wordt verstaan onder het begrip compliance en waarom is het COSO ICF 

model geschikt om dit te bereiken? 

5b.  Adviseer de directie hoe de control environment ingericht zou moeten worden 

om er voor te zorgen dat de schadeherstelbedrijven zich voortaan aan de 

milieuwetgeving en ARBO-regels houden. U dient daarbij naar eigen keuze 4 

van de 5 principes uit te werken.  

5c. Werk principe 7 van de component Risk Assessment van het COSO ICF 

model uit voor de schadeherstelbedrijven gericht op het houden aan 

milieuwetgeving en ARBO- wetgeving. Noem bij de uitwerking van principe 7 

drie relevante risico’s. 

Geef daarnaast 1 voorbeeld van de invulling van principe 8.  

5d.  Noem een 4-tal control activities die er na invoering toe bijdragen dat de 

schadeherstelbedrijven zich beter aan de milieuwetgeving en Arbo-wetgeving 

gaan houden.  

5e. Geef conform principe 13 van het COSO ICF model 3 relevante 

informatiebehoeften die de directie van het hoofdkantoor zal hebben om vast 

te stellen dat schadeherstelbedrijven zich inderdaad aan milieuwetgeving en 

ARBO-wetgeving houden. 

 
 

 

Vraag 6 Diverse verslaggevingsaspecten (33 minuten) 22 punten 

 

In de grondslagen voor waardering van zowel de vorderingen als de overige 

schulden staat vermeld dat de eerste verwerking tegen de reële waarde en de 

vervolgwaardering tegen de geamortiseerde kostprijs plaatsvindt. Zowel de reële 

waarde als de geamortiseerde kostprijs zijn volgens Carexcel Group gelijk aan de 

nominale waarde. 
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6a Geef aan onder welke voorwaarden de geamortiseerde kostprijs van 

vorderingen en schulden in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. 

Volgens de toelichting onder ‘methode opstellen kasstroomoverzicht’ wordt de 

verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen opgenomen onder de 

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft 

plaatsgevonden. Dit betekent dat de activa en passiva van zo’n verworven 

groepsmaatschappij niet afzonderlijk als investeringskasstroom worden opgenomen.  

In de toelichting op de geconsolideerde balans onder materiële vaste activa is 

vermeld dat onder de investeringen de activa van verworven deelnemingen zijn 

begrepen. 

6b Leg aan de hand van het kasstroomoverzicht uit dat dit niet juist kan zijn. 

Onderbouw het antwoord met bedragen. 

Carexcel Holding B.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schulden 

van haar groepsmaatschappijen, zoals bedoeld in art. 2:403 lid 1 f BW. Volgens de 

toelichting op de enkelvoudige balans heeft zij onder de voorzieningen een bedrag 

opgenomen van € 2.115.000 wegens vermogenstekort deelnemingen. Dit betreft één 

groepsmaatschappij. 

6c Geef beargumenteerd aan of deze voorziening al dan niet gelijk is aan het 

negatieve eigen vermogen van deze groepsmaatschappij (berekend volgens de 

grondslagen van Carexcel Holding B.V.). 

 

6d Geef gemotiveerd aan of het juist is om na het afgeven van een 403-verklaring 

door Carexcel Holding BV, een voorziening op te nemen die gelijk is aan het 

bedrag van het negatieve eigen vermogen van de groepsmaatschappijen. 

 

Volgens de toelichting op de belastinglast in de geconsolideerde jaarrekening 

(toelichting 9) wordt de afwijking van het toepasselijke belastingtarief (25,0%) 

veroorzaakt door: 

- Het verschil in tarief voor de eerste trede van de belastingschijf; 

- Investeringsaftrek; 

- Fiscaal lagere waardering van het lease wagenpark; 

- Verrekening compensabel verlies van voorgaande jaren waarvoor geen latentie was 

gevormd; 

- Afschrijving op goodwill; en 

- Beperkt aftrekbare kosten. 

6e Geef per genoemde oorzaak aan of deze leidt tot een hogere, gelijkblijvende of 

lagere belastingdruk, met een korte onderbouwing waarom dat zo is. 

 

 

EINDE OCHTENDZITTING 


