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Overlegorgaan van HBO-scholen 

met een accountancy-opleiding 

Voorzitter Landelijke Examens 

Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 

(CEA Eindtermen) 

 
 

Samenstellers : De redactiecommissie Audit en Assurance 

   

Datum:  8 januari 2021 

Tijd:  10:30 – 13:30 uur 

 

* Dit examen bestaat uit 8 genummerde pagina's inclusief voorblad. Controleer dit! 

 

* Toegestane hulpmiddelen:  

  - Handleiding Regelgeving Accountancy 

  - WWFT Wettekst + Toelichting 

  - Eenvoudige, niet programmeerbare, rekenmachine 

 

* Motiveer steeds uw antwoorden! 

Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen punten toegekend! 

 

* De puntenverdeling per vraag is als volgt: 

 

Vraag 1  30 punten 

Vraag 2  10 punten 

Vraag 3  10 punten 

Vraag 4  13 punten 

Vraag 5  10 punten 

Vraag 6  27 punten 

Totaal  100 punten   

 

 Veel succes!  
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Disclaimer:  

Bij de totstandkoming van dit examen is gebruik gemaakt van openbare informatie. Deze opgave en 
het in de bijlagen opgenomen cijfermateriaal, zijn fictief en samengesteld voor onderwijsdoeleinden. 
Elke overeenkomst met de werkelijkheid berust op zuiver toeval.  

 

Dino Park Overijssel 

Dino Park Overijssel B.V. (hierna: Dino Park) is een educatief speel- en doepark waarbij alles in het 

teken staat van dinosaurussen. Er zijn zowel binnen als buiten diverse speelplaatsen en volop 

activiteiten voor kinderen in alle leeftijden. In het hele park staan levensgrote dino’s en er zijn 

meerdere souvenirwinkels en horecagelegenheden waar eten en drinken tegen betaling kan worden 

gekocht. In het hoogseizoen is er drie keer per dag een dinoshow met een echte dinoranger en rijdt 

er tijdens openingstijden een treintje in en rondom het park, dit vermaak is bij de entreeprijs 

inbegrepen.  

Het park is in 2013 geopend door DGA en bovenal dinosaurusfanaat Rex Ceratos. Er komen sinds de 

opening meer bezoekers dan begroot en mede hierdoor zijn ook de horeca opbrengsten de 

afgelopen jaren hoger dan begroot. Mede hierdoor heeft Rex in 2019 opdracht gegeven om op het 

terrein van het themapark een jeugdherberg te bouwen. Er komen acht vierpersoonskamers met elk 

hun eigen dinosaurusnaam en het aparte gedeelte voor groepsaccommodatie genaamd Giganoto 

waar tot dertig personen kunnen overnachten. Bij de start van het seizoen op 1 april 2020 is de 

herberg klaar voor gebruik. 

In de buurt van Dino Park is een groot vakantiepark Relax Holidays met ruim 200 bungalows gelegen. 

Vanuit dit vakantiepark maken elk jaar ruim 9.000 bezoekers gebruik van het speciale 

combinatiearrangement met een bezoek aan het Dino Park.  

Door de expo World of Dino’s in de zomer van 2020 in de Jaarbeurs in Utrecht staan dino’s wederom 

in de spotlights. Rex verwacht hier ook van te kunnen profiteren en heeft begin 2020 bij het 

opstellen van de begroting ook rekening gehouden met extra bezoekers in zijn Dino Park. Het park is 

geopend van 1 april tot en met 31 oktober. In 2020 verwacht hij in totaal 150.000 bezoekers.  

Accountant  

De beoordelingsopdracht voor de jaarrekening van Dino Park wordt uitgevoerd door het 

accountantskantoor Tricera. Het kantoor verzorgt ook de loonadministratie en fiscale aangiftes. 

Stego Dilopho AA is net als Rex al vanaf zijn jeugd verzot op dino’s en hoefde dan ook niet lang na te 

denken toen Rex bij de opening in 2013 vroeg of hij vanaf boekjaar 2013 zijn accountant wilde zijn. 

Subsidie provincie Overijssel 

Omdat Dino Park direct naast een natuurgebied ligt is het door de provincie Overijssel aangemerkt 

als autoluw terrein. Dit natuurgebied is het gehele jaar toegankelijk voor publiek en bereikbaar per 

shuttlebus. De provincie subsidieert het gebruik van twee elektrische shuttlebussen die bezoekers 

naar de nabijgelegen P&R vervoeren. De aanschaf en het onderhoud van deze shuttlebussen is de 

verantwoordelijkheid van Dino Park. De parkeergelden bij de P&R komen toe aan de provincie.  
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De vergoeding die Dino Park ontvangt is gebaseerd op het aantal retour vervoerde en toegelaten 

bezoekers tot het park in de periode 1 april tot en met 31 oktober. Het gehele jaar kunnen mensen 

die niet naar Dino Park gaan (bijvoorbeeld wandelaars in het natuurgebied) een retourticket met 

twee unieke QR-codes voor de shuttlebus voor € 1,00 per persoon kopen.  

Bezoekers kunnen tijdens de openingsperiode van Dino Park online op de website van het park of via 

een app een entreebewijs voor het Dino Park kopen. Tevens kan op de P&R parkeerplaats bij het 

kassagebouw een fysiek entreebewijs voor het Dino Park worden gekocht. Alle deze entreebewijzen 

zijn inclusief vervoer per shuttlebus. Zowel de digitale als de papieren tickets zijn voorzien van drie 

unieke QR-codes waarin het ticketnummer is verwerkt. Na het scannen van de QR-code in de bus 

opent het toegangspoortje en kan de bezoeker in de bus stappen. Ook bij de ingang van het park 

krijgt de bezoeker na het scannen van de betreffende QR-code toegang tot het park. 

De provincie verlangt van Dino Park aan het einde van het seizoen een verantwoording van het totaal 

aantal vervoerde en toegelaten bezoekers in de periode 1 april tot en met 31 oktober die voorzien is 

van een goedkeurend accountantsproduct met een redelijke mate van zekerheid. De verantwoording 

wordt opgesteld door Dino Park. Eventuele geconstateerde fouten in de verantwoording dienen te 

worden aangepast. 

De vergoeding vanuit de provincie per geregistreerde en retour vervoerde bezoeker van Dino Park is 
€ 2,00 en wordt alleen toegekend als de QR-code op één ticket op één dag zowel gescand is: 

 bij ‘vertrek bus’ in de bus bij de P&R voor vertrek naar Dino Park; en 

 bij ‘entree park’ om toegang te krijgen tot het Dino Park; en 

 bij ‘retour bus’ in de bus bij vertrek terug naar de P&R. 

Voor elk van de bovenstaande scanmomenten is een aparte QR-code op het ticket. Na het scannen 
van de betreffende QR-code is deze niet nogmaals te gebruiken. Bij elke scan van de QR-code 
worden in het systeem Scanbase de volgende gegevens geregistreerd:  

 Datum scan 

 Tijdstip scan 

 Gescand apparaat (bus, entree park of bus) 

Vraag 1 (30 punten) 

a) Rex vraagt eind 2019 aan Stego Dilopho AA om de verantwoording van het totaal aantal 

vervoerde en toegelaten bezoekers ten behoeve van de provincie Overijssel over het seizoen 2019 

te onderzoeken. Geef een beschouwing over het type onderzoek, de van toepassing zijnde NV 

COS, de algemene tendentie, de tolerantie, de mate van zekerheid en de rapportering door Stego 

Dilopho AA bij de opgestelde verantwoording.  

Bij deze opgave mag u er verder van uit gaan dat de betrouwbare werking van het geautomatiseerde 

systeem in Scanbase rondom het scannen van de unieke QR-codes en het vervolgens verlenen van 

toegang in de bus en bij Dino Park over 2019 is vastgesteld. 

b) Stego Dilopho AA wil bij de detailwerkzaamheden op het aantal verantwoorde passagiers gebruik 

maken van data-analyse met behulp van de geregistreerde gegevens in Scanbase. Beschrijf drie 

afwijkingen die voort kunnen komen uit deze data-analyse en benoem tevens de data die Stego 

hierbij nodig heeft om een passende query te kunnen schrijven.  
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c) Na de uitgevoerde data-analyses uit Scanbase blijkt dat 57 van de 122.849 opgenomen bezoekers 

in de verantwoording niet voldoen aan alle vereisten zoals de provincie deze stelt. Welke 

gevolgen heeft deze bevinding voor de werkzaamheden van Stego Dilopho AA bij de 

verantwoording en het af te geven oordeel in het accountantsproduct ten behoeve van de 

provincie Overijssel? 

---------- 

Afronding jaarrekening 2019 en continuatie 2020 

De beoordelingsopdracht over 2019 is begin februari 2020 afgerond na de nodige discussie over de 

verwerking van de investeringsfacturen van de jeugdherberg die Rex per se als kosten wil verwerken 

en als gevolg hiervan het meerwerk van Tricera. Rex is na een lang gesprek met Stego uiteindelijk 

overstag gegaan en heeft de aanpassing in de jaarrekening geaccepteerd en begin 2020 de 

meerwerknota aan Tricera betaald. Er is (net als in voorgaande jaren) een goedkeurende 

beoordelingsverklaring bij de jaarrekening 2019 afgegeven.  

Vraag 2 (10 punten) 
Geef gemotiveerd aan of Stego Dilopho AA de beoordelingsopdracht bij de jaarrekening 2020 eind 

februari 2020 kan continueren en zo ja onder welke voorwaarden. Verwijs daarbij naar relevante 

regelgeving zoals opgenomen in de VGBA en/of ViO. 

---------- 

Wisseling accountant  

Net nadat Stego Dilopho AA eind februari 2020 de opdrachtcontinuatie voor de werkzaamheden 

over het jaar 2020 heeft vastgelegd in het dossier besluit Rex om vanaf het tweede kwartaal van 

2020 niet langer gebruik te maken van de dienstverlening van het accountantskantoor Tricera. Stego 

Dilopho AA is hierdoor niet langer de huisaccountant van Dino Park. Reden voor Rex om te wisselen 

is de discussie bij de jaarstukken 2019 en het feit dat accountant Titano Camara AA van Camara 

Accountants voor 70% van het huidige honorarium dezelfde diensten gaat verlenen. Rex voelt zich 

dan ook een beetje benadeeld door Stego in de afgelopen jaren. 

 

Vraag 3 (10 punten) 

Beschrijf vanuit de VGBA welke overwegingen en acties Titano Camara AA minimaal dient te nemen 

om deze opdracht (beoordeling van de jaarrekening, voeren van de loonadministratie en verzorgen 

van de fiscale aangiftes) te kunnen accepteren en dus over te nemen van Stego Dilopho AA. Verwerk 

in uw antwoord tevens minimaal twee relevante artikelen uit deze verordening. 

---------- 

Seizoen 2020 

Nog voor de start van het seizoen wordt duidelijk dat Dino Park op 1 april 2020 gesloten blijft als 

gevolg van het Corona virus. Ook de gereserveerde overnachtingen in de herberg moeten worden 

geannuleerd. Er zijn geen opbrengsten en de kosten en forse aflossingen voor de leningen die Rex is 

aangegaan voor de financiering van zijn park lopen vooralsnog gewoon door. Klanten die een verblijf 

hebben geboekt in de herberg vragen eveneens hun geld terug voor reeds gedane aanbetalingen.  
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Ondanks de ontvangen overheidssteun als de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) 

en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) in combinatie met de opgeschorte aflossings-

verplichtingen kan Dino Park begin mei 2020 nauwelijks nog aan haar betalingsverplichtingen 

voldoen. Rex is dan ook blij dat vanaf 1 juni 2020 het park weer open wordt gesteld voor bezoekers.  

Eigenaar Ju-Sic Parc van Relax Holidays verneemt begin juni dat Dino Park in financieel zwaar weer zit 

en benadert Rex Ceratos of hij zijn Dino Park wil verkopen. Zelf ziet Ju-Sic veel voordelen en hij wil op 

termijn het overnachten op het park dan ook verder gaan uitbreiden. Na lang wikken en wegen 

besluit Rex om in te gaan op dit verzoek, maar hij geeft direct aan dat hij zijn geliefde Dino Park 

alleen verkoopt als hij er een goede prijs voor krijgt. In overleg met Ju-Sic hebben ze besloten dat de 

vraagprijs wordt bepaald op basis van 50% van het eigen vermogen per 1 juli 2020 en 50% van 

vijfmaal het gemiddelde resultaat na vennootschapsbelasting over de jaren 2019 tot en met 2022. 

Rex heeft hiertoe zelf een cijfermatige onderbouwing van zijn vraagprijs opgesteld die afgerond 

uitkomt op € 1,0 miljoen. Deze onderbouwing van de vraagprijs is opgenomen in bijlage 1 t/m 3. 

Ju-Sic Parc vraagt, na ontvangst van deze cijfermatige onderbouwing uit de bijlagen van Rex, aan zijn 

huisaccountant Steven Speelberg AA of hij een due diligence onderzoek wil uitvoeren dat specifiek is 

gericht op deze opgestelde cijfers van Dino Park. 

Vraag 4 (13 punten) 

Geef een beschouwing over de van toepassing zijnde verordening(en), NV COS, de mate van zekerheid 

en mogelijkheden van rapportering bij dit due diligence onderzoek. Benoem tevens specifieke 

aspecten waar de accountant rekening mee dient te houden bij het af te geven accountantsproduct 

en verwijs hierbij naar de betreffende paragraaf uit de NV COS.  

Vraag 5 (10 punten) 

Benoem gemotiveerd de algemene tendentie en een viertal specifieke tendenties waar Steven 

Speelberg AA bij deze opdracht rekening mee dient te houden. 

Vraag 6 (27 punten)  

Voer in lijn met de onderkende tendenties van vraag 5 een cijferanalyse uit op het bijgevoegde 

cijfermateriaal. Beschrijf hierbij voor 1 item van bijlage 1, 3 items van bijlage 2 en 5 items van bijlage 

3 waarom u dit aspect opneemt in uw cijferanalyse. Benoem welke aanvullende informatie van Rex 

Ceratos nodig is om meer duidelijkheid te krijgen over dit betreffende item in de cijfermatige 

onderbouwing en welk advies u naar aanleiding van deze analyse vervolgens geeft aan Ju-Sic Parc. 

Structureer uw antwoord op de volgende wijze per item: 

 Item uit de cijfermatige onderbouwing 

 Motivering voor opname in de cijferanalyse 

 Op te vragen informatie bij de verkoper   

 Advies aan Ju-Sic Parc voor de onderhandeling inzake de vraagprijs met de verkoper 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bijlage(n): 

In de bijlage is de volgende informatie opgenomen: 

 Bijlage 1: Onderbouwing vraagprijs Dino Park 

 Bijlage 2: Balans per 1 juli 2020 en per 31 december 2019 

 Bijlage 3: Resultatenrekening over de jaren 2019 t/m 2022 
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Bijlage 1: Onderbouwing vraagprijs Dino Park 

Bepaling gemiddeld resultaat 2019-2022

Resultaat na belastingen 2019 109.313€                  

Resultaat na belastingen 2020 219.742€                  

Resultaat na belastingen 2021 358.836€                  

Resultaat na belastingen 2022 506.368€                  

Gemiddeld resultaat 2019-2022 298.565€                  

Bepaling vraagprijs

Bedrag Aandeel

Eigen vermogen per 1 juli 2020 551.786€                  50% 275.893€        

5x gemiddeld resultaat 2019-2022 1.492.825€              50% 746.413€        

Vraagprijs 1.022.306€  
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Bijlage 2: Balans per 1 juli 2020 en per 31 december 2019

ACTIVA 1-jul-20 31-dec-19 PASSIVA 1-jul-20 31-dec-19

Materiële vaste activa Eigen vermogen

Gebouwen en terreinen 3.022.511€              2.687.511€              Aandelenkapitaal 18.151€                    18.151€                    

Andere vaste bedrijfsmiddelen 267.017€                  187.659€                  Overige reserves 533.635€                  458.635€                  

Totaal 3.289.528€              2.875.170€              Totaal 551.786€                  476.786€                  

Vlottende activa Voorzieningen 32.687€                    31.968€                    

Voorraden 24.685€                    1.826€                      

Debiteuren 103.695€                  500€                          Langlopende schulden 3.000.000€              2.850.000€              

Overige vorderingen 237.087€                  2.005€                      

Totaal 365.467€                  4.331€                      Kortlopende schulden

Crediteuren 27.213€                    4.278€                      

Liquide middelen Aflossingsverplichting boekjaar 50.000€                    100.000€                  

Liquide middelen 42.673€                    617.837€                  Overige kortlopende schulden 35.982€                    34.306€                    

Totaal 113.195€                  138.584€                  

Balanstotaal 3.697.668€              3.497.338€              Balanstotaal 3.697.668€              3.497.338€               
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Bijlage 3: Resultatenrekening over de jaren 2019 t/m 2022

Jaarrekening Begroting Verwachting Verwachting

2019  2020 2021 2022

Opbrengsten

Opbrengsten uit kaartverkoop 1.498.657€         1.573.590€         1.652.269€         1.734.883€         

Opbrengsten uit horeca en souvenirs 1.019.087€         1.070.041€         1.156.589€         1.249.116€         

Opbrengsten uit overnachtingen -€                     120.000€            144.000€            172.800€            

Overige omzet/ subsidie 245.684€            270.252€            297.278€            327.005€            

Totale omzet 2.763.428€         3.033.883€         3.250.136€         3.483.804€         

Kosten

inkoopkosten uit horeca en souvenirs 529.925€            556.421€            578.294€            599.575€            

Personeel in loondienst 281.870€            309.456€            331.514€            355.348€            

Personeel inhuur 657.696€            722.064€            773.532€            829.145€            

Afschrijvingskosten 172.510€            185.000€            185.000€            185.000€            

Huisvesting 248.708€            275.000€            275.000€            275.000€            

Onderhoudskosten 359.246€            375.000€            375.000€            375.000€            

Kantoorkosten 221.074€            225.000€            225.000€            225.000€            

Overige kosten 69.086€              75.000€              75.000€              75.000€              

Rente kosten 114.000€            91.200€              72.960€              58.368€              

Totale kosten 2.654.115€         2.814.141€         2.891.300€         2.977.436€         

Bedrijfsresultaat voor vpb 109.313€            219.742€            358.836€            506.368€             


