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Overlegorgaan van HBO-scholen 
met een accountancy-opleiding 

 

Voorzitter Landelijke Examens 

Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 

(CEA Eindtermen 2016) 

 
 

Samenstellers : De vakcommissie Audit en Assurance 

   

Datum:  10 januari 2020 

Tijd:  10:30 – 13:30 uur 

 

* Dit examen bestaat uit 9 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! 

 

* Een indicatie voor de puntenverdeling is als volgt: 

 

Vraag 1  15 punten 

Vraag 2  20 punten 

Vraag 3  30 punten 

Vraag 4  15 punten 

Vraag 5  20 punten 

Totaal  100 punten   

 

 Veel succes!  
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Van Zon B.V. 

De broers Roger en Patrick van Zon hebben na een wereldreis met een verblijf van een jaar in Australië 
en een afsluitend bezoek aan Colombia gebruik gemaakt van een saneringsregeling voor hun 
varkensbedrijf in Brabant. Deze maatschap runden ze samen met hun vader. Met deze opbrengst en 
de € 100.000 die zij hebben overgehouden aan hun wereldreis, hebben Roger en Patrick van Zon in 
Friesland en Groningen acht boerderijen met land overgenomen. Ze zijn in 2019 samen de 
vennootschap Van Zon B.V. gestart met daarin acht struisvogelboerderijen. Het vlees is volgens hen 
erg gewild. Eén van de bedrijven willen ze omvormen tot duurzaam educatief attractiepark. Van Zon 
B.V. heeft mede vanwege het duurzame karakter in 2019 op de daken van acht boerderijen 
zonnepanelen laten leggen door Solair Paneel B.V.  

Solair Paneel B.V. 

Solair Paneel B.V. is één van de grootste spelers op gebied van zonne-energie in Nederland en België 
en opereert vanuit Limburg. Het bedrijf ontwerpt, levert en installeert zonne-energie installaties voor 
particulieren, bedrijven en woningcorporaties, maar levert en onderhoudt ook grootschalige 
zonnedaken en zonnevelden.  

Subsidieregeling stimulering duurzame energieproductie (SDE) 

Voor het plaatsen van de zonnepanelen heeft Van Zon B.V. voor ieder afzonderlijk gebouw op initiatief 
van Solair Paneel B.V. gebruik gemaakt van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). 
Volgens deze regeling worden de investeringen van zonnepanelen voor 100% gesubsidieerd. Wanneer 
op grond van het Besluit SDE een subsidie is verstrekt van meer dan € 125.000, moet door een 
accountant een accountantsproduct worden afgegeven bij de door de subsidie-aanvrager 
verantwoorde investeringskosten. Hiervoor geldt een controleprotocol. Dit protocol is opgenomen in 
bijlage 1. Voor projecten tot € 125.000 hoeft Van Zon B.V. geen accountantsproduct te overleggen.  

Naast de uitgaven voor de zonnepanelen zijn ook de door anderen uitgevoerde werkzaamheden (denk 
bijvoorbeeld aan installateurs) subsidiabel. Solair Paneel B.V. werkt in dat kader met vaste leveranciers 
en ZZP-ers. Patrick van Zon heeft in samenwerking met Solair Paneel B.V. de subsidieverantwoording 
SDE opgesteld. 

Uit de projectadministratie kan de volgende informatie worden ontleend (bedragen in euro’s afgerond 

op duizendtallen). 

Naam boerderij # Leveranciers # Zonnepanelen # Facturen Investeringskosten 

Australië 6 900 25       € 846.000 

Sydney 4 400 16       € 432.000 

Canberra 2 100 10       € 122.000 

Kangoeroe 5 600 20       € 583.000 

Struisvogel 3 100 13       € 123.000 

Down Under 6 1.000 25       € 964.000 

Emoe 4 300 17       € 348.000 

Crocodile Dundee 3 200 12       € 124.000 

Totaal  3.600 138    € 3.542.000 
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Accountant 

Accountantskantoor Sonnema & Partners uit Heerenveen is vanaf de aankoop van de acht boerderijen 
bij Van Zon B.V. betrokken. Fetze Sonnema AA heeft vanaf boekjaar 2019 de opdracht tot het 
samenstellen van de jaarrekening Van Zon B.V. en tevens doet hij de aangiften inkomstenbelasting van 
Roger en Patrick van Zon. Daarnaast verzorgt het kantoor vanaf 2019 de aangifte omzetbelasting en 
voert het kantoor vanaf 2019 de loonadministratie van het op de boerderijen werkzame personeel.  

Van Zon B.V. heeft Sonnema & Partners tevens gevraagd een accountantsproduct af te geven bij de 
opgestelde subsidieverantwoordingen.  

Fetze Sonnema AA heeft ook de vader en broers van Zon in 2018 begeleid bij de saneringsregeling voor 
het varkensbedrijf. Omdat veel varkensboeren onjuiste gegevens bij de saneringsaanvraag hebben 
verstrekt, ligt de afwikkeling onder een vergrootglas. Fetze Sonnema AA heeft recent een vragenbrief 
van het ministerie gekregen, waarbij hij opheldering moet geven over geconstateerde afwijkingen 
tussen het aantal stuks vee in de verantwoording bij de saneringsaanvraag en de over hetzelfde jaar 
door de vorige accountant opgestelde jaarrekening. 

Voor het duurzame educatieve attractiepark is externe financiering noodzakelijk. Roger van Zon heeft 
Fetze Sonnema AA laten weten dat wanneer Sonnema & Partners de verantwoording bij de 
saneringsaanvraag en de afwikkeling van de subsidieverantwoordingen tot een goed einde weet te 
brengen, het kantoor ook de lucratieve vervolgopdracht met betrekking tot het duurzame educatieve 
attractiepark zal krijgen.  

 

Bijlagen 

 

In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen: 

 

Bijlage 1: Controleprotocol Stimulering Duurzame Energieproductie  

Bijlage 2: Prognose Duurzaam Educatief Attractiepark ‘Down Under’. 

 

 

 

 

Disclaimer:  

Bij de totstandkoming van dit examen is gebruik gemaakt van openbare informatie via de rijksoverheid. 

Het in de bijlagen opgenomen cijfermateriaal, is fictief en samengesteld voor onderwijsdoeleinden. Elke 
overeenkomst met de werkelijkheid berust verder op toeval.  
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Vraag 1 (15 punten) 

Geef in onderstaande situaties gemotiveerd aan welke vaktechnische aspecten voor Fetze Sonnema AA 

een rol spelen. Besteed daarbij indien van toepassing aandacht aan: 

 VGBA 

 ViO 

 WWFT 

 

a. het aanvaarden van cliënt Van Zon B.V. 

b. het aanvaarden van de opdracht t.b.v. de opgestelde subsidieverantwoordingen van de 

zonnepanelen, mede in relatie tot de mogelijke toekomstige lucratieve opdracht bij het 

duurzame educatieve attractiepark.  

---------- 
 

Vraag 2 (20 punten) 

a. Geef een beschouwing over het type onderzoek, de van toepassing zijnde NV COS, de 

tendenties, de toleranties, de mate van zekerheid en de rapportering door Fetze Sonnema AA 

bij de opgestelde subsidieverantwoordingen. 

 

b. Geef een beschrijving van de informatie die Fetze Sonnema AA zal opvragen en de assurance 

werkzaamheden die Fetze Sonnema AA zal uitvoeren met betrekking tot de opgestelde 

subsidieverantwoordingen. 
 

---------- 
 

Fetze Sonnema AA besluit de opdracht in het kader van de subsidieverantwoordingen te aanvaarden 

en overweegt voor het onderzoek gebruik te gaan maken van een statistische steekproef. Fetze 

Sonnema AA vraagt zich af of hij de steekproef kan toepassen op de totale populatie van 138 facturen 

of dat hij per af te geven accountantsproduct een steekproef moet uitvoeren. Hij besluit bij u een 

consultatie uit te voeren. 

Vraag 3 (30 punten) 

a) Geef gemotiveerd aan wat u Fetze Sonnema AA adviseert en hoeveel steekproeven moeten worden 
uitgevoerd. 

 
 

Uiteindelijk besluit Fetze Sonnema AA alle investeringsfacturen integraal te controleren voor die 

verantwoordingen waarvoor een accountantsproduct gevraagd is. Uit zijn werkzaamheden blijkt dat 

bij locatie ‘Australië’ een factuur van € 8.000 ten onrechte is verantwoord. Deze had moeten worden 

verantwoord bij ‘Crocodile Dundee’. Op advies van Solair Paneel B.V. wil Van Zon B.V. geen correctie 

doorvoeren. Als argument voeren zij aan dat het bedrag binnen de materialiteit valt en Fetze Sonnema 

AA dus gewoon een goedkeurend accountantsproduct kan geven. 

b) Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen van deze bevindingen zijn voor de opdrachten van de 
subsidiecontrole van de boerderijen ‘Australië’ en ‘Crocodile Dundee’. 
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Na overleg besluit Van Zon B.V. de verantwoording van ‘Australië’ en ‘Crocodile Dundee’ aan te passen. 
 
c) Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen van deze aanpassingen zijn voor de uit te voeren 

werkzaamheden bij de controle van de subsidieverantwoordingen en voor de af te geven 
accountantsproducten. 
 

d) Veronderstel dat bij de projecten kleiner dan € 125.000 een beoordelingsopdracht moet worden 
afgegeven. Zijn de uit te voeren werkzaamheden na de constatering van de onterecht 
geclassificeerde factuur bij locatie ‘Australië’ van € 8.000 anders dan bij vraag 3c? Bouw uw 
gemotiveerde antwoord op met verwijzing naar relevante paragrafen van de NV COS. 

 
---------- 

 
Accountantskantoor Sonnema & Partners is gevestigd op een zichtlocatie aan de A7 ter hoogte van 

Heerenveen. Voor Solair Paneel B.V. een prima locatie om reclame te maken voor zonnepanelen. Solair 

Paneel B.V. vraagt daarom of zij een grote reclamezuil op het terrein van Sonnema & Partners mag 

neerzetten. In ruil daarvoor zal Solair Paneel B.V. gratis zonnepanelen op het dak van Sonnema & 

Partners plaatsen, inclusief 10 jaar lang gratis onderhoud. Gedurende die periode wordt Sonnema & 

Partners ‘preferred supplier’ van Solair Paneel B.V. voor het aanbieden van diensten bij klanten van 

Solair Paneel B.V. inzake het controleren van subsidieaanvragen en het opstellen van btw-aangiften. 

Fetze Sonnema AA ziet hierin een mooie kans het duurzame karakter van Sonnema & Partners te 

etaleren en bespreekt deze buitenkans in het Management Team van zijn kantoor. 

Vraag 4 (15 punten) 

Geef gemotiveerd aan:  

 welke bedreigingen u in het kader van de VGBA en de ViO mogelijk signaleert bij de hierboven 
voorgestelde deal en benoem daarbij artikelen uit de regelgeving die u hierbij gebruikt. 

 welke maatregelen getroffen kunnen worden om de eventueel door u gesignaleerde 
bedreigingen weg te nemen. 

 welke conclusie u trekt inzake de voorgestelde deal uit de geformuleerde bedreigingen en 
eventueel getroffen maatregelen. 

 
---------- 

 
Door Van Zon B.V. is een projectplan opgesteld ten behoeve van het duurzame educatieve 
attractiepark dat zij wil ontwikkelen op de locatie ‘Down Under’. De prognose is onderdeel van een 
door Van Zon B.V opgesteld projectplan in het kader van een bij het Leisure ontwikkelfonds Noord-
Nederland aan te vragen lening.  
 
Het Leisure ontwikkelfonds Noord-Nederland stelt naast een begin- en een einddatum van het project 
(maximaal twee jaar) een aantal voorwaarden aan een dergelijk projectplan, dat een duidelijk beeld 
moet geven van het voorgenomen project. Deze projectonderdelen zijn: 
 
1. Toelichting. Een toelichting hoe het project past binnen de Investeringsstrategie en het 

Investeringsreglement van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Nederland en hoe de Leisure 
sector in Noord-Nederland via dit project duurzaam wordt versterkt. Onderbouwd dient te 
worden: 
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- Hoe het project leidt tot structureel meer bezoekers en/of tot een verlenging van de 
verblijfsduur van bezoekers en/of een verhoging van de bestedingen van bezoekers aan 
of in de regio Noord-Nederland.  
- Dat het project onderscheidend is en aansluit bij kansrijke ontwikkelingen in de sector. 

 
2. Streefwaarde. Ter onderbouwing van punt 1 de verwachte streefwaarden per outputindicator:  
 

 Indicator Streefwaarde 

1 Aantal te trekken bezoekers per jaar  

2 Verwachte bestedingen door bezoekers  

3 Aantal te verwachten extra 

overnachtingen 

 

4 Aantal direct gecreëerde Fte’s  

5 Aantal indirect gecreëerde Fte’s  

 
3.  Begroting. De investeringsbegroting geeft ten minste inzicht in de investeringen gedurende de 

projectperiode (maximaal twee jaar) onderverdeeld in vaste activa, vlottende activa en 

aanloopkosten. 

 

Vraag 5 (20 punten) 

a) Geef per projectonderdeel een mogelijke opdracht die accountantskantoor Sonnema & Partners 
kan uitvoeren bij het projectplan. Geef per opdracht daarbij het volgende aan: 

 De mate van assurance 

 De van toepassing zijnde NV COS 

 Het accountantsproduct 
 

b) Werk concreet uit welke criteria  gelden en wat Fetze Sonnema AA nodig heeft om een Assurance 
opdracht bij de prognose van de investeringsbegroting (zie bijlage 2) uit te kunnen voeren.  
 
 
 
 

EINDE EXAMEN 
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BIJLAGE 1: Controleprotocol Stimulering Duurzame Energieproductie 

1. Doelstelling 

Dit controleprotocol heeft als doel het geven van aanwijzingen aan de accountant, die is belast met 

de controle van de door de subsidieontvanger aan de Minister van Economische Zaken (EZ) te 

verstrekken onderbouwing van de investeringskosten voor de subsidieverstrekking op grond van het 

Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE). 

 

2. Toleranties en gewenste zekerheid 

Voor de strekking van de accountantsverklaring, goedkeurend, met beperking of afkeurend zijn de 

volgende toleranties bepalend: 

 Procentuele onjuistheden 

(in de verantwoording) 

 Goedkeuring Beperking Afkeuring 

uitkomst van de controle in een 

percentage van de projectkosten 

 1  1 en  3  3 

 

Gewenste mate van zekerheid 

De accountantscontrole verschaft een redelijke mate van zekerheid aan de gebruiker van de 

verklaring. Volgens de richtlijnen voor de accountantscontrole betekent dit dat de accountant een 

(relatief) hoge, maar geen absolute mate van zekerheid verschaft. Indien dit begrip ten behoeve van 

het gebruik van statistische technieken moet worden gekwantificeerd, dan dient een 

betrouwbaarheid van 95% te worden gehanteerd.  

Omgaan met geconstateerde fouten 

Inzake het omgaan met geconstateerde fouten geldt de gedragslijn, dat geconstateerde fouten, die 

invloed hebben op de omvang van de subsidie van EZ en die herstelbaar zijn, moeten worden 

gecorrigeerd. Dat geldt ook voor fouten waarbij de tolerantiegrens niet wordt overschreden. De niet 

herstelde fouten wegen mee in de oordeelsvorming over de subsidievaststelling. 

  

3. Reikwijdte en intensiteit van de accountantscontrole 

Dit controleprotocol dient om de reikwijdte en het object van de accountantscontrole nader aan te 

geven. Niet beoogd wordt een aanpak van de accountantscontrole voor te schrijven. Veelal zal de 

accountant zich immers bij zijn controle baseren op een (risico)analyse van de administratieve 

organisatie en interne controle bij de te controleren subsidieontvanger en op basis daarvan komen 

tot een optimale afweging van de in te zetten controlemiddelen. 
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Bij de controle wordt vastgesteld, dat de vermelde investeringskosten juist zijn. Hieronder zijn 

nadere aanwijzingen voor de controle verstrekt. 

De accountant controleert of de verantwoording voldoet aan de volgende eisen: 

 De investeringskosten zijn gemaakt, d.w.z. de prestatie is geleverd; 

 De investeringskosten zijn daadwerkelijk betaald; 

 De investeringskosten zijn rechtstreeks toe te rekenen aan het project ter zake waarvan subsidie 

is verleend. 

 

 

4. Review van de accountantscontrole 

De Auditdienst Rijk kan een review uitvoeren op de uitgevoerde accountantscontrole inzake deze 

subsidie. De accountant, die de controle uitvoert, verstrekt de auditdienst desgevraagd alle 

inlichtingen en bescheiden op een wijze zoals deze dienst dat gewenst acht. De eventuele extra 

kosten van de externe accountant van de subsidieontvanger in verband met de review zijn voor 

rekening van de subsidieontvanger. 

 

5. Verslaglegging  

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een accountantsverklaring. Voor deze 

verklaring dient de tekst te worden gehanteerd conform de model verklaring. Daarin geeft de 

accountant aan van oordeel te zijn dat de verstrekte informatie voldoet aan de daaraan te stellen 

eisen. Hierbij wordt o.a. vermeld dat de controle onder meer een onderzoek (eventueel door middel 

van deelwaarnemingen) omvat naar de gegevens in de verantwoording met betrekking het overzicht 

van investeringskosten. 

Naast zijn oordeel over de financiële verantwoording vermeldt de accountant in een toelichtende 

paragraaf eventuele specifieke bevindingen, die naar het oordeel van de accountant van belang 

(kunnen) zijn voor de Minister van Economische Zaken. 
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BIJLAGE 2: Prognose Duurzaam Educatief Attractiepark ‘Down Under’ 

 

Investeringsbegroting Bedrag (€) 

 Jaar 1 Jaar 2 

Vaste activa   

Verbouwingen 2.000.000  

Machines 1.500.000  

Inventaris 500.000  

(Kantoor) apparatuur 20.000 20.000 

Vervoermiddelen 50.000 50.000 

   

Vlottende activa    

Voorraad 20.000 20.000 

Overig 10.000 10.000 

   

Aanloopkosten    

Loonkosten 500.000 500.000 

Communicatie 300.000 300.000 

Overig 100.000 100.000 

   

Totaal projectkosten 5.000.000 1.000.000 
 

 

 


