
1 

© Vereniging Hogescholen 

 

 

Overlegorgaan van HBO-scholen 
met een accountancy-opleiding 

 

Voorzitter Landelijke Examens 

Post hbo 

SCHEMA VAN UITWERKING LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 

(CEA Eindtermen 2016) 

 
 

Samenstellers : De redactiecommissie Audit en Assurance 

   

Datum:  11 januari 2019 

Tijd:  13:30 – 16:30 uur 

 

* Een indicatie voor de puntenverdeling is als volgt: 

 

Vraag 1  15 punten 

Vraag 2  16 punten 

Vraag 3     7 punten 

Vraag 4  22 punten 

Vraag 5  15 punten 

Vraag 6  10 punten 

Vraag 7  15 punten 

Totaal   100 punten  

  



2 

© Vereniging Hogescholen 

 

Correctiehandleiding examen Audit & Assurance januari 2019 

Onderstaand schema van uitwerking bevat essentiële aspecten die van belang zijn voor de uitwerking 

van het examen. De uitwerking is echter niet limitatief of uitputtend en heeft als doel de 

examinatoren richting te geven bij de correctie van het examen. Van kandidaten wordt verwacht dat 

zijn een uitwerking schrijven die concreet op de casus is toegespitst. Hierbij zij opgemerkt dat. Niet 

verwacht wordt dat de kandidaten alle genoemde aandachtspunten kunnen raken gezien de beperkte 

tijd. Bij de correctie dient te worden beoordeeld of de belangrijkste aspecten worden genoemd. 

Sjabloonmatige uitwerkingen die op willekeurig elk ander vergelijkbaar bedrijf van toepassing zijn 

dienen met een onvoldoende te worden beoordeeld.  

 

Zwart op Wit B.V. 

Vraag 1 (15 punten) 

Benoem de accountantsproducten die MolenSteen Accountants & Adviseurs afgeeft bij Zwart op Wit 
over 2018 en motiveer per product het volgende: 
 

 Soort opdracht 
 Mate van assurance 
 Van toepassing zijnde NV COS 
 Accountantsproduct 

 
 
Opstellen digitale verslagstaat met toelichting ten aanzien van de kantoorwerkzaamheden onder 
verantwoordelijkheid van Marc Steen AA 
 

 Soort opdracht    Administratieve dienstverlening 
 Mate van assurance   Geen assurance 
 Van toepassing zijnde NV COS  Geen 
 Accountantsproduct   Geen 

 
Opstellen jaarrekening onder verantwoordelijkheid van Marc Steen AA 
 

 Soort opdracht    Samenstellingsopdracht 
 Mate van assurance   Geen assurance 
 Van toepassing zijnde NV COS  NV COS 4410 
 Accountantsproduct   Samenstellingsverklaring 

 
 
(Toelichting voor corrector) Er zijn bij Zwart op Wit BV 3 notarissen die een ondernemingsrisico lopen. 
Bij elk van de 3 vestigingen werken 5 a 6 fulltime medewerkers, volgens de toelichting 19 mensen, dus 
minder dan 20 medewerkers. Hierdoor wordt aan 2 van de 3 criteria voldaan om vanuit de 
notariswetgeving als klein kantoor te worden beschouwd. Voor de notariswetgeving kan worden 
volstaan met een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening. Omdat daarnaast de omzet en het 
balanstotaal in het kader van titel 9 BW 2 niet boven de grenzen van middelgroot uitkomen hoeft ook 
op grond van titel 9 BW 2 geen controle-opdracht te worden gegeven. Voor de jaarrekening kan 
derhalve een beoordelingsverklaring worden afgegeven.  
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Beoordeling van de jaarrekening onder verantwoordelijkheid van Sabine Molen AA 
 

 Soort opdracht    Beoordelingsopdracht 
 Mate van assurance   Beperkte mate van zekerheid 
 Van toepassing zijnde NV COS  NV COS 2400 
 Accountantsproduct   Beoordelingsverklaring 

 
Mededeling inzake verslagstaat ten aanzien van de kantoorwerkzaamheden onder 
verantwoordelijkheid van Sabine Molen AA 
 
(Toelichting voor corrector) Er is sprake van een retrospectief, kwantitatief, doorlopend onderzoek. 
De verslagstaat ten aanzien van de kantoorwerkzaamheden is niet een volledige set van financiële 
overzichten die is opgesteld in overeenstemming met een stelsel voor bijzondere doeleinden. Er is 
meer sprake van een enkel financieel overzicht gebaseerd op de jaarrekening, waarbij slechts een 
beperkte mate van zekerheid is afgegeven. Tenzij aanvullende controlemaatregelen worden 
uitgevoerd kan om die reden NV COS 805 niet worden toegepast en is derhalve ook voor de 
verslagstaat NV COS 2400 van toepassing.  
 

 Soort opdracht    Beoordelingsopdracht 
 Mate van assurance   Beperkte mate van zekerheid 
 Van toepassing zijnde NV COS  NV COS 2400 
 Accountantsproduct   Beoordelingsverklaring 

 
 
Vraag 2 (16 punten) 

Geef, op basis van de in de bijlage 1 verstrekte gegevens, een beschouwing in welke mate de vier 
financiële criteria van het BFT worden nageleefd door Zwart op Wit en welke aandachtspunten u ziet 
in de Verslagstaat 2018 inclusief de bijbehorende toelichting. De Verslagstaat 2018 (zie bijlage 1) is 
afgeleid van de jaarrekening 2018 van Zwart op Wit. 

 

Bewaringspositie 

De bewaringspositie zit nauwelijks boven de oranjegrens. De bewaringspositie betreft de som van 

gelden en geldmiddelen op derdengeldenrekeningen (kwaliteitsrekeningen) en gelden van derden 

waarover de notaris bevoegd is te beschikken (P/A rekeningen) verminderd met de verplichtingen aan 

cliënten ten behoeve van externen.  

Als de bewaringspositie negatief is volgt een tuchtklacht en uitzetting uit het ambt. Er bestaat 
verschuivingsgevaar tussen de eigen liquiditeitspositie ten gunste van de bewaringspositie. De 
accountant moet dus nagaan of de bewaringspositie inderdaad gelden van derden betreft en 
verplichtingen aan cliënten ten behoeve van derden volledig en tijdig in mindering zijn gebracht. 

 

Eigen liquiditeitspositie 

De eigen liquiditeitspositie zit nauwelijks boven de oranjegrens. De accountant moet derhalve nagaan 
of ontvangsten niet te vroeg en betalingen niet te laat zijn geboekt. Kortom de afgrenzing is van belang. 
Ondanks de krappe liquiditeitspositie heeft het kantoor € 180.000 interimdividend uitgekeerd. Hieruit 
kan de indruk ontstaan dat het kantoor het voldoen aan de financiële criteria niet zo hoog in het 
vaandel heeft staan.  
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De liquiditeitspositie is hard nodig om aan de aflossings- en renteverplichtingen van de bank te kunnen 
voldoen. Zonder herwaardering is de  boekwaarde van het onroerend goed nauwelijks hoger dan de 
schuldrest. De staat van onderhoud is mogelijk van belang voor de executiewaarde. Ook de bank zal 
solvabiliteitseisen hebben. De bank houdt daarbij mogelijk geen rekening met herwaardering, 
waardoor de financiering en het voortbestaan van het kantoor in het geding kan komen. 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit is ruim hoger dan 20%, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
herwaarderingsreserve, waarop conform de waarderingsgrondslagen een belastinglatentie van 
voldoende omvang is gevormd. Sinds 2016 wordt er in verband met de waardering van het onroerend 
goed tegen actuele waarde een herwaarderingsreserve aangehouden. De herwaardering lijkt 
ingegeven om te kunnen voldoen aan de BFT criteria, want zonder de herwaardering ligt de solvabiliteit 
ruim beneden de 5%. De gerealiseerde herwaardering wordt niet toegevoegd aan de overige reserves 
en staat derhalve niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders. Dit komt de solvabiliteit ten goede. 
Volgens de waarderingsgrondslagen wordt er pas in 2019 weer getaxeerd, waardoor er onzekerheid 
bestaat over de actuele waarde van de 3 oude monumentale panden en de hoogte van de voor het 
noodzakelijke onderhoud van deze panden gevormde onderhoudsvoorziening.   

 

Als een mogelijke correctie op de herwaardering en de eventueel noodzakelijke hogere 
onderhoudsvoorziening de solvabiliteit verlagen is uitkering van interim-dividend mogelijk een 
belemmering  om te kunnen voldoen aan de solvabiliteitseis. 

 

Bij de solvabiliteit is ook het balanstotaal en daarmee de volledigheid van de activa van belang. Daarbij 
valt op dat de automatiseringskosten sterk zijn gestegen. Mogelijk zitten hier gezien de tendens 
investeringen in die hadden moeten worden geactiveerd.  

 

Resultaat na belastingen 

Het resultaat na belastingen zit ruim in de groen-grens. In dit resultaat zit ook het onderhanden werk. 
Dit betreft nog te factureren omzet. De accountant moet nagaan of dit onderhanden werk ook 
daadwerkelijk kan worden gefactureerd en zal worden betaald. Hierbij valt op dat het onderhanden 
werk sterk is gestegen, terwijl de omzet is gedaald.  

 

De management fee is naar beneden bijgesteld. De kans is gezien de tendens aanwezig dat dit is 
gedaan om aan het financiële criterium van het bedrijfsresultaat te kunnen voldoen. De accountant 
moet onderzoeken of de fee in lijn is met het behaalde resultaat. De fee is wel lager dan voorgaand 
jaar. De directie lijkt te zijn gecompenseerd door uitkering van het interimdividend, die wel ten laste 
van het vermogen gaat, maar niet via het resultaat.  
 

Dit levert de volgende tendensen en aandachtspunten op: 

- Bewaringspositie te hoog gewaardeerd 

- Opboeking van de bewaringspositie te vroeg of onjuist verantwoord. 

- Afboeking van de bewaringspositie te laat of onvolledig verantwoord. 

- Eigen liquiditeitspositie te hoog gewaardeerd,  

- Ontvangsten te vroeg of onjuist verantwoord  

- Uitgaven te laat of onvolledig verantwoord 

- Solvabiliteit te hoog gewaardeerd 
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- Kantoorvermogen te hoog gewaardeerd 

- Herwaarderingsreserve te hoog weergegeven 

- Balanstotaal te laag gewaardeerd 

- Bezittingen te laag gewaardeerd 

- Verplichtingen te laag gewaardeerd 

- Resultaat na belastingen te hoog weergegeven 

- Opbrengsten te hoog, dus onjuist of te vroeg verantwoord 

- Kosten te laat of onvolledig verantwoord.  

 

Vraag 3 (7 punten) 

Geef een gemotiveerde uitwerking van de volgende aspecten waar Sabine Molen AA rekening mee 

dient te houden bij haar onderzoek naar de Verslagstaat 2018: 
 

 De onderzoeksrichting door de accountant ten aanzien van de activa, het kantoorvermogen, 

de passiva, bedrijfsopbrengsten en kosten 

 De afzonderlijke toleranties 

Zwart op Wit heeft er belang bij om niet uit het notarisambt te worden gezet en om niet onder 

verscherpt toezicht te komen. Dat betekent dat zij voor alle criteria de kwalificatie groen of voor 

hoogstens één criterium oranje wil scoren en zeker wil vermijden om bij de bewaringsplicht in de 

kwalificatie rood terecht te komen.  

De accountant hanteert daarom de volgende onderzoeksrichtingen: 

- Naast de reguliere beoordeling op volledigheid worden de opbrengsten en ontvangsten ook 

beoordeeld op juistheid en bestaan.  

- Naast de reguliere beoordeling op juistheid worden de kosten en uitgaven ook beoordeeld op 

volledigheid.  

- De voorzieningen en verplichtingen worden beoordeeld op volledigheid. Omdat de tendens is 

de bewaringspositie te vroeg of onterecht op te boeken en te laat of onvolledig af te boeken, 

worden de verplichtingen ook op bestaan gecontroleerd. 

- Naast de reguliere beoordeling op bestaan en eigendom worden de bezittingen ook 

beoordeeld op volledigheid.  

- Het kantoorvermogen wordt voornamelijk bepaald door de herwaarderingsreserve. Daarom 

moet de actuele waarde van het onroerend goed op juiste waardering en daarom de 

herwaarderingsreserve op juistheid worden gecontroleerd. 

Gevolgen voor de toleranties 

- De bewaringspositie bedraagt € 104.000. Als deze € 4.001 lager is, komt het kantoor in de 

kwalificatie oranje.  

- De eigen gelden bedragen € 101.674. Als deze € 1.675 lager is, komt het kantoor in de 

kwalificatie oranje.  

- Het resultaat na belastingen zit verder van de grens oranje af dan de twee hiervoor genoemde 

punten en lijkt daardoor minder kritisch voor de bepaling van de tolerantie. Het lijkt ook niet 

voor de hand te liggen dat de tolerantie hoger is dan € 95.000, de afwijking die veroorzaakt 

dat het kantoor ook bij het resultaat de kwalificatie oranje zou krijgen. 
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- De solvabiliteit is ruim hoger dan 20%, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

herwaarderingsreserve. Als deze daalt, wordt de daling van de solvabiliteit genivelleerd door 

de daling van de activa en daarmee het balanstotaal.  

- De bewaringspositie en de eigen gelden moeten derhalve met een lagere tolerantie worden 

beoordeeld als de verantwoording als geheel met een hogere tolerantie dan € 1.675 resp. € 

4.001 zou worden gecontroleerd.  

 

Vraag 4 (22 punten) 

a) Geef aan welke twee overwegingen Zwart op Wit dient te maken voorafgaand aan het uitkeren 
van het interim-dividend en leg uit wat die overwegingen inhouden. 

 

De student moet balanstest en uitkeringstoets noemen, de begrippen uitleggen en het onderscheid 
tussen beide aangeven en aangeven welk orgaan binnen de organisatie die overwegingen moet 
maken. 


(Toelichting voor corrector) De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot het 
vaststellen van uitkeringen voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire 
reserves (‘balanstest’); Het besluit tot vaststelling van de uitkering heeft geen gevolg zolang het 
bestuur geen goedkeuring hieraan heeft verleend; Het bestuur weigert slechts de goedkeuring als zij 
weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de BV na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan 
met het betalen van haar opeisbare schulden (‘uitkeringstoets’).  

De aandeelhouders van Zwart op Wit moeten dus een balanstest uitvoeren en nagaan of er voldoende 
aandelenkapitaal en vrije reserves zijn om het dividend toe te kunnen kennen. Het bestuur van Zwart 
op Wit moet een uitkeringstoets uitvoeren en nagaan of er een jaar na het moment van uitkering aan 
de verplichtingen aan schuldeisers kan blijven worden voldaan nadat het door de aandeelhouders 
toegekende dividend ook daadwerkelijk is uitgekeerd. Het bestuur moet zich bij deze taak richten op 
het belang van de vennootschap. Dit belang richt zich op continuïteit van de vennootschap op de 
langere termijn. Hierbij zal het bestuur de belangen moeten afwegen van verschillende betrokkenen, 
zoals aandeelhouders, crediteuren en werknemers. De bestuurder moet het belang van de schuldeisers 
van de vennootschap laten prevaleren boven dat van de aandeelhouders. Dit is het geval als zij weet of 
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven 
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Het bestuur gaat na of sprake is van 
gebeurtenissen of omstandigheden die aanleiding geven tot twijfel over het voortbestaan van de 
onderneming. Bijvoorbeeld aanzienlijke verliezen, problemen met het betalen van crediteuren of het 
verlies van een belangrijke cliënt. Vervolgens kan het bestuur een inschatting maken van de 
toekomstige kasstromen. 

Bij de uitkeringstoets gaat het niet alleen om de op het moment van uitkering bestaande schulden maar 
ook om schulden die op het moment van uitkering redelijkerwijs voorzienbaar zijn. Het kan ook gaan 
om verplichtingen die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen, zoals een huurovereenkomst of 
salarissen van werknemers. Het gaat erom dat het bestuur alle verplichtingen betrekt die van belang 
kunnen zijn voor de beoordeling of de vennootschap na de uitkering in staat is om door te blijven gaan 
met het betalen van de schuldeisers. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met gewenste en 
verplichte investeringen. 

Ook is het belangrijk om rekening te houden met eventuele statutaire of contractuele bepalingen die 
een uitkering in de weg staan. Zoals een overeenkomst met de bank waarin voorwaarden zijn gesteld 
aan de verhouding eigen en vreemd vermogen of contractuele bepalingen met leveranciers. Het is 
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bijvoorbeeld mogelijk dat door het niet nakomen van een contractuele bepaling een krediet wordt 
ingetrokken waardoor de opeisbare verplichtingen niet kunnen worden betaald. 

In de jaarrekening is een pensioenvoorziening opgenomen. Hoewel niet toegelicht betreft dit 
waarschijnlijk een pensioen in eigen beheer voor de directeuren groot aandeelhouders. Dat betekent 
dat bovenmatige dividenduitkering door de fiscus kan worden beschouwd als afkoop van de 
pensioenverplichting met heffingen als gevolg. De directie moet ook deze verplichtingen meenemen.  

 

Voorbeelden van concrete vragen: 


 Hoe is de algehele financiële situatie van de onderneming (solvabiliteit, liquiditeit, rendement) 

waaronder de op het moment van uitkering bestaande schulden en de verwachte toekomstige 
ontwikkelingen?  

 Zijn er statutaire of contractuele bepalingen die van invloed zijn op een uitkering (zoals 
bepaalde voorwaarden over ratio’s)?  

 Betrek de verplichtingen die op het moment van uitkering redelijkerwijs voorzienbaar zijn. 
Bijvoorbeeld schulden, loon van werknemers, afspraken met de bank, voorgenomen 
investeringen of daarvoor aangegane verplichtingen en dergelijke;  

 Uitgangspunt is een periode van ten minste een jaar (vanaf het moment waarop de 
uitkeringstoets wordt uitgevoerd). Een langere termijn dan een jaar is op zijn plaats als sprake 
is van omstandigheden die relevant zijn na afloop van dat jaar;  

 Kan de vennootschap na de uitkering blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden? Heeft een voorgenomen uitkering nadelige gevolgen voor de betrokkenen bij de BV, 
waaronder schuldeisers? Wat is het vennootschappelijk belang?  

 Is sprake van een dividenduitkering bij een BV met een pensioen-of stamrechtovereenkomsten? 
Dit is een (fiscaal) aandachtspunt.  

 Vastlegging van de eventuele balanstest, uitkeringstoets en het goedkeuringsbesluit bestuur is 
sterk aan te bevelen.  

 Als een uitkering wordt gedaan waardoor het eigen vermogen lager wordt dan de wettelijke of 
statutaire reserves (balanstest), dan werkt het bestuur mee aan een handeling die strijdig is 
met de wet. Het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld als de aandeelhouders het bedrag 
niet terug kunnen betalen;  

 Het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld als een BV na een uitkering niet kan doorgaan 
met het betalen van haar opeisbare schulden (uitkeringstoets). De bestuurders zijn dan 
hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort door de uitkering. De aandeelhouders kunnen worden 
verplicht het door hen ontvangen bedrag aan uitkering te vergoeden;  

 Bij een dividenduitkering aan een bestuurder kan sprake zijn van een tegenstrijdig belang. Het 
is aan te raden om hier bedacht op te zijn, zo nodig juridisch advies in te winnen en 
verantwoording af te leggen in de notulen van het bestuur.  

 

Door de aandeelhouders moet voor toekenning van het dividend dus een balanstest worden uitgevoerd 
en door de bestuurder moet voor uitkering van het dividend een uitkeringstoets worden uitgevoerd.  

De aandeelhouders moeten in een aandeelhoudersvergadering besluiten tot toekenning van het 
dividend. Tenzij alle aandeelhouders bij de vergadering aanwezig zijn moet de dividenduitkering in de 
uitnodiging van de aandeelhoudersvergadering worden aangekondigd.  

De bestuurder maakt notulen van de overwegingen die hij heeft gemaakt ten behoeve van de 
uitkeringstoets. 
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b) Bereken de maximale omvang van het uit te keren interim-dividend op 1 oktober 2018 er van uit 
gaande dat de € 180.000 aan dividend nog niet is uitgekeerd en er voldoende liquiditeit is en blijft. 

 

Het eigen vermogen mag na de uitkering niet negatief zijn. Op 31 december 2017 bedraagt de som van 
het aandelenkapitaal (er is immers geen eis meer van minimumkapitaal) en de algemene reserves € 
60.810. Het resultaat tot en met het derde kwartaal bedraagt € 57.190. Er blijkt niet uit de casus of bij 
dit bedrag al rekening is gehouden met inhouding van vennootschapsbelasting, maar daar ga ik wel 
van uit. Als er in het vierde kwartaal geen verliezen worden verwacht zou de som van aandelenkapitaal 
en algemene reserve op 30 september 2018 € 118.000 bedragen.  

 

De vlottende activa exclusief bewaringspositie bedragen ultimo 2017 € 232.403. De kortlopende 
schulden bedragen op dat moment € 116.042. Per saldo € 116.361. Uit de cijfers ultimo 2018 blijkt dat 
dit saldo slechts marginaal is gestegen. Dat betekent waarschijnlijk dat ook op 1 oktober dit saldo in 
dezelfde orde van grootte zal zijn geweest, als de directie met alle kortlopende betalingsverplichtingen 
rekening zou hebben gehouden. Er van uitgaande dat dit bedrag een goede schatting is van de 
toekomstige kasstromen en er geen sprake is van geplande investeringen impliceert dit dat de directie 
slechts toestemming had kunnen geven voor een dividenduitkering van afgerond € 116.000.  

 
 

c) Benoem twee ondersteunende opdrachten die MolenSteen Accountants & Adviseurs had kunnen 
vervullen bij Zwart op Wit voorafgaand aan een dividenduitkering? Benoem daarbij tevens welke 
NV COS bij elke opdracht van toepassing is. 

 

Molensteen Accountants & Adviseurs kan ondersteunen door het opstellen, samenstellen of 
beoordelen van een liquiditeitsprognose voor een uitkeringstoets. 

Ook kan Molensteen een vermogensopstelling of tussentijdse balans opstellen, samenstellen of 
beoordelen ten behoeve van de uitvoering van de balanstest. 

 

Het opstellen van een liquiditeitsprognose  
Administratieve dienstverlening of 5500N.9.b 
 
Opstellen van een vermogensopstelling of een tussentijdse balans  
Administratieve dienstverlening 
 

Het samenstellen van een liquiditeitsprognose  
Molensteen stelt een liquiditeitsprognose samen ten behoeve van de uitkeringstoets. Standaard 
4410 is gericht op historische financiële informatie. Het doel van een samenstellingsopdracht is om 
het management te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van financiële informatie. Dit op 
basis van informatie die door het management wordt verschaft. De Standaard kan ook worden 
toegepast voor toekomstgerichte financiële informatie.  In dat geval is sprake van een vrijwillige 
toepassing van Standaard 4410.  
 
Samenstellen van een vermogensopstelling of een tussentijdse balans  
Voor de balanstest kan gewoonlijk gebruik worden gemaakt van de jaarrekening. In dit geval is het 
gezien de tussentijdse uitkering van interim-dividend noodzakelijk om gebruik te maken van een 
tussentijdse balans of een vermogensopstelling. Molensteen kan een vermogensopstelling of een 
tussentijdse balans (en winst- en verliesrekening) samenstellen aan de hand van Standaard 4410 
Samenstellingsopdrachten.  



9 

© Vereniging Hogescholen 

 

 
Beoordelen van een liquiditeitsprognose  
Molensteen kan een liquiditeitsprognose beoordelen aan de hand van Standaard 3400 Onderzoek van 
toekomstgerichte financiële informatie. Het doel is de geloofwaardigheid van de toekomstgerichte 
financiële informatie te vergroten door deze te onderzoeken en daarover te rapporteren. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor het opstellen en presenteren van de toekomstgerichte financiële informatie. 

Molensteen verstrekt slechts een beperkte mate van zekerheid over de aanvaardbaarheid van de 
door het bestuur opgestelde veronderstellingen. Kenmerkend voor toekomstgerichte financiële 
informatie is dat deze betrekking heeft op gebeurtenissen en acties die zich nog niet hebben 
voorgedaan en zich wellicht ook nooit zullen voordoen. Molensteen is daarom niet in staat een 
oordeel uit te spreken of de uitkomsten zoals weergegeven in de toekomstgerichte financiële 
informatie daadwerkelijk behaald zullen worden.  
 
Beoordelen van een vermogensopstelling of een tussentijdse balans  
Molensteen kan een vermogensopstelling of tussentijdse balans (samen met de bijbehorende 
resultatenrekening) beoordelen aan de hand van de Standaarden 2400. Standaard 2410 is gericht op 
tussentijdse financiële informatie en is alleen van toepassing voor een controlecliënt (jaarrekening), 
omdat deze aansluit op het daarvoor benodigde kennisniveau van de accountant over de entiteit en 
zijn omgeving. Omdat dat hier niet het geval is, houdt Molensteen zich bij zijn 
beoordelingswerkzaamheden aan Standaard 2400.  
 
Bij het uitvoeren van een beoordelingsopdracht moet Molensteen voldoen aan de regels voor 
assurance-opdrachten waaronder op het gebied van onafhankelijkheid.  
 
 
Eventueel kan Molensteen een vermogensopstelling of tussentijdse balans (samen met de 
bijbehorende winst- en verliesrekening) ook controleren aan de hand van de controlestandaarden 
100-999. Een hoger zekerheidsniveau vraagt om meer en diepgaande werkzaamheden van 
Molensteen.  
 

d) Beschrijf voor de genoemde opdrachten uit vraag c aan de hand van de VGBA/ViO welke 
bedreigingen een rol spelen bij de aanvaarding van deze opdracht door Sabine Molen AA en geef 
per opdracht tevens een benodigde waarborg. 

 

De fundamentele beginselen en bedreigingen zijn voor alle opdrachten gelijk.  

De volgende fundamentele beginselen spelen een rol:  

• Professionaliteit: Sabine Molen onthoudt zich van elk handelen of nalaten dat het 
accountantsberoep in diskrediet kan brengen. Als zij vermoedt Zwart op Wit de wet- en 
regelgeving rondom dividenduitkering niet naleeft treft zij een redelijkerwijs te nemen 
maatregel. 

• Integriteit: Mogelijk is Zwart op Wit niet integer en is de dividenduitkering vooropgezet ter 
compensatie van de lagere managementfee. Als Sabine Molen in verband wordt gebracht met 
niet integer handelen van anderen neemt zij indien mogelijk maatregelen of distantieert zich 
van het niet integer handelen. 

• Objectiviteit: Sabine Molen laat zich bij haar afwegingen niet ongepast beïnvloeden door een 
vooroordeel, belangenverstrengeling . Zie bedreiging van belangenbehartiging 

• Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid: Heeft Sabine Molen voldoende kennis van de balanstest 
en de uitkeringstoets? 
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Bedreigingen: 

 Belangenbehartiging: Bij de opdrachtaanvaarding is het van belang dat het Zwart op Wit 
duidelijk is welke werkzaamheden MolenSteen zal uitvoeren, maar ook wat de beperkingen 
van deze werkzaamheden zijn. Door het samenstellen van een liquiditeitsprognose stelt 
MolenSteen het bestuur in staat een besluit te nemen over een dividenduitkering. MolenSteen 
moet ervoor waken de verantwoordelijkheid van het bestuur over te nemen om de 
uitkeringstoets uit te voeren. Het is denkbaar dat de opdracht van het bestuur mogelijk is 
ingegeven om zich hiermee in te dekken tegen eventuele aansprakelijkheid. Ook kunnen 
bijvoorbeeld verschillen van inzicht bestaan tussen de aandeelhouders omtrent de uitkering. 

 Zelftoetsing: Te maken of te beoordelen opstelling mede gebaseerd op beoordeelde 
jaarrekening. Ander team of OKB. 

 

Ook is de ViO van toepassing. Wees alert op samenloop van dienstverlening. Als er geen goede 
oplossing voor de belangenbehartiging wordt gevonden is deze eenmalige nonassurancedienst 
volgens ViO 20 verboden. 
 

Vraag 5 (15 punten) 

a) Valt deze opdracht onder het toepassingsgebied van het Stramien voor Assuranceopdrachten? Zo 
ja, benoem het relevante artikel. 
 

b) Geef aan onder welke NV COS Sabine Molen AA deze opdracht kan uitvoeren. 
 

c)    Omschrijf vijf werkzaamheden die Sabine Molen AA in het kader van deze opdracht uitvoert.  

 
Voor de rapportage over tekortkomingen in de opzet en het bestaan van de wijze waarop de 
administratie is ingericht, bijgehouden en bewaard past Sabine Molen NV COS 4400N toe. 
 
Bij toepassing van NV COS 4400N wordt geen zekerheid verstrekt. Deze opdracht voldoet niet aan de 
definitie van een assurance opdracht volgens paragraaf 10 van het stramien van assurance-
opdrachten. Volgens paragraaf 17 van het stramien valt een NV COS 4400N opdracht buiten het 
toepassingsgebied van het stramien.  
 
Toelichting voor corrector) Wanneer de kandidaat bij onderdeel c werkzaamheden omschrijft die te 
relateren zijn aan assurance werkzaamheden (bijvoorbeeld door gebruik van bewoordingen als 
‘beoordeelt, uitvoeren cijferanalyse) dan dient aan onderdeel c geen punten te worden toegekend. 
 
Om een rapport van feitelijke bevindingen af te kunnen geven moet Sabine Molen de volgende 
werkzaamheden uitvoeren: 
 

- Kennisnemen van de voorwaarden die door BFT zijn verbonden aan de administratie.  

- Kennisnemen van de feiten en omstandigheden waarover gebruiker BFT wenst te worden 

geïnformeerd. 

- Vaststellen tendens: 

 Opboeking van de bewaringspositie te vroeg of onjuist verantwoord. 

 Afboeking van de bewaringspositie te laat of onvolledig verantwoord. 

 Ontvangsten en opbrengsten te vroeg of onjuist verantwoord  

 Uitgaven en kosten te laat of onvolledig verantwoord 
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- Vaststellen welke risico’s er binnen de verantwoording zijn te onderkennen.  

• Periode afbakening 

• Verschuiving tussen boekingen ten gunste van de bewaringspositie ten laste van de eigen 

liquiditeit.  

• Verschuiving tussen boekingen ten laste van de eigen liquiditeit ten gunste van de 

bewaringspositie. 

 

- Steunen op werkzaamheden uitgevoerd tijdens de beoordelingsopdracht ten aanzien van het 

vaststellen van de opzet van de interne organisatie. 

- Met name letten op procedures ten aanzien van het op- en afboeken van de bewaringspositie 

en het verantwoorden van kosten en opbrengsten, ontvangsten en uitgaven. 

- Sabine neemt kennis van de opzet van de AO/IB adhv organisatie- en procedurebeschrijvingen, 

taak- en bevoegdheidsregelingen, vragenlijsten en interviews en besteedt daarbij aandacht 

aan functiescheiding, richtlijnen en procedures en automatisering. 

- Ze gaat met name na of er adequate richtlijnen en procedures zijn voor mutaties in de 

bewaringspositie en voor het verantwoorden van opbrengsten en kosten en andere inkomsten 

en uitgaven. Door middel van een lijncontrole waarbij de bedoelde processen van het begin 

tot het eind worden gevolgd, wordt het bestaan van de procedures vastgesteld. 

- Gezien het feit dat er een beoordelingsopdracht is uitgevoerd, mag Sabine ervan uitgaan dat 

er voldoende aandacht is geweest voor CBO en VBC, er derhalve een diepgaande 

cijferbeoordeling is uitgevoerd op de verantwoording in relatie tot de begroting en 

voorgaande periodes en dat bijzondere ontwikkelingen intern of door het uitvoeren van de 

beoordelingsopdracht afdoende zijn verklaard. De uitkomsten van de cijferbeoordeling zijn 

mede richtinggevend voor de nog uit te voeren detailwerkzaamheden, omdat die mogelijk een 

indicatie geven dat de procedures niet hebben gewerkt. 

- De overige gegevensgerichte werkzaamheden worden mede uitgevoerd ter vaststelling van de 

procedures en het mogelijk kunnen rapporteren van bevindingen en richten zich op de 

gesignaleerde risico’s, op de juistheid van de opboekingen en de volledigheid van de 

afboekingen van de bewaringspositie en op de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de 

opbrengsten en de kosten. 

- Inzake de tijdigheid is er met name aandacht voor CBO, met aandacht voor boekingen rond 

balansdatum en aan het einde van kwartalen. 

- Sabine Molen vermeldt in de rapportage dat geen assurance is toegepast en dat de gebruikers 

van de rapportage zelf conclusies moeten trekken op basis van de door haar gerapporteerde 

bevindingen. 

- Sabine Molen neemt zowel in de opdracht als in de rapportage op dat de rapportage alleen 

bedoeld is voor BFT en zonder toestemming van Sabine Molen niet door anderen mag worden 

gebruikt.  

 

Vraag 6 (10 punten) 

Geef gemotiveerd aan welke vaktechnische aspecten een rol spelen bij het aanvaarden van deze 
opdracht van het BFT door Sabine Molen AA. Besteed in uw antwoord aandacht aan:  
 

 De van toepassing zijnde NV COS 

 De VGBA / ViO 

 Conclusie inzake opdrachtaanvaarding 
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Het gaat hier om een retrospectief, kwalitatief eenmalig onderzoek en omdat BFT zekerheid wil, is er 

sprake van een asssurance opdracht. Er zijn drie betrokken partijen, Zwart op Wit, BFT en MolenSteen. 

Er is een geschikt object van onderzoek, de naleving van het cliëntonderzoek, Er zijn geschikte 

toetsingscriteria, namelijk de aanwezigheid van een uittreksel kvk resp. identiteitsbewijs, er is 

toereikende assurance-informatie te vinden in de digitale cliëntdossiers van Zwart op Wit en Sabine 

kan een oordeel geven of het controle-object wel of niet aan criteria voldoet. Sabine zou de opdracht 

derhalve kunnen aanvaarden en daarbij NV COS 3000D toepassen, maar moet wel nagaan of er 

bedreigingen zijn in het kader van de VGBA en de ViO. 

Sabine is ook de accountant die de beoordelingsopdracht uitvoert en daarbij een 

beoordelingsverklaring afgeeft. Volgens de VGBA is er derhalve een bedreiging van zelftoetsing.  

Daarnaast worden er veel opdrachten voor Zwart op Wit uitgevoerd. Als Sabine bevindingen heeft gaat 

Zwart op Wit mogelijk naar een andere accountant. Er is derhalve de bedreiging van eigenbelang.  

Daarom zou zij deze opdracht door een collega kunnen laten uitvoeren of een OKB kunnen instellen. 

Eventueel de opdracht laten uitvoeren door een ander kantoor. 

Sabine heeft een beoordelingsopdracht uitgevoerd en daarom is de ViO van toepassing op andere 

opdrachten die door MolenSteen worden uitgevoerd. Sabine neemt kennis van ViO 18 en constateert 

dat het uitvoeren van een assurance opdracht is verboden indien wordt geparticipeerd in 

besluitvorming die van invloed is op het assurance proces. Dat kan met deze opdracht het geval zijn 

als niet duidelijk is of er door Marc Steen en zijn team besluiten worden genomen over de wijze waarop 

boekingen plaatsvinden. In de opdrachtbevestiging ten aanzien van de samenstellingsopdracht dient 

expliciet te worden opgenomen dat Zwart op Wit verantwoordelijk is voor de administratie en er door 

Marc Steen geen besluiten worden genomen. Mogelijk moet er een OKB op de assurance-opdracht 

worden uitgevoerd. 

Sabine leest ViO 19 en constateert dat samenloop met non-assurance-dienst met materiële invloed op 

het assurance object een bedreiging vormt die maatregelen vereist. Daar is hier zeker sprake van. De 

jaarrekening, maar ook de verslagstaten ten aanzien van de kantoorwerkzaamheden worden 

opgesteld door medewerkers van MolenSteen. Ook hier is de OKB een goed middel.  

Volgens ViO 20 is samenloop met een non-assurancedienst verboden die subjectief en niet-

routinematig is, of leidt tot twijfelachtige verwerkingswijze in de jaarrekening of bestaat uit 

belangenbehartiging voor de gecontroleerde. Dat is hier niet van toepassing. 

Alles overwegende zijn er aanzienlijke bedreigingen en heeft het kantoor de schijn tegen. Hoewel 

volgens de ViO de bedreigingen goed met een OKB of het laten uitvoeren door een kantoorgenoot zijn 

op te lossen, moet Sabine overwegen de werkzaamheden door een ander kantoor uit te laten voeren.  

 

Vraag 7 (15 punten) 

a) Welke vier assurance werkzaamheden specifiek gericht op de geselecteerde cliëntdossiers zal 
Sabine Molen AA in elk geval opnemen in het werkplan bij deze steekproef? 
 

- Vaststellen tijdige aanwezigheid identiteitsbewijs bij particuliere cliënt of uittreksel kvk bij 
rechtspersoon 

- Vaststellen dat aard van de transactie in het dossier is vastgelegd 
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- Vaststellen of het risico van cliënt en/of transactie is vastgesteld en vastgelegd in het 
dossier 

- Vaststellen dat aanvullend cliëntonderzoek is uitgevoerd als sprake is van verhoogd risico 
bij transactie of cliënt. 

 
 

b) Beargumenteer waarom toepassing van data-analyse in deze situatie geen geschikte methode is 
om toe te passen. 

 
Data-analyse is geschikt bij de controle van cijfermatige vastleggingen of bijvoorbeeld bij het 
vaststellen dat autorisatie door de juiste persoon is uitgevoerd. In dit geval moet de accountant de 
dossiers kwalitatief beoordelen. De gegevens waarover de accountant een oordeel moet zien te krijgen 
lijken niet zodanig georganiseerd te kunnen worden dat data-analyse een geschikte methode is.  

 
 

c) Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen van deze bevinding zijn voor de werkzaamheden en het 
oordeel van Sabine Molen omtrent de naleving van het cliëntenonderzoek aan het BFT. 

 

 De gevonden fout moet worden onderzocht. Er is sprake van een particulier. Bij een bedrijf 

wordt niet als eis gesteld dat er een identiteitsbewijs in het dossier aanwezig is. Bij een 

particulier wel.  

 De in de steekproef ontdekte fout moet worden geprojecteerd op de populatie en 

vervolgens moet de geprojecteerde fout worden afgezet tegen de tolerantie die BFT heeft 

vereist.  

 Het BFT stelt als eis dat er in alle particuliere dossiers een identiteitsbewijs in het dossier 

aanwezig moet zijn. De controletolerantie is daar derhalve nihil. Als er sprake is van een 

particulier dan betekent het dat Sabine geen goedkeurende verklaring kan geven.
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