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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen  

 
Holland Camping Groep B.V. 

 
 

Middagzitting 14.00 – 16.30 uur 
 
   Datum:               16 januari 2018 
 
Toegestane literatuur: 
Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur. 

- Handboek 2017 Deloitte en/of Handboek 2017 E&Y en/of KPMG Jaarboek 
2016/2017; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor eigen risico. 

- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2016 of 2017; 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    10 minuten  
Vraag 2   50 minuten  
Vraag 3   30 minuten 
Vraag 4   30 minuten 
Vraag 5   10 minuten 
Vraag 6   20 minuten 
Totaal:  150 minuten   



Vraag 1 Schadeclaim 10 minuten 

Uit de aantekening 2 van paragraaf 2.2 Aantekeningen uit de controle blijkt dat HCG te 
maken heeft met een schadeclaim. Zie verder de informatie bij deze aantekening. 

Geef aan of en hoe HCG alle met deze schadeclaim samenhangende financiële 
gevolgen moet verwerken in de jaarrekening 2016. 
 

 

Vraag 2 AO/IB Verhuuropbrengsten 50 minuten  

Beschrijf de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle met 
betrekking tot de verhuuropbrengsten van de verhuurde bungalows en de 
kampeerplaatsen van De Wolfberg. Besteed hierbij aandacht aan: 
 
2a De typologie voor de beide activiteiten inclusief aanknopingspunten ofwel 

steunpunten per activiteit 
2b Attentiepunten ofwel aandachtspunten. Noem drie items. 
2c Relevante randvoorwaarden:  

o controletechnische functiescheiding 
o begroting 
o tariefbepaling bungalows en kampeerplaatsen. 

2d  De managementinformatie die de directie van HCG zou moeten ontvangen met 
betrekking tot de verhuuropbrengsten van bungalows en kampeerplaatsen van 
de Wolfberg. Noem zes belangrijke zaken. 

 
2e Procesbeschrijving (inclusief IT application controls en interne beheersing) 

1. Bepalen van de verhuurcapaciteit. Geef hierbij de inhoud van het 
reserveringenbestand van de bungalows/standplaatsen op de camping weer; 

2. Reservering door gasten via het reserveringssysteem van HCG (reservering 
via boekingssite kunnen buiten beschouwing worden gelaten); 

3. Facturering aan gasten en ontvangst betalingen inclusief IB (annuleringen en 
last minuteboekingen mogen achterwege blijven in de beantwoording); 

4. Controle op de opbrengsten door F&C 
 
Nota Bene: in de procesbeschrijvingen moeten minimaal drie application controls zijn 
verwerkt. 
 
 
Vraag 3 Deelneming en consolidatie 30 minuten 

Zoals te lezen in de casus heeft HCG per 1 juli 2016 een 100% belang verkregen in 
Fornøjelse ApS. De waarderingsgrondslag van Fornøjelse is historische kosten. Nadere 
informatie met betrekking tot deze overname: 
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De balans van Fornøjelse ApS per 1 juli 2016 ziet er als volgt uit (in DKK): 
 
Activa  Passiva  
Materiële vaste 
Activa 

   

Bedrijfsgebouwen 2.750.000 Eigen Vermogen 2.180.750 
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

 
250.000 

Voorzieningen 119.250 

Vlottende activa  Langlopende 
schulden 

 

Voorraden 1.250.000 Hypothecaire 
leningen 

 
2.300.000 

Handelsdebiteuren 250.000 Overige leningen 450.000 
Overige 
vorderingen 

 
25.000 

Kortlopende 
schulden 

 

Liquide middelen 890.000 Handelscrediteuren 350.000 
  Overige 

kortlopende 
schulden 

 
 

15.000 
Totaal activa 5.415.000 Totaal passiva 5.415.000 

 
Het koersverloop over 2016 is: 
 

o   1-  1-2016:  1.000 DKK is 135 euro 
o   1-  7-2016:  1.000 DKK is 140 euro 
o 31-12-2016:  1.000 DKK is 142 euro. 

 
• De marktwaarde (actuele waarde) van de bedrijfsgebouwen ligt op 1 juli 2016 

15% boven de waarde op basis van historische kosten. 
• De voorziening voor incourantheid voorraden moet volgens HCG DKK 240.000 

hoger zijn. 
• De overige posten geven de fair value weer. 
• De vennootschapsbelasting in Denemarken bedraagt in 2016 22%. 

 
3a Bereken de door HCG betaalde goodwill bij de overname.  
 
3b Geef de journaalpost, inclusief bedragen, naar aanleiding van de overname. 

Geef daarbij tevens aan of sprake is van een balanspost (B) of een post van de 
winst-en-verliesrekening (WV)  

 
De controller van HCG wil de goodwill rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen 
brengen, zodat een betere solvabiliteit ontstaat. 
 
3c Beoordeel onder verwijzing naar relevante wet- en regelgeving of het voornemen 

om de goodwill af te boeken van het eigen vermogen toelaatbaar is. 
 

 
©Vereniging Hogescholen OAT januari 2018        Pagina 3 van 5 



3d Beredeneer of deze overname leidt tot een verbetering van de solvabiliteit af te 
leiden uit de geconsolideerde jaarrekening. 

 
 
Vraag 4 Controleprogramma 30 minuten 

Werk het controleprogramma uit voor de controle van de post Bedrijfsgebouwen en 
terreinen, opgenomen onder de balanspost Materiële vaste activa. Beschrijf daarbij de 
volgende onderdelen: 
 
a.  Controledoelstellingen (noem 2 doelstellingen). 
b. Risico analyse (noem 2 risico’s). 
c. Organisatiebeoordeling (noem 3 aspecten waar de accountant specifiek bij de 

bedrijfsgebouwen en terreinen op let). 
d. Cijferbeoordeling. 
e. Verbandscontroles (noem er 3). 
f. Detailcontroles (noem er 3). 
 
 

Vraag 5 Actuele waarde / stelselwijziging 10 minuten 

HCG wil ten behoeve van een betere vergelijking met haar concurrenten, die vrijwel 
allemaal de verkrijgingsprijs hanteren, afstappen van de waardering tegen actuele 
waarde. Deze wijziging wil HCG doorvoeren per 1 januari 2017. 

5a Beoordeel de toelaatbaarheid van deze stelselwijziging. 
 
5b Geef aan welke journaalpost in de enkelvoudige balans moet worden gemaakt 

per 1 januari 2017 om deze stelselwijziging door te voeren. 
 
 

Vraag 6 Controleverklaring 20 minuten 

Zie paragraaf 2.2 aantekening 1. 

6a Geef aan of deze bevinding materieel zou kunnen zijn voor de controleverklaring 
bij de jaarrekening van HCG. Geef aan welke NV COS hierbij gebruikt kan 
worden. 

 

6b Beschrijf beknopt de controlewerkzaamheden die de accountant uit zal voeren 
naar aanleiding van de bevinding zoals beschreven in aantekening 1. 

 

Z.O.Z. 
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6c Geef aan welke controleverklaring afgegeven wordt indien de werkzaamheden 
zoals beschreven in 6b geen verdere duidelijkheid verschaffen. Daarbij dient u er 
van uit te gaan dat de storing niet alleen vakantiepark de Wolfberg heeft 
getroffen maar alle vakantieparken in Nederland. Geef aan welke bewoordingen 
gebruikt zullen worden. 

 

 

Einde middagzitting 
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