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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen  

 
Holland Camping Groep B.V. 

 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 
 

Datum:  16 januari 2018 
 
Toegestane literatuur: 
Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en 
hulpmiddelen. 

- 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 CBO 15 minuten 10 punten 
vraag 2 Risico 30 minuten 21 punten 
Vraag 3 VPB  25 minuten 16 punten 
Vraag 4: COSO 35 minuten 24 punten 
Vraag 5: Capita 10 minuten 06 punten 
Vraag 6: VGBA  15 minuten 11 punten 
Vraag 7: Kasstr 20 minuten 12 punten 
Totaal:  150 minuten 100 punten  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse 15 minuten  
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2016 van 
Holland Camping Groep B.V.: 
 
1a Vorderingen 
1b Lonen, salarissen en sociale lasten  
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). 
 
Antwoordindicatie: 10 punten 
 
Vorderingen Lonen, salarissen en sociale lasten 
Grootte: 1p. 
Post bedraagt 93,8% van de post 
vlottende activa, 38,4% van het 
eigen vermogen en 24,3% van het 
totaalvermogen. De post is van 
diepgaand belang. 

Grootte 1p. 
Post bedraagt 13% van de netto 
omzet, 35% van de kosten 
(uitgezonderd kostprijs omzet) en 
174% van het bedrijfsresultaat. Post 
is daarmee van diepgaand belang. 

Kenmerken 2p. 
Ten opzichte van 2015 is de post 
met bijna 5,5 mio gestegen, ofwel 
7,4%. De met vorderingen 
samenhangende post omzet is 
echter met slechts 3,1% gestegen 
hetgeen niet met elkaar in lijn ligt. In 
de casus wordt voorts gemeld: Uit 
recente rapportages is duidelijk 
geworden dat uitstaande 
vorderingen in 2016 langer open 
staan dan in 2015 en dat meer 
afboekingen plaatsvinden. 

Kenmerken 2p. 
Opvallend is dat de omzet met 3% 
stijgt waar de lonen, salarissen en 
sociale lasten een daling met 9% 
laten zien, wat niet met elkaar in lijn 
ligt. 
Voorts: gegeven de doelstelling om 
alle kosten met 10% te laten dalen 
t.o.v. 2015 lijkt de daling in lijn te 
liggen. 

Controleaspecten 2p. 
Met name bestaan en waardering 
zullen aandacht behoeven alsmede 
toereikendheid van de voorziening 
voor oninbaarheid. 
 
Tenslotte aandacht voor de 
presentatie en toelichting. 

Controleaspecten 2p. 
Gegeven de daling van de post ten 
opzichte van een stijging van de netto 
omzet is de post niet alleen op 
juistheid maar ook op volledigheid te 
controleren, zeker gegeven de 
besparingsdoelstelling (tendentie). 
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Vraag 2 Risicoanalyse 30 minuten  
2a Noem drie inherente risico’s die de accountant betrekt bij het opstellen van zijn 

controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2016 van HCG. U dient uw 
risico’s te spreiden over de posten en toelichtingen zoals die voorkomen in de 
jaarrekening. 

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

van interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of beperkt. 
Beschrijf hierbij zoveel mogelijk steeds één preventieve en één repressieve 
maatregel. 

 
2c Geef voor één risico uit vraag 2a gemotiveerd aan waarom het een significant 

risico is. 
 
Antwoordindicatie: 21 punten (geen afrondingen op 0,5 punt toegestaan) 
Nr. 2a: Risico, 3 punten per 

goed risico 
2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

1 Casus: …Daarbij worden 
door de directie van 
StarPlus wel strikte 
(financiële) doelstellingen 
meegegeven aan HCG… 

 

Risico op flatteren van alle 
cijfers door de directie van 
HCG teneinde de targets te 
halen. 

• Generiek risico. Risico 
vooral gericht op:  

o Adequaat 
toezicht door 
RvC op de 
cijfers. 

o Adequaat 
toezicht door 
StarPlus op de 
cijfers door 
onder meer 
audits van de 
interne 
auditafdeling van 
StarPlus. 

315 par 28 sub a  

Tendentie tot 
flatteren houdt een 
frauderisico in. 

2 Casus: .… Een doelstelling 
van StarPlus zelf is om op 
middellange termijn HCG 
met winst door te verkopen 
aan een mondiale speler in 
de recreatiesector. 
 

Risico op flatteren van alle 
cijfers door de directie van 
StarPlus teneinde de 

• Generiek risico. Risico 
vooral gericht op 
flattering van cijfers:  

o Adequaat 
toezicht door 
RvC op de 
cijfers. 

o Adequaat 
toezicht door de 
interne 
auditafdeling 

315 par 28 sub a 

Tendentie tot 
flatteren houdt een 
frauderisico in. 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

targets te halen. StarPlus op de 
cijfers door 
onder meer 
audits van de 
accountantsdien
st van StarPlus. 

3 Casus:  
HCG wil haar activiteiten 
uitbreiden buiten 
Nederland en heeft hiertoe 
een eerste stap gezet door 
per 1 juli 2016 
vakantiepark Fornøjelse 
ApS (een rechtsvorm 
vergelijkbaar met de 
Nederlandse BV) in 
Denemarken over te 
nemen. De verkrijgingsprijs 
voor dit 100% belang is € 
450.000 en is op 1 juli 
2016 via de bank betaald. 
Deze overname is nog niet 
in de jaarrekening over 
2016 verwerkt. 
 
Risico op juiste waardering 
deelneming door 
tegenvallende resultaten of 
’lijk in de kast’.  

• Adequaat due diligence 
onderzoek. 

• Overeenstemming 
directie over de 
overnameprijs, goede 
onderbouwing van de 
prijs 

• Inschakelen 
deskundige voor 
bepalen prijs 

 

315 par 28 sub b 
maar e (waardering 
subjectief) kan ook. 

 

Bij tegenvallers in 
de aankoop zal de 
neiging tot flatteren 
cijfers aanwezig 
zijn. 

 

als gevolg van 
subjectiviteit bij het 
bepalen van de 
verkoopprijs. 
 

4 Casus:  
Bij het behalen van de 
doelstellingen worden extra 
bonussen aan de 
directieleden toegekend  

en 

De managementteams van 
alle vakantieparken krijgen 
een bonus bovenop hun 
salaris die afhangt van het 

• Target smart maken 
met weinig manipulatie 
mogelijkheden voor 
lokaal management. 

• Adequaat toezicht op 
de  
administratie door de 
stafafdeling Finance & 
Control. 

 

315 par 28 sub a 

Tendentie tot 
flatteren houdt een 
frauderisico in. 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

behalen van de opgelegde 
doelstellingen 

Risico op flatteren van de 
lokale cijfers door de 
directie en de 
managementteams van de 
vakantieparken teneinde 
de bonussen te halen. 

5 Casus: ….Met de meeste 
leveranciers zijn regelingen 
overeengekomen met 
betrekking tot kortingen die 
afhankelijk zijn van de 
totale inkoop.  
Risico op niet 
verantwoorden kortingen 
waardoor de kostprijs 
omzet te hoog is. 

• Adequate registratie 
contractvoorwaarden 
en afname per contract 
registreren. 

• Periodieke 
controleberekening 
door Finance & Control 
door 
contractvoorwaarden 
naast realisatie te 
leggen en zo eventuele 
korting te berekenen 

• F&C sluit de ontvangen 
korting aan met de 
verantwoorde korting. 

315 par 28 sub a 

 

Bewust niet 
verantwoorden van 
kortingen. 

6 Casus: Ook kennen de 
meeste contracten een 
bonus- dan wel een 
boeteclausule, afhankelijk 
van jaarafname. 
 

Risico op niet volledig 
verwerken ontvangen 
bonus waardoor mogelijk 
opbrengsten onrechtmatig 
aan HCG worden 
onttrokken. 

 

Ook te benoemen: Risico 

• Adequate registratie 
contractvoorwaarden 
en afname per contract 
registreren. 

• Richtlijnen van het 
management ten 
aanzien van sturing 
inkopen om zo gunstig 
mogelijk uit te komen. 

• Periodieke 
controleberekening 
door Finance & Control 
door 
contractvoorwaarden 
naast realisatie te 
leggen en zo eventuele 

315 par 28 sub a 

 

Bewust niet of te 
hoof opnemen van 
bonus dan wel 
boete 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

op niet opnemen boete 
teneinde de kosten en 
verplichtingen lager te 
houden. 

bonus / boete te 
berekenen. 

7 
Casus: Gasten kunnen zelf 
via het callcenter en via de 
website van HCG boeken, 
maar boekingen komen 
vooral via gecontracteerde 
boekingssites binnen. 
Deze boekingssites krijgen 
hiertoe een provisie die 
verschilt per site, per land 
en per periode. 
 
Risico op te hoog 
verantwoorden van de 
provisie, teneinde de 
kosten hoger te houden en 
middelen onrechtmatig aan 
HCG te onttrekken. 
Ook goed:  
Risico op te laag 
verantwoorden van de 
provisie teneinde de 
opgelegde doelstellingen te 
halen. 
 

• Registratie boekingen 
per boekingssite 
inclusief 
susteemregistratie 
tijdstip / datum boeking. 

• Aansluiting boekingen 
per boekingssite door 
systeem. 

• Controle met de 
betaalde provisie door 
F&C 

 

315 par 28 sub a 

 

Bewust 
manipuleren van 
boetes. 

8 Casus: ….maar boekingen 
komen vooral via 
gecontracteerde 
boekingssites binnen. 
Deze boekingssites krijgen 
hiertoe een provisie die 
verschilt per site, per land 
en per periode. 

 

Risico op te hoog 

• Registratie boekingen 
per boekingssite 
inclusief 
systeemregistratie 
(logging) tijdstip / 
datum boeking. 

• Aansluiting boekingen 
per boekingssite door 
systeem. 

 

315 par 28 sub a 

 

Bewust 
manipuleren van 
provisie 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

verantwoorden van de 
provisie, door in een 
verkeerde periode te 
boeken, dan wel te 
koppelen aan andere 
boekingssite / land 
teneinde de kosten hoger 
te houden en middelen 
onrechtmatig aan HCG te 
onttrekken. 

 

9 Boekingen niet opnemen in 
de verantwoording en 
daardoor omzet onvolledig 
verantwoord. 

• Leegstandsrapportage 
a.d.h.v. rapportage van 
de schoonmaakdienst 
en deze vergelijken met 
de boekingen in 
systeem door financiële 
administratie. 

• Koppeling FA aan de 
boekingen  

315 par 28 sub a 

10 Casus: De parkmanagers 
van de vakantieparken 
kunnen incidenteel zelf 
kortingen verstrekken en 
deze in het systeem 
aanbrengen. 

 

Risico op onterecht 
verantwoorden korting 
waar deze niet is verstrekt. 

Risico ten aanzien van de 
volledigheid van de omzet. 

• Autorisatie korting door 
directie HCG  

• Systeem de korting 
laten bepalen bij 
boeking. (Role Based 
Application Controls). 

 

315 par 28 sub a 

11 Casus: Voor het werken op 
zon- en feestdagen en het 
draaien van extra uren 
(meer dan 9 per werkdag) 

• Registratie van uren 
door systeem, met 
oogtoezicht op 
persoonlijk in- of 

315 par 28 sub a 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

krijgen medewerkers 
toeslagen bovenop hun 
salaris uitbetaald. 
 
Risico op ten onrechte 
verantwoorden van 
toeslagen en daarmee de 
kosten te hoog 
verantwoorden. Risico 
t.a.v. juistheid van de 
loonkosten. 

uitloggen middels de 
personeelspas. 

• Systeem, a.d.h.v. de 
systeemregistratie de 
toeslagen laten 
berekenen. 

• Controle door Finance 
& Control op adequate 
werking application 
control. 

 

12 Casus: Het komt steeds 
vaker voor dat 
verblijfslocaties eerder 
gerenoveerd of vervangen 
dienen te worden om aan 
de hoge eisen van de 
gasten te voldoen. 
 
Risico op waardering van 
de bedrijfsgebouwen en 
terreinen: er wordt immers 
vervroegd afgeschreven. 

• Adequate 
investeringsbegroting. 

• Periodieke aansluiting 
activa-administratie en 
verhuurbestand op 
mogelijke incourante of 
buiten gebruik gestelde 
activa. 

• Periodieke impairment 
toets door externe 
deskundige. 

315 par 28 sub a 
maar vooral e 

 

Risico dat 
waardering onjuist 
wordt opgenomen 
in jaarrekening. 

13 Casus: De gast dient, bij 
reservering van de 
accommodatie, 50% van 
de totale huursom vooruit 
te voldoen. Zes weken 
voor aankomst op het 
vakantiepark dient de 
overige 50% betaald te 
zijn. 
Risico op slepen met 
vooruitbetaalde bedragen. 
Raakt omzet (volledigheid) 
en juistheid liquide 
middelen. 

• Registratie van 
vooruitbetaalde 
sommen per boeking. 

• Door systeem 
uitgevoerde controle op 
juiste verwerking 
boeking  

315 par 28 sub a 

14 Casus: De tarieven 
variëren per type 
bungalow, per seizoen en 

• Systeem legt 
geautomatiseerd 
koppeling tussen 

315 par 28 sub a 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

per verhuurperiode. 
Risico op schuiven tussen 
omzetgroepen van hoog 
naar laag. Volledigheid van 
de omzet. 

beveiligde prijzentabel 
en de gekozen 
boekingsperiode. 

• Leegstandscontrole 
door Finance & Control 
tijdens lage bezetting 
a.d.h.v. rapportage 
schoonmaakdienst. 

15 Casus: Om de verhuur in 
het laagseizoen te 
stimuleren worden 
regelmatig acties 
georganiseerd. In deze 
gevallen gelden speciale 
prijzen. 
Risico op verschuiving 
tussen periodes met hoge 
prijs naar periodes met 
lage prijs. Risico: 
volledigheid omzet. 

• Systeem legt 
geautomatiseerd 
koppeling tussen 
beveiligde prijzentabel 
en de gekozen 
boekingsperiode. 

• Leegstandscontrole 
door Finance & Control 
tijdens lage bezetting. 

315 par 28 sub a 

16 Casus: Indien een gast 
annuleert, worden de reeds 
ontvangen bedragen 
teruggestort onder aftrek 
van 25% als vergoeding 
voor de gemaakte kosten 
overeenkomstig de 
algemene voorwaarden 
van HCG. 
Risico: annuleringen 
volledig boeken en 25% 
aftrek niet als opbrengst 
boeken, volledigheid 
omzet. 

• FS tussen Boekingen 
en verwerken 
annuleringen. 

• Geboekte annuleringen 
aansluiten met 
uitgaande 
geldbeweging. 

315 par 28 sub a 

17 Casus: De gebruikelijke 
verhuurperioden zijn een 
weekend, een midweek of 
een week. 
Risico op verschuiven 
tussen verhuurperioden 
waardoor opbrengsten 

• Systeem legt 
geautomatiseerd 
koppeling tussen 
beveiligde prijzentabel 
en de gekozen 
boekingsperiode. 

• Leegstandscontrole 

315 par 28 sub a 
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Nr. 2a: Risico, 3 punten per 
goed risico 

2b maatregelen interne 
beheersing, 1,5 punt per 
goede maatregel, 3 punten 
per risico in totaal. 

2c Significantie, 3 
punten 

onvolledig zijn: week 
(duurder) boeken als 
midweek (goedkoper). 
Risico op onvolledigheid 
omzet 

door Finance & Control 
tijdens lage bezetting. 

18 Casus: Bezoekers van 
buiten (daggasten) kunnen 
tegen betaling bij de 
receptie een polsband 
huren die toegang geeft tot 
het zwembad. 
Risico op buiten 
verantwoording houden 
van daggasten. 
Volledigheid omzet. 

• Uitgifte polsband via 
systeem zodanig 
inrichten dat 
geautomatiseerd 
omzetverantwoording 
plaatsvindt. 

• Op onverwachts 
moment aansluiten 
polsbanden bij receptie 
met systeem. 

315 par 28 sub a 

19 Casus Hierbij (restaurant) 
worden bezorgkosten in 
rekening gebracht. 
Risico op niet 
verantwoorden 
bezorgkosten door 
maaltijden als afgehaald te 
registreren. 

• Systeem automatisch 
bezorgkosten laten 
berekenen bij optie 
bezorgen. 

• Periodiek 
omzetverantwoording 
aansluiten op planning 
bezorgers door Finance 
&Control. 

315 par 28 sub a 

 Door student ingebrachte 
risico’s normeren op basis 
van argumentatie. Majeure 
risico’s zijn bovenstaand al 
opgenomen. 

  

 

 

Vraag 3. Vennootschapsbelasting 25 minuten 

3a Bereken de effectieve belastingdruk en beredeneer of in 2016 bij HCG sprake is 
van overdruk of onderdruk. 
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Antwoordindicatie (6 minuten) 
Effectieve druk is 1.680/(17.170-615) = 10% (2p. g/f), terwijl het geldende tarief (zie 
toelichting) 25% bedraagt. Conclusie: hier is sprake van onderdruk (2p.) 
4 punten 
 
3b Bespreek twee specifiek voor HCG geldende oorzaken die voor HCG kunnen 

hebben geleid tot een afwijkende belastingdruk. 
 
Antwoordindicatie. (10 minuten)  
Buitenlandse deelnemingen, gevestigd in landen waar een van Nederland afwijkend 
belastingtarief geldt (3p.) 
 
Voorziening latente belastingen is opgenomen tegen contante waarde (3p.) 
 
Ook mogelijk antwoord: verrekening van de vrijval ongerealiseerde herwaardering via 
de winst- en verliesrekening, die volgens de toelichting op de enkelvoudige balans 
tegen 15% gaat in plaats van 25%. 
 
Andere algemene oorzaken niet goed rekenen 
6 punten 
 
3c Bereken achtereenvolgens de over 2016 verschuldigde en de in 2016 betaalde 

vennootschapsbelasting. 
 

Antwoordindicatie (9 minuten) 

Vzg latente vpb 928   
lat.vpb. Vord 2.586   
vpb-last  1.680   

a/ verschuldigde vpb 5.194 
(saldo) 
(3p). 

     
Te betalen per 1 januari   374  

Bij: verschuldigde vpb   5.194 (dwf) 

Af: per saldo betaalde vpb  2.444 (3p.) 

Te betalen per 31 december  3.124 

2* 3 = 6 punten 

 
 
Vraag 4 COSO 35 minuten (24 punten) 
Richt voor de activiteiten op De Wolfberg het COSO ICF 2013 raamwerk (zie bijlage 1 
bij de casus voor het model) in voor de volgende doelstelling: 
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een hoge klanttevredenheid (een gemiddeld rapportcijfer uit de gehouden 
klantenevaluaties: hoge klanttevredenheid met een score ≥ 8)  

 
Aanwijzingen voor de beantwoording: 

1. Gebruik het onderstaande uitwerkingsmodel voor het beantwoorden van deze 
vraag. 

2. Let op de onderlinge samenhang tussen de componenten. 
3. Geef de nummers van de principes aan, zoals benoemd in bijlage 1 bij de casus. 
4. Geef voor de component Control Environment twee principes met daarbij 

voorbeelden voor de invulling van elk van de gekozen principes. 
5. Geef voor de component Risk Assessment twee risico’s met de daarbij horende 

principes. 
6. Geef bij de Control Activities vier concrete maatregelen, die gericht zijn op de 

door u genoemde twee risico’s bij Risk assessment. 
7. Geef voor de component Information and communication en de component 

Monitoring Activities invulling aan een tweetal principes per component. 
 
Opzet uitwerkingsmodel ten behoeve van vraag 4 
 

Control environment Invulling van het principe 
Principe 
……………………. 

 

Principe  
…………………… 
 

 

Risk assessment  
Risico 1 
 
Principe ….  

………… 

Risico 2 
 
Principe……… 
 

………… 

Control activities  
Beheersingsmaatregelen 
Principe …….. 

 

Beheersingsmaatregelen 
Principe ……… 

 

Beheersingsmaatregelen 
Principe ……… 

 

Beheersingsmaatregelen 
Principe ……… 

 

Information & communication  
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Principe ……….. 
………………………. 
 
 

 
 

Principe …………….. 
………………………… 
 
 

 

Monitoring  
Principe ……….. 
…………….. 
 
 
………………… 

 
 

Principe … 
…………………….. 

 

 
Antwoordindicatie vraag 4 (24 punten  
 
Doelstelling: een hoge klanttevredenheid (score ≥ 8) 

COSO-component  Uitwerking  
Control environment (4 punten) 
Aanstellings- en 
Beloningsbeleid 
Principe 4 en 5 

- Aanstellingsbeleid formuleren, waarbij personeel 
gescreend wordt op personeel dat klant-
tevredenheid hoog in het vaandel heeft staan. 

- Beloningsbeleid formuleren gericht op stimuleren van 
klanttevredenheid. 

- Duidelijke beoordelingscriteria formuleren inzake het 
toekennen van bonussen en boetes ter stimulering 
van hoge klanttevredenheid. 

Opleiding en 
competenties van 
medewerkers 
Principe 4 

- Wervingsbeleid gericht op MBO+/Hbo-niveau resp. 
hospitality: (voor)opleidingen met aandacht voor 
aspecten die bijdragen tot klanttevredenheid. 

- Periodieke bijscholing van het personeel en het 
management om de verlangde kwaliteitseisen op 
niveau te houden. 

- Ten aanzien van de uitbestede IT-activiteiten voor 
zover betrekking hebben op de klanttevredenheid 
(beschikbaarheid van bijvoorbeeld wifi afspraken 
vastleggen in een SLA) 

- Voor de schoonmaakactiviteiten met behulp van een 
SLA op een heldere en duidelijke wijze de gemaakte 
afspraken vastleggen ten aanzien van de 
dienstverlening binnen de Wolfberg. 

- Er is door De Wolfberg een intern personeelsbeleid 
ontwikkeld gericht op het werven van vakbekwaam 
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en betrouwbaar personeel en een opleiding op het 
terrein van hospitality. 

Voorbeeldgedrag van de 
leiding 
Principe 1 

- Gedragscode/ code of conduct / huisregels 
formuleren. 

- Klokkenluidersregeling invoeren om klachten resp. 
anoniem te melden. 

- Er is sprake van voorbeeldgedrag van de leiding en 
heldere communicatie in de vorm van een “code of 
conduct” waarin medewerkers wordt gevraagd zich 
te houden aan waarden als betrouwbaarheid, 
professioneel gedrag, integer handelen en 
aanspreekbaar zijn (invoeren van huisregels). 

Risk assessment (4 punten) 
Risico 1 
Principe 6  
De organisatie 
specificeert relevante 
doelstellingen 

- Het management van de Wolfsberg stelt 
onvoldoende het verband vast tussen de risico’s van 
onvoldoende goed geschoold personeel en de 
doelstelling om hoge klanttevredenheid te realiseren. 
 

Risico 2 
Principe 7  
De organisatie 
identificeert en 
analyseert risico’s 

- Een te zwaar accent op klanttevredenheid 
(strategische doelstelling) kan op gespannen voet 
staan met de te leveren inspanning (kosten) gericht 
op die klanttevredenheid. Hierdoor kan de 
doelstelling klanttevredenheid ≥ 8 niet worden 
behaald omdat kosten de realisatie in de weg staan. 

- De organisatie heeft geen oog voor de risico’s op het 
niet halen van de gewenste klanttevredenheid. 
 

Risico 3 
Principe 8 
Fraudebewust-zijn 
 

- De leiding vertoont gedrag dat haaks staat op de 
kernwaarden van HCG of raakt betrokken bij 
frauduleuze zaken.  

- Managers van parken spannen samen met lokale 
leveranciers om zo waarden aan de organisatie te 
onttrekken waardoor producten en diensten in de 
parken te duur worden aangeboden. 

Risico 4  
Principe 9 
Identificeert en 
analyseert belangrijke 
wijzigingen 

- Veranderingen in klantwensen worden niet tijdig 
opgemerkt. Het MIS meet niet meer de juiste 
indicatoren waardoor klanttevredenheid < 8 daalt. 

Control-activities (9 punten) 
Preventieve maatregelen 
Principe 10 tot en met 
12 
(4 punten) 

- Internal Audits door de internal audit afdeling van 
Star Plus gericht op de houding en mentaliteit van de 
parkleiding. 

- In beleidsbepaling uitdrukkelijk aandacht voor interne 
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 beheersing gericht op de verantwoordelijkheden van 
de parkleiding en het personeel. 

- Begroting voor opleidingskosten om kwaliteit van het 
personeel te verhogen. Budget per personeelslid. 

- Begroting van overige kosten van activiteiten ter 
bevordering van de klanttevredenheid en periodieke 
confrontatie van begrotingen met de werkelijke 
kosten. 

- Normen opstellen in het kader van klanttevredenheid 
(KPI: klanttevredenheid ≥ 8), 

- Procedures en richtlijnen voor de omvang met 
gasten van de vakantieparken ter bevordering van 
klanttevredenheid en periodieke reviews inbouwen. 
Dit bijvoorbeeld voor wachttijden bij de receptie, 
afhandeling van klachten, bevorderen van de 
veiligheid op de parkten. 

- Klachtenprocedures opstellen en periodiek 
evalueren. 

- Klanttevredenheid onderdeel maken van de 
personeelsevaluatiecyclus. 
 

Repressieve maatregelen 
Principe 10 tot en met 
12 
(5 punten) 
 

- Meten van het aantal klachten t.o.v. de norm, de 
vorige periode en andere parken binnen HCG. 

- Verbandscontroles t.a.v. klachtenregistratie, 
klachtenafhandeling en follow-up door 
personeelszaken of sales om de correcte 
afhandeling vast te stellen en ook de tevredenheid 
van de klanten, per personeelslid. 

- Detailcontroles inzake diploma’s op het gebied van 
hospitality, aanwezigheid bij opleiding (kan ook 
waarneming ter plaatse zijn). 

- Waarneming ter plaatse door parkmanager of 
mystery guest om vast te stellen dat de procedures 
inzake hospitality worden nageleefd. 

- Check op aanwezigheid diploma’s / opleidingen in 
personeelsdossier. 

Information & communication (3 punten) 
(Principe 13) 
Relevante en kwalitatief 
goede informatie ter 
ondersteuning van IB 

- Rapportages aan hoger management (al dan niet via 
internal audit van StarPlus) over klanttevredenheid 
(is de score van ≥ 8 daadwerkelijk gerealiseerd?), 
inclusief een analyse over de bevindingen en de 
kwaliteit van de dienstverlening. 

- Parkleiders krijgen informatie uit meerdere bronnen 
(van gasten, personeel rankings op bookingssites) 
over de klanttevredenheid. 

(Principe 14) - Klachten en de follow-up hierop rapporteren aan 
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Communicatie van 
informatie 

personeel. 
- Follow-up van de verbetervoorstellen inzake 

geconstateerde tekortkomingen op het gebied van 
klanttevredenheid. 

- Invoeren van ideeënbus om de effectiviteit en 
efficiency te verbeteren. 

Monitoring (4 punten) 
(Principe 16) 
Uitvoeren van 
voortdurende en separate 
evaluaties. 

- Evaluatie door het management van het systeem 
van interne beheersing rondom het behalen van de 
beoogde klanttevredenheid. 

- Evaluatie door de Internal Audit afdeling van 
StarPlus van het systeem van interne beheersing 
rondom het behalen van de beoogde 
klanttevredenheid. 

(Principe 17) 
Evaluatie en 
communicatie van 
tekortkomingen 

- Meting KPI (klanttevredenheid ≥ 8) en evalueren en 
communiceren van maatregelen treffen om bij te 
stellen. 

- Evaluatie en communicatie van de tekortkomingen in 
de uitvoering van de diverse richtlijnen en 
procedures op het gebied van klachtenafhandeling 
en hospitality bij De Wolfberg. 

- Evaluatie en communicatie van overschrijdingen van 
begrote kosten gemaakt ter bevordering van de 
klanttevredenheid. 

 
 
 
 
 
Vraag 5 Capita selecta verslaggeving 10 minuten 

5a Beoordeel of de gehanteerde indeling van de winst- en verliesrekening conform 
de huidige wet- en regelgeving is.  

 
Antwoordindicatie (5 minuten) 
De gehanteerde indeling is een mengvorm van het functionele en categorisch model. 
Dit is op grond van art. 1 lid 1 Besluit Modellen Jaarrekening, zie D 630/631 niet 
toegestaan. Artikel noemen niet nodig. (3punten. g/f) 
 
In de toelichting op de jaarrekening is te lezen dat boekwinsten en -verliezen bij verkoop 
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 

5b Beoordeel of de door HCG gehanteerde wijze van verwerking conform de 
huidige wet- en regelgeving is. 

 
Antwoordindicatie (5 minuten) 
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Handboek Deloitte (p. 633) is hier uitgesproken in, maar verwijst niet naar 
regelgeving.…., dus op grond daarvan is het oordeel dat het boekresultaat niet correct 
is verwerkt. 

In handboek EY is te lezen (p. 276 (2017) RJ212.506 en 509) dat dit kan worden 
opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten dan wel onder de overige 
bedrijfskosten met een bijzonder karakter. Ook dan is het oordeel dat het niet correct is 
om de boekwinst onder de afschrijvingen te verwerken. 

Een van beide antwoorden, afhankelijk van gebruikte boek, is akkoord 3 punten 

 

 
Vraag 6. Aantekeningen uit de jaarrekeningcontrole 15 minuten 
Zie aantekening 3 uit paragraaf 2.2 Aantekeningen uit de controle. 
 
6a Geef gemotiveerd aan welk fundamenteel beginsel voor de controlerend 

accountant specifiek van toepassing is in het kader van het voorstel van de 
financieel directeur van HCG. 

 
Antwoordindicatie 
in de aantekening is vermeld: Tijdens een bespreking met de controlerend accountant 
van NoordZuid en de financieel directeur van HCG komt ter sprake dat NoordZuid 
meerdere campings en vakantieparken als klant heeft, ook parken die niet bij HCG of 
StarPlus zijn aangesloten. De financieel directeur ziet hierin een belangrijk voordeel en 
vraagt of NoordZuid een overzicht zou willen verstrekken van de kostprijzen van de 
accommodaties voor alle parken waar NoordZuid werkzaamheden voor verricht. 
De financieel directeur vraag om klantgegevens aan derden te verstrekken. Daarmee 
wordt het fundamenteel beginsel vertrouwelijkheid geraakt: kostprijzen kunnen immers 
als concurrentiegevoelige en daarmee vertrouwelijke informatie worden gezien. 
 
VGBA art 16: De accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is 
verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen. 
Uitzonderingen zijn hier niet van toepassing. 
4 punten. 
 
6b Van welke bedreiging is hierbij sprake? 
 
Antwoordindicatie 
Eigen Belang: de accountant zal, om de klant te behouden, geneigd zijn om de 
informatie verstrekken. 
Eventueel kan de student ook betogen dat sprake is van intimidatie: de klant kan druk 
uitoefenen om de gegevens te krijgen. 
3 punten 
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Zie aantekening 4 uit paragraaf 2.2 Aantekeningen uit de controle. 
6c Is de van HCG verkregen korting die NoordZuid geniet toelaatbaar? 

Beargumenteer uw antwoord uitsluitend aan de hand van de Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten. 

 
Antwoordindicatie 
Nee, dit is niet toelaatbaar. Krachtens de ViO art 35 meldt hierover in het 2e lid: 

1. De vereisten, bedoeld in het eerste lid, zijn dat: 
a. het leveren van de goederen of diensten past in het kader van de gewone 

bedrijfsuitoefening van de verantwoordelijke entiteit; 
b. de goederen of diensten worden geleverd tegen marktconforme 

voorwaarden dan wel, in geval van een intern of overheidsaccountant, 
tegen voorwaarden die algemeen gelden binnen de werkgever; en 

c. de verantwoordelijke entiteit het afnemen van de goederen of diensten 
niet als voorwaarde voor het mogen leveren van de assurance-opdracht 
stelt. (Zie T35) 

Het heeft er hier alle schijn van dat niet wordt voldaan aan de vereisten van 
marktconform waarmee de korting niet is toegestaan.4 punten 

 
 
Vraag 7 Kasstroomoverzicht 20 minuten 
De netto-kasstroom volgens het kasstroomoverzicht is volgens HCG negatief 
€ 1.742.000. Dit bedrag sluit niet aan met de mutatie in de liquide middelen. 
 

7a Geef, met behulp van een berekening, de verklaring voor het verschil tussen de 
netto-kasstroom en de mutatie in de liquide middelen.  

 
Antwoordindicatie 5 minuten 
Uit de toelichting (liquide middelen) is af te leiden dat bij de onderneming sprake is van 
liquide middelen en rekening courant krediet. De mutatie geldmiddelen is dan als volgt: 

Liquide middelen (2.814 – 2.392) = afname 422 (1p.) 

Kredietinstellingen (13.002-14.322) = toename 1.320 (2p.) 

Totale mutatie 1.742 volgens kasstroomoverzicht 

3 punten 
 
7b. Beredeneer waarom de (per saldo) afname van de voorzieningen leidt tot een 

negatieve correctie in het kasstroomoverzicht.  
 
Antwoordindicatie(5 minuten) 
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De afname duidt er op dat er per saldo meer is onttrokken aan de voorziening 
(uitgaande liquide middelen) dan toegevoegd. De toevoeging is als last in het 
bedrijfsresultaat opgenomen, geen betaling en moet worden gecorrigeerd, dus 
positieve correctie, maar de uitgaven t.l.v. de voorziening moeten negatief worden 
gecorrigeerd. 

Of: de voorzieningen zijn per saldo voor 2.050 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 
Dit leidt echter niet tot een ingaande kasstroom. Daarom dient dit bedrag te worden 
gecorrigeerd als negatieve post. 
3 punten  
 
7c Geef aan waarom het waarschijnlijk is dat de financiële baten en lasten niet voor 

het juiste bedrag zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.  
 
Antwoordindicatie (5 minuten) 
D 466; het moet gaan om de daadwerkelijke uitgaven en ontvangsten; (1p.) 
hier is het bedrag overgenomen uit de winst- en verliesrekening; dat kan alleen als er 
geen overlopende posten zijn en die zijn hier wel aanwezig (zie toelichting op de 
kortlopende schulden). (2p.) 
Of: 
De toelichting op de financiële baten en lasten geeft echter aan dat er kosten zijn 
geactiveerd, waar gedurende de looptijd op wordt afgeschreven. 
Dus kunnen de gepresenteerde baten en lasten niet de daadwerkelijke kasstromen 
vertegenwoordigen. (2p.) 
Totaal maximaal 3 punten 
 

7d. Beoordeel de juistheid van de opgenomen post geleasede materiële vaste activa 
in het kasstroomoverzicht onder de investerings- en financieringsactiviteiten. 

 

Antwoordindicatie. (5 minuten) 

Dit betreft een non cash transactie, zie D 372 RJ 360.306. Blijkbaar is er een financial 
lease afgesloten, want de investering is gelijk is aan de leaseverplichting en dit is een 
voorbeeld van een “niet kas gerelateerde” transactie en die is dus ten onrechte 
opgenomen. 
3 punten 
 

 

EINDE OCHTENDZITTING 
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Overlegorgaan van HBO-scholen  

met een accountancy-opleiding 
Secretariaat: 

Postbus 5171 
6802 ED  Arnhem 

Tel: 026-3691075  06-53563467 
 

 
 
 
 

 
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 Schade 10 minuten 07 punten 
Vraag 2 Proces 50 minuten 34 punten 
Vraag 3 Overname 30 minuten 19 punten 
Vraag 4 Controle 30 minuten 20 punten 
Vraag 5 Act wrde 10 minuten 07 punten 
Vraag 6 Verklr 20 minuten 13 punten 
Totaal:   150 minuten 100 punten  
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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. 

 

Antwoordindicatie 10 minuten 

Er is hier sprake van een gebeurtenis na balansdatum die nadere informatie geeft over 
de feitelijke situatie per balansdatum. D 2.7 (RJ 160). (2p.) 

De financiële effecten moeten dan worden verwerkt in de jaarrekening. (1p.) 

De schadeclaim is vastgesteld op € 400.000, dus een voorziening (more likely than not), 
dus opname onder de voorzieningen (2p.) 

De vordering op de WS4All BV is niet reëel, dus niet opnemen. (hoeft niet in antwoord; 
maar als student de vordering wel gaat opnemen, min 2 punten) 

De vordering op de verzekeringsmaatschappij moet als dit reëel is afzonderlijk worden 
opgenomen. (2p) 

Saldering is niet toegestaan (hoeft niet in antwoord, maar als student gaat salderen dan 
min 2 punten. Immers, het gaat om twee juridisch verschillende entiteiten, die ook niet 
de intentie hebben te salderen). 

7 punten 
 

 

Vraag 2 Procesbeschrijving 50 minuten 34punten 

Vraag 2 AO/IB Verhuuropbrengsten 50 minuten 34 punten 

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 
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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. 
 
Antwoordindicatie vraag 2a 
Typologie (2 punten): 

• De verhuur van bungalows is te typeren als dienstverlening met specifiek gereserveerde 
ruimten. 

• De verhuur van kampeerplaatsen is te typeren als dienstverlening met specifiek 
gereserveerde ruimten (afgebakende plaats). 

 
Aanknopingspunten of steunpunten voor de volledigheid van de opbrengsten zijn o.m. de 
maximale capaciteit van de bungalows en de leegstandscontrole, de maximale bezetting van 
het bungalowpark in het hoogseizoen, het reserveringenbestand, de factureeragenda en de 
contractenadministratie, de tarief(opbouw). 
Ten aanzien van het kampeerterrein: het reserveringsbestand, toegangscontrole (met behulp 
van digitale polsbandje), de afgebakende plaatsen en de leegstandscontrole. 
 
Antwoordindicatie vraag 2 b 
Attentiepunten) (3 punten): 
- Verschuivingsgevaar van de verhuurprijzen per bungalow/kampeerterrein aangezien deze 

afhankelijk zijn van de klasse, het seizoen, de verhuurperiode en eventuele acties. 
- Verschuivingsgevaar tussen de tarieven voor tenten en caravans. 
- Last minute boekingen. 
- Juistheid leegstand. 
- Juistheid annuleringen. 
- Planning (reservering/dubbelboekingen). 
- Termijnfacturering, tijdigheid van de ontvangsten. 
- Derden (gasten en boekingssites)  hebben toegang tot het geautomatiseerde systeem via 

de website en reserveringssysteem. 
 

Antwoordindicatie vraag 2 c Relevante randvoorwaarden 
 
Functiescheiding (3 punten): 
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Met betrekking tot de verhuurtransacties van de bungalows en de staplaatsen op het 
kampeerterrein bestaat functiescheiding tussen: 

• bepalen van de capaciteit en tarieven(Directie) 
• het afsluiten van de verhuurovereenkomst (Marketing & Sales) 
• de registratie in het reserveringenbestand (Klant); 
• facturering geautomatiseerd (bewaking door door administratie van het park) 
• het beschikbaarstellen van de bungalow/standplaats (Receptie);  
• de ontvangst van de gelden (centrale financiële administratie); 
• schoonmaak door de facilitaire dienst 
• Controle op de opbrengsten en leegstandscontrole door de controller van het park 

 
Begroting (3 punten): 
De volgende aspecten dienen in onderlinge samenhang te worden beschreven: 
- Strategisch meerjarenplan. 
- Jaarplan. 
- Opbrengstbegroting per categorie. 
- Investeringsbegroting leidend tot een capaciteit tbv verhuur. 
- Kostenbegroting per park per kostensoort 
- Liquiditeitsbegroting i.v.m. seizoenspatroon. 
- Totstandkoming van tarieven voor het vakantiepark en kampeerterrein op basis van de 

kosten van per afdeling. 
- Autorisatie door directie. 
- Periodieke afstemming tussen de realisatie en de begroting. 
 
Tarieven Bungalow- en standplaatsprijzen ( 2 punten) 
- Alle prijzen (bungalow/standplaats, hoog/laagseizoen, week/weekend/midweek, last minute) 

komen tot stand op basis van de kostenbegrotingen, rekening houdend met de normale 
capaciteit en zijn vastgelegd in het prijzenbestand en geautoriseerd door de directie; deze 
prijzen zijn door medewerkers reservering/facturering/receptie niet te wijzigen. 

- Controle op de invoer van de prijzen door medewerker administratie aan de hand van de 
geautoriseerde prijslijst (WAS/WORDT) en invoerverslag. 

 

Antwoordindicatie vraag 2 d managementinformatie (6 punten, 6 x 1 punt, maximaal 3 
punten als alleen gegevens worden genoemd) 
 
De directie van HCG heeft de volgende informatiebehoeften in relatie tot de begroting en de 
vorige periode, en ten opzichte van vergelijkbare parken: 

 
- Bezettingsgraad van het park per seizoen 
- Last minute boekingen  
- Annuleringen 
- Problemen, onder andere overboekingen 
- Problemen met het geautomatiseerde systeem 
- Omzet per soort bungalow en kampeerplaats 
- Hoogte van de verhuurtarieven (ten opzicht van vergelijkbare parken) 
- Kosten per soort bungalow en kampeerplaats 
- Relatieve omvang van de boekingen per bron (bookingssites, call center, website) 
- Klanttevredenheid gesplitst naar bungalowpark en camping 
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- Klachten van klanten per categorie 

Antwoordindicatie vraag 2e inzake de PROCESSEN (15 punten) 
 
Van de student wordt nadrukkelijk verwacht dat in de procesbeschrijving steeds duidelijk wordt 
vermeld welke functionaris beschreven handeling verricht. Tevens dient aandacht te worden 
besteed aan de relevante automatiseringsaspecten (application controls). 
 
1. Bepalen van de verhuurcapaciteit (2 punten) 

- Bepaling van de maximale capaciteit door de directie; invoer in het reserveringenbestand 
door centale administratie binnen HCG  

- Invoercontrole door dubbele invoer 
- In het reserveringenbestand zijn alle bungalows en standplaatsen voor het vakantiepark en 

het kampeerterrein doorlopend genummerd (geprogrammeerde controle). 
- Het reserveringenbestand bevat voorts per bungalow/standplaats de benodigde relevante 

informatie zoals klasse, tarief per week/midweek/weekend, beschikbaarheid/bezetting, 
status van onderhoud. 

 
2. Reservering door de gasten via het reserveringssysteem (3 punten) 

- De vastlegging van de (telefonisch, schriftelijk en online via de website gemaakte) 
reservering in het reserveringenbestand (oogcontrole: status “beschikbaar” wijzigt in “bezet”) 
met behulp van een vast invulscherm (inclusief controle bij het invullen van de 
reserveringsdata (aankomst en vertrekdatum). Status voorlopig. Opgave van het aantal 
gasten. 

- Aan elke reservering wordt automatisch een doorlopend reserveringsnummer toegekend 
(geprogrammeerde controle) ; dit nummer wordt vermeld op alle correspondentie met de 
gast. 

- Prijs van de reservering wordt geprogrammeerd bepaald: Verwerking van de geautoriseerde 
prijs uit prijstabel in reserveringsbestand. 

- Eventuele kortingen in verband met laagseizoen / onderbezetting worden door de directie 
geautiseerd en opgenomen in een aparte kortingstabel 

- De korting wordt geprogrammeerd toegekend als wordt voldaan aan de specifieke 
voorwaarden. 

- Opboeking van de gegevens van gasten volgens de voorlopige reservering in 
gastenbestand  

- De reserveringsvoorwaarden worden toegestuurd aan de klant (per post via de 
reserveringenadministratie en digitaal). 

 
3. Facturering (4 punten) 

- Voor iedere (schriftelijke, telefonische en online) reservering genereert het 
reserveringssysteem automatisch een eerste termijnfactuur (50 %) en een betaalopdracht 
voor de eerste termijn;  

- De debiteurenstand en vooruitontvangen huren worden automatisch opgeboekt 
(geprogrammeerde controle = verbandscontrole); 

- Op basis van systeemsignalering wordt 6 weken voor de aankomstdatum automatisch de 
door het factureringssyteem gegenereerde tweede termijnfactuur (50 %) met de daarbij 
behorende termijnfactuur verstuurd aan de gast. 



 
©Vereniging Hogescholen OAT januari 2018        Pagina 25 van 31 

- De debiteurenstand en vooruitontvangen huren worden automatisch opgeboekt 
(geprogrammeerde controle = verbandscontrole). 

- In de betaalmodule binnen het reserveringssysteem wordt door systeemsignalering bij niet 
tijdige betaling een herinneringsbrief dan wel een aanmaning verstuurd (geprogrammeerde 
controle = verbandscontrole). 

- Niet tijdige betaling van de tweede termijnfactuur (signaleringslijst) en daaropvolgende 
aanmaning wordt door het systeem gesignaleerd (signaleringslijst) en dit leidt tot een brief 
aan de klant waarin  aangegeven wordt dat de reservering ongedaan wordt gemaakt. 

- Na ontvangst van de gefactureerde bedragen wordt een bewijs van betaling verzonden aan 
de klant die door hem moet worden getoond bij het inchecken aan de receptie. Hierop is 
ondermeer het reserveringsnummer en het nummer van de bungalow/standplaats vermeld. 

 
- Controle door F&C (application controls): 

- Opboeking reserveringsbestand = opboeking debiteuren = Opboeking vooruitontvangen 
huren 

- Afboeking van de debiteuren = opboeking liquide middelen (gebruikmakend van 
geprogrammeerde verbandscontrole). 

 
 

4. Controle op de opbrengsten door F&C (6 punten): 
 
- In het hoogseizoen is de verhuuropbrengst gelijk aan de maximale capaciteit maal de 

verhuurprijzen hoogseizoen. 
- Buiten het hoogseizoen geldt: Maximale capaciteit – leegstand = verhuurde capaciteit. 

Verhuurde capaciteit * prijs (per soort bungalow, standplaats, per seizoen en per tijdvak) = 
omzet (per type bungalow / standplaats). 

- leegstandscontrole uitvoeren door de facilitaire dienst of door de controller 
- F&C controleert het aantal personen ingevoerd in reserveringenbestand  = aantal 

aangemaakte polsbanden volgens het gastenbestand= aantal afgegeven polsbanden = het 
aantal ingenomen polsbandjes bij vertrek 

- aantal schoongemaakte bungalows  / standplaatsen volgens de registratie van de facilitaire 
dienst = aantal bungalows / standplaatsen beschikbaar voor verhuur. 

- Detailcontrole op last minute boekingen (geïnitieerd door Marketing & Sales) 
- Afboeking vooruitontvangen huren = Opboeking omzet uit verhuur 
- De controller beoordeelt wekelijks de mutatielijst van debiteuren, waarin alle nieuw 

opgevoerde, verwijderde en gemuteerde debiteurgegevens staan vermeld. 
 

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: 
 
De balans van Fornøjelse ApS per 1 juli 2016 ziet er als volgt uit (in DKK): 
 
Activa  Passiva  
Materiële vaste    
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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.  
 
Antwoordindicatie (14 minuten) 

 
(9 punten) 

DKK Euro’s punten
Aankoopprijs 450.000 1
Zichtbare intrinsieke waarde 2.180.750 1
Hogere waarde gebouwen 412.500 1
Voorraden lager -240.000 1

172.500
Af: Belastinglatentie 22% 37.950 2

134.550
Fair value 2.315.300
Fair value in euros, koers 1 juli 140 324.142 2
Goodwill 125.858 1
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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)  

 
Antwoordindicatie (5 minuten) 
Goodwill (IVA) (B)     125.858 
Deelneming (FVA) (B)     324.142 
a/ Liquide middelen (VA) (WV)      450.000 
(3 punten) 
 
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. 
 
Antwoordindicatie (6 minuten) 
Dit is niet (meer) toelaatbaar volgens de wet- en regelgeving, zie: BW 2.9 art. 389.7 (D 
15. (4 punten mits volledig beantwoord met wet/regelgeving) 
 
3d Beredeneer of deze overname leidt tot een verbetering van de solvabiliteit af te 

leiden uit de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Antwoordindicatie (5 minuten) 
De solvabiliteit zal verslechteren, want door consolidatie/eliminatie worden de 
achterliggende verplichtingen zichtbaar gemaakt, (waaronder in ieder geval de 
voorziening voor latente vpb, die bij de waardering van de deelneming is berekend.) 
Of:  
Het eigen vermogen wijzigt niet geconsolideerd ten opzichte van de situatie voor 
overname. Het balanstotaal zal geconsolideerd wel stijgen, dus verslechtering 
solvabiliteit. (3 punten) 
 
 
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: 
 
4a.  Controledoelstellingen (Noem 2 doelstellingen). 
4b  Risico analyse (noem 2 risico’s). 
4c. Organisatiebeoordeling, noem 3 aspecten waar de accountant specifiek bij de 

bedrijfsgebouwen en terreinen op let). 
4d. Cijferbeoordeling. 
4e. Verbandscontroles (Noem er 3). 
4f. Detailcontroles (Noem er 3). 
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Antwoordindicatie 20 punten 

Doel: 2 punten 

• Bestaan / Waardering / Rechten en verplichtingen van de gebouwen en 
terreinen. 

• Volledigheidsaspect ten aanzien van de opbrengsten: activa leiden tot een 
verhuurbaar item. 

• Voorts vanzelfsprekend ook presentatie en (toereikende) toelichting van belang 

 
Risico’s: 2 punten (1p per goed risico) 

• Onjuiste waardering door snelle veroudering van de verblijfslocaties: 
• Bestaan: niet meer verhuurde en buiten gebruik gestelde verhuureenheden die 

wel op de balans blijven staan. 
• Onderhoudskosten als investeringen boeken (of vice versa, afhankelijk van 

argumentatie). 
• Niet (tijdig) opnemen in verhuurbestand van bungalows of kampeerplaatsen of te 

vroeg verwijderen. 

 
Organisatiebeoordeling: 3 punten 

• Totstandkoming investeringsbegroting (incl. autorisatie) ervan. 
• Procedure t.a.v. (tijdige) opname in verhuurbestand van activa na 

ingebruikname. 
• Juiste inboeking in activa administratie voor afschrijving en rubricering. 
• Studenten kunnen een verband leggen met de organisatiebeoordeling rondom 

het inkoopproces, zeker daar waar het autorisaties betreft. 

 

Cijferbeoordeling: 4 punten 
De accountant sluit de gebruikte cijfers aan op de financiële administratie en voert een 
cijferbeoordeling uit op de cijfers door gespreid in de tijd in relatie tot begroting en 
gerelateerd aan totalen en per vakantiepark de volgende cijfers te analyseren: 

• Investeringen (i.r.t. investeringsbegroting). 
• Desinvesteringen (i.r.t. investeringsbegroting). 
• Afschrijvingen in relatie tot totale activa. 
• Onderhoudskosten i.r.t. activa en investeringen. 
• Ontwikkeling bezettingspercentages gerelateerd aan totale balanspost. 

De uitkomsten van de cijferanalyse zijn mede richtinggevend voor de overige 
gegevensgerichte controlehandelingen. 
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Verbandscontroles: 5 punten 

De accountant stelt vast dat intern door het systeem de volgende verbandscontroles 
worden gelegd en stelt voor enkele verbandscontroles zelf vast dat deze correct zijn. 

• Totale opboeking uit investeringen in €  = opboeking crediteuren 
• Afboeking activa in uitvoering = opboeking activumpost. 
• Totale desinvesteringen = (afboeking aanschafwaarde -/- afschrijvingen) +/- 

boekwaardewinst of -verlies 
• Aantal verhuureenheden uit activabestand = aantal eenheden in verhuurbestand 

 

Detailcontroles: 4 punten 

De accountant voert de volgende detailcontroles uit: 

• Voor de grootste investeringen stelt de accountant de aansluiting vast a.d.h.v. 
een detailcontrole op facturen en opboeking activa in uitvoering. Ook stelt de 
accountant de aansluiting met de investeringsbegroting vast. 

• Voor de grootste desinvesteringen wordt vastgesteld dat de activa daadwerkelijk 
buien gebruik zijn gesteld dan wel vervangen / gerenoveerd, inclusief aansluiting 
met geldbeweging. 

• Middels een deelwaarneming wordt vastgesteld dat geen onderhoudskosten als 
investering zijn verantwoord. 

• Middels een deelwaarneming aansluiting activa met verhuurbestand vaststellen. 
• Voor de grootste investeringen wordt de tijdige ingebruikname vastgesteld. 
• Aansluiting cijfers en waarderingsgrondslagen op in de jaarrekening opgenomen 

waarderingsgrondslagen. 
• Ten aanzien van de waardering stelt de accountant de juistheid vast a.d.h.v. 

recente taxatierapporten of WOZ waardes. 
• Voor alle mutaties op grond stelt de accountant het eigendom vast door 

aansluiting te zoeken met de data van het kadaster. 
• Aansluiting verloopoverzicht op balanspost. 

 
 

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. 
 
Antwoordindicatie (4 minuten) 
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D 103: er moet sprake zijn van een gegronde reden (2p.). 
Betere vergelijking met concurrenten sluit aan met voorbeelden op p. 103 (algemeen 
gebruik in de bedrijfstak) 
Dus toegestaan. (1p.) 
(3 punten) 
 

5b Geef aan welke journaalpost in de enkelvoudige balans moet worden gemaakt 
per 1 januari 2017 om deze stelselwijziging door te voeren. 

 
Antwoordindicatie (6 minuten) 
Herwaarderingsreserve (zie toelichting vennootschappelijk)  96.287(1p.) 
Voorziening latente belastingen (15%)    16.992 (2p.) 
a/Bedrijfsgebouwen en terreinen  (1p.)     113.279 
(4 punten) 
 
 

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. 

 

Antwoordindicatie: 

De post is voor de (geconsolideerde) jaarrekening van HCG waarschijnlijk niet 
materieel. In de maand juli wordt circa 35% van de totale jaaromzet gerealiseerd en het 
systeem is 15 dagen niet operationeel geweest. Derhalve zal de storing circa 17% van 
de omzet van de Wolfberg betreffen. Voor de totaalomzet van HCG zal het echter niet 
van materieel belang zijn: het vakantiepark de Wolfberg zal hooguit een materieel 
belang vertegenwoordigen voor de gehele omzet van de HCG-groep. 17% zal als niet 
materieel beschouwd kunnen worden. NV COS 320 (1p) en 450 (1p) (4 punten) 

 

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

 

Antwoordindicatie: 

De accountant zal een uitgebreide cijferanalyse uitvoeren op de verantwoorde cijfers en 
deze in de tijd vergelijken en gerelateerd aan inkopen en het aantal gasten en 
eveneens aansluiting zoeken op de rapportages van de schoonmakers en de 
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bezettingsoverzichten. Voorts zal de accountant de door de controller gebruikte 
berekeningsmethode beoordelen en kijken in hoeverre aansluiting is gezocht met de 
kas- en banktransacties (COS 500). 4 punten 

 

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. 

 

Antwoordindicatie: 

Naar analogie van vraag a: zal voor circa 17 procent van een jaaromzet geen zekerheid 
verkregen kunnen worden en ontstaat een onzekerheid in de controle. Gegeven de 
omvang zal dit (waarschijnlijk) van diepgaand belang zijn, waarmee een verklaring van 
oordeelonthouding wordt verstrekt waarin de bewoordingen: geen oordeel over het 
geheel wordt opgenomen (COS 705, artikel 19). 5 punten, 1 punt voor de juiste 
bewoording in de verklaring. 

 

 

Einde middagzitting 


