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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 

Vragen  

 

Van Droo 

 

voor de 

 

middagzitting 14.00 – 16.30 uur 

 

 

Samenstellers : Redactiecommissie OAT 

 

Datum :  5 juni 2018 

 

Toegestane literatuur: 

 

o Handboek 2017 Deloitte of Handboek 2017 E&Y of KPMG Jaarboek 2016/2017. 

o Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2017 (2016 op eigen risico). 

o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 

o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 

Tijdsindicatie in minuten  

per vraag  

vraag 1 27    18 

vraag 2 29    20 

vraag 3 33    21 

vraag 4 21    14 

vraag 5 23    15 

vraag 6 17    12 

 150  100 punten* 

 

*Op de landelijke normeringsvergadering kan besloten worden om de geplande 

puntenverdeling te wijzigen om te komen tot de definitieve normering.  
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Vraag 1 Werken in Uitvoering (27 minuten) 

 

De netto-omzet, zoals opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening, 

is niet gelijk aan het bedrag dat in 2017 door Van Droo aan afnemers is gefactureerd. 

Vraag 1a 

Geef een berekening van het bedrag, dat in 2017 aan afnemers is gefactureerd. 

Volgens de waarderingsgrondslagen wordt pas winst genomen op werken in 

uitvoering als deze winst voldoende betrouwbaar kan worden bepaald en het werk 

minimaal 35% gereedheid heeft bereikt. 

Vraag 1b 

Is het volgens de van toepassing zijnde regels voor verslaggeving toegestaan om 

geen winst te nemen op werken in uitvoering waarvan de voortgang minder is dan 

35%? Onderbouw het antwoord met een verwijzing naar de van toepassing zijnde 

regelgeving. Geef daarbij ook aan welk argument Van Droo vermoedelijk heeft 

gebruikt voor het toepassen van een ondergrens van 35%. 

 

In de post werken in uitvoering zijn twee soorten contracten opgenomen: 

- contracten waarvan de kostprijs werken de opbrengstwaarde verricht werk overtreft; 

- contracten waarvan de opbrengstwaarde verricht werk de kostprijs werken overtreft. 

Vraag 1c 

Geef een omschrijving van de voorkeursmethode van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving ten aanzien van de presentatie van onderhanden projecten. Geef 

daarbij aan welke bedragen bij toepassing van deze methode zouden zijn 

opgenomen in welke posten van de geconsolideerde balans per 31 december 2017 

van Van Droo. 

 

Vraag 1d 

Geef een berekening van de solvabiliteit ultimo 2017, uitgedrukt als percentage eigen 

vermogen ten opzichte van het totale vermogen, indien de hiervoor bedoelde 

voorkeursmethode van de Raad voor de Jaarverslaggeving zou zijn toegepast. 
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Vraag 2 Controle van de (bruto) lonen en salarissen (29 minuten)  

Beschrijf de controle van de post (bruto)lonen en salarissen van de werknemers 

ingezet in Nederland, dit betreft werknemers in vaste dienst en medewerkers met 

een tijdelijk contract. Onderken de volgende onderdelen in de uitwerking: 

1. Controledoelstellingen (2 noemen) 

2. Risico’s (2 noemen) 

3. Organisatiebeoordeling 

Besteed aandacht aan de onderdelen: 

 Functiescheiding 

 Richtlijnen (2 noemen) 

 General IT-controls (4 noemen) 

 Applicationcontrols die de accountant test (2 noemen) 

4. Cijferbeoordeling 

5. Overige controlewerkzaamheden:  

 detailcontroles  (4 kort beschrijven) 

 welke twee geprogrammeerde verbandscontroles 

(verwerkingscontroles) de accountant test 

 hoe de accountant de twee geprogrammeerde 

verbandscontroles (verwerkingscontroles) test. 

 

 

Vraag 3 Beheersing van een project (33 minuten) 

De Executive Board van Van Droo vraagt zich af of de beheersing van projecten niet 

beter kan. 

Besloten is om voor de hoofdactiviteit Offshore windparken nader te onderzoeken of 

de beheersing van projecten niet beter kan, mede op verzoek van de raad van 

commissarissen. 

 

Vraag 3a  

Wat is de typologie van een offschore windmolen project van het bedrijfsonderdeel 

Offshore windparken? Motiveer uw antwoord. Geef tevens twee belangrijke 

aanknopingspunten voor de volledigheid van de opbrengst van het project en 

beheersing van de kosten. 

 

Vraag 3b   

Welke informatiebehoeften zal de Executive Board hebben ten aanzien van de 

hoofdactiviteit Offshore windparken? Noem 4 belangrijke informatie-items. 

 
Vraag 3c  

Geef aan welke functiescheiding noodzakelijk is voor een betrouwbare 

informatieverzorging rondom de offshore windmolenprojecten. 

 



4 
 

Vraag 3d  

Geef de gegevens die worden opgenomen in het projectbestand dat gebruikt wordt 

voor de bestuurlijke informatieverzorging rond een windmolenproject. Geef daarbij 

aan wie de gegevens invoert en besteed aandacht aan de volgende fasen: 

1. het ontwerp 

2. de risico-inschatting  

3. bepalen voorcalculatie 

4. planning van het project 

5. uitvoering van het project 

6. oplevering van het project 

7. financiële nacalculatie. 

 

Vraag 3e  

Welke repressieve maatregelen van interne controle zullen worden uitgevoerd? Geef 

de: 

- Verbandscontroles (3 noemen) 

- Waarneming ter plaatse. 

 
 

Vraag 4       Controleaantekening 2 (21 minuten) 

In deel 2 van de casus wordt in aantekening 2 gemeld: 

 

Op de eerste dag van de controle van de jaarrekening 2017 merkt de 

controleleider dat het gonst van geruchten binnen Van Droo over mogelijke 

aanzienlijke bedragen die als steekpenningen betaald zouden zijn door een 

lokale medewerker van Van Droo in het eerste kwartaal van 2017 voor het 

verkrijgen van opdrachten. Dit is zowel tegen de wet- en regelgeving in 

Nederland als ook in het betreffende Zuid- Amerikaanse land.  

 

Vraag 4a 

Welke NV COS is hier van toepassing en waarom? Geef ook aan welke 

werkzaamheden de accountant moet verrichten en in welke alinea van de genoemde 

NV COS dit staat. 

 

Vraag 4b 

De accountant heeft het gerucht omtrent de steekpenningen besproken met de 

Executive Board. De Board heeft zelf onderzoek verricht en schriftelijk aan de 

controlerend accountant bevestigd dat zij geen aanwijzingen heeft dat er 

steekpenningen zijn betaald. 

Wat zal de consequentie zijn voor de controleverklaring als blijkt dat de accountant 

inzake dit gerucht over steekpenningen na aanzienlijke aanvullende 

controlewerkzaamheden niet kan bevestigen of het gerucht al dan niet klopt?  
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Vraag 4c 

Stel dat de accountant tot de conclusie komt dat de niet-naleving een invloed van 

materieel belang heeft op de financiële overzichten en dit niet op adequate wijze is 

verwerkt in de jaarrekening. Wat zal dan de consequentie zijn voor de 

controleverklaring? 

 

 

 

Vraag 5 Verslaggeving diverse onderwerpen (23 minuten) 

Volgens de grondslagen voor consolidatie wordt het aandeel van deelnemingen en 

aannemerscombinaties proportioneel geconsolideerd als Van Droo BV tenminste 

evenveel zeggenschap heeft als de andere participanten. 

Vraag 5a 

Leg uit op grond waarvan het Van Droo is toegestaan deze aannemingscombinaties 

en deelnemingen proportioneel te consolideren. Verwijs in het antwoord naar de van 

toepassing zijnde wetgeving (BW 2). 

   

Volgens de toelichting op de liquide middelen heeft een bedrag van € 47 miljoen 

betrekking op proportioneel geconsolideerde aannemingscombinaties en 

deelnemingen. Dit bedrag staat niet ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Vraag 5b 

Leg uit waarom deze liquide middelen niet ter vrije beschikking staan. 

 

In de geconsolideerde winst- en verliesrekening van Van Droo is de brutomarge als 

tussentelling opgenomen. Zowel de afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingen op materiële vaste activa als de afschrijving op goodwill 

maken deel uit van de berekende brutomarge. 

Vraag 5c 

Geef een beschouwing over het feit dat afschrijvingen en waardeverminderingen 

deel uitmaken van de brutomarge. Verwijs in het antwoord naar de van toepassing 

zijnde bepalingen uit Boek 2 Titel 9 BW en uit het Besluit Modellen Jaarrekening. 
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Vraag 6 COSO ICF 2013 Control environment (17 minuten) 

Het COSO Internal Control – Integrated Framework maakt gebruik van vijf onderling 

samenhangende componenten. Een van de componenten betreft de 

beheersomgeving (control environment). Voor de beheersomgeving zijn een vijftal 

uitgangspunten ofwel principes bepaald. Op basis van deze uitgangspunten zijn 

concreet elementen aangegeven die van belang kunnen zijn in een concrete casus 

situatie. 

 

Vraag 6a:    

Beschrijf kort wat het belang is van de control environment in het algemeen voor de 

beheersing binnen een organisatie. 

 

Vraag 6b: 

Beoordeel per principe in welke mate bij Van Droo aandacht is besteed aan de vijf 

principes (zie Bijlage1 van de casus) voor de inrichting van de control environment. 

 

 

 

 

EINDE MIDDAGZITTING 

 

 

 

 


