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Tijdsindicatie in  
minuten per vraag 
vraag 1 15   10 
vraag 2 30   20 
vraag 3 27   18 
vraag 4 38   26 
vraag 5 17   10 
vraag 6 17   12 
vraag 7 6     4 
 150  100 punten* 
 
*Op de landelijke normeringsvergadering kan besloten worden om de geplande 
puntenverdeling te wijzigen om te komen tot een definitieve normering.  



Vraag 1 Initiële cijferanalyse 15 minuten 

Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2017 van Van 
Droo: 
1a de post Netto Omzet zoals opgenomen in de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening; 
 
1b de Materiële vaste activa, zoals opgenomen op de geconsolideerde balans; 
 
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 
o de grootte van de post, 
o de kenmerken van de post en 
o de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 
 
Antwoord (10 punten)  
1a  5 punten 
Grootte 1 pnt 
De netto omzet bedraagt € 1,7 miljard en is de grootste post in de V&W. Daarmee is de 
post van diepgaand belang.  
Kenmerken 2pnt 
De netto-omzet is gedaald van 2.579.269 naar 1.712.935. Dat is met 866.334 ofwel 33 %. 
Dit is een grote daling. (bedragen * € 1.000) 
In de cases is te lezen:  
Een aantal grote baggerprojecten is afgerond in 2017 en nieuwe grote projecten zijn 
nog niet gestart in 2017. Er zijn opdrachten verworven in 2018. 
In de offshore gas en olie activiteiten gaat het niet goed (verwachtingen 2018 zijn 
slecht).  
Dit is in overeenstemming met de dalende omzet. 
Verder wordt onder de omzet begrepen de waarde van de productie in het boekjaar 
vermeerderd met de in dat boekjaar gerealiseerde winst op werken. Deze 
winsttoerekening is gebaseerd op schattingen. Is er niet te veel of te weinig winst 
toegekend? 
(Ook een berekening van de verhouding omzet/kostprijs mag worden gehonoreerd.) 
(1p voor daling 33%, 1p per kenmerk, totaal 2p) 
Controleaspecten 2pnt 
De post omzet wordt gecontroleerd op volledigheid, maar gegeven de fors lagere 
omzet is ook denkbaar dat juistheid als richting wordt gekozen (in verband met 
tendentie). 
Van Droo gebruikt de percentage of completion methode. Nagegaan moet worden of 
de toerekening van resultaten aan de verschillende jaren juist is. 
 
1b 5 punten 
Grootte 1 pnt 
De post MVA bedraagt 60% van het balanstotaal. De post materiële vaste activa is van 
diepgaand belang voor de jaarrekening.  



Kenmerken 2pnt 
De materiële vaste activa zijn gestegen van € 1.613.273 naar € 1.668.523 in  
2017. Dit is een stijging van € 55.250, zijnde 3,4%. De post stijgt ondanks de, naar 
zeggen, tijdelijke daling in omzet.  
Gegeven het teruglopen van de activiteiten op het gebied van offshore gas en olie is 
de vraag of de verschillende onderdelen van de materiële vaste activa niet te hoog zijn 
gewaardeerd. Zijn door onderbezetting geen aanvullende afwaarderingen nodig? Ligt 
de indirecte opbrengstwaarde (contante waarde van de toekomstige kasstroom) niet 
onder de boekwaarde? De activa zijn vrij specifiek en de waarde is afhankelijk van het 
gebruik ervan. Kunnen de beschikbare materiële vaste activa (volledig) ingezet 
worden voor andere activiteiten van Van Droo? 
(1p voor stijging 3,4%, 1p per kenmerk, totaal 2p) 
 
Controleaspecten 2pnt 
De post wordt gecontroleerd op bestaan, waardering, eigendom en presentatie in de 
jaarrekening. 
 
 
 
Vraag 2 Risicoanalyse 30 minuten 
 
2a Noem vier belangrijke (inherente) risico’s die de accountant betrekt bij het opstellen 

van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2017 van Van Droo. 
Maak hiertoe gebruik van de onderdelen 1.4.1 tot en met 1.4.9  uit de casus. 

 
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 bij twee van de onder 2a genoemde risico’s aan of zij significant zijn volgens de 

NV COS 315 paragraaf 28. Uw antwoord moet twee verschillende soorten significante 
risico’s bevatten en u moet motiveren waarom het significante risico’s zijn.  

 
Antwoord (20 punten) 
Andere antwoorden zijn mogelijk mits juist en van toepassing op de casus. 
Voor vraag 2c zijn enkele antwoordmogelijkheden uitgewerkt als voorbeeld. Er zijn 
meer goede antwoorden mogelijk. 



Nr. A:Risico: 2p per goed risico B: IB Maatregelen: 

P: preventief, R: repressief 
2p, 1p per goede 
maatregel 

C: 2p per goed 
risico, mits adequaat 
beargumenteerd. 

 Door studenten in te brengen 
risico’s op merites beoordelen. 

 

Generieke risico’s ten aanzien 
van automatisering leveren 
geen punten op. 

Door studenten in te 
brengen maatregelen op 
merites beoordelen. 
Algemene opmerkingen als 
voldoende functie-
scheiding of goede 
richtlijnen levert nul punten 
op. 

Twee verschillende 
risico’s en 
gemotiveerd.  

1 Er wordt gewerkt met vaste en 
tijdelijke (lokale) medewerkers. 
Door de ingewikkeldheid 
danwel de veelheid van 
belastingregimes uit diverse 
landen  kunnen er problemen 
ontstaan in het traject bruto- 
nettoloon die van invloed zijn 
op de jaarrekeningposten 
m.b.t. personeel. 

Het berekenen van de 
belastingen en premies is 
complex. Zeker als sprake kan 
zijn van lokale wetten en 
omstandigheden.  

Risico: kosten zijn onjuist en 
verplichtingen loonbelasting en 
sociale premies zijn onvolledig, 
of kans op boetes is groot. Als 
kosten onjuist zijn kan dat 
gevolg hebben voor de 
waardering van projecten. 

 

 

 

Preventief 

Richtlijnen en duidelijke 
instructie over de bruto- 
netto-berekening. 

Richtlijnen over het inhuren 
van deskundigheid. Volgen 
van lokale wet- en 
regelgeving. 

Adequaat salarissysteem 
per land ingericht met 
application controls gericht 
op een juiste berekening. 

 

Repressief 

In detail een aantal lonen 
narekenen en controleren 
door de financiële 
administratie. Is de 
berekening juist, zijn de 
juiste 
inhoudingspercentages 
gebruikt, juiste methodiek, 
percentages en methodiek 
in de juiste periode 
toegepast. Dit vooral doen 
kort voor en na wijziging 
van inhoudingspercentages 
en wijziging van methodiek. 

Complex ( Cos 315 c) 

De berekeningen zijn 
complex, omdat de 
wetgeving per land 
ingewikkeld en 
uitgebreid kan zijn. 
Door een onjuiste 
toepassing van 
regels kunnen er 
fouten ontstaan 
waardoor loonkosten 
onjuist zijn of 
verplichtingen 
onvolledig. De 
werkgever is hiervoor 
verantwoordelijk. 

 

Het kan ook fraude 
(Cos 315 a) zijn als 
er bewust voor wordt 
gekozen om niet de 
juiste belasting en 
premies af te dragen. 
Of dat bewust een 
onjuist adres / 
werkland wordt 
opgegeven. 



Testverslagen van de 
loonprogrammatuur 
beoordelen. Wie heeft 
testen uitgevoerd, welke 
testen, aantal testen en de 
testresultaten 

2 Overwerk en toeslagen. 

In de financiële administratie 
worden betalingen voor 
overwerk verantwoord die niet 
worden uitbetaald. Dit geld, 
wat zogenaamd is betaald voor 
overwerk, wordt aan andere 
doelen besteed. 

Risico: kosten onjuist 
verantwoord. 

Als kosten onjuist zijn kan dat 
gevolg hebben voor de 
waardering van projecten. 

Preventief 

Autorisatie toeslagen door 
directie 

Richtlijnen en duidelijke 
instructie over betaling voor 
overwerk en ander 
toeslagen. 

 

Repressief 

In detail een 
verschillenanalyse door 
financiële administratie van 
loonkosten begroot en 
loonkosten betaald 

De gewerkte uren 
aansluiten met de planning 
van de inzet. Detailcontrole 
op juistheid toeslagen 

Fraude 

Doel is om bewust 
een onjuiste 
voorstelling van 
zaken te geven met 
als doel geld te 
kunnen aanwenden 
voor andere 
doeleinden. 

3 Inkoop in vreemde valuta.  

Stel de schuld luidt in dollars 
en op 31 december is de 
schuld niet voldaan. Door 
koersstijging kan de schuld 
onvolledig (crediteuren) zijn en 
het 
bedrijfsresultaatresultaat/activa 
(voorraad) onjuist. 

 

Preventief 

Richtlijnen over het 
hanteren van vreemde 
valutakoersen en op 
jaareinde de verplichtingen 
narekenen met de dan 
geldende juiste koersen. 
Valutaadministratie 
bijhouden 

 

Repressief 

Dollarschulden narekenen 
met de koers per 31 
december. 

 



 

4 Baggeren 

Aangenomen en regie werk. 
Regie uren en materialen 
worden in rekening gebracht bij 
de klant, maar de opbrengst 
wordt niet geboekt. Uren en 
materalen worden verantwoord 
onder aangenomen werk. 

Opbrengst wordt onvolledig 
verantwoord en werken in 
uitvoering zijn mogelijk te hoog 
gewaardeerd. Het ontvangen 
geld wordt niet verantwoord. 

Preventief  

Richtlijnen over het 
registreren van uren en 
materalen per opdracht. 

Richtlijnen over het 
opstellen van 
verschillenanalyse per 
project onderdeel. 

Projectmanager per project. 

 

Repressief  

technische nacalculatie 
door bedrijfsbureau en 
financiële nacalculatie door 
financiële administratie. 
Analyse op verschillen met 
autorisatie van de 
verschillen door directie. 

Fraude 

Geld wordt ten 
onrechte aan de 
onderneming 
onttrokken 

5 Baggeren 

Werken in uitvoering zijn te 
hoog gewaardeerd omdat geen 
rekening is gehouden met 
mogelijke gerealiseerde of nog 
te realiseren verliezen. 

Preventief  

Richtlijnen over het 
registreren van uren en 
materalen per opdracht. 

Richtlijnen over het 
opstellen van 
verschillenanalyse per 
project onderdeel 

 

Repressief  

technische nacalculatie 
door bedrijfsbureau en 
financiële nacalculatie door 
financiële administratie. 
Analyse van verschillen 
met autorisatie van de 
verschillen door directie. 

Na de verschillenanalyse 
moet duidelijk zijn wat de 

Complex 

Van grote projecten 
zal het lastig zijn te 
bepalen wat de 
gemaakte kosten zijn 
en lastig welke 
kosten nog te 
verwachten zijn.  
E.E.A. is afhankelijk 
van het weer, de 
werking van de 
apparatuur, et cetera 



oorzaken zijn van de 
verschillen (bezettings-, 
prijs- en 
efficiencyverschillen). 

6 Het te laat opleveren van 
projecten kan leiden tot boetes. 
Er wordt te laat opgeleverd 
maar de boete wordt niet 
verantwoord. Schulden 
onvolledig. 

of 

Boetes verantwoorden terwijl 
er geen boetes zijn. Kosten 
niet juist. 

Preventief 

Richtlijnen over het 
verantwoorden van boetes.  

Richtlijn over de 
voortgangsbewaking door 
het bedrijfsbureau 

Repressief 

Per project nagaan hoe de 
voortgang is volgens het 
bedrijfsbureau en dit 
toetsen aan de geplande 
opleverdatum volgens het 
contract 

Fraude 

7 Sluiten van contracten 

Risico: In de jaarrekening 
blijken niet de niet uit de 
balans blijkende verplichtingen 

Preventief 

Richtlijnen opstellen over 
het vastleggen en controle 
van afgesloten contracten.  

Functiescheiding: 
beschikkend afsluiten van 
het contract, registeren, na 
controle vastleggen van het 
contract 

Repressief 

Bestaanscontrole 

Na balansdatum op basis 
van activiteiten en/of 
betalingen nagaan of van 
deze activiteiten contracten 
zijn en of deze contracten 
juist (volgens richtlijnen) 
zijn verantwoord.  

Nagaan of richtlijnen 
worden nageleefd inzake 
het aangaan van 
contracten en het 

Fraude of complex 

Fraude omdat het 
bedrijf niet kenbaar 
wil maken de niet uit 
de balans blijkende 
verplichtingen. 

 

 

Complex; grote 
organisatie met vele 
medewerkers die 
contracten kunnen 
sluiten. Door een 
omissie zijn bepaalde 
contracten niet 
geregistreerd. 



registreren van de 
contracten. Betreft onder 
andere wat moet er 
allemaal uitgezocht worden 
voordat een contract kan 
worden geautoriseerd en 
wie contracten autoriseren. 

8 Waardering materiële vaste 
activa zoals schepen 

Risico: Deze kunnen te hoog 
zijn gewaardeerd. Zeker in 
relatie tot de 
omzetverwachtingen die voor 
50% zijn gedaald. Is de vraag 
zijn deze niet te hoog 
gewaardeerd. Is er rekening 
gehouden met 
waardeverminderingen als 
gevolg van veranderende te 
verwachten economische 
levensduur? 

Preventief 

Richtlijnen over het 
waarderen van activa. 
Bepalen van de indirecte 
opbrengstwaarde en deze 
vergelijken met de 
boekwaarde. 

 

Repressief 

In detail van een aantal 
activa narekenen van de 
boekwaarde. 

Economische 
omstandigheden 

Cos 315 b )of  

Subjectiviteit (Cos 
315 e) 

Door de 
economische 
omstandigheden lukt 
het niet om projecten 
te verwerven. Door 
een gebrek van 
projecten kunnen de 
schepen en andere 
vaste activa niet 
worden ingezet. Deze 
onderbezetting zal 
consequenties 
hebben voor de 
waardering. 
Opbrengstwaarde of 
lagere directe 
opbrengstwaarde? 

9 Project office: risico dat risico’s 
van projecten niet juist zijn 
ingeschat waardoor financiële 
tegenvallers kunnen ontstaan 
is een business risk. Als een 
project wordt uitgevoerd en de 
uitvoeringskosten zijn 
aanzienlijk hoger dan begroot 
kan dit gevolgen hebben voor 
de waardering van een project 
en mogelijk moet een 
voorziening worden 
opgenomen omdat risico’s niet 
juist zijn ingeschat. Het risico is 

Preventief 

Richtlijn over het bepalen 
van de financiële risico’s. 
Richtlijnen over scholing en 
inschakelen van 
deskundigen 

Repressief 

Regelmatig nagaan of de 
risicoschatting per project 
nog klopt. 

 



 
Vraag 3 Eigen Vermogen (27 minuten) 
 

In de geconsolideerde balans is een tussentelling opgenomen van het langdurig beschikbare 
vermogen. Het langdurig beschikbare vermogen bestaat uit het eigen vermogen, 
voorzieningen en langlopende schulden. 

dat de voorzieningen voor 
tegenvallers ontoereikend zijn. 

10 Waardering installaties en 
ruimtes op locaties: wat na 
afloop van het project? Hoe 
zijn deze installaties dan 
gewaardeerd? Het risico is dat 
deze te hoog zijn 
gewaardeerd. 

Preventief 

Er zullen richtlijnen zijn 
voor als locaties / 
installaties niet meer 
worden gebruikt. Moeten 
deze installaties en ruimtes 
worden bewaard en worden 
opgeslagen of moeten deze 
worden verkocht? 

In de begroting zullen 
bedragen zijn bepaald van 
de opbrengst van 
installaties en ruimtes als 
projecten zijn afgerond. 

Repressief 

Per project nagaan of de 
richtlijnen worden 
nageleefd. Als het is 
opgeslagen hoe is dan de 
waardering? Is dit 
overeenkomstig de 
richtlijnen ofwel 
waarderingsgrondslagen? 
Als het is verkocht dan 
bepalen van de 
verkoopopbrengst van de 
locatie en/of installaties. Dit 
aansluiten met contracten, 
bankontvangsten 
richtlijnen, marktprijzen, 
taxaties. 

Economische 
omstandigheden 

of  

subjectiviteit 

(Cos 315 e) 

Als een project is 
beëindigd zullen er 
installaties en ruimtes 
zijn die niet meer 
gebruikt worden. 
Denkbaar is dat om 
moverende 
redeneren de ruimtes 
worden bewaard op 
locatie voor mogelijke 
vervolgopdrachten. 
Hoe worden deze 
ruimtes dan 
gewaardeerd? Er 
zullen 
waarderingsrichtlijnen 
moeten zijn maar het 
blijft subjectief de 
waardebepaling van 
de ruimtes. 

 Overige ter beoordeling 
corrector, mits casusspecifiek 

  



Vraag 3a 
Is het volgens de van toepassing zijnde regels voor verslaggeving toegestaan om in de 
geconsolideerde balans een dergelijke tussentelling op te nemen? Onderbouw het antwoord 
door een verwijzing naar die verslaggevingsregels. 

Antwoord (2p) 
Volgens het Besluit Modellen Jaarrekening, art. 5 lid 3 mogen de uitkomsten van 
tussentellingen worden ingevoegd en benoemd (2p). 

 

Vraag 3b 
Geef een berekening van het vrij uitkeerbare deel van het eigen vermogen ultimo boekjaar 
2017 (balanstest). Daarbij hoeft niet te worden beoordeeld of de liquiditeitspositie van Van 
Droo wel voldoende is om een dergelijke uitkering mogelijk te maken (uitkeringstest). 

Antwoord (5p) 
Voor een BV geldt dat zij geen minimumkapitaal hoeft aan te houden. Daarom zijn 
uitkeringen toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en 
statutaire reserves. Omdat de wettelijke reserves bij Van Droo in totaal negatief zijn, is het 
gehele bedrag van het eigen vermogen ad € 904.888.000 voor de balanstest aan te merken 
als vrij uitkeerbaar (5p, 1p per post van het EV). 

 

In het boekjaar 2017 is een bedrag van € 79 miljoen aan dividend uitgekeerd. Dit bedrag is 
fors in relatie tot het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2017. Per saldo is er in 
2017 nauwelijks sprake van een toename van het eigen vermogen. Ook over het boekjaar 
2016 was er sprake van een fors dividend. 

Vraag 3c 
Geef een uit de casus blijkende mogelijke reden voor Van Droo om dergelijke forse 
bedragen aan winst uit te keren. 

Antwoord (4p voor één van onderstaande antwoorden) 
In de toelichting op de langlopende schulden is aangegeven dat ruimschoots wordt voldaan 
aan de voor de kredietfaciliteiten afgesproken financieringsvoorwaarden. Het is mogelijk dat 
de aandeelhouders voor de beschikbare middelen betere bestedingsmogelijkheden zien dan 
het aflossen op schulden van Van Droo; of 

In onderdeel 1.2 van de casus is aangegeven dat aandeelhouders alleen dan risicodragend 
vermogen ter beschikking stellen als voldoende dividend wordt uitgekeerd; of 

In onderdeel 1.2 van de casus is aangegeven dat de Executive Board als doel heeft gesteld 
een jaarlijks stijgend dividend uit te keren. 

 

De dividenduitkering in 2017 heeft geleid tot een lagere solvabiliteit. 

Vraag 3d 
Geef een berekening van de solvabiliteit ultimo 2017, uitgedrukt als percentage eigen 



vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Geef ook een berekening hoe de 
solvabiliteit zou zijn geweest als de dividenduitkering niet had plaatsgevonden. 

Antwoord (3p) 
De bestaande solvabiliteit ultimo 2017 is 904.888 / 2.721.145 * 100% = 33,3% (1p) 
Zonder dividend zou dit zijn geweest (904.888 + 79.140) / (2.721.145 + 79.140) * 100% = 
35,1% (2p, goed of fout). 

 

Van Droo neemt in de toelichting op het geconsolideerde eigen vermogen altijd een overzicht 
op van het totaalresultaat. Deze toelichting ontbreekt nog in de concept-jaarrekening. 

Vraag 3e 
Geef een berekening van het totaalresultaat van Van Droo over het boekjaar 2017. 

Antwoord (* € 1.000) (4p) 
Geconsolideerd resultaat na belastingen (2p)  90.196 
Omrekeningsverschillen en overige  
mutaties buitenlandse deelnemingen (2p)  -7.826 
  82.370 

Voor toegevoegde regels per regel (-1p) 
Voor het ontbreken van de totaaltelling, dus geen antwoord op de vraag (-1p) 

 

Vraag 4 Investeringsproces 38 minuten 

Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging (AO/IB) van het investeringsproces in het 
nieuwe schip, de NBAC in 2016. Doe dit door de volgende onderdelen uit te werken:  

4a  De managementinformatie die wordt verstrekt gedurende de verschillende fases van 
het investeringsproces. Noem vier belangrijke informatie-elementen die in de 
managementinformatie moeten zijn opgenomen. 

4b De preventieve maatregelen van interne controle: 

 Begroting van de investering in het nieuwe schip 
 Controle-technische functiescheiding 

 
4c De procesbeschrijving van de investeringen voor het schip NBAC. Geef hierbij 

expliciet aan de functionaris, de gegevens en het bestand dat gemuteerd wordt. 
Besteed aandacht aan de volgende fasen: 
1. Bepalen van de technische eisen en besluit tot uitvoering 
2. Leveranciersselectie 
3. Uitvoering van investeringsproject zoals beschreven in de casus 
4. Opleveren en testen. 

 
4d Noem zes repressieve maatregelen van interne controle die noodzakelijk zijn ter 

controle van het investeringsproces in het schip de NBAC. 



 
4e De mogelijkheden die er zijn om: 

- te voorkomen dat de in het ERP systeem ingevoerde gegevens 
ongeautoriseerd worden gewijzigd  

- vast te stellen wie deze ingevoerde gegevens op een later tijdstip toch heeft 
gewijzigd. 
  

Antwoorden (26 punten) 

4a (4p, Per genoemd item 1 punt toekennen. Alleen een opsomming van gegevens niet 
honoreren. Operationele informatie niet honoreren.)  

De benodigde management informatie 

o Informatie over de prijs en technische gegevens in de uitgebrachte offertes door 
mogelijke leveranciers  

o Verwachte besparingen en verwachte uitgaven van het investeringsproject 
o De risico’s rond het project 
o De werkelijke uitgaven per fase van het project in relatie tot begroot 
o De doorlooptijd van het investeringsproject in relatie tot de planning 
o De uitslagen van het testen van deelcomponenten/per fase 
o De uitslagen van het testen in relatie met termijnbetalingen.  

 
4b (4p) De preventieve maatregelen van interne controle 

 Begroting  (2p): 
 
De investeringsbegroting wordt door engineering opgesteld aan de hand van de 
business case en bevat de verwachte (begrote) uitgaven die nodig zijn per bouwfase 
van het schip. De begrote uitgaven per bouwfase zijn de norm waar de werkelijke 
uitgaven mee worden vergeleken. 
De investeringsbegroting is onderdeel van de begrotingscyclus van Van Droo en is 
onderwerp van executive boardvergaderingen en wordt door de Executive Board 
geautoriseerd. De begroting wordt mede opgesteld aan de hand van de technische 
(functionele) eisen rekening houdend met de vereiste oplevertermijn.  

 
Controletechnische functiescheiding (1 of 2 goede functies genoemd 1p, 3 of meer 
goede functies 2p): 
• Executive board (beschikkend)  definitieve keuze ten aanzien van de 

leveranciers van de onderdelen van het schip; de wijze van financiering en te 
stellen zekerheden; 

• Inkoop stelt de inkoopcontracten op overeenkomstig de richtlijnen en besluiten 
van de executive board; 

• Finance & control (registrerend en controlerend)  legt vast de begroting per 
fase, gaat na of richtlijnen worden nageleefd over de te volgen procedures en 
autorisaties. Legt vast de verplichtingen die worden aangegaan; 
Analyseert verschillen tussen begroot per bouwfase en werkelijke uitgaven en 
rapporteert hierover aan de executive board; 

• Bedrijfsbureau en engineering (intern beschikkend)  technische eisen 
formuleren; 
testen van de fases die zijn opgeleverduitvoerend; 



bewaakt de voortgang van het nieuwbouwproject en rapporteert hierover aan de 
executive board; 

• Directeur financiën beschikkend ten aanzien van betalen overeenkomstig het 
contract na goedkeuring opgeleverde elementen van het schip; 

• Projectleider  Intern beschikkend ten aanzien van inzet personeel van Van Droo 
en afroepen diensten van geselecteerde en gecontracteerde leveranciers. 
Verder is de projectleider Uitvoerend: is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het investeringsproject en zal uren inzet personeel en benodigdheden vastleggen 
in uitvoeringsbestanden\projectbestanden. 

 
4c (8p; per onderdeel max. 1p als de functionaris niet is genoemd.)  
Procesbeschrijving en de vastleggingen van gegevens in bestanden 

1 Bepalen technische eisen en besluit tot uitvoering (2p) 
 
In overleg tussen de directie offshore windpark, projectleiders en bedrijfsbureau en 
engineering worden de technische eisen bepaald. De executive board neemt 
unaniem het besluit tot uitvoering van het project na beoordelen van de door 
bedrijfsbureau opgestelde investeringscalculatie per bouwfase van de NBAC die 
mede door project office op risico’s is beoordeeld.  
Een medewerker van het bedrijfsbureau voert de volgende gegevens in het 
projectbestand in: 
 

• Projectcode 
• Projectplanning per fase 
• Toegestane kosten per fase 
• Technische eisen per fase 
• Goedkeuring project office 

 
2 Leveranciersselectie (2p): 

Het hoofd inkoop vraagt na het raadplegen van het leveranciersbestand op basis van 
de geautoriseerde investeringsbegroting en de vastgestelde technische eisen offertes 
aan bij mogelijke leveranciers gedurende de verschillende fasen. De gegevens 
worden door het inkoopsecretariaat in het offerteaanvraagbestand 
(statuscodewijziging) vastgelegd. 

Medewerker inkoop legt de gegevens van het door hoofd inkoop ondertekende 
(overeenkomstig de richtlijnen van Executive Board) inkoopcontract vast in het 
contractenbestand:  

• contractnummer 
• leverancierscode, levertermijn  
• contractprijs  
• technische eisen  
• garantietermijn 

 
3 Uitvoering van investeringsproject zoals beschreven in de casus (2p) 
Medewerkers financiën en control leggen de gegevens van de goedgekeurde 
facturen van de leveranciers vast in het projectbestand per fase. 



Interne medewerkers van Van Droo leggen per fase hun gemaakte uren en kosten 
vast in het projectbestand na autorisatie door de projectleider. 
De projectleider meldt steeds in het projectbestand de afronding van een fase. 
 
4 Opleveren en testen (2 p) 
 
Na afronding van een fase door de projectleider vraagt het bedrijfsbureau externe 
instanties om testen. De gegevens staan op testverslagen die door de afdeling 
financiën en control in het projectbestand worden vastgelegd. (1p) 

De gegevens van het goedgekeurde schip uit het projectbestand (kosten, levensduur, 
technische eisen) worden door de administratie in het materiële vaste activabestand 
opgenomen na gereedmelding en goedkeuring van het schip. (1p) 

 

4d Zes repressieve maatregelen van interne controle 

 (6 punten voor dit onderdeel, 1 punt per genoemde relevante controle) 

Ten behoeve van de beoordeling van de investering zullen de volgende maatregelen worden 
getroffen: 
 

• Hoofd F&C stemt af of de bestellingen voor het investeringsproject overeenkomen 
met het investeringscontract, de opboeking van het projectbestand en de 
opboeking van de investeringscrediteuren 

• Hoofd F&C stemt voor de bestede uren van de medewerkers af of de uren 
volgens het projectbestand overeenkomen met de shop time plus de indirecte 
uren 

• Hoofd F&C stemt af of de afboeking van het projectbestand overeenkomt met de 
geteste activa volgens testverslagen 

• Hoofd F&C stemt af testuitslagen met de opgeleverde bouwfasen 
• Hoofd F&C controleert betaling van de termijnen conform contract met leverancier 

van het schip na akkoord van de testuitslagen door de testafdeling en senior 
projectmanager (kan ook door vbc opgebouwd in de IT applicaties) 

• Hoofd F&C controleert of betaling van termijnfaktuur door directeur financiën 
overeenkomt met het contractenregister en afboeking crediteurenbestand = 
afboeking liquide middelen  

• De directie zal dienen vast te stellen dat het schip conform de technische eisen 
aan de hand van de bestuurs-notulen en de project- en testverslagen is 
opgeleverd 

• Opboeking investeringscrediteuren is boeking materiële vaste activa (vbc 
opgebouwd in de IT applicaties) 

• Waarneming ter plaatse. Schip aansluiten met tekeningen van het schip en 
oplevering, letten op fase van gereedheid 

• Nacalculatie en verschillenanalyse per fase per investeringsproject 
• Ook andere verbandscontroles mogen worden gehonoreerd, mits relevant 

 



4e Voorkomen dat juist ingevoerde gegevens in de bestanden van het ERP 
systeem ongeautoriseerd worden gewijzigd en vaststellen wie deze ingevoerde 
gegevens op een later tijdstip toch heeft gewijzigd: 
 
 1. (2 punten) 
 
- Logische toegangsbeveiliging: username en passwords geven rechten tot 

bestanden en applicaties op basis van een door de directie goedgekeurde 
competentiematrix conform de geldende functiescheiding  
of 

- Controletotalen bijhouden in bestanden 
 
2. (2 punten) 
- Er is een logfile zodat je altijd kan zien welke applicaties wanneer hebben 

gedraaid en dat je altijd kan zien wie welke applicaties wanneer heeft gebruikt. 
Geldt ook voor raadplegen en mutatie van bestanden. 

 

Vraag 5 Controle aantekening 1 (17 minuten) 

Uit de controle van de jaarrekening 2017 van Van Droo is de volgende aantekening 
gekomen (zie casus deel 2):  

Bij de recent afgeronde jaarrekeningcontrole zijn de volgende zaken naar boven gekomen 
die nog besproken moeten worden met de directie van Van Droo. 

1 Een stagiaire HBO Accountancy van PEYW, die meewerkt in het controleteam heeft 
vastgesteld dat Van Droo een zeer grote vordering heeft op een Arabische 
organisatie. De vordering staat 7 maanden uit. De betaaltermijn volgens het contract 
is 2 maanden. De stagiaire vraagt zich af of wel betaald gaat worden vanwege de 
lage olieprijs en de slechte financiële situatie van deze organisatie. 

 

De verantwoordelijk accountant, Jaap Scholten RA, heeft dit punt besproken met de 
executive board. De board bevestigt dat de Arabische Organisatie gaat betalen. Omdat dit 
telefonisch is toegezegd door een vertegenwoordiger van deze organisatie. 

De accountant, Jaap Scholten RA, deelt mee dat dit onvoldoende is en dat hij nog 
aanvullende controles wil uitvoeren.  

Vraag 5a  

Beschrijf kort drie mogelijke controles/acties die de accountant zal moeten uitvoeren om 
deze debiteurenpost te controleren. 

Antwoord 5a (3 punten, 1 punt per onderdeel, bij twee goede onderdelen 3p 
toekennen) 

Ontstaanscontrole: De accountant zal vragen naar het door partijen overeengekomen en 
goedgekeurde contract. Hierin liggen vast de afspraken tussen Van Droo en de Arabische 
organisatie. Hieruit zal blijken de rechten en verplichtingen van de betrokkenen. Dit contract 



geeft aan de betalingsvoorwaarden en wat partijen afgesproken hebben over de 
betalingsverplichting. Wanneer ontstaat deze verplichting en wanneer moet er betaald 
worden. Mogelijk is er ook afgesproken wat te doen als er te laat wordt betaald. 

Saldobevestiging vragen: COS 505. De accountant zal toestemming vragen aan het 
management van Van Droo voor het verzoeken van een (positieve) bevestiging van de 
Arabische organisatie. De Arabische organisatie wordt verzocht rechtstreeks aan de 
accountant te reageren en aan te geven of zij al dan niet instemt met het genoemde te 
vorderen bedrag. 

Opleveringsverslag van het project met goedkeuring opdrachtgever. Na afronden van het 
project of deel er van dat Van Droo heeft gerealiseerd zal de klant getekend hebben voor de 
oplevering. Uit dit verslag zal blijken in hoeverre het project is gerealiseerd en of de 
Arabische organisatie akkoord is met de oplevering. 

Notulen vergadering van de executive board over dit project, inclusief eventuele besluiten 
over de inbaarheid en de te nemen vervolgstappen. 

Bevestigingsbrief van executive board en mogelijk raad van commissarissen. COS 580 In 
deze brief wordt gevraagd of zij bevestigen dat zij van mening zijn dat zij hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het opstellen van de financiële overzichten en de 
volledigheid van de verstrekte informatie aan de accountant zijn nagekomen. Een onderdeel 
hiervan is de vordering op de Arabische organisatie; is alle verstrekte informatie hierover juist 
en volledig? 

Beoordelen intern dossier, waaronder een door Van Droo uitgevoerd 
kredietwaardigheidsonderzoek en gevoerde correspondentie. 

Vraag 5b 

Uit het nader onderzoek blijkt, volgens Jaap Scholten RA, dat de kans groter is dan 50% dat 
er niet betaald gaat worden. Het management van Van Droo is het daar niet mee eens en 
weigert de waardering van de post debiteuren aan te passen.  
Gevraagd: Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze handelswijze van de executive board 
voor de door de accountant af te geven controleverklaring? 
 

Antwoord 5b 
De kans dat niet betaald wordt is groter dan 50%. De vordering moet dus worden 
afgewaardeerd. Van Droo doet dit niet dus ontstaat een afwijking in de jaarrekening en geeft 
de accountant een verklaring met beperking af als te vorderen bedrag materieel is. Is te 
vorderen bedrag van diepgaande invloed dan wordt een afkeurende verklaring verstrekt. 
Alhoewel het om een zeer grote vordering gaat kan een student ook beargumenteren dat de 
afwijking niet materieel is, dan uiteraard geen gevolgen voor de af te geven 
controleverklaring (3 punten) 
 
Vraag 5c 

Het hoofdkantoor van de Arabische organisatie van vraag 5a blijkt om fiscale redenen in 
Nederland gevestigd te zijn en wordt gecontroleerd door een Nederlandse 
accountantsorganisatie.  



Jaap Scholten RA kent uit zijn studietijd Thijs de Vrede RA die nu de verantwoordelijke 
accountant is van de Arabische organisatie. Jaap en Thijs hebben jaren lang samen 
gestudeerd. Na hun studie zijn ze bij verschillende accountantsorganisaties gaan werken. 
Jaap besluit zijn studievriend Thijs te bellen om te vragen hoe het zit met de vordering van 
Van Droo op de Arabische organisatie en hoe de schuld wordt verwerkt in de jaarrekening 
van de Arabische organisatie. 
 
Gevraagd; 
 
Geef een beschouwing van het boven beschreven idee van Jaap Scholten om meer 
informatie te verkrijgen over deze vordering op basis van de VGBA. Benoem relevante 
artikelen. 
 
Antwoord 5c  
Jaap Scholten handelt niet professioneel. Hij hoort zijn vriend niet te vragen om informatie, 
zie VGBA artikel 4. (2 punten) Een student kan ook redeneren dat dit niet integer is, dit ook 
goed rekenen. 
Ook moet Jaap weten dat informatie die verkregen wordt vertrouwelijk moet worden 
behandeld en is bestemd voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt zie VGBA artikel 
16. Enige informatie uitwisseling tussen Jaap en Thijs mag niet volgens de VGBA, tenzij de 
Arabische organisatie en Van Droo hier schriftelijk in toe stemmen. VGBA artikel 16 d. (2 
punten) 
Ook het ingaan op bedreigingen mag worden gehonoreerd, mits met verwijzing naar de 
VGBA. (2p; totaal max. 4p) 
 
Vraag 6 Belastingen (17 minuten) 
 

In de toelichting op de post belastingen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening heeft 
Van Droo in percentages de aansluiting opgenomen tussen het gewogen gemiddelde 
nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk. 

Vraag 6a 
Geef een controleberekening van de effectieve belastingdruk. 

Antwoord (3p) 
Resultaat voor belastingen  115.214 
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen  3.982 
  119.196 

De belastingdruk is 29.000 / 119.196 * 100% =   24,3% (3p, goed of fout) 

 

Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving kan het aansluitingsoverzicht zoals dat is 
opgenomen in de toelichting behalve in percentages ook worden opgenomen in bedragen. 

Vraag 6b 
Geef voor Van Droo het bedoelde aansluitingsoverzicht over het boekjaar 2017 in bedragen, 
afgerond op € 0,1 miljoen. 



Antwoord (* € 1.000.000) (6p) 
Gewogen gemiddelde nominale belastingen 16,1% van 119,196  19,2 

Belastingeffect van: 
Gebruikmaking van niet-gewaardeerde verliescompensaties, 
  -6,7% van 119,196  -8,0 
Niet gewaardeerde toekomstige verliescompensaties, 8,6% van 119,196  10,3 
Resultaten vrij van belasting en niet aftrekbare kosten, 4,1% van 119,196  4,9 
Afschrijving goodwill, 2,2% van 119,196  2,6 
Belastinglast  29,0 

(Per correct bedrag 1p, let op dwf vraag 6a) 

 

Van Droo heeft in de toelichting aangegeven dat ultimo 2017 een bedrag van € 73 miljoen 
aan fiscale verliezen niet is gewaardeerd. 

Vraag 6c 
Geef aan op grond waarvan Van Droo kan hebben besloten deze fiscale verliezen niet te 
waarderen. De omvang van de fiscale verliezen ad € 73 miljoen is immers minder dan het 
resultaat voor belastingen over 2017 ad € 115 miljoen. 

Antwoord (3p) 
Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een actieve belastinglatentie 
opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal 
zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd (RJ 271.311) (2p). Het is niet op 
voorhand duidelijk dat er bij alle geconsolideerde deelnemingen (buiten een fiscale eenheid) 
met fiscale verliezen ook sprake is van voldoende winstverwachting. Als bij een deelneming 
sprake is van fiscale verliezen terwijl er bij die deelneming onvoldoende fiscale winst wordt 
verwacht, is dat aanleiding om deze fiscale verliezen niet te waarderen (1p). 

 

Vraag 7 Divers Toelichting jaarrekening (6 minuten) 

In de toelichting op de immateriële vaste activa heeft Van Droo een uiteenzetting gegeven 
over de overname van windactiviteiten van Bilfinger GmbH. 

Vraag 7 
Leg uit waarom Van Droo deze toelichting heeft opgenomen bij de immateriële vaste 
activa. 

Antwoord (4p) 
De verkrijgingsprijs is gelijk aan de reële waarde van de identificeerbare activa en 
verplichtingen. Daarom wordt geen bedrag toegerekend aan goodwill. De toelichting heeft 
dus als doel uit te leggen waarom geen investering in goodwill is verantwoord. (Hierdoor 
wordt voldaan aan het inzichtsvereiste conform artikel 2:362 lid 1 BW.) 
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o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 
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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.  



 
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. 

Antwoord (* € 1.000) (8p) 
Deze vraag kan met de gegevens in de casus niet worden beantwoord. Besloten is alle 
studenten 8p toe te kennen voor deze vraag. 

 

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%. 

Antwoord (4p) 
In de eerste fasen van een onderhanden project is het mogelijk dat het resultaat van het 
onderhanden project niet altijd op betrouwbare wijze kan worden ingeschat (2p). Meestal is 
het wel waarschijnlijk dat de onderneming de gemaakte projectkosten kan realiseren door 
deze te verhalen op de opdrachtgever. Volgens RJ 221.315 (RJ 221.314 ook goed rekenen) 
(2p) mag in dat geval geen winst worden toegerekend. Kennelijk is Van Droo van mening dat 
voor een project waarvan de voortgang minder is dan 35% het resultaat niet op betrouwbare 
wijze kan worden geschat, dus het is toegestaan. 

 

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. 

Antwoord (4p) 
Aanbevolen wordt een onderhanden project in de balans te presenteren als een gesaldeerde 
post van de per project gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst, verminderd met 



verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen (RJ 221.409). Indien het saldo van een 
onderhanden project een debetstand vertoont, presenteert Van Droo het nettobedrag als een 
actief, in een afzonderlijke balanspost tussen de voorraden en de vorderingen (1p). Ingeval 
van een creditstand verantwoordt Van Droo het nettobedrag als een schuld (1p). Oftewel: 
Werken met een debetsaldo onder de activa, werken met een creditsaldo onder de passiva. 

Bij Van Droo zou dit leiden tot de volgende posten in de geconsolideerde balans per 31 
december 2017 (* € 1.000): 
Werken in uitvoering (actiefpost, 979.000 – 907.000) 72.000 (1p) 
Werken in uitvoering (schuld, 413.930 + 72.000) 485.930 (1p) 

De gegevens in de casus kunnen ook anders gelezen worden, in dat geval wordt het 
antwoord: 

Werken in uitvoering (actiefpost) 979.000 (1p) 
Werken in uitvoering (schuld, 413.930 + 979.000) 1.392.930 (1p) 

 

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. 

Antwoord (2p) 
De bestaande solvabiliteit ultimo 2017 is 904.888 / 2.721.145 * 100% = 33,3% 
Met inachtneming van de hiervoor bedoelde voorkeursmethode zou dit zijn geweest 904.888 
/ (2.721.145 + 72.000) * 100% = 32,4% (2p). Bij het antwoordalternatief van vraag 1c wordt 
dit: 904.888 / (2.721.145 + 979.000) * 100% = 24,5% 

 

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. 

 

Antwoord (20 punten) 
 
Doelstellingen (2 voor 2 punten)  
P.M.: het antwoord is gebaseerd op NV-COS 315A al. 129a 
- Voorkomen en nauwkeurigheid van de uurlonen en toeslagen  
- Volledigheid van de uren.  
- Bestaan, nauwkeurigheid en volledigheid van de met lonen verband houdende 

schulden.  
- Presentatie en toelichting. 
 
Risico (2 voor 2 punten) 
- Het traject van bruto naar netto salaris is complex. Door fouten zijn de kosten te 
hoog en de schulden vanwege loonbelasting en sociale premies onvolledig 
verantwoord 
- Te veel kosten verantwoorden voor tijdelijke werknemers door langer kosten te 
verantwoorden dan in dienst 
- Voor overwerk wordt een extra vergoeding betaald. Risico is dat geen overwerk 
wordt verricht maar wel als zodanig wordt verantwoord.  
- Te veel kosten verantwoorden door lonen te betalen aan niet bestaande 
werknemers. 
 
Organisatiebeoordeling 
(2 punten) Functiescheiding:  
- bepalen van de arbeidsvoorwaarden door directie  
- sluiten van de contracten door personeelszaken 
- vaststellen aanwezigheid door afdelingschef / projectleider 
- afdelingschef/projectleider autoriseert de ingevoerde uren 
- loonadministratie doet bruto-netto berekening (subadministratie van financiën 

en control) 
- financiën en control controleert berekeningen en legt verbanden (job-shop-

paid time)  
- directie autoriseert betalingen aan medewerkers en belastingdienst nadat hij 

vastgesteld dat het klopt 
- financiën en control controleert aansluiting totaal brutoloon van personeel in 

vaste dienst volgens standenbestand en totaal brutobasisloon volgens 
loonadministratie 

- financiën en control stelt op testbasis de fysieke aanwezigheid personeel vast 
 
(2 punten, 1p per goede richtlijn) Richtlijnen voor: 
- uurlonen per functie en medewerker  
- toeslagen 
- vastleggen aanwezigheid (shoptime) 
- vastleggen van de tijd die is besteed aan opdrachten (jobtime) 
- vastleggen afwezigheid vanwege vakantie en ziekte 



- richtlijnen voor personeelszaken over het sluiten en ontbinden van 
arbeidscontracten 

- richtlijnen voor personeelszaken over vastleggen arbeidscontracten in 
personeelsadministratie. 

 
(2 punten) General controls: 
- toegang-controles, back up, recovery, log files, contingency, change 

management  
 

(2 punten) Applicationcontrols: 
- verplichte invoervelden (uren, medewerkersnummer, projectnummer) met 

bestaanbaarheid en redelijkheidscontroles 
- Controle of de medewerker wel gekoppeld is aan het project  
- Aanwezigheid van geprogrammeerde verbandscontroles (zie bij 

detailcontroles) 
 
Cijferbeoordeling (2 punten voor 2 goede CBO’s; als de inleidende zin 
ontbreekt max. 1p) 
Cijfers voor de cijferbeoordeling aansluiten met de financiële administratie. 
De accountant beoordeelt: 
- Gemiddelde loonkosten per uur per functie ten opzichte van begroot 
- Kosten van tijdelijke krachten per project ten opzichte van de lopende 

projecten in Nederland 
- Tijdelijk ten opzichte van vast personeel per project 

 

Overige controlewerkzaamheden (6 punten)  
Detailcontroles: 
 (1 punt per goede detailcontrole maximaal 4) 
- Deelwaarneming: een aantal lonen narekenen van bruto naar netto. Nagaan 

of netto klopt, is de berekeningsmethodiek juist en zijn en de inhoudingen juist 
berekend met de juiste percentages. 

- Nagaan of de vergoedingen en toeslagen juist zijn bij overwerk. Van een 
aantal betalingen controleren of er terecht betaald is voor overwerk. Is er 
overwerk verricht? Dit zal blijken uit het uitvoeringsbestand dat is 
geautoriseerd door de projectleider. Contole of het tarief dat gebruikt is 
overeen komt met het arbeidscontract. 

- Juistheid uurlonen vaststellen, volgens richtlijnen/cao/contracten 
- Juistheid bankrekeningen waarop lonen worden gestort, aansluiten met het 

arbeidscontract 
- Nagaan of er niet meerdere malen voor dezelfde persoon loon wordt 

uitbetaald  
- Controleren of er geen lonen worden uitbetaald aan niet bestaande 

werknemers door aansluiting met de (tijdelijke) arbeidscontracten en van een 
aantal werknemers de fysieke aanwezigheid vast te stellen. 

 
(2 punten voor 2 verbanden of voor 1 verband met geschikte test door de acc.) 
De accountant test de volgende geprogrammeerde verbanden  



- Bruto loonkosten = bruto basisloon plus toeslagen (vbc in applicatie) 
- Totale loonkosten = nettoloon+ premies sociale lasten + loonbelasting + 

pensioenpremies (vbc in applicatie)  
- Ook andere VBC’s mogelijk. 
door aanwezigheid aan de hand van de systeemdocumtentatie, vaststellen van 
aansluiting en afwerking van verschillen door Financiën en control. 

  



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. 
 

Gevraagd: 

3a Wat is de typologie van een offshore 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. 

3b  Welke informatiebehoeften zal de Executive Board hebben ten aanzien van de 
hoofdactiviteit Offshore windparken? Noem 4 belangrijke informatie-items. 

 
3c Geef aan welke functiescheiding noodzakelijk is voor een betrouwbare 

informatieverzorging rondom de offshore windmolenprojecten. 
 
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: 
- het ontwerp 
- de risico-inschatting  
- bepalen voorcalculatie 
- planning van het project 
- uitvoering van het project 
- oplevering van het project 
- financiële nacalculatie. 

 

3e De repressieve maatregelen van interne controle: 

- Verbandscontroles (3 noemen) 
- Waarneming ter plaatse. 

 
Antwoordindicatie (21 punten) 
 
3a     
De typologie is stukproductie, de projecten hebben allemaal veel unieke kenmerken. (1 
punt) 
Aanknopingspunten (2 punten):  
 -  betrouwbare contractadministratie 

- projectadministratie  
- goederenbeweging; de molens worden ingekocht bij een Duitse leverancier 
- voor- en nacalculatie per project 

 
 



3b   
Informatiebehoeften van de Executive Board ten aanzien van de hoofdactiviteit Offshore 
windparken (4 punten)   

- Afgesloten contracten ten opzichte van de lopende onderhandelingen  
- Offerte resultaten per afgesloten contract 
- Projectresultaten per fase 
- Voortgang van de individuele projecten per fase ten opzichte van de planning 
- Gefactureerde termijnen ten opzichte van de voortgang van de projecten 
- Veiligheidsincidenten tijdens de uitvoering 

 
Per genoemd item 1 punt waarbij van belang is dat het om strategische- en/of 
managementinformatie (voor de Executive board) gaat en niet om operationele informatie. 
Een opsomming van gegevens niet honoreren. 
 
3c  
Functiescheiding (3 punten, 6 x 0,5 punt, geen halve punten p de scorelijst!):  

- Executive board is beschikkend omdat zij de contracten autoriseren, richtlijnen 
vaststellen 

- Senior project uitvoerders zijn uitvoerend en beschikkend binnen de richtlijnen 
- Bedrijfsbureau en engineering zijn intern beschikkend. maken een planning en 

voorcalculatie 
- Project office is uitvoerend want zij bepalen volgens de richtlijnen of een 

project binnen het risicoprofiel past en geaccepteerd mag worden door de 
Executive Board 

- Quality, Health, Savety & Environment zijn uitvoerend voor wat betreft de 
kwaliteitskeuring per fase van het project 

- Vastleggen van de uren door de uitvoerende functionaris 
- Financiën en control is registrerend en controlerend. 

 
 
3d (7 punten, 1p per fase)  
In het Projectbestand worden de volgende gegevens opgenomen: 
 

- Het ontwerp: 
o Afdeling engeneering maakt het ontwep, dus hoeveel windmolens, welke 

capaciteit. 
- Risico-inschatting 

o Door het Project office wordt een risico-inschatting gemaakt per fase van 
het project. 

- Bepalen voorcalculatie 
o Door bedrijfsbureau wordt vastgelegd: de toegestane materialen, manuren 

en machine-uren per fase van het project. 
- Planning van het project 

o Door bedrijfsbureau wordt per deelfase van het project de te besteden tijd 
vastgelegd en de inzet van machines. Ook vastgelegd wordt de 
reservering van machines, mensuren en materialen. 

- Uitvoering van het project 



o Dit wordt bijgehouden door senior projectleiders met gerealiseerde uren 
door medewerkers en duurzame activa en verbruikte materialen, 
voortgang ten opzichte van de planning, opgeleverde fases van het 
project. 

- Oplevering van het project 
o Door Quality, Health, Savety & Environment, die legt vast wat de kwaliteit 

is van het opgeleverde per deelfase en of deze zijn goedgekeurd op basis 
van de kwaliteitseisen in het contract. 

- Financiële nacalculatie 
o Door Financiën en control wordt per fase van het project een 

verschillenanalyse opgesteld. 
 

 
3e  
Repressieve maatregelen: 
Verbandscontroles (3 punten): 

- Jobtime = ingang Projectbestand 
- Inkopen ten behoeve van het project  = Verbruik volgens projectadministratie 
- Shoptime volgens personeelsbestand = Jobtime volgens projectbestand + 

Indirecte uren 
- Gedraaide machineuren = machineuren volgens de tellers = ingang 

Projectbestand 
 
Waarneming ter plaatse (1 punt): 

- Inventarisatie van de materialen op locatie, aanwezigheid personeel, de stand van 
het onderhanden project. 
 

 
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.  

 
Gevraagd: 

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. 
 
Antwoord 4a 
Betreft hier het niet naleven van wet- en regelgeving, COS 250 (2 punten) 
(COS 250 artikel 5: De accountant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke 
mate van zekerheid dat de financiële overzichten als geheel geen afwijkingen van materieel 
belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten).  



Werkzaamheden staan in de artikelen 18 en 19. (2 punten, 1p per genoemde 
werkzaamheid) De accountant heeft immers al een vermoeden van niet-naleveing van wet- 
en regelgeving. Gaat om: 

- inzicht krijgen in de aard van de handeling en omstandigheden 

- invloed evalueren 

- bespreken met de organen belast met governance, hier de Executive Board en de 
Raad van Commissarissen. 

Ook COS 240 (fraude) goed rekenen, mits goed uitgewerkt. 

 

 

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?  
 
Antwoord 4b: 
De accountant zal nu handelen op basis van zijn professioneel kritische oordeel en kiezen 
voor één van beide hieronder weergegeven opties, is afhankelijk van interpretatie (5 punten 
voor één van beide antwoorden). 
 
Geen consequentie voor de controleverklaring als de accountant niet vaststelt dat het 
gerucht klopt. De accountant moet zich baseren op feiten en niet op geruchten. Er is niet 
vastgesteld op basis van controle-informatie dat er sprake is van materiële bedragen die 
betaald zijn in de vorm van steekpenningen. 
of 
De accountant heeft onvoldoende controle-informatie gevonden ondanks aanzienlijke 
aanvullende detailcontrolewerkzaamheden.  
De accountant heeft een onzekerheid in de controle en geeft dus een controleverklaring met 
beperking als het bedrag aan steekpenningen mogelijk van materieel belang is en een 
oordeelonthouding als het bedrag mogelijk van diepgaand belang is. In de controleverklaring 
licht hij de onzekerheid in de controle toe.  
 
 
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? 
 
Antwoord 4b: 
(5 punten)  



COS 250 artikel 25: Indien de accountant tot de conclusie komt dat de niet naleving een 
invloed van materieel belang heeft op de financiële overzichten en niet op adequate wijze in 
de financiële overzichten is weerspiegeld, dient de accountant overeenkomstig COS 705 een 
oordeel met beperking over de financiële overzichten tot uitdrukking te brengen. 
De accountant heeft immers een afwijking in de jaarrekening van materieel belang 
geconstateerd. 
 
 

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). 

Antwoord (5p) 
Bij proportioneel geconsolideerde aannemingscombinaties en deelnemingen kan geen van 
de aandeelhouders, leden of vennoten zelfstandig de rechten uitoefenen als bedoeld in 
artikel 2:24a lid 1 BW. Dit kan alleen krachtens een regeling tot samenwerking met andere 
aandeelhouders, leden of vennoten (3p). In dat geval mag op grond van art. 2:409 BW (2p) 
proportioneel worden geconsolideerd. 

 

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. 

Antwoord (4p) 
Bij proportioneel geconsolideerde aannemingscombinaties en deelnemingen kan geen van 
de aandeelhouders, leden of vennoten zelfstandig de rechten uitoefenen als bedoeld in 
artikel 2:24a lid 1 BW. Dit houdt in dat Van Droo bij dergelijke aannemingscombinaties en 
deelnemingen niet zelfstandig kan beslissen over de aanwending van de liquide middelen. 

 

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. 

Antwoord (6p) 
Van Droo maakt haar geconsolideerde winst- en verliesrekening op volgens het functionele 
model (model F van het Besluit Modellen Jaarrekening) (1p). 
Volgens art. 2:377 lid 4 BW (1p) worden in de winst- en verliesrekening bij toepassing van dit 
model de volgende posten afzonderlijk opgenomen: 

a) de netto-omzet; 
b) de kostprijs van de omzet, met uitzondering van de daarin opgenomen rentelasten, 

doch met inbegrip van de afschrijvingen en waardeverminderingen; 
c) het bruto-omzetresultaat als saldo van de posten a) en b); 
d) de verkoopkosten, met inbegrip van de afschrijvingen en waardeverminderingen; 
e) de algemene beheerskosten, met inbegrip van de afschrijvingen en 

waardeverminderingen; 
f) etc. 

Dat Van Droo de afschrijvingen en waardeverminderingen tot de kostprijs rekent is dus in 
overeenstemming met de wet, althans voor zover het niet afschrijvingen en 
waardeverminderingen betreffen die kunnen worden toegerekend aan de verkoopkosten of 
de algemene beheerskosten (2p). 
Bij de afschrijving van goodwill is het niet goed voor te stellen dat deze moet worden 
toegerekend aan de kostprijs. Volgens de grondslagen voor waardering betreft de goodwill 
het verschil tussen de prijs die betaald is voor nieuw verworven deelnemingen en de waarde 
van het aandeel in hun reële waarde volgens Van Droo BV-grondslagen. Het gaat dus om 
dat deel van de verkrijgingsprijs dat niet kan worden toegerekend aan identificeerbare activa 
en passiva en derhalve evenmin aan de fabricagekostprijs. Op dit punt voldoet Van Droo dus 
niet aan de wet (2p). 

  

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. 

De controleomgeving vormt de basis van het interne beheersingssysteem. Daarin bevinden 
zich met name de zachte factoren van een organisatie. (2 punten) 

 



Vraag 6b: 
Beoordeel per principe in welke mate bij Van Droo aandacht is besteed aan de 5 principes 
(zie Bijlage1) voor de inrichting van de control environment. 
 
(2 punten per principe) 
1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values. 

De normen en waarden van Van Droo zijn opgenomen in de visie en missie. Het is niet 
acceptabel dat er steekpenningen worden betaald. Nieuwe werknemers krijgen een 
introductieprogramma (e-learning) zodat zij op de hoogte zijn van doelstelling en Code of 
conduct en dienen zich te houden aan de interne richtlijnen van de organisatie. 

2. The board of directors demonstrates independence from management and exercises 
oversight of the development and performance of internal control. Een Raad van 
Commissarissen is als onafhankelijke toezichthouder aanwezig. Tenminste een van de 
leden heeft financiële deskundigheid en zal daarom toezicht houden op het handelen van 
de executive board. 

 
3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, and 

appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives. 
Er is binnen Van Droo een duidelijke structuur van managementrapportages, van 
afdelingen en projecten aanwezig. Duidelijk is aangeven wie per project de 
verantwoordelijke functionaris is. Executive board moet grote contracten autoriseren. 
E.e.a. in lijn met de doelstelling van Van Droo. 
 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain competent 
individuals in alignment with objectives. 
Een uitgebreid trainingsprogramma van het personeel is aanwezig om de deskundigheid 
van het personeel te verhogen. 

 
5. The organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in 

the pursuit of objectives. 
De projectleiders worden er bij hun beoordelingsgesprekken op aangesproken indien zij 
nalatig zijn geweest ten opzichte van het bijhouden van de projectmodules. 

 
EINDE MIDDAGZITTING 
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