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Bij het maken van de vragen van de 1e zitting en 2e zitting geldt het volgende: 

- Studenten mogen gebruik maken van uitsluitend de volgende literatuur en 
hulpmiddelen: 

o Handboek 2020 Deloitte en/of Handboek 2020 E&Y en/of KPMG 
Jaarboek 2019/2020; een eerdere druk is toegestaan, maar wel voor 
eigen risico. 

o Regelgeving Accountancy (HRA) 2020; een eerdere druk is toegestaan, 
maar wel voor eigen risico. 

o Wwft (ingebonden) 
o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 
o Wanneer in de motivatie naar wet- en regelgeving wordt gevraagd, 

moet deze zo specifiek en volledig mogelijk zijn; dus artikelnummer, 
lidnummer, letter, alineanummer etc. etc.  

- Kladpapier wordt niet nagekeken, maar moet wel worden ingeleverd 
- Alleen gemotiveerde antwoorden worden in de beoordeling meegenomen, 

tenzij anders is aangegeven 
- Alleen toegelichte berekeningen worden meegenomen in de beoordeling, 

tenzij anders is aangegeven 
- Alleen duidelijke en leesbare antwoorden worden in de beoordeling 

meegenomen 
- Vermeld bij verwijzingen naar de HRA-artikelnummer, alineanummer en 

eventuele subnummers 
- Vermeld bij verwijzingen naar wetteksten en regelgeving zoals RJ, 

artikelnummers, lidnummer en letter 
- Alleen volledige verwijzingen naar wetteksten en regelgeving worden in de 

beoordeling meegenomen 
- Geef bij journaalposten duidelijk aan of het een balanspost (B) of een post van 

de winst-en-verliesrekening (W&V) betreft. 

Redactiecommissie OAT 
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Deel 1  
Bedrijfsbeschrijving van Kiroum Civiel Technische Werken BV 
 

1.1 Introductie bedrijf 
 

Kiroum Civiel Technische Werken BV is gestart in 1958 met wegenbouw. Dit is 
nog steeds een belangrijk deel van de activiteiten van de grootste 
werkmaatschappij, Kiroum Infra BV. Nadien is het familiebedrijf gegroeid tot 
een bedrijf met ongeveer 2.000 medewerkers en een omzet van circa 500 
miljoen euro. Het bedrijf houdt zich onder andere bezig met Civiel Technische 
Werken. Dit betreft het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten 
die vastzitten in de grond. Een aantal voorbeelden van de werkzaamheden 
van het bedrijf zijn: wegenbouw en ook onderhoud van wegen, bruggen en 
viaducten, milieu-saneringen (bijvoorbeeld grondsanering), aanleggen en 
onderhouden van warmtenetwerken (bijvoorbeeld stadsverwarming met 
warmtepompen) en utiliteitsbouw (dit zijn bouwwerken die geen 
woonbestemming hebben). De groep bestaat uit Kiroum Civiel Technische 
Werken BV (Moeder) met als werkmaatschappijen:  

• Kiroum Infra BV, 100%   
• Kiroum Industrie BV, 100% 
• Kiroum Procesinstallaties BV, 70% 

 

De onderneming is een besloten vennootschap. De aandelen zijn in het bezit van de 
Stichting Administratiekantoor Kiroum. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vijf 
familieleden. De stichting benoemt de twee leden van de Raad van Bestuur van 
Kiroum Civiel Technische werken BV. 

Het hoofkantoor met een aantal centrale afdelingen is gevestigd in Rotterdam. De 
diverse activiteiten worden geleid vanuit Rotterdam en de projecten worden 
gerealiseerd over de gehele wereld. 

 

1.2 Missie en actuele ontwikkelingen 
 

Dit familiebedrijf is in 1958 opgericht en is eerst begonnen met het bestraten 
van wegen op dijken. Al vrij snel werd duidelijk dat meer ondernemingen dat 
kunnen en werd al vroeg geprobeerd om door innovatie het aanbod te 
verbreden. Door deze innovatie en de daaruit voorkomende nieuwe activiteiten 
is het mogelijk om klanten te helpen problemen op te lossen waarbij Kiroum 
een betrouwbare partner wil zijn. Dit heeft geleid tot de volgende missie: 
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“een betrouwbare partner die wereldwijd toegevoegde waarde weet te creëren 
met een breed scala aan diensten in meerdere technische disciplines waarbij 
de synergie tussen de bedrijfsonderdelen optimaal wordt benut”. 

De onderneming streeft naar continuïteit van het familiebedrijf, volgt een 
differentiatiestrategie en zoekt groeimarkten waarin geëxcelleerd kan worden 
door technologische innovatie. De directie heeft de volgende kritische 
succesfactoren geformuleerd:  

• Omzetgroei in nieuwe groeimarkten 
• Innovatie door nieuwe technologie 
• Projecten volgens planning afronden 
• Projecten winstgevend afronden 
• Onderneming moet voldoende winstgevend zijn om te kunnen 

investeren in bestaande en nieuwe activiteiten 
• Werven en behouden van voldoende competent personeel  
• Veiligheid bij de uitvoering van projecten voor medewerkers en het 

milieu  
• Voldoen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving. 

 

1.3 Organogram 
 

Hieronder is de structuur van de groep weergegeven. 
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1.4 Toezicht door de raad van commissarissen  
 

Kiroum Civiel Technische Werken BV beschikt over een Raad van 
Commissarissen die bestaat uit drie leden: 

- Anne Kiroum 
- Hendrik Kiroum 
- Jan Pennings 

Jan Pennings is registeraccountant en was tot 2015 verantwoordelijk voor de 
controle van de jaarrekening van Kiroum Civiel Technische Werken BV. 
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1.5 Beschrijving van de activiteiten van Kiroum Civiel Technische Werken BV 
 

1.5.1 Organisatie 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit Jan Kiroum en Jaap Weg. Beiden zijn onbeperkt 
bevoegd om namens het bedrijf contracten te sluiten met derden en zijn 
verantwoordelijk voor het uitvoeren en bereiken van de missie, strategie en 
doelstellingen. De werkmaatschappijen Kiroum Infra B.V., Kiroum Industrie B.V. en  
Kiroum Procesinstallaties B.V. beschikken over een eigen directie en afdelingen. De 
beide bestuursleden zijn ook verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- 
en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s. In het kader van het collegiaal 
bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen aandachtsgebied. Belangrijke besluiten 
worden op basis van unanimiteit genomen. 

De centrale afdelingen zijn: 

• Inkoop 
• Compliance en riskmanagement 
• Automatisering 
• Personeelszaken 
• Finance en control. 

 

1.5.2 Inkoop 
 

De centrale inkoopafdeling is belast met de inkoop voor de drie werkmaatschappijen. 
De volgende soorten inkopen zijn te onderscheiden:  

 Inkoop van duurzame materiële vaste activa 
 Inkoop voor projecten 
 Inkoop voor onderhoud van de productiemiddelen 
 Inkoop overig 
 
De inkopen vinden plaats in landen van de Europese Unie als ook in het Verenigd 
Koninkrijk en de USA. Contracten worden geautoriseerd door hoofd inkoop en grote 
contracten boven de 150.000 euro door een lid van de Raad van Bestuur. 
 
Inkoop van duurzame materiële vaste activa  
 
Voor de meeste duurzame materiële vaste activa zoals vrachtwagens, walsen, 
asfalteermachines en gereedschappen is de economische levensduur bepaald. 
Jaarlijks wordt in overleg met de Raad van Bestuur een schema opgesteld van 
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Inkoop vraagt offertes en technische 
specificaties op bij leveranciers. Het bedrijf wil alleen met kwalitatief zeer goede en 
veilige duurzame materiële vaste activa werken. Het gaat hier financieel gezien om 
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zeer omvangrijke inkopen. Voor een aantal speciale productiemiddelen geldt een 
lange levertijd die varieert van 1 tot 1,5 jaar. In principe wordt er pas betaald door 
Kiroum Civiel Technische Werken BV als het product is geleverd en akkoord 
bevonden. Een aanbetaling wordt alleen in uitzonderlijke situaties gedaan en is 
maximaal 30 procent van de totale aanschafprijs. 
 
Inkoop voor projecten 
 
Voor alle projecten wordt een technische voorcalculatie gemaakt. Op basis van deze 
technische voorcalculatie koopt Inkoop de benodigde materialen in. Hierbij wordt 
rekening gehouden met eventueel nog aanwezige voorraden en eerder afgesloten 
contracten met leveranciers. 

 

1.5.3 Compliance en riskmanagement 
 

Alle door de werkmaatschappijen geacquireerde verkoopcontracten moeten eerst 
goedgekeurd worden door deze afdeling voordat ze definitief ondertekend 
kunnen worden. Gelet wordt op de naleving van wet- en regelgeving. Verder 
wordt een inschatting gemaakt van de financiële risico’s en of deze niet boven de 
norm zijn. Als de risico’s te groot zijn wil het bedrijf deze verzekeren, lukt dat niet 
dan wordt de order niet aangenomen. 

Om de ambitie wat betreft veiligheid te realiseren geeft de afdeling op verzoek 
van de Raad van Bestuur ook relatief veel aandacht aan het aspect veiligheid 
voor personen en milieu. De afdeling rapporteert dan ook zeer regelmatig aan de 
Raad van Bestuur over het aspect veiligheid. 

 
1.5.4 Automatisering 
 

De administratie en andere activiteiten bij Kiroum Civiel Technische Werken BV zijn 
in verregaande mate geautomatiseerd. Er wordt gewerkt met een ERP-pakket.  

In het ERP-pakket worden de volgende functionaliteiten en tabellen gebruikt: 

• Inkopen 
• Capaciteit vrachtwagens, asfaltmachines en andere activa 
• Capaciteit bouwmachines 
• Capaciteit personeel 
• Contractenadministratie 
• Klantengegevens 
• Orderadministratie 
• Uitvoeringsbestanden per opdracht en per fase 
• Urenverantwoording werknemers 
• Onderhoud apparatuur: status en planning 
• Voorraad onderdelen, gereedschap en hulpgoederen 
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• Facturering 
• Financiële administratie. 

 
In de vrachtwagens, asfalteermachines en ander apparatuur zijn tellers aanwezig 
waarop het gebruik wordt weergegeven. Deze gegevens worden ook opgeslagen in 
het ERP-systeem. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor de 
onderhoudsplanning. 

Verder zijn standaard kantoorapplicaties voor tekstverwerking, spreadsheets, 
intranet, internet en e-mail beschikbaar. 
De software is ingekocht bij diverse leveranciers. 

 

1.5.5 Personeelszaken 
 

Personeelszaken is verantwoordelijk voor het totale beleid en de uitvoering rondom 
selectie, aanname en contracteren van het personeel van de onderneming. Deze 
afdeling is ook verantwoordelijk voor de competentie-ontwikkeling van 
personeelsleden. 

 

1.5.6 Finance en control 
 

Deze afdeling verzorgt de administratie en rapportages voor alle 
bedrijfsonderdelen. Per werkmaatschappij vinden de primaire registraties 
plaats die centraal worden verwerkt. Centraal is een handboek samengesteld 
voor alle registraties. De controller controleert de vastleggingen in de 
administratie. Verder stelt de controller maandelijks een rapportage op voor de 
directie met daarin de belangrijkste managementinformatie. 

 

1.5.7 Kiroum Infra BV 
 

Activiteiten van deze BV betreffen: 

• Bovengrondse en ondergrondse infrastructuur 
• Natte infrastructuur 
• Staalconstructies 
• Betonherstel 
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Kiroum Infra BV wordt geleid door een directie met daaronder de volgende 
afdelingen: 

• Verkoop  
• Bedrijfsbureau & engineering 
• Materieel beheer & magazijn 
• Uitvoering 

Verkoop 

De afdeling verkoop is verantwoordelijk voor het verwerven van infrastructurele 
projecten en wordt aangestuurd door de directeur. Potentiële klanten zijn 
bijvoorbeeld projectontwikkelaars, gemeentes, provincies en het rijk.  Deze klanten 
vragen om gedetailleerde offertes.  

Bedrijfsbureau & engineering 

De afdeling bedrijfsbureau & engineering stelt in overleg met de afdeling uitvoering 
en de afdeling verkoop gedetailleerde voorcalculaties op. Ook werken in deze 
afdeling een aantal ingenieurs die kennis hebben op het gebied van machinebouw. 
Met de afnemers worden zowel contracten op regiebasis als tegen vaste 
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aanneemsom afgesloten.  De facturatie van de opdrachten tegen vaste aanneemsom 
is afhankelijk van de looptijd van de projecten. Bij afsluiten van een contract wordt 20 
procent van de aanneemsom gefactureerd. Vervolgens worden termijnfacturen 
verstuurd indien contractueel bepaalde mijlpalen bereikt zijn. Bij afronden van de 
projecten wordt de slotfactuur opgemaakt. De opdrachten op regiebasis worden 
maandelijks gefactureerd en bij afronding wordt de slotfactuur opgemaakt. 

 

Materieel beheer & magazijn 

Voor de uitvoering van de infrastructurele werken wordt gebruik gemaakt van 
omvangrijke en kostbare machines. Een aantal machines zijn zelf ontwikkeld door 
ingenieurs van de afdeling Bedrijfsbureau & engineering. Deze zijn gepatenteerd 
door Kiroum Infra BV. De meeste apparaten die zelf zijn ontwikkeld functioneren 
goed en worden ook gebruikt. Dit geldt echter niet voor alle zelf ontwikkelde 
machines. 

De machines bevinden zich in een loods op een afgesloten terrein bij het 
hoofdkantoor. De afdeling materieel beheer & magazijn is verantwoordelijk voor het 
beheer van deze activa waaronder het onderhoud. Ook is deze afdeling 
verantwoordelijk voor het beheer van de voorraden materialen zoals asfalt, zand en 
grind.  

 

Uitvoering 

Elk infrastructureel project wordt geleid door een projectleider. De projectleider is 
verantwoordelijk voor het tijdig en binnen de raming afronden van de aangenomen 
opdrachten volgens contractspecificatie. Het te laat afleveren en het niet voldoen aan 
de projectspecificaties kan leiden tot aanzienlijke boetes. 

Bij de afdeling uitvoering werken ongeveer 900 medewerkers in vaste dienst. Deze 
hebben elk hun eigen expertise en worden afhankelijk van hun kennis en ervaring 
volgens de CAO ingeschaald. Ook komt het regelmatig voor dat gebruik gemaakt 
wordt van werknemers uit andere EU-landen. Deze worden ingehuurd via vaste 
detacheringsbureaus waarmee de afdeling Personeelszaken contracten heeft 
afgesloten. 

Bij de uitvoering van de projecten is de veiligheid van werken en de kwaliteit van 
uitvoering erg belangrijk. De projecten worden regelmatig op grote afstand van het 
hoofdkantoor uitgevoerd. De reis- en verblijfkosten kunnen dan aanzienlijk zijn. De 
afdeling Finance & Control ontvangt wekelijks van de uitvoerders door middel van 
datacommunicatie gegevens over de door de medewerkers gewerkte uren, de 
verbruikte materialen, verblijfskosten en het aantal gereden kilometers. 
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1.5.8 Kiroum Industrie BV 
 

Activiteiten van deze BV betreffen: 

• Mechanische cleaning 
• Conservering 
• Tank Care 
• Milieu Techniek 

De opdrachten betreffen het schoonmaken van tanks, onderhouden van tanks en 
bodemsanering. 

Voor deze gespecialiseerde werkzaamheden heeft de afdeling Bedrijfsbureau & 
engineering zelf speciale apparatuur ontwikkeld en gepatenteerd. Hiermee is het 
mogelijk om mechanisch te reinigen. 

 

1.5.9 Kiroum Procesinstallaties BV 
 

 Activiteiten van deze BV betreffen: 

• Het bouwen en onderhouden van installaties voor energieopwekking voor de 
olie, gas, chemie en circulaire markt  

• Het bouwen en onderhouden van Plastic-to-Chemicals installaties voor 
circulaire markt. (Is systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden 
uitgeput en reststoffen worden hergebruikt) 

In het verleden heeft het bedrijf veel specifieke installaties ontworpen, geïnstalleerd 
en onderhouden voor de olie- en gasindustrie. Deze markt loopt af, daarom is een 
nieuwe installatie ontwikkeld die in staat is uit plastics minerale olie te produceren. Dit 
nieuwe product is wereldwijd gepatenteerd. Een aantal installaties is geïnstalleerd en 
functioneert naar volle tevredenheid. 
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Deel 2 Accountantsorganisatie T&D 
 
2.1 Algemeen 
T&D Accountants is een grote wereldwijd werkende accountantsorganisatie. T&D 
heeft vestigingen in alle grote wereldsteden. T&D Accountants heeft een vergunning 
van de AFM om de wettelijke controles van jaarrekeningen uit te voeren. 

2.2 Opdrachtaanvaarding 
In oktober 2018 kreeg accountantsorganisatie T&D het verzoek van de Raad van 
Bestuur van Kiroum Civiel Technische Werken BV om de controle van de 
jaarrekening 2019 van Kiroum Civiel Technische Werken BV en haar 
werkmaatschappijen uit te gaan uitvoeren. De Raad van Commissarissen wilde na 
jaren dezelfde accountant te hebben gehad, graag een frisse blik van een nieuwe 
accountant. Het betreft een wettelijk controle, de onderneming is dan ook volgens de 
wet verplicht de jaarrekening te laten controleren. 

De vorige accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de 
jaarrekening van 2018 en voorgaande jaren. De controle van de jaarrekening 2019 
was in april 2020 afgerond, zoals contractueel was afgesproken.  

 

2.3 Aantekeningen uit de controle 
Bij de jaarrekeningcontrole van de jaarrekening 2019 zijn een aantal 
controlebevindingen en problemen naar voren gekomen.  

1. Het controleteam van T&D Accountants vindt het lastig om in te schatten hoe 
ver een project is gevorderd en overweegt om een extern ingenieursbureau in 
te huren om te rapporteren over de voortgang van de onderhanden projecten 
voor de controle van de jaarrekening 2019 van Kiroum Civiel Technische 
Werken BV. 
 

2. Tijdens de controle van de jaarrekening is gebleken dat er een materieel 
bedrag is betaald aan een aantal ambtenaren. Als tegenprestatie heeft Kiroum 
Infra BV een contract kunnen sluiten voor een groot wegenproject in een 
aantal gemeentes. Dit project is volgens de verwachting zeer winstgevend 
voor het bedrijf. De materiële betaling aan de ambtenaren in 2019 is geboekt 
onder projectkosten als advies- en begeleidingskosten. De directie van Kiroum 
Infra BV weet van deze betaling en administratieve verwerking. 

 
3. De manager van de accountantsorganisatie T&D constateert dat de 

accountantsorganisatie T&D het parkeerterrein voor het kantoor van T&D 
heeft laten opknappen in 2019 door Kiroum Infra BV voor 240.000 euro. Bij de 
klant vindt hij het leveringscontract dat is getekend door betrokken partijen.  
De manager vraagt zich af of hierover niets in het controledossier moet 
worden vastgelegd. Hij heeft gebeld met de afdeling inkoop van zijn eigen 
accountantsorganisatie en die heeft hem telefonisch gemeld dat het goed is 
zo. 
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4. Bij diverse activiteiten van Kiroum komen grote hoeveelheden stikstof vrij. Op 
29 mei 2019 heeft de Raad van State in een uitspraak vastgesteld dat het 
landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet mag worden gebruikt als 
basis voor toestemming voor activiteiten. In de loop van 2020 (nadat de 
jaarrekening in concept is opgesteld maar nog voordat de accountantscontrole 
is afgerond) is duidelijk geworden dat eerder afgegeven vergunningen voor 
bouwprojecten die nog niet zijn gestart tijdelijk of definitief worden ingetrokken.  
Als gevolg hiervan is de verwachting voor 2020 dat het resultaat van Kiroum 
ernstig onder druk komt te staan. Er wordt weliswaar niet getwijfeld aan de 
continuïteit, maar de situatie is zeer ernstig. 
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Deel 3: Concept jaarrekening 2019 Kiroum Civiel 
Technische Werken BV (gedeeltelijk) 

 
 

 

CONCEPT 

 

JAARREKENING 

 

2019 

 

Kiroum Civiel Technische Werken BV 

 

(gedeeltelijk)  
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GECONSOLIDEERDE BALANS (na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000)

toel. 31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA € € € €

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1)
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten 8.777 8.777
Intellectuele eigendommen 44 49
Goodwill 287 371

9.108 9.197

Materiële vaste activa 2)
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 25.266 25.139
Machines en installaties 30.880 30.328
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.082 4.262

60.228 59.729

Financiële vaste activa
Niet-geconsolideerde deelnemingen 23.785 21.015
Vorderingen niet-geconsolideerde deelnemingen 2.606 2.577
Overige 3) 6.889 6.386

33.280 29.978

Vlottende activa
Onderhanden projecten 4) 21.272 0

Voorraden
Projectontwikkeling 5) 5.609 6.037
Overige 6.916 6.326

12.525 12.363
Vorderingen
Handelsdebiteuren 96.509 97.528
Niet-geconsolideerde deelnemingen 5.414 3.896
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6) 5.139 4.917
Overige 22.379 20.845

129.441 127.186

Liquide middelen 45.551 50.562
Totaal activa 311.405 289.015

PASSIVA

Groepsvermogen 7)
Aandeel van rechtspersoon in groepsvermogen 154.614 145.272
Aandeel van derden in groepsvermogen 164 -67

154.778 145.205
Voorzieningen
Garantie- en onderhoud 7.212 5.880
Latente belastingen 8) 2.254 2.390
Pensioenen 0 18
Overige 4.792 3.552

14.258 11.840

Langlopende schulden 886 226

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 187 547
Onderhanden projecten 0 1.144
Crediteuren 65.304 60.308
Niet-geconsolideerde deelnemingen 2.362 2.040
Belastingen en premies sociale verzekeringen 9) 21.643 22.446
Pensioenen 913 939
Overige schulden 51.074 44.320

141.483 131.744

Totaal passiva 311.405 289.015
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING (bedragen x € 1.000)

toel. 2019 2018
€ € € €

Netto-omzet 10) 475.807 459.696
Kostprijs van de omzet -416.625 -406.624

Brutowinst 59.182 53.072

Algemene beheerskosten -50.733 -60.586

Netto-omzetresultaat 8.449 -7.514

Resultaat deelnemingen 6.049 -10.989
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 178 457
Rentelasten en soortgelijke kosten -377 -546

5.850 -11.078

Resultaat voor belastingen 14.299 -18.592

Belastingen 11) -2.587 702

Resultaat na belastingen 11.712 -17.890

Aandeel derden -180 7.118

Resultaat na belastingen 11.532 -10.772
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GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 
Activiteiten 
Kiroum Civiel Technische Werken B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn voornamelijk 
actief in de volgende sectoren: infrastructuur, industrie- en utiliteitsbouw, industriële services, 
milieutechniek en projectontwikkeling.  
 
Groepsverhoudingen 
Per einde boekjaar 2019 heeft Kiroum Infra B.V. 40,0% verworven in IOVM Holding B.V, 
gevestigd in Rotterdam, waardoor het aandeel in de deelneming 90% is. De overnameprijs 
was € 1.200.000. Daarnaast heeft Kiroum Infra B.V. in 2019 2,62% verworven in M & T 
Beheer B.V., gevestigd in Nieuwdorp, waardoor het aandeel in de deelneming 62,62% is. De 
overnameprijs was € 63.000. 
 
Consolidatie 
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Kiroum Civiel Technische 
Werken B.V. samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen, waarop zij 
overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen, waarmee Kiroum Civiel 
Technische Werken B.V. organisatorisch is verbonden. De groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij 
de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van 
derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. 
Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, worden 
niet betrokken in de consolidatie. Intercompany-transacties, intercompanywinsten en 
onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de 
consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet 
door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Waarderingsgrondslagen van 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar 
nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de 
groep. 

In de geconsolideerde jaarrekening van Kiroum Civiel Technische Werken B.V. zijn de 
volgende deelnemingen opgenomen: 

Kiroum Infra B.V., 100% 
Kiroum Industrie B.V., 100% 
Kiroum Procesinstallaties B.V., 70% 

Deze drie vennootschappen hebben op hun beurt weer diverse deelnemingen in 
verschillende rechtspersonen en vennootschappen in binnen- en buitenland.  
De resultaten van nieuwverworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie 
meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de 
overnamedatum. Op die datum worden de verkregen activa en verplichtingen gewaardeerd 
tegen de reële waarden. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan de reële waarden van de 
verkregen activa en verplichtingen is sprake van goodwill welke wordt geactiveerd en 
afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen 
worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken. 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-
verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen als zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Voorzienbare verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
De gehanteerde grondslagen van waardering zijn niet gewijzigd. 

Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere 
waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 
bestede kosten, zoals nader gespecificeerd in de toelichting op de balanspost. De 
economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar 
opnieuw beoordeeld. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Voor 
de kosten van onderzoek en ontwikkeling wordt een wettelijke reserve gevormd 
ter hoogte van het geactiveerde bedrag. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. 
Afschrijvingen worden lineair berekend gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 
Zonodig wordt rekening gehouden met de residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Periodiek groot 
onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 
 
Financiële vaste activa 
De (niet-)geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, 
doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de 
grondslagen van Kiroum Civiel Technische Werken B.V. Deelnemingen met een negatieve 
nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere 
langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als 
onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer de vennootschap geheel of 
ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de 
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden 
in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze 
voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in 
mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deelnemingen waarin geen invloed 
van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd 
op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere 



 
 

 
© Vereniging Hogescholen OAT- juni 2021 
 20 
 

waardeverminderingen. De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de 
overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Onder de financiële 
vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. 
Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een 
langlopend karakter. 
 
Onderhanden projecten 
Onderhanden projecten betreffen projecten in opdracht van derden. Deze worden 
gewaardeerd tegen kostprijs plus tot dan toe opgenomen winst (productiewaarde), naar rato 
van de voortgang van het project, verminderd met verwachte verliezen en verminderd met 
gedeclareerde termijnen. De mate waarin de prestaties zijn verricht, is bepaald op basis van 
de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale 
projectkosten. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende 
kosten (direct materiaalverbruik, de directe personeelskosten), de kosten die toerekenbaar 
zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere 
kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 
Indien de resultaten van een project niet betrouwbaar kunnen worden geschat, worden 
opbrengsten slechts verantwoord tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, voor zover 
ze voor voldoende zekerheid worden gedekt uit de opbrengsten van het project. 
In geval verliezen op projecten worden verwacht, wordt het totale verwachte verlies op het 
project direct als last in de betreffende periode verantwoord. Indien het totaal van alle 
onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder 
de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een creditsaldo 
vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 
 
Projectontwikkeling 
De post projectontwikkeling, bestaande uit onroerend goed, is gewaardeerd tegen kostprijs 
minus verwachte verliezen en ontvangen vergoedingen en termijnen. 
 
Voorraden 
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde, 
waarbij rekening is gehouden met een voorziening wegens incourantheid. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De 
waardering van de voorraden komt tot stand op basis van gewogen gemiddelde prijzen. Bij 
de onder de voorraden opgenomen winplaats voor zand en grind vindt lineaire afschrijving 
plaats in 15 jaar op basis van de destijds hiervoor betaalde concessierechten. 
 
Vorderingen 
De vorderingen, waaronder vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen en overige 
vorderingen opgenomen onder de financiële vaste activa, worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. In de jaarrekening 2018 is bij één van onze deelnemingen een eenmalige 
afwaardering doorgevoerd op directe en indirecte vorderingen van € 23,2 miljoen, welke zij 
had op buitenlandse opdrachtgevers. Deze afwaardering heeft in 2018 tot het negatieve 
resultaat geleid. 
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde 
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te 
wikkelen. 
 
Aandeel van derden in het groepsvermogen 
Het aandeel van derden in het groepsvermogen betreft het minderheidsbelang van derden in 
het eigen vermogen van geconsolideerde maatschappijen. Het aandeel van derden in het 
resultaat van geconsolideerde maatschappijen wordt in de winst-en-verliesrekening in 
mindering gebracht op het groepsresultaat. 
Indien de aan het minderheidsbelang van derden toerekenbare verliezen het 
minderheidsbelang van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde 
maatschappijen overtreffen, komt het verschil, alsmede komen eventuele verdere verliezen, 
volledig ten laste van Kiroum Civiel Technische Werken B.V. tenzij en voor zover de 
minderheidsaandeelhouder de verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen voor 
haar rekening te nemen. Als de geconsolideerde maatschappijen vervolgens weer winst 
maken, komen die winsten volledig ten gunste van Kiroum Civiel Technische Werken B.V. 
totdat de door Kiroum Civiel Technische Werken B.V. voor haar rekening genomen verliezen 
zijn goedgemaakt.   
 
Voorzieningen 
De voorziening voor latente belastingverplichtingen betreft de belasting over tijdelijke 
verschillen in de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva. De voorziening 
voor latente belastingverplichtingen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De 
voorziening is grotendeels langlopend en berekend tegen de geldende tarieven. 
De pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd tegen actuariële waarde. 
De voorziening garantie- en onderhoudsverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte 
kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopende garantie- en 
onderhoudsverplichtingen uit hoofde van opgeleverde projecten. Ten laste van de 
voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims en 
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Onder deze post valt tevens de voorziening voor 
sloopkosten van eigen bedrijfsgebouwen. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een gelijk 
bedrag toegevoegd, gebaseerd op de verwachte sloopkosten aan het eind van de 
levensduur van het bedrijfsgebouw. 
 
Resultaat 
Onder netto omzet wordt verstaan de aan werken bestede kosten verhoogd met de wijziging 
van de tot en met het boekjaar verantwoorde winst. Transacties binnen de organisatie 
worden niet tot de omzet gerekend. De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de aan 
werken bestede kosten, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe 
personeelskosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de werken kunnen 
worden toegerekend. Resultaten op werken worden genomen naar rato van het stadium van 
voltooiing van de werken. Voor verwachte verliezen wordt zo nodig een voorziening 
gevormd. Als resultaat deelneming wordt verantwoord het aandeel van de vennootschap in 
de resultaten van de deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Kiroum 
Civiel Technische Werken B.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
wordt uitgeoefend, wordt het gedeclareerde dividend als resultaat aangemerkt. 
De algemene kosten, rentelasten en rentebaten worden verantwoord in het jaar waarop zij 
betrekking hebben. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief 
over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente 
verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale 
winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts 
worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (alle bedragen x € 1.000) 
 
1) Immateriële vaste activa 

 
 
2) Materiële vaste activa 

 
 
 
 

Kosten van Goodwill/
onderzoek en Intellectueel Totaal Totaal
ontwikkeling eigendom 2019 2.018

Aanschaffingswaarde per 1 januari 8.777 1.997 10.774 10.674
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 0 -1.577 -1.577 -1.432
Boekwaarde per 1 januari 8.777 420 9.197 9.242

Aanschaffingen 0 78 78 100
Afschrijvingen 0 -167 -167 -145
Boekwaarde per 31 december 8.777 331 9.108 9.197

Aanschaffingswaarde per 31 december 8.777 2.075 10.852 10.774
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 0 -1.744 -1.744 -1.577
Boekwaarde per 31 december 8.777 331 9.108 9.197

Afschrijvingspercentages 0% 16-20%

De kosten van onderzoek en ontwikkeling betreffen productontwikkelingskosten.

Bedrijfs- Machines Andere
gebouwen en vaste bedrijfs

en -terreinen Installaties middelen Totaal

Aanschaffingswaarde per 1 januari 47.887 150.173 12.603 210.663
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -22.748 -119.845 -8.341 -150.934
Boekwaarde per 1 januari 25.139 30.328 4.262 59.729

Aanschaffingen 1.074 12.749 1.825 15.648
Afschrijvingen -793 -10.579 -1.126 -12.498
Desinvesteringen -154 -394 -2.103 -2.651
Herrubricering -1.224 1.224 0
Boekwaarde per 31 december 25.266 30.880 4.082 60.228

Aanschaffingswaarde 48.645 156.557 12.510 217.712
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december -23.379 -125.677 -8.428 -157.484
Boekwaarde per 31 december 25.266 30.880 4.082 60.228

Afschrijvingspercentages 0-10% 14-20% 20%

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen bedroeg op basis van taxatie ultimo 2015
circa € 45,2 miljoen.
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3) Financiële vaste activa: Overige 
Deze post bevat onder meer de vorming van actieve belastinglatenties i.v.m. 
verliescompensatie voor een bedrag van € 6.064.000 (2018: € 5.888.000). De termijn 
waarbinnen deze gerealiseerd zal worden is afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. Het 
deel dat binnen één jaar naar verwachting wordt gerealiseerd is niet significant. Het gedeelte 
van het verlies waarvoor geen latentie is gevormd bedraagt € 9 miljoen (2018: € 9 miljoen). 
 

 
 
4) Onderhanden projecten 
Een specificatie naar financieringsoverschot c.q. -tekort geeft het volgende beeld: 
 

 
 
 
In de omzet van het boekjaar is een bedrag van € 255.601.000 (2018: € 217.707.000) inzake 
opbrengsten uit onderhanden projecten verantwoord. 
 
5) Projectontwikkeling 
Deze post bestaat uit onroerende zaken welke bestemd zijn voor projectontwikkeling. 

 
 
6) Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Deze post bevat een bedrag van € 5.139.000 (2018: € 4.900.000) aan te vorderen 
vennootschapsbelasting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 5.888 1.444
Dotatie actieve latentie 268 4.832
Vrijval actieve latentie -92 -388

6.064 5.888

Productie Verlies Gedeclareerde Saldo Saldo
waarde voorziening Termijnen 2019 2018

Werken met:
Financieringsoverschot 208.886 -225 -241.967 -33.306 -33.513

Werken met:
Financieringstekort 302.027 -1.542 -245.907 54.578 32.369

510.913 -1.767 -487.874 21.272 -1.144

31-12-2019 31-12-2018

Bestede kosten 8.497 8.328
Voorziening 0 0
Ontvangen termijnen -2.888 -2.291

5.609 6.037
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7) Groepsvermogen en aandeel derden 
 

 

 
 
Voorstel tot resultaatbestemming 
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het resultaat ad € 11.532.000 toe te 
voegen aan de overige reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
8) Voorziening voor latente belastingen 
De voorziening is grotendeels langlopend en berekend tegen de geldige tarieven. De 
verwachte realisatie voor het komend boekjaar bedraagt circa € 0. 

 
 
9) Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Deze post bevat een bedrag van € 1.514.000 (2018: € 967.000) aan te betalen 
vennootschapsbelasting. 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
De door de bankier en waarborgmaatschappijen voor de Kiroum-organisatie verstrekte 
garanties bedragen € 38,60 miljoen (2018: € 33,69 miljoen). Dit betreft voornamelijk 
garanties in verband met uit te voeren opdrachten. 
De Kiroum-organisatie participeert in een aantal aannemingscombinaties en in een aantal 
vennootschappen onder firma. De jaarrekeningen van deze samenwerkingsverbanden zijn 
niet in de consolidatie betrokken. De Kiroum-organisatie is als gevolg van de juridische 
structuur van deze participaties hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de 
samenwerkingsverbanden.  
De Kiroum-organisatie heeft zich garant gesteld jegens een stichting belast met de milieu 
hygiënische nazorg van een bodemsanering voor in totaal € 0,9 miljoen. 

Aandeel rechtspersoon in groepsvermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 145.272 156.011
Agio storting deelneming 0 1.750
Resultaat 11.532 -10.772
uitgekeerd interim-dividend -3.396 -2.200
Overige mutaties 1.206 483
Stand per 31 december 154.614 145.272
Aandeel derden in groepsvermogen 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari -67 6.481
Aankopen 340 0
Agio storting 0 750
Resultaat 180 -7.118
uitgekeerd dividend -245 -110
Overige mutaties -44 -70
Stand per 31 december 164 -67

31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 2.390 2.673
Dotatie 23 0
Vrijval -159 -283

2.254 2.390
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De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane lease- en huurovereenkomsten 
bedragen in totaal € 10.412.000 (2018: € 12.579.000). Hiervan vervalt na 1 jaar € 7.662.000 
(2018: € 9.383.000) en na 5 jaar € 2.440.000 (2018: € 3.250.000). 
Kiroum Civiel Technische Werken B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn van tijd tot tijd 
betrokken in (rechts)geschillen. Voor geschillen waarvan het waarschijnlijk is dat voor de 
afwikkeling een uitstroom van middelen nodig is en waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden geschat is een voorziening gevormd. Voor de overige geschillen is, mede gebaseerd 
op juridisch advies, de ondernemingsleiding van mening dat de uitkomst van lopende zaken 
geen invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde positie van Kiroum Civiel 
Technische Werken B.V. Voor claims die door de entiteit en/of haar groepsmaatschappijen 
bij tegenpartijen zijn ingediend, geldt dat deze alleen worden verantwoord indien het bedrag 
betrouwbaar kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat de tegenpartij deze claim zal 
aanvaarden. 
 
TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING  
(alle bedragen x € 1.000) 
 
 
10) Netto omzet 

 
 
11) Belastingen 
De belasting is als volgt te specificeren: 

 
 
De operationele bedrijfsactiviteiten zijn onderworpen aan verschillende nationale 
winstbelastingen met wettelijke belastingtarieven die variëren tussen 3% tot 35%. Deze 
verschillende tarieven, tezamen met fiscale regelingen in de diverse landen en resultaten vrij 
van belastingheffing, leidden in het verslagjaar tot een effectieve belastingdruk van 18% 
(2018: 4%). Het nominale belastingtarief in Nederland is 25% (2018: 25%). 
 
  

2019 2018

Industrie 165.133 148.760
Infra 174.904 187.834
Internationaal 122.987 109.578
Overig 12.783 13.524

475.807 459.696

De omzet per regio is onderstaand opgenomen:
2019 2018

Nederland 345.934 356.375
Europese unie overig 91.266 81.447
Wereld overig 38.607 21.874

475.807 459.696

2019 2018

Vennootschapsbelasting boekjaar 2.899 4.025
Mutatie actieve latentie -176 -4.444
Mutatie voorziening latente belastingen -136 -283

2.587 -702
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (alle bedragen x € 1.000) 
 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke 
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de 
jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en bepaling van het 
resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten 
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, 
doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de 
grondslagen van Kiroum Civiel Technische Werken B.V. Als de nettovermogenswaarde 
negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere 
langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden 
aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer de 
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, 
respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling 
van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de 
omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de 
deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het 
zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende 
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de 
bij Kiroum Civiel Technische Werken B.V. geldende grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het gedeclareerd dividend als resultaat 
aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten. 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is onderstaand opgenomen: 
 

 
 
 
Voorziening vermogenstekort deelnemingen 
Deze post betreft een voorziening voor het vermogenstekort in een geconsolideerde 
deelneming en een niet-geconsolideerde deelneming. Deze voorziening is per 31 december 
2019 € 7.372.000 (2018: € 8.029.000). 

31-12-2019 31-12-2018

Boekwaarde per 1 januari 131.883 149.988

Agio storting/oprichting deelnemingen 5.175 1.751
Verkoop deelneming 0 -252
Aandeel in resultaat 10.901 -7.976
Saldering met vordering deelneming -2.244 2.244
Dividend deelnemingen -10.050 -14.290
overige mutaties 178 162

135.843 131.627

Mutatie voorziening vermogenstekort deelnemingen 199 256

Boekwaarde per 31 december 136.042 131.883



 
 

 
© Vereniging Hogescholen OAT- juni 2021 
 27 
 

Bijlage 1: risicobeheersingsmodel binnen de Kiroum Civiel Technische Werken: COSO ICF 
2013 
Components and Principles 

The Framework sets out seventeen principles representing the fundamental concepts associated with 
each component. Because these principles are drawn directly from the components, an entity can 
achieve effective internal control by applying all principles. All principles apply to operations, reporting, 
and compliance objectives. The principles supporting the components of internal control are listed 
below. 
 
Component Principle 

Control 
Environment 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical 
values. 

2. The board of directors demonstrates independence from management and 
exercises oversight of the development and performance of internal control. 

3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, 
and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain 
competent individuals in alignment with objectives. 

5. The organization holds individuals accountable for their internal control 
responsibilities in the pursuit of objectives. 

Risk Assessment 6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the 
identification and assessment of risks relating to objectives. 

7. The organization identifies risks to the achievement of its objectives across 
the entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should 
be managed. 

8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the 
achievement of objectives. 

9. The organization identifies and assesses changes that could significantly 
impact the system of internal control. 

Control Activities 10. The organization selects and develops control activities that contribute to 
the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities over 
technology to support the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that establish 
what is expected and procedures that put policies into action. 

Information and 
Communication 

13. The organization obtains or generates and uses relevant, quality information 
to support the functioning of internal control. 

14. The organization internally communicates information, including objectives 
and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning 
of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding matters 
affecting the functioning of internal control. 

Monitoring 
Activities 

16. The organization selects, develops, and performs ongoing and/or separate 
evaluations to ascertain whether the components of internal control are 
present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies 
in a timely manner to those parties responsible for taking corrective action, 
including senior management and the board of directors, as appropriate. 
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