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LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Kiroum Civiel Technische Werken BV 

 
1e zitting 

 
Samenstellers:  Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 31 mei 2021 
 
Toegestane literatuur: 
o Handboek 2020 Deloitte of Handboek 2019 E&Y of KPMG Jaarboek 2019/2020. 
o Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2020 (2019 op eigen risico). 
o WWFT (mits ingebonden of in mapje). 
o Rekenmachine volgens beleid en instructie hogeschool. 

 
Tijdsindicatie in minuten en aantal punten* per vraag: 
Analyse: 30 minuten 
Vraag 1: 15 minuten/ 10 punten 
Vraag 2: 30 minuten/ 21 punten 
Vraag 3: 33 minuten/ 22 punten 
Vraag 4: 30 minuten/ 19 punten 
Vraag 5: 18 minuten/ 12 punten 
Vraag 6: 24 minuten/ 16 punten 
 180 minuten/100 punten 
 
*Op de landelijke normeringsvergadering kan besloten worden om de geplande 
puntenverdeling te wijzigen om te komen tot een definitieve normering.  
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten/ 10 punten) 

 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de conceptjaarrekening 2019 
van Kiroum Civiel Technische Werken BV : 
 
1a Machines en installaties  
1b Onderhanden projecten,  
 
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). 

N.B.: bewoordingen moeten conform NV COS 319 A 129 zijn. 
 
 
 
 
Vraag 2 Risicoanalyse (30 minuten/ 21 punten) 

 
2a Noem drie belangrijke inherente risico’s die de accountant betrekt bij het 

opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2019 
van Kiroum Civiel Technische Werken BV uit paragraaf 1.5.2 (Inkoop) en 
1.5.7 (Kiroum Infra BV). Geef uit elke paragraaf minstens 1 inherente risico.  

 Let op: De drie risico’s moeten wel drie verschillende risico’s zijn! (9 punten) 
 
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 steeds één preventieve en één repressieve 
maatregel. (9 punten) 

 
2c Geef gemotiveerd bij één van de onder 2a genoemde risico’s aan of deze 

significant is volgens de NV COS 315 paragraaf 28. (3 punten) 
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Vraag 3 Belastingen en Kasstroomoverzicht (33 minuten/ 22 punten) 

In de toelichting op de post Belastingen in de winst- en verliesrekening is 
aangegeven welk bedrag over 2019 direct verschuldigd is en welke bedragen zijn 
verantwoord als mutatie actieve latentie respectievelijk voorziening voor latente 
belastingverplichtingen. Tevens zijn vermeld het effectieve belastingtarief en de 
toepasselijke belastingtarieven in de verschillende landen waar Kiroum actief is. 

3a Geef de meest waarschijnlijke verklaring voor het feit dat het effectieve 
belastingtarief over 2018 slechts 4% is (4 punten). 

3b Geef aan wanneer actieve en passieve belastinglatenties gesaldeerd moeten 
worden opgenomen in de balans (2 punten). 

3c Bereken de in 2019 betaalde vennootschapsbelasting (6 punten). 

3d Is het voor Kiroum verplicht om een kasstroomoverzicht op te nemen? Verwijs in 
het antwoord naar de van toepassing zijnde wet- of regelgeving (2 punten). 

3e Stel voor de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2019 de kasstroom 
uit operationele activiteiten op volgens onderstaand model (8 punten). 

 

Netto omzetresultaat  XX 
Resultaat deelnemingen  XX 
Aanpassingen voor:   

- ….  XX 
- ….  XX 

Veranderingen in het werkkapitaal:   
- …. XX  
- …. XX  
- …. XX  
- …. XX  
- …. XX  

  XX 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  XX 
   
Financiële baten en lasten  XX 
Betaalde vennootschapsbelasting  XX 
Kasstroom uit operationele activiteiten  XX 
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Vraag 4 Investeringen / Materiële vaste activa (30 minuten/ 19 punten)  

  
 
 
Kiroum Infra BV heeft vanwege enkele grote wegenbouwprojecten die van de 
overheid zijn verkregen, de behoefte aan uitbreiding van het machinepark met 
wegenwalsen. Voor deze investering is een begroting gemaakt van rond de 2,5 
miljoen euro. De daadwerkelijke investeringsbeslissing moet echter nog 
plaatsvinden. Er zijn vele soorten wegenwalsen op de markt: verschillen betreffen 
onder andere de capaciteit, levensduur, kwaliteit, prijs, garantie, onderhoudskosten, 
kosten per m3 meter walsen. 
 
4a Noem vier informatie-elementen die nodig zijn voor het opstellen van de boven 

genoemde investeringsbegroting. Motiveer uw antwoord. (4 punten) 
 
4b Geef gemotiveerd twee belangrijke bedrijfsrisico’s die Kiroum loopt gedurende 

het investeringsproces tot en met de ingebruikname. (4 punten) 
 
4c Welke functiescheiding moet aanwezig zijn voor deze investering op het traject 

van het nemen van de investeringsbeslissing tot en met het in ontvangst nemen 
van de wegenwalsen en de betaling van de factuur? (4 punten) 

 
4d Bij Kiroum staan de materiële vaste activa opgenomen in een bestand Vaste 

Activa.  
- Noem twee activiteiten bij welke dit bestand wordt gebruikt. 
- Noem ook vijf belangrijke gegevens die in het activabestand van de materiële 

vaste activa voor de wegenwalsen moet worden vastgelegd. (7 punten) 
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Vraag 5  Controle aantekening 2 (18 minuten/ 12 punten) 

Bevinding Steekpenningen 
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. 

Gevraagd: 

5a Geef met artikelnummers erbij aan welke wetten en regels uit de HRA de 
controlerend accountant moet toepassen naar aanleiding van het ontdekken van 
een mogelijke fraude. (3 punten) 

5b  Wat moet de accountant aantonen voordat hij kan stellen dat er een redelijk 
vermoeden is van fraude? (3 punten) 

5c Geef aan wat de accountant moet doen in het kader van dossiervorming volgens 
de NV COS nadat is gebleken dat er steekpenningen zijn betaald aan 
ambtenaren die geboekt zijn als projectkosten? (2 punten) 

5d Welke controleverklaring kan de accountant afgeven als de fraude ongedaan 
wordt gemaakt? (2 punten) 

5e Wat moet de accountant doen als de fraude niet ongedaan wordt gemaakt?  
(2 punten) 

 

 

Vraag 6. Gebeurtenis na balansdatum (24 minuten/ 16 punten) 

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. 
 
6a Is er in deze situatie sprake van een gebeurtenis na balansdatum die wel/niet 

nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum? Onderbouw je 
antwoord. (4 punten) 

6b Geef aan of de concept-jaarrekening vanwege deze omstandigheid nog moet 
worden aangepast. Onderbouw je antwoord aan de hand van bepalingen uit 
BW2 Titel 9. (4 punten) 
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6c Welke gevolgen zou dit moeten hebben voor de inhoud van het bestuursverslag? 
Onderbouw je antwoord aan de hand van bepalingen uit BW2 Titel 9. (4 punten) 

6d Geef gemotiveerd of er gevolgen zijn voor de af te geven controleverklaring 
indien de directie weigert om het bestuursverslag aan te passen zoals vereist. (4 
punten) 

 

 

 

EINDE 1e ZITTING 


