
 

 

Overlegorgaan van HBO-
scholen met een 
accountancy-opleiding 

p/a Hogeschool Utrecht 
Heidelberglaan 15 
3584 CS UTRECHT 

 
 
 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen en uitwerkingen 

 
Kiroum Civiel Technische Werken BV 

 
2e zitting 
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Datum :  1 juni 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: 27 minuten/ 18 punten 
Vraag 2: 28 minuten/ 19 punten 
Vraag 3: 21 minuten/ 14 punten 
Vraag 4: 24 minuten/ 16 punten 
Vraag 5: 15 minuten/ 10 punten 
Vraag 6: 26 minuten/ 17 punten 
Vraag 7: 9 minuten/ 6 punten 
 180 minuten/100punten 
 
*Op de landelijke normeringsvergadering kan besloten worden om de geplande 
puntenverdeling te wijzigen om te komen tot de definitieve normering. 
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Vraag 1 Immateriële en materiële vaste activa (27 minuten/ 18 punten) 
 
1a Geef aan onder welke voorwaarden uitgaven in het algemeen mogen worden 

geactiveerd als immateriële vaste activa. (2 punten) 

1b Geef aan of uitgaven voor onderzoek en/of uitgaven voor ontwikkeling in het 
algemeen voldoen aan deze voorwaarden. (2 punten) 

1c Geef onderbouwd met argumenten aan of Kiroum bij het activeren van de kosten 
voor onderzoek en ontwikkeling heeft voldaan aan de hiervoor bedoelde 
voorwaarden. (2 punten) 

 

Periodiek groot onderhoud wordt door Kiroum volgens de componentenbenadering 
geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende 
delen. Onder de voorziening voor garantie- en onderhoudsverplichtingen valt tevens 
de voorziening voor sloopkosten van eigen bedrijfsgebouwen. 
Kiroum heeft voor een bedrag van € 750.000 een nieuw bedrijfsgebouw gekocht en 
op 1 april 2019 in gebruik genomen. De specificatie van deze investering is als volgt: 

- Gebouw € 685.000 
- Terrein € 65.000 

De levensduur van het gebouw wordt geschat op 40 jaren. De verwachting is dat bij 
de sloop van het gebouw over 40 jaar de sloopkosten € 60.000 zullen bedragen, de 
residuwaarde is dus negatief. Kiroum heeft voor dit bedrijfsgebouw het volgende 
meerjarenonderhoudsplan gemaakt: 

- Dak: Telkens na 10 jaar een bedrag van € 20.000; 
- Schilderwerk kozijnen: Telkens na 5 jaar een bedrag van € 25.000. 

 

1d Bereken de boekwaarde van dit gebouw met terrein en de voorziening voor 
sloopkosten (kosten van herstel na afloop) voor dit gebouw per 31 december 
2019. (7 punten) 

1e Voor de opbouw van de voorziening voor sloopkosten (kosten van herstel) 
vermelden de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving nog een tweede methode. 
Geef aan welke wijzigingen er zullen optreden in het antwoord op de voorgaande 
vraag, er van uitgaande dat deze tweede methode wordt toegepast. Hierbij mag 
je uitgaan van een rekenrente van 8%. (5 punten) 
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Vraag 2 Controle van post Onderhanden projecten (28 minuten/ 19 punten) 
2a Beschrijf de controle van de post Onderhanden projecten en besteed aandacht 

aan de volgende onderdelen in de uitwerking: 

1. Controledoel (twee noemen) 
2. Twee verbandscontroles 
3. Cijferbeoordeling 
4. Beschrijf kort twee overige controlewerkzaamheden  
(14 punten) 

 
2b  Stel dat een extern ingenieursbureau rapporteert over de voortgang van de 

onderhanden projecten. Uit de rapportages blijkt per werk in hoeverre een 
onderhanden project gereed is per bepaalde datum. 
Volgens de NV COS mag de controlerende accountant voor zijn controle steunen 
op de rapporten van een derde. 
 
Gevraagd: 
- Wat moet de accountant doen om te mogen steunen op de rapporten van het 

ingenieursbureau over de onderhanden projecten?  
- Wat zijn de gevolgen voor de controleverklaring als er wordt gesteund op de 

rapporten van het ingenieursbureau?  
Motiveer de antwoorden op basis van de NV-COS. 
(5 punten) 

 

 

Vraag 3. Onderhanden projecten (21 minuten/ 14 punten) 

Onder de post Onderhanden projecten komen projecten voor met een 
financieringsoverschot en projecten met een financieringstekort. Deze zijn 
gesaldeerd opgenomen in de balans, hetgeen niet de voorkeur heeft van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. 

3a Geef een korte omschrijving van de voorkeursmethode van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Verwijs in het antwoord naar de relevante RJ. (2 punten) 

3b Geef aan welke bedragen er voor Onderhanden projecten zouden zijn 
opgenomen in de balans als de voorkeursmethode van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving zou zijn toegepast. (4 punten) 

 

Kiroum Infra B.V. is in de loop van 2017 gestart met een omvangrijk meerjarig project 
ten behoeve van de provincie Friesland, met projectnummer KI-2017-145. Voor dit 
project geldt een vaste aanneemsom van € 50 miljoen. In 2017, voor aanvang van de 
werkzaamheden, is voor dit project een totaal van € 45 miljoen aan directe en 
indirecte kosten begroot. 
In de loop van 2018 is gebleken dat het project KI-2017-145 veel meer zou gaan 
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kosten dan oorspronkelijk begroot. De bijgestelde kostenraming was eind 2018 een 
totaalbedrag van € 52 miljoen. Gelukkig konden in de loop van 2019 diverse 
bouwmaterialen tegen een lagere prijs worden gekocht dan begroot. Eind 2019 
bedroeg daarom de totale kostenraming nog slechts € 49 miljoen. Het project is 
begin 2020 afgerond tegen een totaalbedrag aan kosten van € 49 miljoen. In 
onderstaande tabel zijn de relevante bedragen opgenomen voor project KI-2017-145 
(de in deze tabel vermelde bedragen voor begrote totale kosten zijn de bedragen 
zoals ze tijdens het opmaken van de betreffende jaarrekeningen bekend zijn). 

 

Project KI-2017-145 

(Bedragen in  
€ 1.000) 

31 december 
2017 

31 december 
2018 

31 december 
2019 

Oplevering 
2020 

Aanneemsom 50.000 50.000 50.000 50.000 
Begrote totale 
kosten 

 
45.000 

 
52.000 

 
49.000 

 
49.000 

Bestede kosten t/m 
balansdatum 

 
5.000 

 
30.000 

 
47.000 

 
49.000 

Gefactureerde 
termijnen t/m 
balansdatum 

 
 

8.000 

 
 

28.000 

 
 

40.000 

 
 

50.000 
 

3c Bereken de waardering van project KI-2017-145 in de balans per 31 december 
2018 en in de balans per 31 december 2019, afgerond op een veelvoud van 
€ 1.000. (4 punten) 

3d Bereken de bijdrage van project KI-2017-145 aan de netto-omzet en aan de 
verantwoorde kosten over het boekjaar 2019, afgerond op een veelvoud van 
€ 1.000. (4 punten) 

 

 

 

Vraag 4 Automatisering  (24 minuten/ 16 punten) 

Bij Kiroum legt de opzichter op locatie de bestede uren aan civieltechnische werken 
van zichzelf en zijn medewerkers vast in de projectadministratie op zijn door Kiroum 
beschikbaar gestelde laptop. Door de drukke werkzaamheden van de opzichters 
treedt er soms vertraging op in deze vastleggingen en ontstaan er soms later 
meningsverschillen met de medewerkers over het aantal gewerkte uren. Het voorstel 
van een IT-advies bureau is daarom om deze vastlegging voortaan door de 
medewerkers zelf in de cloud te laten doen met hun eigen smartphone of IPad in een 
speciaal daarvoor te ontwikkelen applicatie die gekoppeld is aan de 
projectadministratie.  
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4a  Kiroum hanteert ten aanzien van automatisering zoveel mogelijk de Bring Your 
Own Device (afgekort BYOD) filosofie. Dit houdt in dat aan de medewerkers 
een budget beschikbaar wordt gesteld en dat zij zelf apparatuur mogen kopen 
om de uren te kunnen registreren.  

Geef gemotiveerd twee mogelijke risico’s die samenhangen met deze 
voorgenomen verandering van de IT-infrastructuur. (6 punten) 

 

4b  Zoals bekend zijn application controls gericht op de betrouwbare werking van 
de applicaties.  

Geef voor de te ontwikkelen applicatie waarmee de gewerkte uren ingevoerd 
worden in de projectadministratie: 

- Drie voorbeelden van invoercontroles,  
- Twee voorbeelden van verwerkingscontroles en  
- Één voorbeeld van een uitvoercontrole.  

 

die in de te ontwikkelen applicatie kunnen worden ingebouwd om de 
betrouwbare werking van de applicatie te bevorderen.  (10 punten) 

 

 

Vraag 5 VGBA/VIO (15 minuten/ 10 punten)  

Controlebevinding 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. 
 
Beoordeel deze bevinding in het kader van de VGBA en ViO.  
Behandel in dit kader: 

- de fundamentele beginselen,  
- bedreigingen,  
- Beoordeling van de situatie 
- eventuele waarborgen   
- de conclusie. 
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Vraag 6 COSO (26 minuten/ 17 punten) 

Geef kort aan hoe Kiroum kan de veiligheid van de uitvoerende medewerkers kan 
bevorderen of al bevordert door middel van het COSO – ICF-model zoals 
toegevoegd in Bijlage I.  

Doe dit door: 

6a  Twee relevante principes uit de control environment uit te werken. (4 punten) 

6b  Gemotiveerd drie concrete risico’s op het gebied van veiligheid te noemen die 
gereduceerd dienen te worden. (6 punten) 

6c  Voor twee van deze risico’s relevante control activities te noemen. (4 punten) 

6d  Welke informatie zal de directie van Kiroum willen ontvangen om de genomen 
maatregelen van IB te kunnen beoordelen conform Principe 13? Geef drie 
voorbeelden. (3 punten) 

 
 

Vraag 7 Kritische succesfactoren (9 minuten/ 6 punten) 

Het bestuur van Kiroum Civiel Technische Werken BV heeft in overleg met de Raad 
van Commissarissen een aantal ambities geformuleerd. Eén van die ambities is om 
de doorlooptijd van de projecten drastisch te verkorten zodat in de meerderheid van 
de gevallen de planning gehaald wordt.  
 
Geef gemotiveerd voor de kritische succesfactor “projecten volgens planning 
afronden” drie KPI’s. Deze 3 KPI’s moeten betrekking hebben op drie van de vier de 
onderstaande bedrijfsprocessen (naar keuze): 

• Aanname personeel 
• Machineparkbeheer 
• Inkoop 
• Aanleg van werken 

 

 
 
 
 

EINDE 2e ZITTING 
 


