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Hoe kom je als financial controller van een 
snelgroeiend internationaal bedrijf soepel 
en zonder teveel stress door de wettelijke 
controle van de jaarrekening heen? Hoeveel 
invloed heb je daar zelf op? Hoe bereid je 
je voor?
 
Veel van onze klanten hebben hier ieder jaar 
opnieuw weer mee te maken en voor sommige 
controllers is het de eerste keer. Soms is de 
omzetgroei zo hard gegaan dat de audit sneller 
komt dan je verwacht. Wat doe je dan? Of de 
vorige audit leverde zoveel gedoe op dat je je 
nu beter wilt voorbereiden. Als controller wil 
je altijd goed voorbereid zijn en we willen je 
daarbij graag helpen.
 
Software is een van de meest cruciale  
onderdelen in het stelsel van maatregelen 
waarmee de organisatie ‘in control’ komt. 

Wanneer er te weinig aandacht is voor IT,  
is er vaak ook geen sprake van een goede 
interne beheersing van het bedrijf. Een goed 
ingericht (software)systeem zorgt ervoor dat 
een groot deel van de benodigde informatie, 
rapportage of controles, met een druk op de 
knop aangeleverd kan worden.

In deze whitepaper laten we ook Eric Westhoek 
aan het woord. Als accountant verrichtte hij 
vele audits en hij kan dan ook vanuit zijn 
ervaring nuttige adviezen geven aan iedere 
controller die met de wettelijke controle van 
de jaarrekening te maken krijgt.

Marvin van der Sprong
Directeur About Software

Waarom deze whitepaper?

E x p e r t
Center
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Eric Westhoek heeft ruim dertig jaar  
professionele ervaring, zowel als  IT-auditor  
als binnen accountancy. Hij heeft diepgaande 
kennis van governance, businessmodellen, 
financiële systemen en bedrijfsprocessen.  
Hij is actief geweest bij veel verschillende 
ondernemingen waaronder financiële  
instellingen, rijks- en lokale overheid en  
productiebedrijven. Dit in zowel nationaal  
als internationaal verband.

Door de combinatie van zijn deskundigheid 
als registeraccountant en register IT-auditor 
is hij van grote toegevoegde waarde bij 
vraagstukken met samenhang tussen  
financiële processen en IT. Hij heeft uitgebreide 
kennis van vooral financiële processen en  
de interactie met de ondersteunende  
IT-applicaties en -systemen. Eric is zeer  
ervaren met administratieve (re)organisaties, 
risicoanalyses en projectmanagement op 
deze vlakken. 

Sinds 2013 verzorgt Eric als universitair 
docent de colleges voor het vak BIV-AO 
(Bestuurlijke Informatieverzorging /  
Administratieve Organisatie) op de Universiteit 
van Tilburg als onderdeel van de opleiding tot 
registeraccountant. Eric Westhoek is werkzaam 
bij 3angles, een klein en gespecialiseerd 
onafhankelijk advies- en auditburo.

Over Eric Westhoek
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De wettelijke controle van de jaarrekening 
(audit) is verplicht voor bedrijven (en instel-
lingen) die gedurende twee achtereenvolgende 
jaren voldoen aan twee van de volgende drie 
criteria (geldend in 2017):
 
1. De balanswaarde is meer dan € 6 miljoen
2.  De netto-omzet over het boekjaar is hoger 

dan € 12 miljoen
3.  Over het boekjaar gemiddeld zijn meer 

dan vijftig fulltime medewerkers in dienst
 
Voldoet jouw bedrijf aan twee van deze drie 
criteria? Dan moet je de jaarrekening op grond 
van de wet (artikel 393 van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek) laten controleren door 
een bevoegde accountant.

Het doel van deze wettelijke controle is dat 
externe belanghebbenden erop kunnen ver-
trouwen dat je jaarrekening de financiële 
positie van je onderneming correct weergeeft. 
Overigens kunnen bedrijven ook vrijwillig een 
controle laten verrichten indien zo’n verklaring 
belangrijk is in het zakelijk verkeer. Dat kan 
zeker voor internationale bedrijven een 
serieuze overweging zijn.
 

Wanneer is een onderneming  
controleplichtig?

Geldt de controle voor al onze  
buitenlandse vestigingen?
Eric Westhoek: ‘De controle gaat over  
de geconsolideerde jaarrekening, dat is  
dus inclusief alle buitenlandse vestigingen. 
De wet geeft vrij hard aan wanneer een 
bedrijf moet consolideren. In bepaalde 
gevallen kan daar vrijstelling voor gelden. 
Het belangrijkste criterium voor het  
vervaardigen van een geconsolideerde 
jaarrekening is ‘overheersende zeggen-
schap’. De criteria voor wettelijke controle 
gelden per jaarrekening en er dient dus, 
afhankelijk van de omvang van de  
deel nemingen, afzonderlijk te worden 
bepaald of een deelneming een aparte 
accountsverklaring bij de jaarrekening 
dient te hebben. Daarbij kan gebruik  
worden gemaakt van een aantal wettelijke 
regelingen, waaronder bijvoorbeeld het 
stellen van aansprakelijkheid door de 
moeder. Bij een meer complexe structuur 
van de groep is het dus raadzaam hierover 
goed overeenstemming te bereiken met 
de verantwoordelijke accountant.’

 
TIP: Start ruim van tevoren met  
de voorbereidingen
Voldoet jouw bedrijf voor het eerste jaar 
aan twee van de drie voorwaarden voor 
een audit? Dan is het verstandig om tijdig 
te starten met de voorbereidingen. Ervaring 
leert dat een goede voorbereiding op de 
eerste audit zomaar drie tot zes maanden 
tijd kan kosten.
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Het hele traject bestaat doorgaans  
uit vier fasen:
1. plannen en voorbereiding
2. interimcontrole
3. eindejaarscontrole
4. afronding en rapportage
 
In stap twee en drie voert de accountant de 
feitelijke wettelijke controle uit. Bij de interim-
controle beoordeelt de accountant de interne 
organisatie (interne beheersing) van het bedrijf. 
Dit gebeurt in de tweede helft van het boek-

jaar. De eindejaarscontrole is meer gericht op 
het vaststellen van de betrouwbaarheid van 
de cijfers in de jaarrekening en focust meer 
op de balansposten. Daarbij wordt uiteraard 
gebruikgemaakt van de uitkomsten van de 
beoordeling van de interne organisatie. 
 
Beide onderdelen nemen al snel zo’n drie 
weken doorlooptijd in beslag, afhankelijk van 
de teamomvang. Wees erop voorbereid dat je 
veel contact met het accountantsteam zult 
hebben. Reken gerust op drie à vier uur per dag.
 

Wat houdt deze wettelijke  
audit in?
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Hoe voert de accountant de controles uit?
Eric Westhoek: ‘Dat is in de loop der jaren 
wel veranderd. Vroeger controleerde de 
accountant heel volledig en gedetailleerd 
de facturen, inkooporders et cetera. Dat 
was erg arbeidsintensief en tijdrovend.  

In de jaren ’80 is de controle meer gaan 
steunen op getroffen maatregelen in de 
organisatie zelf. Het is immers aanneme-
lijk dat eventuele fouten al door een 
intern systeem van controles zijn ontdekt. 
De accountant is dat stelsel meer gaan 
betrekken in de aanpak en deed dat op 
basis van een risico-analyse (risk based 
audit approach). Op basis van de  
uitkomst daarvan steunt hij wel of niet  
op de interne processen (effectief of niet  
effectief). Maar altijd voert de accountant 
steekproefsgewijs controles uit. 

Door enkele grotere en kleinere incidenten 
is gebleken dat er niet altijd voldoende 
werd gecontroleerd en er ten onrechte 
werd gesteund op interne beheersing. 
Daarmee kwamen afgelopen jaren enkele 
accountantskantoren flink in de problemen 
– en in de publiciteit – en konden vraag-
tekens worden gezet bij de correctheid 
van de afgegeven verklaring. 

Data-analyses en process mining
Meer en meer wordt er mede daarom  
nu met moderne tools door de accountant 
gekeken naar hoe processen zijn  
georganiseerd. Voorbeelden daarvan  
zijn data-analyses en process mining.  
In combinatie met de eerdergenoemde 
steekproeven (lijncontrole en procedure-
testen) en met de gegevensgerichte  
process mining en data-analyse op de 
bedrijfsdata is de kwaliteit van de controle 
zeker wel verbeterd. Steeds meer  
accountants gebruiken geavanceerde 
tools om uitzonderingen in de procesgang 
te detecteren.’

TIP: De eerste audit? Wees voorbereid 
op controle van de openingsbalans
In het eerste jaar van de audit is de 
accountant verplicht de openingsbalans/
beginbalans van het lopende jaar te  
controleren. Voorgaande jaren worden dan 
weliswaar niet volledig gecontroleerd, 
maar de accountant heeft wel historische 
cijfers nodig.
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Prettig is dat je zelf de keuze maakt voor een 
accountant. Dat moet een RA of AA accountant 
zijn die bevoegd is tot het afgeven van een 
controleverklaring. Deze accountant moet 
aangesloten zijn bij een accountantskantoor 
dat beschikt over een vergunning van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Het is verstandig om bij verschillende kantoren 
offertes aan te vragen. De kosten van een audit 
kunnen namelijk flink uit elkaar liggen. Bij de 
zogenaamde big four (PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte, Ernst & Young en KPMG) liggen de 
uurtarieven doorgaans wel beduidend hoger 
dan bij firma’s die een slag kleiner zijn.

Een accountant heeft overigens het recht om 
te weigeren een controle bij een bedrijf uit  
te voeren, bijvoorbeeld als hij twijfelt aan de 
integriteit van dat bedrijf.
 

Wat zijn de kosten voor een audit voor  
een internationale onderneming?
Eric Westhoek: 'Op basis van gegevens 
die je zelf verstrekt maakt het accountants-
kantoor een ureninschatting. Het aantal 
uren is onder andere gebaseerd op de 
aantallen transacties en bijzondere posten 
die je bedrijf heeft.  
Een algemeen geldende norm voor de 
kosten is natuurlijk niet te geven maar 
voor een fatsoenlijke accountantscontrole 
is zo’n 200 uur inzet geen uitzondering. 
De meeste daarvan worden door de  
assistent accountants gedaan, dus lagere 
uurtarieven, en rekenen dus gunstig door. 

De prijs van een audit wordt mede 
bepaald door de complexiteit van je 
bedrijf. Het controleren van rechttoe-recht-
aan-administraties kost minder tijd dan 
het controleren van ingewikkelde financiële 
administraties. In het geval van veel  
internationaal transactieverkeer met  
verschillende btw-tarieven en multi-valuta 
wordt het al snel ingewikkelder. 

Buitenlandse vestiging(en)
Ben je controller van een internationale 
onderneming? Vraag dan of het  
accountantskantoor vestigingen of 
samenwerkingen in het buitenland heeft, 
zodat er eventueel eenvoudig ook controle 
‘on site’ kan plaatsvinden bij de buiten-
landse vestiging(en). Op die manier weet 
je ook zeker dat de accountantscontrole 
wordt uitgevoerd door iemand die verstand 
heeft van bijvoorbeeld de btw-regels in het 
desbetreffende land. 

Overal inzicht
Overigens maakt het een groot verschil 
wanneer je werkt met cloudsoftware. 
De financiën van de verschillende  
onderdelen van het bedrijf zijn dan overal 
waar je maar wilt inzichtelijk. Daarnaast  
is het om dezelfde redenen handig om ook 
zaken zoals notulen van het management-
team en de algemene vergadering van 
aandeelhouders in de cloud op te slaan.'

Hoe kies je de juiste accountant?
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Iedere controller wil zo soepel, snel en stress-
vrij mogelijk door de audit komen. Een goede 
voorbereiding maakt een wereld van verschil. 
Zeker als het je eerste audit is.

 
Wat moet er gebeuren in de  
voorbereiding?
Eric Westhoek: ‘De tijd die een audit in 
beslagneemt is sterk afhankelijk van de  
status van de administratieve organisatie 
en de interne beheersingsmaatregelen 
binnen het bedrijf. Snelgroeiende bedrijven 
lopen door tijdsdruk vaak achter met zaken 
als het maken van procesbeschrijvingen. 
De aandacht gaat bij deze bedrijven meer 
uit naar het bijbenen van de groei dan 
naar de administratieve organisatie. 

Door je goed voor te bereiden kan de 
audit een stuk vlotter verlopen; dat 
scheelt tijd én geld. Je kunt je bijvoorbeeld 
goed voorbereiden aan de hand van  
een zogenaamde prepared by client-list  
(pbc-list). Hierin staat precies beschreven 
wat de accountant wil aantreffen in je 
bedrijf zodat hij zo snel en soepel  
mogelijk de audit kan verrichten.  
Vraag hiernaar in je eerste gesprek.’

 

Handige voorbeeld pbc-list
Als bijlage achterin deze whitepaper vind  
je een voorbeeld van een pbc-list. In zo’n 
lijst kan de controlerend accountant precies  
aangeven wat hij verwacht aan te treffen bij 
de aanvang van zijn werkzaamheden.

Zoals je in de bijlage kunt zien, is het een 
hele lijst met punten. Je begrijpt nu dat de 
voorbereidingen voor een eerste audit veel 
tijd in beslag kunnen nemen, volgens Eric 
Westhoek wel zo’n drie tot zes maanden.  
Ze bestaan vooral uit het in kaart brengen 
van de interne beheersing van je bedrijf.
 

Eric Westhoek: ‘Zonder interne beheersing 
zal het voor de accountants moeilijk worden 
om iets te zeggen over de uitkomsten. 
Over interne beheersing en wanneer  
dat wel of niet adequaat is zijn boeken 
volgeschreven en het gaat echt te ver  
om daar nu in detail op in te gaan. Maar 
laten we focussen op de zogenaamde 
onvervangbare maatregelen van interne 
controle. Wanneer die ontbreken is er 
sowieso een probleem. 

Controletechnische functiescheiding
Een voorbeeld van de onvervangbare  
maatregelen van interne controle is de  
controletechnische functiescheiding.  
We onderscheiden dan vijf functies: 
beschikken, bewaren, controleren, regis-
treren en uit voeren. In iedere organisatie 
dienen deze zodanig gescheiden te zijn 
dat er ‘belangen tegenstelling’ ontstaat. 
Bijvoorbeeld: de magazijnmeester die  
een goederenontvangst inboekt heeft er 
belang bij dat hij de juiste hoeveelheden 
invoert omdat hij immers verantwoorde-
lijk is voor de voorraad. 

Hoe bereid je je optimaal  
voor op een audit?
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Als de inkoper ook de magazijnmeester is, 
bestaat er kans dat de aantallen anders 
worden verantwoord dan ze werkelijk zijn, 
omdat dat in het belang van de inkoper 
kan zijn.

Controletechnische functiescheiding  
is dus essentieel voor de controle.  
De afzonderlijke verantwoordingen van  
de verschillende functies worden er 
betrouwbaarder van.

Deze controletechnische functiescheiding 
dient ook in de systemen te worden door-
gevoerd! Wat is het immers nog waard als 
in het systeem de bevoegdheden alsnog 
te ruim zijn? De zogenaamde IT general 
controls (logische toegangsbeveiliging, 
changemanagement en continuïteits-
maatregelen) zullen dus ook onderdeel 
zijn van de externe accountants controle. 
De IT-auditor van het team zal een 
afspraak hebben met de verantwoordelijken. 
Heel belangrijk is te zorgen dat er geen 
overlap is in autorisaties. Dat geldt zeker 
ook voor online toegangsbeveiliging.'

 
TIP: Maak duidelijke afspraken over  
het balansdossier
Spreek vooraf duidelijk af met de 
accountant waaraan het balansdossier 
moet voldoen. Door het balansdossier zo 
compleet mogelijk aan te leveren, bespaart 
de accountant tijd en het vermindert 
bovendien de kans op meerwerk.

Bij afspraken over het balansdossier  
kun je denken aan zaken als:
•  Wat zijn de grenzen qua materialiteit 

waaronder geen uitgebreide  
documentatie hoeft te worden getoond?

•  Welke documenten mag/moet je op 
papier aanleveren en welke digitaal?

•  Vermeld bij balansposten altijd duidelijk 
de specificaties. Dit scheelt later veel tijd.

•  Zorg dat eindverantwoordelijken  
alle relevante documenten autoriseren 
voordat deze in een dossier worden 
opgenomen.

•  Zijn alle standaardbankverklaringen 
aanwezig?

•  Welke belangrijke zaken speelden het 
afgelopen jaar nog meer een rol?  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan notulen van 
het managementteam en de algemene 
vergadering van aandeelhouders.

Voorkom vertraging
Zijn er zaken waarvan je verwacht dat er 
discussie over ontstaat? Vermeld dit dan 
aan het begin van het proces om onnodige 
vertraging te voorkomen.
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Een accountant komt niet alleen. Je contact-
persoon - meestal de client service partner 
genaamd – stelt een team van professionals 
samen dat bij jou op kantoor komt voor de 
controle. Het team bestaat uit assistenten en 
een controleleider.

Mogelijk is er al sprake van een verbijzonderde 
controle bij jouw organisatie. Een interne 
audit-afdeling.

De interne audit wordt, al naar gelang het 
aandachtsgebied, uitgevoerd door en/of:

Financial auditor: Verantwoordelijk voor de 
controle van interne financiële verantwoor-
dingen, inclusief de administratieve organisatie 
– financial auditing - en de totstandkoming 
van de interne jaarrekening.

Met wie krijg je te maken?

Operational auditor: Onderzoek naar de 
inrichting en aansturing van de organisatie, 
maar ook naar de opzet en kwaliteit van  
allocatie-, informatie-, communicatie- en 
controlesystemen. Ter verbetering van de 
operationele activiteiten wordt daarnaast 
gekeken naar de effectiviteit en efficiency  
van bedrijfsprocessen.

De externe auditor, ook wel openbaar 
accountant genoemd, maakt in de financiële 
business vaak gebruik van de werkzaamheden 
en rapportages van de interne auditor.

IT-auditor: Controle van het goed en 
betrouwbaar functioneren van de interne 
IT-organisatie (IT-auditing). Dit omvat onder 
andere: de structuur en verantwoordelijkheden 
van die IT-organisatie, de hardware, de systeem-
software en -applicaties, het interne- en (indien 
aanwezig) externe netwerk, veiligheids- en 
calamiteitensystemen.

Kwaliteit-auditor: Controle op het actueel 
zijn van en het werken via het handboek.  
Dit omvat onder andere werkinstructies,  
procedures of registraties in elk willekeurig 
bedrijf. Tevens wordt er gekeken of de 
betrokken werknemers op de hoogte zijn van 
de manier waarop ze dienen te werken. Dit 
wordt gecontroleerd aan de hand van een 
interview met deze werknemers.
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Met welke gegevens werkt een  
accountant? Moet ik hem toegang  
geven tot ons systeem?
Eric Westhoek: ‘De accountant kan tijdens 
de audit vragen om toegang tot de 
bedrijfssystemen. Je bent niet verplicht 
dit toe te staan, maar je bent wel verplicht 
om alle informatie te leveren waar ze om 
vragen. Wanneer je geen toegang geeft, 
dien je dus wel alle antwoorden op vragen 
zelf op te zoeken en aan te leveren. 
Natuurlijk zijn er ook andere oplossingen. 
Je kunt bijvoorbeeld voor de accountant 
een speciaal account aanmaken in het 
systeem waarbij hij geen wijzigingsrechten 
krijgt, maar alleen kan lezen. Dit is  
voldoende. Het kan ook handig zijn om de 
gegevens uit het systeem te downloaden. 
De accountant kan daarmee ongestoord 
werken zonder wijzigingen in gegevens 
aan te brengen.’
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Na al je voorbereidingen is het zover en  
wandelt het accountantsteam binnen. Dat 
gebeurt dus meestal twee keer per jaar.  
Een keer voor de interimcontrole en een keer  
voor de eindejaarscontrole. Beide onderdelen 
nemen al gauw ieder zo’n drie weken in 
beslag, ook afhankelijk van de teamomvang. 
Die weken zijn ze bij je op kantoor dus zorg 
je dat ze een werkplek en – liefst – een eigen 
ruimte hebben.
 
Reken erop dat je veel contact met ze gaat 
hebben. Ze zullen gemiddeld drie à vier uur 
per dag nodig hebben om vragen aan je te 
stellen.
 

Waar zijn accountants extra alert 
op bij controle van internationale 
ondernemingen?
Eric Westhoek: ‘De meeste vragen  
die accountants hebben gaan over het 
ontbreken van voldoende onderbouwing 
voor bepaalde posten. Denk bijvoorbeeld 
aan geboekte voorzieningen. Waar was 
dat ook alweer voor en voor wie?  
Handig om bij zo’n boeking een onder-
bouwing te archiveren. Bij internationale 
ondernemingen zijn accountants vaak 
extra alert op VAT en multi-valuta posten.

Hoe verloopt een audit  
binnen het bedrijf?
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Soms wil een accountant een  
buitenlandse vestiging extra controleren, 
bijvoorbeeld als er sprake is van essentiële 
(materiële) inbreng in de jaarrekening.  
Hij kan dan zelf naar die vestiging in het 
buitenland gaan of een lokale accountant 
vragen de controle te doen.’

Moderne software biedt vaak ook de mogelijk-
heid om bij iedere boeking onderbouwende 
bestanden of notities toe te voegen. Wanneer 
de verantwoordelijke personen binnen jouw 
organisatie hier gebruik van maken zorgt dit 
voor veel minder vragen van de accountants. 

Maar ook rapporten die bijvoorbeeld  
de gehanteerde marge berekenen voor  
intercompany verhoudingen en inter-
company pricing zijn met behulp van slimme 
software oplossingen eenvoudig te maken.

TIPS: Over samenwerken met het 
accountantsteam
•  Zorg dat het accountantsteam de eerste 

keer voltallig aanwezig is. Je hoeft  
dan maar één keer uit te leggen hoe 
het interne proces bij jouw bedrijf is 
ingeregeld.

•  Grote ergernis van bedrijven is als door 
teamwisselingen het jaar erop een ander 
accountantsteam binnenkomt met 
dezelfde vragen als het voorgaande 
jaar. Voorkom dit door een handleiding 
samen te stellen waarin je terugkerende 
vragen beantwoordt.

•  Huur tijdens de audit tijdelijke onder-
steuning in, want het gewone werk gaat 
ook door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
je eigen accountant of een onafhankelijke 
externe accountant (die moet je  
natuurlijk nog wel inwerken).

•  Tijdens de audit kan het accountants-
team ook bij collega’s, managers en 
directie aankloppen met vragen of  
voor checks. Dat geldt vooral voor de 
afdelingen die te maken hebben met  
inkoop en verkoop. Informeer de intern 
betrokken personen en leg uit dat het 
bedrijf controleplichtig is geworden en 
dat er vragen gesteld kunnen gaan 
worden.

•  Het is belangrijk altijd transparant te 
zijn en eerlijk antwoord te geven op 
vragen. De accountant zal altijd via 
meer kanalen antwoorden willen toetsen 
en bevestigen.
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Het meest voor de hand liggende voordeel 
en het doel van de controle is natuurlijk een 
goedkeurende verklaring. Deze geeft een 
betrouwbare uitstraling naar de partijen 
waarmee je zaken doet.

 
Wat zijn andere voordelen voor de  
controller en het bedrijf?
Eric Westhoek: ‘Kort en goed; de controle 
is vaak een moetje, het is de wet en je 
moet er doorheen. Ik zeg: je betaalt ervoor 
dus het zou zonde zijn om er niets voor 
jezelf uit te halen. Sta dus open voor tips en 
adviezen. De accountant rondt de controle 
af met een (hopelijk) goedkeurende  
verklaring en een ‘management letter’. 

Hierin doet hij verslag van zijn bevindingen 
en geeft hij goede adviezen en aanbeve-
lingen. Ik ben ervan overtuigd dat opvolging 
daarvan - als je een goede accountant hebt 
- de kwaliteit van je organisatie verbetert. 
Accountants geven aan hoe je zaken en 
procedures beter kunt regelen in het kader 
van interne beheersing. En ze brengen 
kennis en expertise mee die je zelf niet  
in huis hebt over belasting- en juridische 
zaken. Daar leer je van.’

Wat zijn de voordelen  
van een audit?
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Tijdens controlewerkzaamheden komen 
accountants nog volop legacy (verouderde 
systemen) tegen. Maakt dat uit voor de  
controlewerkzaamheden en goedkeuring?

 
Kan de juiste businesssoftware je  
eenvoudiger door een audit heen helpen?
Eric Westhoek: ‘Een beheersbare interne 
organisatie is tegenwoordig niet te voeren 
zonder een goed up-to-date financieel en 
logistiek systeem. Bij een wettelijke controle 
van de jaarrekening richt de accountant 
zijn controle op je business en processen. 
Een goed systeem zorgt ervoor dat  
intern iedere betaling kan worden herleid 
naar een factuur en levering. Zo kan met 
zekerheid worden vastgesteld dat er geen 
ongeautoriseerde betalingen worden 
verricht. Door de audit trail te automati-
seren kun je een groot efficiencyvoordeel 
behalen en veel tijd en geld bij een audit 
besparen.’  

In de inleiding van dit verhaal zeiden we het al: 
‘een goed ingericht (software)systeem zorgt 
ervoor dat een groot deel van de benodigde 
informatie, rapporten of controles, met een 
druk op de knop aangeleverd kan worden.’ 
Op die manier heb je sneller inzicht in de  
cijfers en zijn processen binnen de organisatie 
(beter) herleidbaar. Denk hierbij onder andere 
aan financiële rapportages met vergelijkende 
cijfers, budgetten en marges. 

Goedkeuringsprocessen automatiseren
Met slimme businesssoftware kun je bijvoor-
beeld ook interne goedkeuringsprocessen 
eenvoudig optimaliseren en automatiseren, 
Zo ontstaat een centraal overzicht van alle 
facturen die goedkeuring vereisen. Als er  
een nieuwe factuur klaarstaat, ontvangt de 
gebruiker die goedkeuring moet verlenen 
automatisch een e-mailbericht. Deze kan het 
document vervolgens goedkeuren, afwijzen, 
doorsturen of ter evaluatie voorleggen aan 
anderen. Bij elke stap in het proces wordt 
automatisch door het systeem vastgelegd 
welke beslissing door welke gebruiker is 
genomen.

Hoe kan een goed bedrijfssysteem 
(businesssoftware) je helpen?
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Daarnaast kun je met de juiste business-
software eenvoudig analyses maken zoals 
een audit trail op gewijzigde bankrekening-
nummers, inloghistorie, steekproeven et cetera. 

Adequate functiescheiding
In veel verouderde systemen is het nog  
niet mogelijk om met een adequate functie-
scheiding te werken. Er wordt dan gewerkt met 
generieke (vaak anonieme) gebruikersaccounts. 
Hierbij kunnen wijzigingen niet worden herleid 
naar een individueel persoon. Met moderne 
businesssoftware is het werken met een  
adequate functiescheiding heel eenvoudig. 

Je geeft in de software precies per medewerker 
aan tot welke administraties hij toegang heeft 
en welke onderdelen hij mag benaderen. 
Bepaal daarbij ook wat hij mag doen (opvragen, 
toevoegen, verwijderen en/of wijzigen). 
Daarnaast is er natuurlijk ook nog de  
mogelijkheid voor gebruikers om een factuur  
ter evaluatie voor te leggen aan anderen.  
Als je op vakantie gaat of een tijdlang niet  
op kantoor bent, kun je een andere gebruiker 
aanwijzen als tijdelijke vervanger.  

Nieuwe taken worden dan automatisch  
ter goedkeuring naar je collega verzonden.  
Zo voorkom je dat er in je afwezigheid 
belangrijk werk blijft liggen. 

Ontvangers kunnen daarnaast opmerkingen 
toevoegen aan een bepaalde taak.  
Alle opmerkingen zijn openbaar en iedereen 
in de workflow kan deze lezen. Ook bijlagen 
kunnen worden toegevoegd aan een taak  
om de besluitvorming te vereenvoudigen.  

Daarnaast kun je vaak ook nog gebruikmaken 
van rollen om de toegangsrechten van mede-
werkers tot je administratie vast te leggen. 
Leg in een rol de toegangsrechten voor 
bepaalde onderdelen vast of sluit deze juist 
voor bepaalde onderdelen uit. 

'Moderne businesssoftware maakt 
het werken met een adequate 

functiescheiding heel eenvoudig.'
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Als consultant ben ik in de afgelopen jaren 
veel aanwezig geweest bij klanten tijdens de 
audit-periode. Ik heb gezien dat het een 
behoorlijk stressvolle tijd kan zijn en dat er 
enorm veel vragen op de controller worden 
afgevuurd. 

Hopelijk heeft deze whitepaper je meer 
inzicht gegeven in hoe de wettelijke controle 
verloopt en vooral welke invloed je zelf hebt 
op een vlotte controle. Ik wens je dan ook 
veel succes met de voorbereiding.
 
Wil je reageren, heb je vragen of hulp nodig 
bij het onttrekken van essentiële informatie 
of rapportages uit je businesssoftware? 
 

Neem dan gerust contact met mij op  
en ik help je graag verder.
 
Marvin van der Sprong

About Software
Laan van Zuid Hoorn 45
2289 DC Rijswijk ZH
Telefoon: 070 – 711 22 55
info@aboutsoftware.nl
www.aboutsoftware.nl

Veel succes met de voorbereiding
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Visma software biedt een betrouwbare  
oplossing voor de zakelijke gebruiker die 
snelheid, functionaliteit, flexibiliteit en  
betrouwbaarheid wenst. Visma.net komt  
tegemoet aan deze behoeften. De oplossing 
heeft een overzichtelijk design en is  
gebruiksvriendelijk. Daardoor kan iedere  
gebruiker zijn of haar taken snel en efficiënt 
uitvoeren. Of uw bedrijf nu vijf of vijfduizend 
werknemers heeft, Visma.net kan in al uw  
behoeften voorzien. Zodat uw onderneming 
op alle fronten efficiënt kan werken.

Kijk voor meer informatie over onze cloud-
oplossing Visma.net ook eens op de site 
www.visma.net/nl.

Over Visma Software

Visma Software
HJE Wenckebachweg 200
1096 AS AMSTERDAM
020 355 2910
verkoop@visma.com
www.visma.net/nl/



Voorbeeld  prepared by client-list (pbc-list) 
Voor het efficiënt uitvoeren van onze werk-
zaamheden ontvangt u hierbij een lijst met aan 
te leveren stukken. Wij verzoeken u hiervoor 
per entiteit een ordner te maken met daarin 
de volgende stukken, indien van toepassing:  

1. Concept jaarrekening per entiteit
2. Proef- en saldibalans per 31.12.(jaartal)  
3. Analyse going concern/continuïteit van 

de vennootschap
4. Digitale versie van de proef- en  

saldi balans per 31.12.(jaartal) 
5. Uitdraai van het grootboek (jaartal) of  

de beschikking over een auditfile
6. Uitdraai van het memoriaal (jaartal)  

met toelichting bij de boekingen
7. Overzicht en mutaties immateriële  

vaste activa staat over (jaartal) 
8. Bijgewerkte activastaat van de materiële 

vaste activa over (jaartal)  
9. Specificatie van investeringen en kopieën 

van de bijbehorende facturen welke  
aansluit op de activastaat verantwoorde 
investeringen

10. Financiële vaste activa per 31.12.(jaartal)  
en de mutaties boekjaar en achterliggende 
documentatie

11. Specificatie van het overlopende passiva 
en onderbouwing van de posten per 
31.12.(jaartal)  

12. Openstaande postenlijst debiteuren  
per 31.12.(jaartal) en per heden  

13. Ouderdomsanalyse openstaande  
debiteuren per 31.12.(jaartal)  

14. Overzicht van de in (jaartal) ontvangen 
posten welke voorkomen op de open-
staande postenlijst per 31.12.(jaartal)

15. Specificatie van de voorziening dubieuze 
debiteuren per 31.12.(jaartal)  

16. Aansluiting tussen de openstaande  
vorderingen en schulden op gelieerde 
entiteiten 

17. Specificatie van de overige kortlopende 
vorderingen en overlopende activa  
per 31.12.(jaartal) met kopieën van de 
bijbehorende facturen. 

18. Standaardbankverklaring liquide middelen
19. Overzicht tekenbevoegdheden
20. Kopieën van de eerste bankafschriften  

in (jaartal) van alle bankrekeningen  
21. Kopieën van de eerste bladzijde van het 

kasboek in (jaartal) waarop het eindsaldo 
per 31.12.(jaartal) staat vermeld.  
Telverslag cash geld en laatste afstortingen 
bank (jaartal) en ontvangst (jaartal) 

22. Specificatie van het eigen vermogen  
per 31.12.(jaartal) en aansluitingen  
met de gegevens volgens de statuten, 
aandeelhoudersregister, agiostorting  
en het uittreksel van de Kamer van  
Koophandel. Statuten van de entiteiten

23. Specificatie van de converteerbare en 
achtergestelde leningen en condities  
per 31.12.(jaartal)  

24. Specificatie van de aan de voorziening 
onttrokken middelen in verband met  
uitgevoerde garantiewerkzaamheden 

25. Actuele kredietovereenkomsten met de 
bankier en externe financiers  

26. Specificatie van de uitstaande schulden 
aan de externe financiers met aansluiting 
tussen de betaalde rente en het  
overeengekomen rentepercentage. 

27. Zijn wij in het bezit van alle  
lease contracten?  

28. Openstaande postenlijst crediteuren  
per 31.12.(jaartal) 

29. Ouderdomsanalyse openstaande  
crediteuren per 31.12.(jaartal)  

Bijlage
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30. Aansluiting tussen de openstaande 
schuld aan gelieerde maatschappijen. 

31. Specificatie btw met daarop de afloop 
van de beginbalans per 1.1.(jaartal); 
rondrekening (jaartal) en specificatie  
van de balanspost per 31.12.(jaartal). 

32. De rondrekening omzetbelasting  
(jaartal) bevat: 

 a) aansluiting tussen omzet en af  
 te dragen omzetbelasting,  

 b) Btw-privégebruik,  
 c) voordruk en  
 d) afgedragen omzetbelasting.  
33. Kopieën van de in (jaartal) betaalde  

aangiften omzetbelasting en vennoot-
schapsbelasting die betrekking hebben  
op (jaartal) 

34. Specificatie van de fiscale positie: loon-
belasting/vennootschapsbelasting/btw. 

35. Opgave van fiscale adviseur van fiscale 
positie van de entiteiten, btw, loonbelasting 
en vennootschapsbelasting

36. Overzicht van de lopende juridische 
zaken

37. Specificatie inzake de loonheffing met 
daarop de afloop van de beginbalans  
per 1.1.(jaartal); rondrekening (jaartal)  
en specificatie van de balanspost per 
31.12.(jaartal). 

38. De rondrekening loonheffing (jaartal) 
bevat: 

 a)  Aansluiting tussen de te betalen  
sociale verzekeringen volgens de  
loonadministratie, de grondslagen  
en premie percentages; 

 b)  Overzicht van de ingehouden  
loon heffing (jaartal) volgens de  
loonadministratie 

 c) Afgedragen loonheffing 

39. Kopieën van de in (jaartal) betaalde  
aangiften loonheffing die betrekking  
hebben op (jaartal) 

40. Specificatie inzake de pensioenpremies 
met daarop de afloop van de beginbalans 
per 1.1.(jaartal); rondrekening (jaartal)  
en specificatie van de balanspost per 
31.12.(jaartal). 

41. De rondrekening pensioenen (jaartal) 
bevat: 

 a)  Aansluiting tussen de te betalen  
pensioenpremies volgens de  
loon administratie, de grondslagen  
en premiepercentages; 

 b) Afgedragen pensioenpremies 
42. Kopieën van de in (jaartal) betaalde  

pensioennota’s die betrekking hebben  
op (jaartal) 

43. Specificatie van de onderling aansluitende 
rekening-courant verhoudingen  

44. Opgave van de betaalde en/of ontvangen 
bedragen in (jaartal), die betrekking hebben 
op (jaartal) en kopieën van de bijbehorende 
facturen 

45. Overzicht van de niet in de balans  
opgenomen verplichtingen: 

 a)  Huurovereenkomst met de hieruit 
voortvloeiende jaarlijkse verplichting

 b) Leaseovereenkomsten 
 c) investeringsverplichtingen 
 d)  Fiscale eenheid vennootschaps-

belasting, omzetbelasting 
46. Specificatie van de loonkosten met 

daarop: 
 a)  Aansluitingen tussen brutoloon  

volgens de jaarrekening en het loon 
Sociale Verzekeringen (SV) volgens  
de loon administratie 
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 b)  Aansluiting tussen de sociale lasten 
volgens de jaarrekening en de 
afdracht minus inhouding volgens  
de loonadministratie 

 c)  Aansluiting tussen de pensioenlasten 
volgens de jaarrekening en de 
afdracht minus inhouding volgens  
de loonadministratie 

47. Cijferanalyse van (jaartal) en een verklaring 
voor opmerkelijke verschillen met (jaartal)

48. Analyse van de omzet naar categorie
49. Aansluiting rittenadministratie  

met verantwoorde omzet en  
verschillenanalyse

50. Overzicht lopende en afgelopen subsidies 
(investerings en personeelsgebonden 
etc) en de verwerking daarvan in de 
financiële administratie

51. Overzicht software en applicaties  
en licenties

52. Overzicht geleasde auto’s en  
de bijbehorende contracten 

53. Overzicht huurcontracten
54. Overzicht toegang tot applicaties,  

users en superusers
55. Overzicht bijzondere overeenkomsten, 

zoals management overeenkomsten


