Nieuwe perspectieven
Gemeente Dordrecht

Auditplan 2017
Gemeente Dordrecht
Aan de leden van de gemeenteraad en de Auditcommissie van de
gemeente Dordrecht

Geachte leden,
Hierbij ontvangt u ons auditplan 2017. Dit auditplan bevat onze uitgangspunten en plan van aanpak voor de controle 2017.
Met dit auditplan willen wij u zo goed mogelijk informeren over de wijze waarop wij de controle 2017 vormgeven en u ondersteunen
in de uitoefening van uw opdrachtgeversrol richting de accountant. Via dit auditplan beschikt u over een concreet document aan de
hand waarvan u de afspraken en verwachtingen ten aanzien van de controle tussentijds en achteraf kunt evalueren.
De onderwerpen, die in dit plan aan de orde komen, maken onderdeel uit van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het
tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die wij toepassen bij de uitvoering van de controle van de
jaarrekening en andere controle opdrachten.
Graag geven wij u de mogelijkheid om in het verlengde van de controleopdracht ons specifieke aandachtspunten mee te geven. In
onze rapportages koppelen wij vervolgens de resultaten ten aanzien van uw aandachtspunten expliciet terug.
Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.

C.M. Steehouwer MSc RA
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1.1 Uw primaire opdracht
Gemeente Dordrecht
 Voldoet de jaarrekening aan de in de wet gestelde eisen?
 Getrouw beeld (in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en
 Wet normering topinkomens)
 Financiële rechtmatigheid van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties.
 Verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.
Uitkomsten: managementletter, accountantsverslag en controleverklaring

1.2 Belangrijkste elementen normenkader
Gemeente Dordrecht
Externe wet & regelgeving, zoals
 Besluit begroting en verantwoording
 Wet normering topinkomens
 Single information Single audit
 Europese aanbestedingswet
 Aanbestedingswet
 Participatie wet
 WMO
Interne regelgeving, zoals
 Financiële verordening
 Algemene Subsidieverordening

1.3 Verantwoordelijkheden College van B&W
Gemeente Dordrecht
Verantwoordelijkheid van Het College
 Naleven van wettelijk voorschriften
 Borgen van de financiële rechtmatigheid
 Opzetten van een effectieve interne beheersing die materiële afwijkingen voorkomt
 Voorkomen en ontdekken van fraude
 Opmaken van de jaarstukken
Richting de accountant
 Toegang verschaffen tot alle relevante informatie
 Onbeperkte toegang verschaffen tot personen binnen de organisatie
 Melden van fraude

1.4 Verantwoordelijkheden BDO
Gemeente Dordrecht
BDO heeft zich te houden aan
 Controleverordening en controleprotocol
 Nederlandse controlestandaarden
 Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 Wet ter voorkoming van witwassing en financieren terrorisme (melding ongebruikelijke transacties)
 Controleprotocol Wet normering topinkomens
 Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa
en het waarborgen van de onafhankelijkheid en objectiviteit.

1.5 Verbonden Partijen
Gemeente Dordrecht
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1.6 Rapportages en verklaringen
Gemeente Dordrecht
 Managementletter/ boardletter incl. uitkomsten IT-audit naar aanleiding van de interim-controle met concrete
aanbeveling ter verbetering van de interne beheersing.
 Controleverklaring bij de jaarrekening met daarin ons oordeel ten aanzien van het getrouwe beeld en de financiële
rechtmatigheid.
 Accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole met een nadere duiding en uiteenzetting van ons
oordeel bij de jaarrekening als geheel en daaruit voortvloeiende aanbevelingen.

2. Controleaanpak 2017

2.1 Uw team

2.2. Planning en communicatie

2.3 Aanpak

2.4 IT audit

2.5 Aandachtspunten 2017 en
natuurlijk(e) adviesfunctie

2.6 Urencalculatie

2.1 Uw team – vast team is een gezamenlijk belang
Gemeente Dordrecht
Marc Steehouwer
Audit partner
Mobiel: 06 – 46 10 55 43
E-mail: marc.steehouwer@bdo.nl

Jeroen van Schajik
Senior Manager IT Audit
Mobiel: 06- 14 23 07 97
E-mail: jeroen.van.schajik@bdo.nl

Erik de Groot
Senior manager
Mobiel: 06 – 41 01 07 38
E-mail: erik.de.groot@bdo.nl

2.2 Planning 2017 / 2018 – Afspraak is afspraak
Gemeente Dordrecht

 Transitiefase tot en met
augustus 2017
 Korte
communicatielijnen
 Persoonlijke aanpak

 Geen verrassingen tijdens
de jaareindecontrole

mei 2018
Jaarrekeningcontrole
Auditcommissie (mei)
Controleverklaring
Accountantsverslag

maart 2018
Pre-audit
complexe posten

december
2017

juni 2017
Gezamenlijke
risicoanalyse en
controleplan

 Reëel controleplan
afgestemd op uw
specifieke situatie

september 2017
Interimcontrole en
managementletter

november
2017

 Indien nodig bijstellen
van onze afspraken

2.3 Communicatie
Gemeente Dordrecht
Samenwerkingsvorm
Wanneer
ziet u ons terug?Contactmoment

Partner voor gemeenteraad /
Auditcommissie

Presentatie auditplan en speerpunten.
Prestentatie van onze aanbevelingen.
Themabijeenkomsten actuele en regionale ontwikkelingen
Toelichting op ons accountantsverslag.

Partner voor het College van
B&W

Klankbordgesprek.
Toelichten controleplan en feitelijke afstemming van onze bevindingen.

Partner voor de organisatie

Werkoverleg. Afstemmen van de ‘op te leveren stukken lijst’ Veelvuldig
contact tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden.
Gedurende de vier seizoenen zijn wij beschikbaar voor al uw vragen.

Wie

Marc en Erik

Marc en Erik

Gehele team
gecoördineerd door
Marc en Erik

2.4 Aanpak
Gemeente Dordrecht
Opdrachtbevestiging

 Transitiefase start na afronding
controle 2016

Kick-off sessie

 Proces van begroten en
verantwoorden als ruggengraat
voor de controle

Opdracht-evaluatie

Risico-inventarisatie

 Actieve samenwerking met uw
interne controle

 Optimaal steunen op interne
beheersing

 Data-analyse (advantage)
 Risicogerichte detailcontroles

CONTROLEAANPAK
Controleverklaring
accountantsverslag

in stappen

Jaarrekeningcontrole

Opstellen
controleplan

Interimcontrole
Management letter

2.5 Geïntegreerde IT-aanpak
Gemeente Dordrecht

 IT optimalisatie en met name de aansluiting tussen de verschillende IT
systemen als basis van de controle op de getrouwheid en rechtmatigheid van de
jaarrekening als geheel.

 Tijdens de interim en jaarrekeningcontrole aandacht voor:
□ Beoordeling betrouwbaarheid, continuïteit en efficiency IT-systemen en

daarin voorkomende applicatiecontrole
□ Logische toegangsbeveiliging & change management
□ Efficiencyvoordeel door steunen op automated- en computerdependent

controls in plaats van handmatige controles
□ Inzet data-analyse voor gegevensgerichte werkzaamheden

2.6 Aandachtspunten 2017
Gemeente Dordrecht
RECHTMATIGHEID
AANBESTEDINGEN

Wat komt er op korte
termijn en middellange
termijn op u af?

IN CONTROL STATEMENT
(VNG, commissie Depla)

GRONDEXPLOITATIES

NIEUWE
ORGANISATIESTRUCTUUR

VERBONDEN PARTIJEN

VOLWASSENHEID IT
BEHEERSING

RECHTMATIGHEID SOCIAAL DOMEIN

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Risicogebieden als
onderdeel van onze
controle 2017

2.7 Natuurlijk(e) adviesfunctie
Gemeente Dordrecht
Wij zijn de partner waar u op kunt rekenen!
 Sparring partner op alle niveau’s
 Specifieke managementletter / boardletter en accountantsverslag afgestemd op uw gemeente
 Actief delen van informatie via de auditcommissie, themabijeenkomsten en klankbordgesprekken
Voorstel themabijeenkomst najaar 2017: informatiebeveiliging en IT
 Veelvuldig overleg
 Persoonlijke aanpak

2.8 Onze urenbesteding en budget
Gemeente Dordrecht
Urenbesteding en
kwaliteit van onze
dienstverlening

in het NBA-rapport ‘In het publieke belang’ is als maatregel opgenomen dat de accountant aan het toezichthoudend orgaan rapporteert hoeveel partner- en teamuren
hij verwacht te besteden en heeft besteed aan de uitvoering van de controle. Het aantal partner, manager en team uren ten opzichte van de totaal
bestede uren kan worden gezien als een indicator voor de kwaliteit van de uitvoering van de controle.
In dat kader hebben wij in de hiernaast weergegeven tabel de hoeveelheid uren opgenomen die wij verwachten te besteden:
Team

Jaarrekeningcontrole

Procentueel

Budget

€ 100.000

Partner

70

Senior manager
Junior manager
Senior staff
Staff

106

10%
15%
17%

128
19%
141
285

39%
100%

730

bdo.nl

Nieuwe perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe
spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat
klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil
ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met
open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.
Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze
unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk.
Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om
vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste
beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te
maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of
internationale onderneming bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit 28 vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.150 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.
BDO adviseert ondernemingen in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf, (semi-) overheidsinstellingen en familiebedrijven. Of het nu gaat om een controle van uw jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname
of een fiscaal advies op maat. In alle gevallen heeft u te maken met professionals. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk (actief in 158 landen, meer dan 67.000 medewerkers wereldwijd) dat
bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Dat maakt ons in alle opzichten bijzonder betrokken. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl
All rights reserved 2017

