
12 september 2013     TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING     september 2013

The financial  
audit challenge
Betalen we niet te veel aan de accountant? Een vraag die veel organisaties zich  
terecht stellen. Onderzoeken binnen aex/amx-actieve organisaties en zorginstellingen 
wijzen uit dat de accountantskosten weer langzaam toenemen. Verdere analyse 
met behulp van sectorspecifieke benchmarks toont opmerkelijke verschillen tussen 
ondernemingen aan. Oplossing? Neem regie en pak de financial audit meer project-
matig aan.

Auditing
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Hebben we de kosten voor de accountant in control of 
betalen we toch te veel? 

H
et opstellen van een benchmark kan een goed 
startpunt zijn om een eerste oordeel te vormen 
over de hoogte van de audit fee. Door deze 
benchmark sectorspecifiek te maken neemt de 

vergelijkbaarheid van de gebruikte data toe. Zo laat een 
supermarkt zich niet 
eenvoudig vergelijken 
met een vastgoedonder-
neming. De vastgoed-
sector heeft met zijn im-
pairments een veel 
hoger risicoprofiel en is 
bovendien arbeidsexten-
sief vergeleken met de supermarktsector. Een sectorspeci-
fieke benchmark neutraliseert sectorspecifieke omstandig-
heden zoals van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
De bedrijven binnen de vastgoedsector hebben bijvoor-
beeld een goed vergelijkbaar producten- en dienstenaan-
bod. Alle ondernemingen opereren onder dezelfde uitda-
gende marktomstandigheden en dezelfde wet- en 
regelgeving. De uit te voeren jaarrekeningcontroles zijn 
hierdoor vergelijkbaar, mits je rekening houdt met de om-
vang en complexiteit van de onderneming. Een sectorspe-
cifieke benchmark levert hierdoor een overzicht op met 
ondernemingen die boven en onder de sectornorm pres-
teren. 

Neem regie op het proces
Het belangrijkste verschil tussen goed en minder goed sco-
rende ondernemingen is de mate waarin ze regie voeren 
op het financial audit proces. Denk daarbij aan afspraken 
met betrekking tot scope en planning. In veel gevallen 
komt de accountant al langs voordat de definitieve sets 
met informatie klaarliggen. Vervolgens sluiten deze sets 
niet aan op de definitieve standen in het grootboek, waar-
door onduidelijkheid ontstaat met wachttijd en herstel-
werkzaamheden tot gevolg. Daarnaast verricht de accoun-
tant soms ook audits zonder toegevoegde waarde voor de 
jaarrekeningcontrole.

Uniformeren, standaardiseren
In het algemeen wordt het financial audit proces gezien 
als de afsluitende verplichting na een jaarafsluiting en 
vormt hierdoor een sluitstuk waarbij structuur onvoldoen-
de aanwezig is. Opvallend genoeg zijn ook bij de goed sco-
rende ondernemingen nog veel verbeterpunten. Bij inter-
nationale bedrijven valt veel te winnen met het 
uniformeren van pbc’s (prepared by client), rekening hou-
dend met lokale wet- en regelgeving. 
Het samenwerken met een internationale accountant is 
geen enkele garantie op uniformiteit en afgestemde samen-

werking tussen de verschillende accountantsteams. De op-
zet en materialiteit van de jaarrekeningcontroles kunnen 
per entiteit enorm verschillen, zelfs binnen één land. Na-
dere analyse brengt onnodige controles aan het daglicht, 
waarop direct kan worden bezuinigd. Denk hierbij aan het 

lokaal opvragen van in-
tercompany saldobeves-
tigingen, terwijl dit cen-
traal bij de consolidatie 
reeds is beoordeeld. Of 
het diep doorvragen op 
product- en klantgroe-
pen die geen relatie 

hebben met de segmentindeling binnen de jaarrekening. 
Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van een edp-audit op 
een niet-transactiesysteem, zoals het consolidatiepakket.

Creëer win-win
Binnen de bedrijven zelf is het beeld van de accountant 
niet altijd even positief. Een aantal medewerkers kijkt neer 
op de ‘jonkies met hun domme vragen’ en andere mede-
werkers vertonen juist weer angstig gedrag voor de ‘ex-
perts’ vanuit de Big 4. De accountants treffen op hun beurt 
vaak incomplete en niet actuele sets aan (pbc) of mede-
werkers die onvoldoende zijn voorbereid en onjuiste in-
formatie geven. Beide factoren zijn de belangrijkste oor-
zaken van wachttijd en rework. Deze kosten worden 
grotendeels doorberekend, maar ook de interne uren van 
de controllers kosten ondernemingen veel geld. Een aan-
vullende vraag leidt regelmatig tot het ontwikkelen van 
een urenverslindend maatwerkrapport. Een hechte samen-
werking met wederzijds respect kan de financial audit ef-
ficiënter, sneller en goedkoper maken. Efficiënter werken 
heeft bovendien positieve invloed op de marges die de ac-
countant kan realiseren en de kwaliteit van de audit.
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‘Nadere analyse brengt  
onnodige controles aan het 

daglicht’

Wat bepaalt de hoogte van de controlekosten
De volgende wetmatigheden zijn van toepassing op de hoogte van de controlekos-

ten van de accountant:

 • met het toenemen van de omvang van een onderneming wordt de audit fee in ab-

solute zin hoger, maar in relatieve zin neemt deze af;

 • toenemende complexiteit beïnvloedt de audit fee negatief;

 • de mate waarin interne controles worden uitgevoerd heeft een beperkte invloed 

op de hoogte van de audit fee;

 • nieuwe wet- en regelgeving heeft een negatieve invloed, maar wordt niet altijd 

doorberekend. Een voorbeeld hiervan is de ziekenhuisbranche;

 • geconstateerde onrechtmatigheden en fraude hebben een sterke impact op de 

controlekosten van de accountant voor meerdere jaren;

 • transities van een bedrijf, zoals afsplitsingen, grote overnames of ipo’s, resulteren 

in een significant hogere audit fee, zelfs in de jaren daarna. 
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Haagse Hogeschool in meerjarig perspectief
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Benchmarken Analyseren Plannen Voor-
bereiden Uitvoeren Evalueren

DISCLAIMER: De informatie in de benchmark is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden 
geacht. De berekening van het besparingspotentieel is indicatief. Het sectormodel houdt geen rekening 
met bedrijfsspeci�eke bijzonderheden.
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*Cijfers 2011 aangezien 2012 op moment samenstelling benchmark nog niet beschikbaar was.

DISCLAIMER: De informatie in de benchmark is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden 
geacht. De berekening van het besparingspotentieel is indicatief. Het sectormodel houdt geen rekening 
met bedrijfsspeci�eke bijzonderheden.
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Audit Fee Benchmark - Hogescholen - Jaar 2012
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Benchmarken Analyseren Plannen Voor-
bereiden Uitvoeren Evalueren

Nadat in 2007 en 2008 onrechtmatigheden werden gecon-
stateerd met betrekking tot de naleving van de Richtlijn 
Europees Aanbesteden schoten de audit fee en advieskos-
ten van de accountant in 2009 verklaarbaar omhoog. De 
verwachte daling van de audit fee heeft echter pas over 
verslagjaar 2012 plaatsgevonden in combinatie met een 
wisseling van de accountant. 
Het blijft een aandachtspunt voor ondernemingen om na 
een fraudeonderzoek of een grote transitie de audit fee en 
overige auditkosten in de gaten te houden. De aange-
scherpte controles zijn alleen nodig bij verhoogde risico’s. 
Zodra een onderneming aantoonbaar in control is kunnen 
de externe controles worden afgebouwd.

Benchmark industriële oplossingen
De benchmark industriële oplossingen is minder homogeen 
dan de benchmark hogescholen. Om deze reden wordt er 
gebruik gemaakt van hogere toleranties, waardoor het be-
sparingspotentieel verhoudingsgewijs lager wordt. 
Ook binnen deze benchmark zie je opmerkelijke verschil-
len. Hoe kan het dat Vanderlande Industries een bijna net 
zo’n hoge audit fee heeft als de veel grotere vdl Groep? 
Het nog grotere Duitse Krones heeft zelfs een lagere audit 
fee dan Vanderlande.

Benchmark energiesector
Veel bedrijven binnen de energiesector hebben een hybri-
de karakter. Binnen de bedrijven zelf is veelal sprake van 
een grote diversiteit. Denk hierbij aan de levering van ener-
gie gecombineerd met afvalverwerking of levering telecom-
municatie. Dit verhoogt de complexiteit. Desondanks sco-
ren de bedrijven binnen deze benchmark gemiddeld 
genomen naar behoren.
Alliander zit duidelijk boven de norm. Alliander is in 2009 
afgesplitst van Nuon. Een afsplitsing brengt in het algemeen 
hogere auditkosten met zich mee. Maar ook de jaren daar-
na is een stijgende trend zichtbaar. Gecombineerd met ove-
rige controle- en advieskosten die veelal hoger zijn dan de 
audit fee. In 2012 is Alliander erin geslaagd de audit fee met 
een half miljoen naar beneden te brengen. Zoals de bench-
mark laat zien, is nog steeds genoeg ruimte voor verdere ver-
betering. Door het proces anders in te richten zou dit goed 
mogelijk moeten zijn met de bestaande accountant. Omdat 
Alliander niet kwalificeert als onderneming van openbaar 
belang, hoeven zij namelijk niet te voldoen aan de nieuwe 
wet- en regelgeving voor de scheiding tussen controle en ad-
vies en de verplichte roulatie van de accountant na acht jaar.

Verbeteringen
Ondernemingen die vinden dat te veel voor de accountant 
betaald moet worden, gaan vaak over tot een beauty con-
test waarbij andere accountantskantoren een fee proposal 
kunnen uitbrengen. Hier valt inderdaad in veel gevallen 
een quick win mee te behalen, alleen de echte verbetering 
die ook de interne doorlooptijd evenals bijkomende frus-
traties fors naar beneden brengt is hiermee nog niet gere-
aliseerd. Veel ondernemingen zouden er goed aan doen 
om de financial audit meer projectmatig aan te pakken, 

Auditing

Figuur 2. Haagse Hogeschool meerjarig1 

*  Cijfers 2011, aangezien 2012 op moment samenstelling benchmark niet beschikbaar was.

Figuur 3. Benchmark industriële oplossingen 20121

Figuur 1. Benchmark hogescholen 20121

Zowel aan de kant van de organisatie als bij de accoun-
tant valt dus genoeg te verbeteren. 

Benchmark hogescholen
Als voorbeeld is de benchmark opgenomen van de hoge-
scholen. Deze kenmerkt zich door een sterke homogeni-
teit: een zeer vergelijkbaar aanbod van producten en dien-
sten en beperkte verschillen in omvang en complexiteit. 
De uitkomsten leveren bijzondere verschillen op. 
Een absolute positieve uitschieter betreft de Hanze Hoge-
school Groningen. Zij realiseren meerjarig een bijzonder 
lage audit fee. Ook Hogeschool Inholland weet zijn audit 
fee in 2012 meer dan te halveren en scoort ruim onder de 
norm. Avans Hogeschool en Hogeschool Amsterdam heb-
ben zowel in 2011 en 2012 een behoorlijk besparingspo-
tentieel. Avans Hogeschool heeft bijvoorbeeld een drie keer 
hogere audit fee dan de grotere Hanze Hogeschool. 
Een ander mooi voorbeeld betreft de Haagse Hogeschool. 
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DISCLAIMER: De informatie in de benchmark is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden 
geacht. De berekening van het besparingspotentieel is indicatief. Het sectormodel houdt geen rekening 
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Audit Fee Benchmark –Energiesector –Jaar 2012

Benchmarken Analyseren Plannen Voor-
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Alliander       1.000 493       49%
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* 30 juni 2009 is Nuon Energy afgesplitst. De audit fee van 2008 is hierdoor niet vergelijkbaar met de jaren 
daarna. Overige vergelijkende cijfers zijn wel aangepast. 

DISCLAIMER: De informatie in de benchmark is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden 
geacht. De berekening van het besparingspotentieel is indicatief. Het sectormodel houdt geen rekening met 
bedrijfsspeci�eke bijzonderheden. 
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inclusief plan van aanpak, voortgangsbewaking en evalu-
atie. Terwijl de fast en quality close tegenwoordig hoog op 
de agenda staan, is de aandacht voor de afsluitende ac-
countantscontroles nog beperkt. Met het stroomlijnen van 
het controleproces, een internationaal uniforme audit aan-
pak en bijvoorbeeld een uniforme pbc valt veel winst te 
boeken. Daarnaast moeten de medewerkers tijdig worden 
betrokken in de voorbereiding. Het maken en communi-
ceren van duidelijke afspraken tussen de interne organi-
satie en de externe accountant en het handhaven van deze 
afspraken is van groot belang. Een goede voorbereiding is 
ook in dit geval het halve werk.

Ontwikkelingen accountancy
Naast te behalen efficiencywinst, staan de accountants en 
ondernemingen voor de nodige uitdagingen om de contro-
les kwalitatief te verbeteren om risico’s en fraude beter te 
detecteren en de nieuwe eisen waaraan organisaties die-
nen te voldoen in hun audits te integreren. De verwach-
ting is dat de gewijzigde wet- en regelgeving rondom de 

Figuur 4. Benchmark energiesector 20121

De jaarrekening ontleed 
Sinds begin 2013 doen de auteurs benchmarkonderzoek naar 

accountantskosten. Zij kijken naar controle- en advieskosten 

binnen met name grote Nederlandse bedrijven. In het onder-

zoek zijn inmiddels ruim driehonderd bedrijven opgenomen, 

ondergebracht in dertig sectorspecifieke benchmarks. De sec-

torspecifieke benchmarks zijn opgebouwd uit data van gepu-

bliceerde jaarrekeningen. Onder de regelgeving van rj en ifrs 

zijn ondernemingen verplicht om de accountantskosten in de 

jaarrekening te specificeren. Hierdoor zijn de kosten van de ac-

countant, zowel voor de jaarrekeningcontroles als overige con-

trole- en advieswerkzaamheden eenvoudig op te zoeken. 

Om bedrijven binnen een benchmark te kunnen vergelijken 

wordt rekening gehouden met de omvang van de onderneming 

en de complexiteit. Voor het bepalen van de omvang wordt ge-

bruik gemaakt van de omzet en het aantal medewerkers. Voor 

de complexiteit zijn een beursnotering, het aantal landen waar-

in een onderneming actief is, het aantal entiteiten, 403-verkla-

ringen, winstgevendheid en de homogeniteit van het produc-

ten- en dienstenaanbod bepalend. 

Figuur 5. Meerjarenoverzicht Alliander1

1  Disclaimer: de informatie in de benchmarks is ontleend aan bron-

nen die betrouwbaar mogen worden geacht. De berekening van het 

besparingspotentieel is indicatief. Het sectormodel houdt geen 

rekening met bedrijfsspecifieke bijzonderheden.

onafhankelijkheid van de accountant roerige tijden zullen 
inluiden met veel wisselingen van accountants en het ver-
der scheiden van controle- en advieswerkzaamheden. De 
toch al ambivalente relatie tussen onderneming en accoun-
tant ligt onder een vergrootglas. Daarnaast blijkt de huidi-
ge financial audit in de praktijk niet toereikend om risico’s 
en fraude tijdig te detecteren. Naast het stroomlijnen van 
de financial audit zijn er voldoende andere uitdagingen 
om aan te gaan. Hiervoor is een frisse wind nodig. Zowel 
ondernemingen als accountants zullen moeten breken met 
oude gewoontes en nieuwe wegen inslaan. Het tijdperk 
van de financial audit challenge is aangebroken.


