
Audit readiness 
Op tijd klaar voor de externe accountantscontrole, 
zonder stress en last-minute werk
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De audit readiness diensten van Deloitte 
leveren u drie belangrijke voordelen: 
 • Uw stukken voor de jaarrekeningcontrole 
door de externe accountant worden 
tijdig opgeleverd, waardoor er sprake 
is van een soepele controle zonder 
meerwerkkosten en zonder stress voor 
uw medewerkers.

 • De kwaliteit van uw interne beheersing 
verbetert, waardoor uw organisatie beter 
in control komt.

 • Coaching on the job voor uw financiële 
medewerkers, waardoor de waarde van 
hun werkzaamheden wordt vergroot.

Op tijd klaar voor de externe controle 
De externe jaarrekeningcontrole leidt nogal 
eens tot stress op de financiële afdeling van 
publieke organisaties, zeker nu de eisen die 
de overheid en de accountant stellen aan 
de door u op te leveren stukken scherper 
worden. Er is forse druk op de deadlines, 
met als risico dat de reguliere interne 
financiële processen worden verstoord.

De ondersteuning van Deloitte 
audit readiness garandeert u tijdige 
oplevering van uw stukken. Onze ervaren 
professionals zorgen voor:
 • Een vaktechnisch doortimmerd intern 
auditplan.

 • Position papers voor uw complexe 
jaarrekeningposten, zoals voorzieningen 
en complexe waarderingen van 
onroerend goed en/of deelnemingen.

 • Beschikbaarheid van specialistische 
kennis voor complexe waarderingen van 
projecten en grondexploitaties.

 • Notitie voor de WNT Wet normering 
topinkomens.

 • Een kwalitatief goed balansdossier en zijn 
desgewenst ook aanspreekpunt voor uw 
externe accountant.

Kortom, u bent op tijd klaar voor de 
externe accountantscontrole, zonder 
stress en last-minute werk. 

Uw organisatie komt beter in control
De meerwaarde van onze diensten gaat 
verder dan het voorkomen van stress voor 
de jaarlijkse accountantscontrole, hoe 
belangrijk dat ook is. Onze professionals 
dragen vanuit hun brede ervaring 
in de nauwe samenwerking met uw 
medewerkers ook bij aan het verbeteren 
van uw interne controle. Door de 
ontsluiting van ons kennisnetwerk delen 
wij met uw medewerkers de meest actuele 
vaktechnische inzichten en best practices 
vanuit onze controlepraktijk. Met deze 
coaching on the job verbetert de kwaliteit 
van uw interne beheersing.

Ook beschikken wij over kennis en ervaren 
medewerkers om uw interne controle te 
moderniseren met behulp van moderne 
tooling op het gebied van data-analyse en 
continuous monitoring van datastromen.

Audit readiness 

Contact
Wilt u op tijd klaar zijn voor de externe 
jaarrekeningcontrole? Wilt u de kwaliteit 
van uw interne beheersing vergroten?  
Of wilt u meer informatie?  
Wij staan voor u klaar!

drs. Albert van der Wiel RA
(06) 15 09 26 46 
 avanderwiel@deloitte.nl 

drs. Frank Smilde
(06) 20 25 21 78 
fsmilde@deloitte.nl

drs. Wim Veldhuis RA
(06) 55 85 32 32
 wveldhuis@deloitte.nl 

Ronald Demmers RA
(06) 83 33 00 83
rdemmers@deloitte.nl

Marcel Somhorst AA
(06) 11 00 28 48
msomhorst@deloitte.nl

Verhogen kwaliteit 
interne controle

• Halen van de controleplanning
• Vergroten van de interne 

beheersing
• Opstellen van position papers 

voor complexe waarderingen en 
schattingen

• Coachen van uw 
controlemedewerkers

• Moderniseren en digitaliseren


