Adviesmemo
Onderwerp
Benoeming accountant controlejaar 2020
Te besluiten om
1. Astrium Accountants te benoemen als accountant van BghU voor het controlejaar 2020.
Inleiding/ probleemstelling
Astrium Accountants was de accountant van BghU voor de controlejaren 2017, 2018 en 2019. Hiertoe
besloot het bestuur van BghU op 26 juni 2017. De basis voor de benoeming was een offerte-uitvraag voor
in ieder geval de controlejaren 2017, 2018 en 2019, met een eenzijdige optie voor BghU om de
dienstverlening met een jaar te verlengen in controlejaar 2020. Met dit voorstel benoemt het bestuur
Astrium Accountants ook als accountant voor het controlejaar 2020 en maakt het gebruik van deze
verlengingsoptie.
Beoogd effect
De accountantscontrole is wettelijk verplicht en de benoeming van de accountant is een
bestuursbevoegdheid conform artikel 3 van de Controleverordening 2018. Door formeel te besluiten tot
benoeming van de accountant kan BghU voldoen aan de verplichting tot een accountantscontrole.
Argumenten
1.1. Astrium Accountants voerde naar tevredenheid en grotendeels binnen het in 2017 verwachtte
kostenplaatje haar taken als accountant uit. Controletechnisch kan ook worden voortgeborduurd op de
aanbevelingen die de accountant deed naar aanleiding van onder meer de interim-controles en de
jaarrekeningcontroles;
1.2. De optie om eenzijdig het contract met 1 jaar te verlengen biedt nu de kans om te profiteren van de
geleerde lessen uit de voorgaande controlejaren, in samenwerking met Astrium Accountants. Het
prijsvoorstel voor controlejaar 2020 is in lijn met de werkelijke kosten van 2017 tot en met 2019 en
met de kosten die werden verwacht na de gunning in 2017.
Kanttekeningen
1.1. Door te kiezen voor een eenzijdige verlenging, hebben we geen marktverkenning door middel van een
aanbestedingsprocedure. Die aanbestedingsprocedure vindt nu plaats eind 2020/begin 2021 voor het
controlejaar 2021. Het prijsvoorstel en de onderbouwing hiervan door Astrium Accountants zijn echter
realistisch en in lijn met voorgaande jaren. De kosten van en inzet voor een versnelde
aanbestedingsprocedure dit jaar wegen daarmee waarschijnlijk niet op tegen het potentiële voordeel
dat een nieuwe accountant biedt. Daarnaast kan dit jaar inhoudelijk geprofiteerd worden van de
samenwerking van de voorgaande 3 jaren.
Financiën
De kosten voor de controlejaren 2017, 2018 en 2019 en het prijsvoorstel 2020 zijn in de tabel hieronder
weergegeven. Controlejaar 2019 was een uitschieter doordat er onverwacht extra detailcontroles nodig
waren om zekerheid te verkrijgen over de materiële lasten. Door aanpassing van de procedures worden
deze detailcontroles niet meer verwacht in het controlejaar 2020. Het prijsvoorstel 2020 past binnen het
begrootte bedrag voor de accountantscontrole 2020.

Controlejaar
2017
2018
2019
2020

Kosten
€ 35.000 excl. BTW
€ 28.000 excl. BTW
€ 51.000 excl. BTW
€ 40.000 excl. BTW op basis van prijsvoorstel

Risico’s
Het belangrijkste risico bij een accountantscontrole is potentieel meerwerk. Door strakke sturing en
voorbereiding van de accountantscontrole en verdere ontwikkeling van het interne controlframework,
tracht BghU aan haar deel van de verplichtingen te voldoen en daarmee het meerwerk zo veel als mogelijk
te beperken.
Communicatie
Niet van toepassing.
Vervolg
1. Na akkoord van het bestuur wordt de dienstverlenging voor het controlejaar 2020 geformaliseerd;
2. De accountantscontrole kent dezelfde vorm als de voorgaande controlejaren, dus inclusief een interimcontrole die resulteert in een managementletter en een eindejaarscontrole. Ook de deelverklaringen
voor de deelnemers blijven in stand, conform het oorspronkelijke plan van aanpak.
Bijlagen
1. Prijsvoorstel Astrium Accountants controlejaar 2020
2. PvA accountantscontrole 2017-2019
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