
Voortgangsrapportage Audit 2020
Provincie Utrecht

17 mei 2021



PwC

Belangrijkste boodschappen

Controle in afrondende fase, wij 

werken samen hard om deadline 

te halen

Onze controle is in de afrondende fase. 

Er staan nog enkele onderdelen open in 

de controle (o.a. materiële vaste activa, 

betalingen). Ondanks dat het nog even 

spannend is en zowel PU als PWC 

komende twee weken nog diverse 

werkzaamheden moet uitvoeren, 

verwachten wij de controle te kunnen 

afronden voor eind mei (conform 

oorspronkelijk afgesproken einddatum). 

Hier moeten dan niet nog bijzonderheden 

optreden in het proces.  

Samenwerking verloopt positief, 

wij plannen evaluatie richting 

2021

De samenwerking verloopt positief. 

Ook in de eindfase wordt actief het 

contact gezocht. Wel zien we dat de 

doorlooptijd van de controle te lang is 

(door o.a. een late en niet altijd 

complete aanlevering van een aantal 

onderdelen, zoals reserves en 

materiële vaste activa en daarnaast 

persoonlijke omstandigheden in ons 

team). Voor 2021 streven we 

gezamenlijk naar een compacter 

proces. Hiertoe zal een evaluatie 

worden gepland, waarbij ook 

actiepunten richting 2021 worden 

geformuleerd. 

Uren overschrijden begroting, 

wij brengen afgesproken 

maximale budget in rekening

Door de genoemde aandachtspunten 

(oplevering van bepaalde onderdelen, 

maar ook diverse persoonlijke 

omstandigheden in ons controleteam) 

overschrijden de gerealiseerde uren de 

oorspronkelijke begroting (maximum 

range). Wij stellen voor het maximale 

afgesproken controlebudget in 

rekening te brengen. Daarmee komt 

de overschrijding voor rekening van 

PwC (indien geen nadere 

bijzonderheden meer optreden). 
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PwC

Voortgang PwC Audit 2020
Blok Deadline Status Toelichting

Planningsfase 10-2-2021 Onze planningsfase is afgerond.

Interim controle, inclusief 

gegevensgerichte 

werkzaamheden voor de:

• Materiële vaste activa

• Inkopen

• Subsidies

• Salarissen

• EU- aanbestedingen

15-2-2021 De interim-controle is afgerond. Hierbij moeten we richting afronding nog de laatste updates doorvoeren (gebruikelijk in de controle). 

Blok 1 (met de) 

• Concept jaarrekening

• Position papers

• Salarissen (inclusief WNT)

• Opbrengsten

• Voorzieningen

• Subsidies

• Inkooplasten/EU-

aanbestedingen

24-2-2021 Blok 1 is vrijwel afgerond. Er dienen nog wat afrondende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Daarbij moet enkele onderdelen nog intern gereviewd

worden. Voor de aanbestedingen worden een paar laatste memo’s van de provincie nog opgeleverd, zodat we conclusies kunnen vormen over de 

rechtmatigheid van aanbestedingen. Op 1 voorziening dienen nog een aantal detailwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Deze worden in de week van 

18 mei afgerond.

Blok 2 is vrijwel afgerond. Met name de controle van de materiële vaste activa is daarbij nog een belangrijk aandachtspunt mede door een late 

aanlevering en aandachtspunten in de aanlevering. De overige onderdelen zijn vrijwel afgerond en dienen met name nog intern gereviewd te worden.

Blok 3 is ook vrijwel afgerond (zie ook blok 1 voor status aanbestedingen). De werkzaamheden betreffen met name nog afronden van de laatste 

werkzaamheden, de dossiervoering en de interne review.

Belangrijke openstaande zaken in onze controle zijn nog o.a. administratieve boekingen, overheadverwerking, betalingen (data-analyses), voorraad 

onderdelen Trams, opbrengsten overige goederen en diensten en beoordelen van de verschillende versies van de jaarrekening. Daarnaast verrichten wij 

nog interne review op de uitgevoerde werkzaamheden. De verwachting is dat dit voor eind mei daadwerkelijk afgerond is en wij dan ook onze 

controleverklaring kunnen afgeven.

Na afronding van de controle zullen wij een evaluatie plannen met de medewerkers 

van provincie Utrecht. Dit om het proces te evalueren en direct actiepunten richting 2021

te formuleren. Hierbij streven we gezamenlijk naar een verdere versnelling, het terugdringen van

het aantal benodigde controle-uren en het realiseren van een meer compacte controleperiode.

Hiertoe zal in 2021 door PU in 2021 verder worden geïnvesteerd in het jaarrekeningproces.

Blok 2 

• Concept jaarverslag

• Materiële vaste activa

• Voorraad grond

• Overlopende activa en passiva

• SiSa

• Niet uit de balans blijkende 

verplichtingen

• Subsidies

8-3-2021

Blok 3

• EU-aanbestedingen (2e helft 

2020)

• Eigen vermogen

• Begrotingsrechtmatigheid

15-3-2021

Volledig afgerond

Vrijwel afgerond

Uitvoering ligt op schema

Uitvoering ligt nagenoeg op schema

Uitvoering ligt achter op schema

Uitvoering ligt niet op schema

Voortgangsrapportage Audit 2020



PwC

Voortgang urenplanning
Overzicht gemaakte uren tegenover geplande uren (gemiddelde genomen als uitgangspunt voor grafiek)
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PwC

Toelichting gerealiseerde uren 
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Uren

Geplande uren minimaal 

(conform voorstel 

randvoorwaarden)

2.800

Geplande uren maximaal 

(conform voorstel 

randvoorwaarden)

3.200

Realisatie uren (inclusief 

schatting afrondingsuren)

3.642

In ons voorstel randvoorwaarden controle 2020 hebben wij met u een uren-inschatting gedeeld met daarin een range tussen 

2.800 en 3.200 uur. In onze controle constateren wij, met name veroorzaakt in de eindfase van de controle, een overschrijding

van het aantal begrote uren en daarmee het maximale controlebudget.  De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

• De provincie heeft flinke stappen gezet in een betere kwalitatieve aanlevering. Echter ook is gebleken dat enkele 

onderdelen nog niet tijdig zijn aangeleverd en ook nog verdere kwalitatieve investeringen verricht moeten worden. Hierdoor 

zijn werkzaamheden nog niet efficiënt uitgevoerd en heeft dit ook geleid tot meer controle-uren. In ons accountantsverslag 

geven wij de belangrijkste waarnemingen over het controleproces.

• In ons team hebben wij te maken gehad met diverse persoonlijke omstandigheden. Dit heeft gezorgd voor interne 

vervanging, een verschuiving van werkzaamheden (andere mix van inzet uren) en daarmee een minder efficiënte audit. 

Ons voorstel is dat wij het maximale afgesproken controlebudget in rekening brengen. Hierbij komt de overschrijding van het 

budget voor rekening van PwC (uitgaande dat de afronding conform verwachting verloopt). 



PwC

Deadline

toelichting

Behalen deadline 15 juli 2021 voor jaarrekening 2020 We liggen ruim op schema om 15 juli 2021 te halen

Behalen deadline 25 mei 2021 voor jaarrekening 2020 Het halen van deadline 25 mei 2021 lijkt haalbaar, maar blijft spannend.

Ruim op schema

Haalbaar

Wordt spannend

Niet meer haalbaar
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