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Wat geeurt er aan het front van wetenchap en onderzoek? en
electie van lezenwaardige pulicatie uit innen- en uitenland.

Tekt: Joot van uuren en Chri Knoop

Klokkenluiderregeling in accountanc
Wat doe je al je getuige ent van onjuit handelen van een collegaaccountant? Op ai van interactieve onderzoekmethode en
interview heen de onderzoeker een klokkenluiderprotocol
ontwikkeld dat accountantkantoren kan onderteunen ij het
implementeren van eleid ten aanzien van het omgaan met
klokkenluider innen hun organiatie.
Allene, P., Haniffa, R., & Hudai, M. (2016). The contruction of a
whitle-lowing protocol for audit organiation: A four-tage
participator approach. International Journal of Auditing, 20(1): 72-86
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Verterkt vertrouwen kapitaalmarkten door toezicht
In dit artikel wordt het effect van toezicht op de kwaliteit van
jaarverlaggeving eoordeeld op de kapitaalmarkten. In het
onderzoek richten de onderzoeker zich op de effecten van de
openaar gerapporteerde eoordeling van de Amerikaane
toezichthouder (C) van de kwaliteit van de toelichting op de
actuele waardeepaling in de jaarrekening. Op grond van hun
empirich onderzoek tellen de auteur dat de onzekerheid van de
kapitaalmarkten ten aanzien van de actuele waarde ignificant
verminderd i nadat de C een rapport met evindingen heeft
uitgeracht. Deze evindingen zijn niet alleen van toepaing voor
level 1-waarde (marktkoeren zijn echikaar), maar ook voor
actuele waarden die worden epaald volgen taxatie (level 2) en op
grond van rekenmodellen (level 3).
en, D. A., Mei, C., & Neamtiu, M. (2016). The impact of C dicloure
monitoring on the uncertaint of fair value etimate. The Accounting
Review, 19(2): 349-375

ffecten van tijddruk en training
Dit artikel gaat in op de verondertelde negatieve effecten van
tijddruk op de kwaliteit van de controle en het mitigerende effect
van trainingactiviteiten daarij. Op ai van een urve onder 235
accountant in Zweden, telt de onderzoeker dat tijddruk een
hogere kan geeft op dfunctioneel gedrag van de accountant.
Tegelijkertijd telt de onderzoek dat de kan op dfunctioneel
gedrag vanwege tijddruk afneemt al de accountant regelmatig
curuen volgt.
vantröm, T. (2016). Time preure, training activitie and
dfunctional auditor ehaviour: vidence from mall audit firm.
International Journal of Auditing, 20(1): 42-51

Gechiedeni duelzijdig oekhouden
De ontwikkeling van accounting lijft doorgaan en om i het goed
om na te denken over hoe het allemaal egon. In dit artikel wordt
echreven hoe de techniek van het duelzijdig oekhouden i
onttaan en hoe het zich heeft ontwikkeld. De auteur tellen dat het
duelzijdig oekhouden i onttaan in het ankiergilde van
Florence en echrijft welke voordelen het dueloekhouden had
voor de ankier.
Graner, I., & peckacher, G. (2016). The cot of creativit: A control
perpective. Accounting, Organization and ociet, 48(Januar): 31-42

Oordeelvorming
Door geruik te maken van interne data van accountantkantoren
kunnen we onze kenni vergroten over de vraag of en op welke wijze
ekwaamheden van accountant van invloed zijn op de kwaliteit van
de accountantcontrole. Op ai van onderzoek uit de
gedrageconomie chett de auteur verchillende ‘iae’ die kunnen
optreden ij de oordeelvorming.
ouwen, J.F.M.G. (2016). Auditor: their mindet and their deciion.
MA, 90(10): 385-390
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Riicodeling ij penioenen
In de periode 2009 t/m 2013 i prake van riicodeling tuen de ij
de penioenregeling etrokken partijen en dragen (ex)werknemer en
penioenfonden zelf in veel hogere mate ij aan hertel dan de
werkgever. International Accounting tandard IA 19 luit
onvoldoende aan op de kenmerken van de Nederlande
penioeninfratructuur, aldu de auteur.
Kevelam, W., Hoeven, R.L. ter, & Laning, A. (2016). Werkelijke
riicodeling innen het Nederlande penioentelel: een empirich
onderzoek. MA, 90(10): 391-405
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Vacature
Hoe komt waardering 'goodwill impairment' tot
tand?
Calculatie (cijfer) zijn elangrijke hulpmiddelen voor het
onderteunen van eliingen en voor eheering gericht op
gedrageïnvloeding. Maar calculatie zijn niet neutraal. Het i
elangrijk om inzicht te krijgen in hoe de cijfer in concrete en vaak
complexe ituatie tot tand komen en wat hun werkelijke effecten
zijn. De auteur toont aan dat waardering van 'goodwill impairment'
niet het reultaat i van rationele eliingen van een controller,
maar van een interactieve vertaling in een netwerk van relatie
Voelman, .G.J. (2016). Calculatie in een relatienetwerk: het
vooreeld van ‘goodwill impairment’. MA, 90(10): 406-411

Poitie franchienemer in franchierelatie
Wat zijn de mogelijkheden van de franchienemer om zich te
wapenen tegen mogelijk opportunitich gedrag van de
franchiegever? In een theoretich raamwerk op ai van het riico
dat een franchienemer loopt ondercheiden de auteur drie tpiche
management controlpatronen.
Kamminga, P.., Crom, ., & Willeme, .M. (2016). Management
control in franchierelatie; het perpectief van de franchienemer.
MA, 90(10): 412-418

Proviieverod
Het proviieverod voor impactvolle financiële producten leidt tot
nieuwe verdienmodellen. amenwerkingveranden worden
heroverwogen. In een digitale enquête onder
aurantietuenperonen i gevraagd naar de financiële effecten
van de invoering van het proviieverod.
Klooterman, A.A.M., & Wagenveld, K. (2016). Invoering van het
proviieverod in de financiële dientverlening. MA, 90(10): 419-430

Corporate governance en cultuur
Wat vertaan we onder cultuur? Kan cultuur in een organiatie
worden eïnvloed door corporate governance-maatregelen? Kan
cultuur üerhaupt wel worden eheert? De auteur legt de
eperkingen loot van de al vanzelfprekend aangenomen, goed
edoelde, maar tamelijk ineffectieve, intrumentele enadering van
de huidige corporate governance-raamwerken. Hij epleit en geeft
concrete aanevelingen voor een meer realitiche en duurzame
ecologiche enadering.
ik, O.P.G. (2016). The governance of a qualit-oriented culture - In
earch of congruence. MA, 90(10): 431-438
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MA nu 'open acce'
Het Maandlad voor Accountanc en edrijfeconomie (MA), opgericht in 1924, i
vanaf deze maand in 'open acce' voor iedereen vrij toegankelijk. 
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