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xterne accountant en internal auditor gaan op 2 juli met elkaar
in dicuie over de onderlinge amenwerking. Mogelijk leidt het
tot een handreiking.
De ijeenkomt i een initiatief van de Ledengroep Interne &
Overheidaccountant (LIO) van de NA. In de aanloop naar de
dicuiemiddag tuurde het etuur van de ledengroep een enquête
naar de aangeloten internal auditor (afdelinghoofden van IAF’)
en naar hun ‘counterpart’: de externe accountant waarmee ze
amenwerken. In dit onderzoek wordt onder meer geïnventarieerd
in hoeverre wordt amengewerkt ij de controle van de jaarrekening
en ij het geven van aurance ij niet-financiële informatie
(ijvooreeld op het vlak van maatchappelijk verantwoord
ondernemen). De reultaten worden op 2 juli gepreenteerd.
Mogelijk wordt op ai van deze enquête en de concluie van de
dicuiemiddag een aanzet gegeven tot een handreiking over de
amenwerking tuen internal auditor en externe accountant,
aldu NA-LIO-etuurlid Ronald van Rijwijk. Ook een overzicht
van ‘et practice’ voor die amenwerking i een optie. Hij nodigt
leden van harte uit om deel te nemen aan de gedachtewieling over
dit iue. “ehalve over verchillen gaat het dan ook om hoe eide
partijen elkaar kunnen verterken.”
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Corporate Governance
Verchillende ontwikkelingen heen in de afgelopen jaren impact
gehad op de verhouding tuen externe accountant en internal
auditor. In de eerte plaat de jongte verie van de Code Corporate
Governance, waarin niet alleen de internal auditor een expliciete
plek kreeg, maar waarin ook werd geteld dat eide partijen in hun
werk complementair zijn aan elkaar. Dit had al gevolg dat meer
ondernemingen elangtelling toonden voor het opzetten van een
eigen IAF, ook in de (emi-) pulieke ector, en dat al etaande
internal auditafdelingen innen edrijven een teviger poitie
kregen.
Ook de eigen rol richting de externe
accountant wordt nu door de code
duidelijker gemaakt, vindt Atrid
Langeveld, groepdirecteur internal audit
ij Achmea en IIA-etuurlid. “De
internal auditor i daardoor niet een oort
hulpinterklaa van de externe accountant, maar heeft een eigen
zelftandige rol in de governance. In de praktijk zie je ij veel
edrijven inmiddel een volwaen, gelijkwaardige relatie tuen de
accountant en de IAF.”
'De internal auditor
i niet een oort
hulpinterklaa van
de externe
accountant.'

CO 610
Daarnaat zorgde het vercherpte AFM-toezicht op de
jaarrekeningcontrole door externe accountant ervoor dat
laattgenoemden de efaamde richtlijn CO 610 trakker gingen
uitleggen en toepaen. Het effect daarvan wa dat internal auditor
minder werkzaamheden gingen verrichten in het kader van de
controle van de jaarrekening, omdat accountant daar naar eigen
zeggen niet voldoende op konden teunen. Dit gold overigen niet
voor IAF’ van financiële intellingen, die regelmatig voorereidend
werk doen en in ommige gevallen (zoal ij
ziektekotenverzekeraar) zelftandig een oordeelverklaring
optellen voor toezichthouder.
De CO 610-kwetie vernelde een trend die al langer zichtaar wa
ij IAF’: dat cijfer en financiële proceen minder prioriteit heen
in het auditwerk en dat er een verchuiving richting trategiche en
niet-financiële proceen en de kwaliteit van management control
plaatvindt. “Ik doe wat de externe accountant niet doet en
omgekeerd”, aldu Ronald Janen, Chief Audit xecutive ij Ikea en
vice-voorzitter van IIA. “Uiteraard delen we elkaar evindingen en
ij het invoeren van nieuwe temen (met impact op de
jaarrekening) werken we zelf geroederlijk amen.”

LIO-ijeenkomt
Op dindag 2 juli organieert de Ledengroep Intern en
Overheidaccountant (LIO) een dicuieijeenkomt
over de amenwerking tuen interne auditor en extern
accountant. Locatie i de Limpergzaal ij de NA
(Antonio Vivalditraat 2, Amterdam). Tijd: 13.30 tot
17.00 uur.
Dagvoorzitter i Philip Wallage, hoogleraar auditing aan
de VU en de UvA en oud-partner KPMG.
Aanmelden kan via de weite van de NA. Deelname
geeft recht op 3 P-uren.
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Interpretatie
De herziene Code en de omgang met CO
'De afdeling
610 waren echter niet voor iedereen
vaktechniek i
eenduidig. xterne accountant gingen
innen organiatie
dit verchillend interpreteren, ignaleert
teed dominanter.'
Ronald van Rijwijk. “Voor een deel i dat
verklaaraar omdat elke ituatie weer ander i; denk ijvooreeld
aan de onderlinge verchillen tuen de internal auditafdelingen
naar grootte en kwaliteit. Aan de andere kant zijn individuele
meningen niet evorderlijk voor de helderheid.” Atrid Langeveld
(Achmea) maakte zelf mee dat innen hetzelfde kantoor
accountant verchillend dachten over de amenwerking met de
internal auditor. “Zo i de afdeling vaktechniek innen organiatie
teed dominanter, wat afpraken over amenwerking op
groepniveau voor een pecifiek edrijf kan doorkruien.” Van
Rijwijk en Langeveld zijn daarom gecharmeerd van het idee om te
komen tot een oort handreiking waarin, ehalve een inventariatie
van et practice over de amenwerking, meer duidelijkheid wordt
verchaft over de uitleg van de relevante regelgeving en de invloed
van het extra toezicht door de AFM.

reder
Ronald Janen (Ikea) taat gereerveerder tegenover een dergelijke
handreiking. “Nadenken over et practice vind ik prima, maar een
handreiking in de zin van aanvullende richtlijnen vind ik een tap te
ver en in de verkeerde richting. Daarvoor i het onderwerp in mijn
ogen te ituationeel afhankelijk.” Ook omdat het idee vanuit de NA
komt, i Janen verder educht voor een te grote focu op de controle
van cijfer en financiële proceen. “Dat zou tegengeteld zijn aan de
ontwikkeling van veel internal auditafdelingen. en eventuele
handreiking moet reder zijn dan alleen de invloed van CO 610, du
ook aandacht voor trategiche en niet-financiële proceen.” Ook
Langeveld onderkent dit punt: “en IAF eoordeelt het gehele
eheeringraamwerk en daarin du ook de maatregelen die zijn
getroffen om etrouware tuur- en verantwoordinginformatie te
heen. Dat i reder dan vanuit jaarrekeningperpectief. n omdat
werkzaamheden van eide partijen elkaar hier kunnen overlappen i
amenwerking cruciaal.”
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Ketenkracht werkt!

Accountant in verchillende rollen geruiken elkaar kracht nog niet genoeg. Dat
wa de afdronk van een recente ijeenkomt van internal auditor en externe
accountant. Het echt toepaen van de kracht van accountant in de keten
(ketenkracht) heeft maatchappelijke meerwaarde. n het i nog leuk ook! 
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IIA: 'etuurder horen liever uitpraken internal auditor
dan externe accountant'
Commiarien en etuurder heen een voorkeur voor uitpraken door de
internal auditor in plaat van de externe accountant over een rede cope aan
aandachtgeieden, waaronder edrijfcultuur en integriteit. 
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24 oktoer 2018

mpoium commiarien en intern accountant:
moreel kompa geruiken
Moed tonen op momenten dat het er toe doet: dat tond recent centraal op een
mpoium voor commiarien en intern accountant. "Wat he je aan een moreel
kompa al je het in je achterzak laat zitten?" 
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Nederland Internal Audit Amition Model gaat
internationaal
Op 4 oktoer preenteerde de takforce IA AM namen IIA Nederland en de NA
Ledengroep intern en overheidaccountant de nieuwe verie van het Internal Audit
Amition Model (IA AM) op het uropean Conference for uper Internal Auditor in
Madrid. Daarmee gaat het Nederlande model ook internationaal. 

 x0
NIUW

20 april 2018

Accountant kunnen nel CIA-certificering verkrijgen
Regiteraccountant en AA-accountant krijgen eenmalig de mogelijkheid om via
één examen een internationale CIA-certificering te ehalen. 
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