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OPINIE

13 juni 2018

#AuditorProud
Tijdens de voorbereidingen op de landelijke examens audit & assurance komt
het gesprek met studenten al snel op recente publiciteit, zoals over het
tweede voortgangsrapport... 

OPINIE

24 maart 2017

Effect technologie verdient meer aandacht in audit
research
Dat technologie een grote invloed heeft op ondernemingen en het
controleproces van hun accountant wordt breed gedeeld. In essentie is zo
langzamerhand elke onderneming... 

OPINIE

28 december 2016

Verbinden
Technologie verandert onze samenleving razendsnel. Alles en iedereen wordt
aan elkaar verbonden, daardoor zijn we allen veel afhankelijker van elkaar en
komt het... 

OPINIE

06 september 2016

IAASB publicatie: perspectief voor accountants in een
digitale omgeving
Met haar publicatie 'Exploring the growing use of technology in the audit,
with a focus on data analytics' belicht de IAASB de mogelijkheden voor
verhoging van kwaliteit... 

NBA

04 april 2016

Nieuwe NVKS dwingt tot formuleren kwaliteitsambitie
U heeft nog tot 20 april 2016 om te reageren op de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Een nieuw
compact en samenhangend document dat huidige spaghetti... 
NBA

30 juli 2015

Overeengekomen specifieke werkzaamheden: Controleren en toch geen oordeel?
Er komt een nieuwe speci ek Nederlandse standaard voor overeengekomen speci eke werkzaamheden: Standaard
4400N van de NV COS. De standaard bevat weliswaar niet... 
NBA

16 februari 2015

Accountant krijgt podium
De one-size- ts-all controleverklaring is dood. Lang leve de onderneming-speci eke verklaring! De eerste
jaarverslagen 2014 met die nieuwe controleverklaring zijn... 
NBA

16 december 2014

Zeg wat je doet - materialiteit
Accountants gaan (bij oob's) meer vertellen over de aanpak van hun controle. Naast de kernpunten van de controle
willen opdrachtgevers en gebruikers met name meer... 
NBA

20 oktober 2014

Transparant over het samenstellen
Vorige week verscheen mijn column onder bijna dezelfde titel. Slechts twee woorden anders, maar een wereld van
verschil. 
NBA

13 oktober 2014

Transparant over de controle
Met de jongste NBA ontwerpstandaard over de uitgebreide controleverklaring bij organisaties van openbaar belang
(oob) steken Nederlandse accountants hun nek uit. 
NBA

01 oktober 2014

De Hollandse school
Alle in Nederland opgeleide accountants zijn opgegroeid met de typisch Hollandse controlebenadering met elementen
als typologie en (omspannende) geld-goederenbeweging.... 
NBA

08 september 2014

Doe wat je zegt
Accountants wordt regelmatig verweten een check-the-box mentaliteit te hebben. Te veel focus op het 'dichtharken'
van hun controledossiers om maar te voldoen aan... 
NBA

08 juli 2014

Informatievere controleverklaring 2014 voor alle oob's
Afgelopen maand heeft de IAASB belangrijke stappen gezet naar de informatievere controleverklaring. 
NBA

27 mei 2014

Dynamiek van standard setting
Wat heeft uw voorkeur? De situatie waarin u beslist zonder de mening van anderen mee te wegen, of een situatie
waarin u dat wel doet? In het eerste geval bent u... 
NBA

08 mei 2014

Internal audit doet ertoe
Onlangs heb ik een NBA ronde tafelsessie voorgezeten over de directe ondersteuning van internal auditors ten behoeve
van de jaarrekeningcontrole door de externe... 
OPINIE

22 april 2014

Accountancy weet best wat big data wel en niet vermogen
Eenzijdig beeld van big data in accountancy doet geen recht aan mogelijkheden die data-analyse biedt. 
NBA

07 april 2014

Er is meer dan assurance
Accountants zijn opgeleid om assurance te kunnen verstrekken. Deze kennis wordt aangewend als een accountant een
controle, beoordeling of andere assurance-opdracht... 
NBA

05 maart 2014

Kill the company
Er zitten twee mannen aan de bar, zegt de een tegen de ander: "Elk bedrijf gaat failliet binnen 24 maanden." Zegt de
ander: "En? Wat is de grap?" Zegt de eerste:... 
NBA

13 februari 2014

Passie voor het vak
Accountants doen ertoe, ze spelen een belangrijke functie in de maatschappij. En daarom doet het pijn dat er signalen
zijn over jaarrekeningcontroles die niet aan... 
NBA

20 december 2013

EMIR en de bakker op de hoek
Wie denkt er bij een OTC-derivatenpositie (dat zijn derivaten die niet via een beurs worden verhandeld) nu aan de
bakker op de hoek? 
NBA

06 november 2013

Werk aan de winkel
De ontwikkelingen rond de nieuwe gedragscode (VGBA) en onafhankelijkheidsregels (ViO) zijn u waarschijnlijk niet
ontgaan. 
NBA

10 oktober 2013

Nieuwe controlestandaard verduidelijkt gebruik interne auditfunctie
In de NV COS 2014 wordt de herziene controlestandaard 610 opgenomen. Deze gaat over het gebruik van de interne
auditfunctie door de externe accountant. De basis... 
NBA

11 september 2013

Concept standaard 4410: Handleiding voor A-merk product
Het Adviescollege Beroepsreglementering werkt aan de implementatie van de nieuwe samenstellingsstandaard van de
International Auditing and Assurance Standards Board... 
NBA

30 juli 2013

Fiscale advisering in combinatie met controles in het mkb
Vorige week stelde Ruud Vergoossen dat de voorgestelde nieuwe onafhankelijkheidsregels onnodig beperkingen
opleggen aan advisering aan het mkb. 
NBA

09 juli 2013

Over principes en vangrails
Ik ben een groot voorstander van regelgeving die op principes is gebaseerd. Niet regels maar principes bepalen de
ethiek van accountants. Het moeten naleven van... 
NBA

05 juni 2013

Nieuwe controleverklaring: status internationale ontwikkelingen
Een jaar geleden schreef ik over de internationale plannen voor een nieuwe controleverklaring. We hielden een
debatsessie Heldere Signalen en gaven input aan de... 

NBA

07 mei 2013

Kwaliteit tussen de oren
In de voorbereiding van de NBA-reactie aan de IAASB over de consultatiepaper 'A framework for Audit Quality' viel
mijn oog op een tabel op pagina 11 van het AFM-rapport... 
NBA

29 april 2013

Eer van de stand en de VGBA
De reikwijdte van de Verordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA) is één van de meest genoemde
onderwerpen in de reacties op de consultatie voor de opvolger... 
NBA

01 april 2013

Toegankelijke regelgeving
'Faciliteren en niet frustreren' was en is het centrale thema dat het Adviescollege Beroepsreglementering als drijfveer
benoemde bij de start, nu bijna drie jaar... 
NBA

01 maart 2013

Informatie overload?
'Hoe ziet jouw droom eruit over de toekomst van het accountantsberoep?' Ik stelde die vraag onlangs aan een nieuwe
lichting enthousiaste studenten accountancy bij... 

Toon meer artikelen

