AUDITING & ASSURANCE
Debat, vaktechnische artikelen en nieuws over auditing & assurance.
Toon alles

Nieuws

Discussie

STATISTICAL AUDITING (94)

Vaktechniek

Achtergrond

17 september 2021

Fraudeonderzoek en steekproeven
Wat kenmerkt een fraudeonderzoek? Hoe moet men zo'n onderzoek,
methodologisch gezien, aanpakken? Kortom: wat wil men bewijzen? Dat de
desbetre ende organisatie... 

FRAUDE EN CONTINUÏTEIT

13 september 2021

Fraude en continuïteit in de controleverklaring Accountants zetten een stap voorwaarts
De NBA publiceert een consultatiedocument, dat accountants verplicht om in
de controleverklaring altijd te rapporteren over fraude en continuïteit. 

DISCUSSIE

Opinie

07 september 2021

De accountancywetenschap gaat de wereld niet
redden
Het was niet de accountancywetenschap, maar een buitenstaander als Peter
Bakker die accountants moest wijzen op hun maatschappelijke rol rondom
het klimaat. 

NIEUWS

07 september 2021

Pheijffer: 'Accountants gaan de wereld niet redden'
De accountancysector is nog onvoldoende kritisch over de impact van
bedrijven op milieu, klimaat en gezondheid. Dat stelt hoogleraar Marcel
Pheij er in zijn column... 

NIEUWS

12 augustus 2021

NOREA pleit voor invoer IT-auditverklaring
De NOREA pleit voor invoer van een IT-auditverklaring, die assurance geeft
bij een door de organisatie zelf opgesteld IT-verslag. Volgens de
beroepsorganisatie van... 

NIEUWS

09 augustus 2021

Waarom het goed is dat de accountantsrobot oprukt
De komende jaren gaat audittechnologie de accountancy dicteren. Dat is maar
goed ook, vindt Eric Mantelaers. In juni promoveerde hij op de impact van
audittechnologie... 

MKB

29 juli 2021

De Digitale Accountant: kansen en uitdagingen met
informatietechnologie
Digitalisering en automatisering zijn twee, vaak hand in hand gaande,
ontwikkelingen met een ongekende maatschappelijke impact. Zo ook voor de
beroepspraktijk van... 

NIEUWS

27 juli 2021

Kwaliteit wettelijke controles significant beter
geworden sinds 2000
De kwaliteit van wettelijke controles van beursvennootschappen is in de
periode 2000-2018 signi cant gestegen. Dit beeld komt niet goed naar voren
uit de inspectieresultaten... 

DISCUSSIE

Column

07 juli 2021

Psssst Arjan: er staat een olifant in je kamer…
Marcel Pheijffer

De 'olifant in de kamer' is het beroep dat accountants doen op de
geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden, aldus Marcel Pheij er in
reactie op een recente... 

DISCUSSIE

Column

02 juli 2021

Fraude?! Ssssst….
Arjan Brouwer

Laten we werk maken van het ophe en van de geheimhoudingsplicht voor de
communicatie tussen accountants, meent Arjan Brouwer. 

ONDERZOEK

30 juni 2021

FAR-conferentie 2021: 'The Human Factor'
Op 21 juni vond de jaarlijkse conferentie plaats van de Foundation for
Auditing Research (FAR). Net als vorig jaar gebeurde dat online. Het congres
bestond uit vier... 

NIEUWS

29 juni 2021

'Kijk hoe de datavlag erbij hangt in een organisatie'
Over het belang van data wordt veel gepraat binnen organisaties, maar het is
vooral zaak er iets mee te doen, zo bleek tijdens editie 19 van de Busy Season
Talks.... 

NIEUWS

18 juni 2021

Mantelaers: audit technology geeft positieve impuls
aan controlekwaliteit
De inzet van technologie kan een belangrijke rol spelen bij de verbetering van
de controlekwaliteit. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Eric Mantelaers.


STATISTICAL AUDITING (92)

17 juni 2021

Van materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit
De vertaling van (overall) materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit komt
niet zo maar uit de lucht vallen. Daar moet de accountant wel wat voor doen.
Moet hij... 

NIEUWS

17 juni 2021

'Fraude die accountant niet zag, zat ingenieus in
elkaar'
De fraude die een controller bij participatiebedrijf KempenPlus pleegde zat
dusdanig specialistisch en ingenieus in elkaar, dat het lastig was voor
accountant EY... 

CONTROLEVERKLARING

31 mei 2021

'Let's keep it simple'
Regelmatig merk ik dat de controlepraktijk worstelt met bepaalde alinea's die
in de sectie over andere informatie in de controleverklaring worden
uiteengezet. Die... 

DISCUSSIE

Column

25 mei 2021

Lees het jaarverslag!
Arjan Brouwer

Ondernemingen moeten meer relevante informatie gaan verstrekken over de
houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, hun ethisch handelen en interne
beheersing, aldus Arjan... 

FRAUDE

19 mei 2021

Toelichting bij pilot 'rapporteren over fraude in de
controleverklaring'
De rol van de accountant rondom fraude is niet altijd even duidelijk of
zichtbaar. Ook stelt het maatschappelijk verkeer regelmatig de vraag of de
accountant wel... 

NIEUWS

18 mei 2021

Brief NBA aan informateur: 'Samen bouwen aan
vertrouwen'
De NBA heeft in een brief aan de nieuwe informateur Mariëtte Hamer vier
thema's benoemd, waaraan het accountantsberoep samen met het nieuwe
kabinet wil verder werken. 

NIEUWS

26 april 2021

'Wat we willen is blinde vlekken voorkomen'
Moeten accountantsorganisaties de controleverklaring met hun rmanaam
ondertekenen, in plaats van met de naam van een individuele accountant? Die
vraag kwam op... 

NIEUWS

13 april 2021

Kamervragen over oordeel EY klimaatdoelstellingen
Shell
Kamerlid Renske Leijten (SP) heeft vragen ingediend bij de minister van
Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de berichtgeving over het
oordeel van EY... 

NIEUWS

09 april 2021

EY oogst lof met oordeel over klimaatdoelstellingen
Shell
Dat EY in de controleverklaring bij het jaarverslag van Shell kritisch is op de
ronkende taal over de klimaatdoelstellingen van het energieconcern, is de
media niet... 

NIEUWS

09 april 2021

Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de
jaarrekeningcontrole
De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van
forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover
is uitgestuurd... 

NIEUWS

02 april 2021

Accountant Shell: impact klimaatrisico en
energietransitie is 'key audit matter'
EY, controlerend accountant van Shell, heeft voor het eerst de nanciële
impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de
accountantscontrole... 

NIEUWS

24 maart 2021

Pheijffer: rol accountant bij fraude 'blijft pappen en
nathouden'
Het door accountants moeten afgeven van een verklaring bij een in control
statement van de ondernemingsleiding is een maatregel "zonder tanden,
louter gericht op... 

DISCUSSIE

Opinie

19 maart 2021

Greenwashing als frauderisico voor de
jaarrekeningcontrole van de accountant
Hoe moet de accountant omgaan met beloftes rondom de compensatie van
CO2-uitstoot in een bestuursverslag of een mvo-verslag? Risico’s op fraude
of greenwashing liggen... 

NIEUWS

09 maart 2021

KPMG en VU Amsterdam onderzoeken gebruik van AItechnologie in audit
KPMG en VU Amsterdam starten een gezamenlijk project dat het gebruik van
kunstmatige intelligentie in het controleproces naar een hoger plan moet
tillen. 

VERGELIJKENDE CIJFERS

26 februari 2021

Het effect van vergelijkende cijfers op de
controleverklaring
Is het proportioneel dat de accountant zijn oordeel aanpast, uitsluitend
vanwege een onopgelost issue in de vergelijkende cijfers, terwijl hij of zij een
oordeel... 

FRAUDERISICOBEHEERSING

09 februari 2021

Best practices fraude(risico)beheersing voor
bestuurders en toezichthouders
Hoe geeft u als bestuurder van een onderneming concreet invulling aan
frauderisicobeheersing? Hoe zorgt u ervoor dat fraude tijdig wordt ontdekt en
in de kiem wordt... 

NIEUWS

04 februari 2021

Werkgroep Fraude geeft aanbevelingen voor
rapporteren over fraude in de controleverklaring
De Werkgroep Fraude van de NBA onderzocht vijftig controleverklaringen
over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX fondsen. Op basis daarvan doet de
werkgroep tien concrete... 

Toon meer berichten

