ONDERZOEK EN WETENSCHAP
Wat gebeurt er op het gebied van onderzoek naar accountantscontrole en jaarverslaggeving? Lees hier het
laatste nieuws, discussiebijdragen en achtergrondverhalen.
Toon alles

Nieuws

NIEUWS

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

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... 

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... 

MAGAZINE

04 maart 2021

Het Jaar Verslagen doet niet aan naming and shaming
Ruud Vergoossen, hoogleraar externe verslaggeving aan Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit Maastricht,
nam na vijfentwintig jaar afscheid als redactievoorzitter... 
HET JAAR VERSLAGEN

22 december 2020

Het Jaar Verslagen doet niet aan 'naming and
shaming'
Ruud Vergoossen, hoogleraar externe verslaggeving aan Nyenrode Business
Universiteit en de Universiteit Maastricht, neemt na vijfentwintig jaar
afscheid als redactievoorzitter... 

NIEUWS

16 december 2020

Jaarverslagen Europese banken geven te weinig
inzicht in duurzaamheid van investeringen
De jaarverslagen van grote Europese systeembanken geven onvoldoende
inzicht in de mate van duurzaamheid van investeringen en nancieringen.
Dat blijkt uit de vijfentwintigste... 

NIEUWS

02 november 2020

Shell winnaar Sijthoff-prijs
Shell heeft de FD Henri Sijtho -prijs gewonnen in de categorie AEXbedrijven. Winnaar bij de overige beursfondsen is horecagroothandel Sligro,
bij de niet-beursgenoteerde... 

FAR

03 juli 2020

FAR online conferentie: 'Afgeven Going Concernverklaring lijkt op aanpak COVID-19'
Op 22 juni vond de Internationale FAR-conferentie plaats, noodgedwongen in
een online, coronaproof setting. Toch schreven bijna tweehonderd
deelnemers uit de hele... 

NIEUWS

10 juni 2020

Online FAR-conferentie op 22 juni
Als alternatief voor de vijfde editie van haar jaarlijkse conferentie, die is
verschoven naar juni 2021, organiseert de Foundation for Auditing Research
(FAR) een... 

NIEUWS

22 april 2020

Themanummer MAB: De internal-auditfunctie
wetenschappelijk belicht
Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) en het Maandblad voor Accountancy
en Bedrijfseconomie (MAB) hebben samen een themanummer van het MAB
uitgebracht, geheel... 

NIEUWS

10 maart 2020

Heeft de verwachtingskloof zijn langste tijd gehad?
De tweede editie van de MAB-uitgave 'De controle verklaard' staat in het
teken van verwachtingen en percepties. Wat hoogleraar Barbara Majoor
betreft is het tijd... 

NIEUWS

13 december 2019

Het Jaar Verslagen: impact fraude zelden benoemd
Bij slechts zeven van 75 onderzochte Nederlandse beursfondsen besteedt de
raad van commissarissen (rvc) in haar verslag aandacht aan risico's als
fraude, corruptie... 

MAGAZINE

13 december 2019

'Een accountant is niet wat men denkt'
Als inhoudsdeskundige niet-Europeaan verschaft de Amerikaanse hoogleraar Jere Francis een relatief objectieve kijk
op actuele ontwikkelingen binnen de accountantscontrole... 

NIEUWS

03 december 2019

KPMG: 'Beursfondsen bescheiden over vorderingen
diversiteitsbeleid'
Nederlandse beursgenoteerde bedrijven rapporteren in hun jaarverslag
bescheiden over de vorderingen die zij maken bij het realiseren van hun
diversiteitsbeleid.... 

NIEUWS

31 oktober 2019

'Duurzaamheid maakt jaarverslag transparanter'
De top-75 van beursgenoteerde bedrijven in Nederland communiceert in hun
jaarverslagen 11 procent transparanter dan in 2018 en 21 procent
transparanter dan in 2017. 

NIEUWS

08 oktober 2019

Jury Sijthoffprijs: rvc's moeten opener zijn over discussie met accountant
Raden van commissarissen zouden in het jaarverslag meer moeten vertellen over de onderwerpen die zij hebben
besproken met de controlerend accountant. Dat stelt de... 
MAGAZINE

20 september 2019

'Meer onafhankelijkheid mag niet ten koste gaan van competentie'
De huidige kritiek op accountants gaat de verkeerde kant op, omdat veel maatregelen worden genomen zonder dat daar
gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt. Dat... 
NIEUWS

18 september 2019

Olof Bik: 'Accountants moeten voet bij stuk houden in
publiek debat'
De risico's die horen bij accountantscontrole kunnen nooit helemaal
ondervangen worden door regelgeving en "professionele interventie". Dat
stelde professor Olof... 

OPINIE

28 augustus 2019

Niet alle ondernemingen willen een accountant met
een rechte rug
Uit recent onderzoek blijkt dat accounting rma's die de gebruiker van de
jaarrekening duiden op een materiële zwakte in hun administratie, minder
kans maken om... 

NIEUWS

14 augustus 2019

Studie: 'Professioneel-kritische accountants minder
gewild'
Amerikaanse auditors die wijzen op materiële zwaktes in de administratie van
hun klant worden gezien als "minder aantrekkelijk" door huidige en
potentiële cliënten. 

NIEUWS

15 juli 2019

Kwaliteit bestuursverslag laat te wensen over
De kwaliteit en beschikbaarheid van niet-gedeponeerde bestuursverslagen is slecht, doordat grote en middelgrote
ondernemingen vaak (zeer) terughoudend, afwijzend... 

NIEUWS

07 juni 2019

FAR-conferentie: 'Can you do this more
janboerenfluitjes?'
De vierde internationale conferentie van de Foundation for Auditing Research
(FAR) bewees opnieuw dat wetenschappelijk onderzoek naar controlekwaliteit
complex is... 

NIEUWS

20 mei 2019

FAR geaccrediteerd voor toegang tot praktijkdata
Per eind april is de Foundation for Auditing Research (FAR) geaccrediteerd om
toegang te krijgen tot geanonimiseerde, vertrouwelijke gegevens van de aan
haar gelieerde... 

NIEUWS

20 mei 2019

Limperg Penning voor Peter Easton
Professor Peter Easton heeft de Limperg Penning gekregen voor zijn
onderzoeks- en opleidingswerk op het gebied van accountancy. 

NIEUWS

20 mei 2019

'Betere wetgeving nodig voor kwaliteit accountant'
Wetgeving voor accountants is incidentgedreven en komt onder tijdsdruk tot stand. De wetgeving lijdt daaronder en
wordt van mindere kwaliteit. Dat stelt mr. drs.... 
GESPOT

02 april 2019

Gespot - maart 2019
Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een selectie van
lezenswaardige publicaties uit binnen- en buitenland. 

OPINIE

25 maart 2019

Houd bij publicatie voorlopige jaarcijfers alle 'haantjes
de voorste' scherp in de gaten
Het cijferseizoen is voor de meeste beursgenoteerde ondernemingen
inmiddels afgelopen. Althans de publicatie van hun voorlopige cijfers, die
veelal niet zijn voorzien... 

MAGAZINE

14 december 2018

'Het maatschappelijk verkeer is dood'
Joost van Buuren is de eerste hoogleraar, in de reeks interviews met ‘academische’ hoogleraren, die ook in de
accountantspraktijk heeft gewerkt. Toch is hij een... 

NIEUWS

11 december 2018

Jaarverslagen 2017: meer aandacht voor nietfinanciële informatie
Langetermijnwaardecreatie is de 'ultieme doelstelling' van een onderneming.
Daarom moet er meer aandacht zijn voor niet- nanciële informatie in de
verslaggeving... 

NIEUWS

29 november 2018

‘Wetenschappelijke validatie van
controlemethodologie noodzakelijk’
Innovatie in de accountancy moet worden afgestemd op de behoeften van
gebruikers en wetenschappelijke validatie van de controlemethodologie is
nodig om het vertrouwen... 

NIEUWS

31 oktober 2018

DSM wint Sijthoff-prijs 2018
DSM heeft de FD Henri Sijtho -prijs in de categorie AEX-bedrijven
gewonnen. TKH Group is de winnaar in de categorie 'overige fondsen' en
Schiphol in de categorie... 

Toon meer berichten

