PUBLIEK BELANG
Eind 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en
onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Een groot deel van de maatregelen is
inmiddels door accountantsorganisaties geïmplementeerd. Om een verdere impuls te geven aan de
duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole hebben de grote en middelgrote kantoren,
SRA en NBA in 2017 een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld. Deze publiceerde in juni 2017
de Veranderagenda Audit, die in november 2017 werd geactualiseerd en in november 2018 is aangescherpt.
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28 juni 2022

Everts: EY wil geen audit only-model
Het voorkomen van nieuwe incidenten rondom accountants is gebaat bij audit
only. Maar EY wil geen audit only-model, betoogt Gerben Everts in de
Telegraaf. 

DISCUSSIE

Opinie

28 juni 2022

Op eigen benen staan
De mogelijke scheiding van de controle- en adviespraktijk door EY is geen
verdienmodel, maar een logische laatste stap. De situatie is anders dan
twintig jaar geleden. 

VERNIEUWINGSAGENDA

27 juni 2022

Update Verbeterprogramma: cultuur rode draad in
audithervorming
De Stuurgroep Publiek Belang heeft een update gepubliceerd van het
Verbeterprogramma 2021-2023, in het kader van de Veranderagenda Audit.
Cultuur vormt de basis... 

NIEUWS

24 juni 2022

Van Beusekom (AFM): 'allemaal bijdragen aan
bestrijden van fraude'
Hoewel we verschillende verantwoordelijkheden hebben, kunnen we allemaal
bijdragen aan het bestrijden van fraude. Dat stelde AFM-bestuurder Hanzo
van Beusekom op... 

NIEUWS

23 juni 2022

Britse toezichthouder publiceert eerste richtlijn
professionele oordeelsvorming
De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) heeft in het kader
van Britse verbetermaatregelen voor de accountancy een richtlijn
gepubliceerd over... 

MAGAZINE

22 juni 2022

Op zoek naar de wortel
Accountantsorganisaties willen leren van hun fouten. Dat kan onder andere met root cause analysis, een term die
steeds vaker opduikt in het discours rondom de accountantscontrole.... 
NIEUWS

21 juni 2022

'Splitsing EY levert partners miljoenen op'
Het scheiden van de accountants- en adviespraktijken van EY zou de partners
van die organisatie miljoenen kunnen opleveren. De consultancypraktijk zou
naar de beurs... 

NIEUWS

16 juni 2022

Pheijffer: 'Scheiding controle en advies is logische
ontwikkeling'
De plannen van de internationale EY-organisatie om controle en advies te
scheiden, passen in een al langer lopende discussie. Dat stelt hoogleraar
Marcel Pheij er... 

DISCUSSIE

15 juni 2022

Column

Opsplitsing EY als businessmodel
Jan Bouwens

EY heeft aangekondigd advies te zullen scheiden van de controletaken. Jan
Bouwens vraagt zich af of het voeden en verkopen van adviesactiviteiten
onderdeel is van... 

NIEUWS

08 juni 2022

Uitkomst consultatie audithervormingen Verenigd
Koninkrijk gepubliceerd
De Britse overheid heeft het de nitieve resultaat gepubliceerd van de
consultatie over audithervormingen in het Verenigd Koninkrijk. Met de
hervormingen hoopt de... 

DISCUSSIE

Opinie

08 juni 2022

Scheiding audit en advies, een discussie voor de bühne
Als accountants gewoon de onafhankelijkheidsregels volgen, is een nieuwe
discussie over een scheiding tussen accountants en consultants niet nodig. 

NIEUWS

01 juni 2022

CBS-econoom Van Mulligen spreekt tijdens NBAwebinar over continuïteit
De NBA-werkgroep Continuïteit organiseert op 9 juni 2022 een webinar over
continuïteit in turbulente tijden. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij
het Centraal... 

NIEUWS

27 mei 2022

'EY werkt aan wereldwijde splitsing audit- en
adviesdiensten'
EY onderzoekt een mogelijke wereldwijde splitsing van de audit- en
adviesdiensten, om belangencon icten in de toekomst te voorkomen. Dat
melden meerdere bronnen... 

NIEUWS

25 mei 2022

Opnieuw miljoenenboete voor Britse KPMG, nu voor
audit bij Rolls-Royce
De Britse toezichthouder op het accountantsberoep, de Financial Reporting
Council (FRC), heeft opnieuw een miljoenenboete opgelegd aan de Britse
KPMG-organisatie.... 

NIEUWS

23 mei 2022

Vier internationale accountants leggen Nederlandse
beroepseed af
Twee Zuid-Afrikaanse, een Italiaanse en een Portugese accountant legden op
20 mei bij de NBA de beroepseed af. 

NIEUWS

20 mei 2022

FAR-conferentie over 'Inside out and outside in'
Na twee online edities is de jaarlijkse conferentie van de Foundation for
Auditing Research (FAR) op 20 en 21 juni terug op Nyenrode. Tijdens de
conferentie wordt... 

NIEUWS

13 mei 2022

Britse KPMG krijgt miljoenenboete vanwege
misleiden toezichthouder over Carillion-audit
De Britse KPMG-organisatie krijgt een boete van 14,4 miljoen pond, vanwege
het opzettelijk misleiden van de Britse toezichthouder Financial Reporting
Council (FRC)... 

MAGAZINE

03 mei 2022

Terug op de politieke agenda?
Onder het bewind van minister Hoekstra van Financiën kwam er een Commissie toekomst accountancysector. En als
vervolg op het eindrapport van die Cta twee kwartiermakers.... 
MAGAZINE

03 mei 2022

Going concern-verklaring leidt maar zelden tot faillissement
Een going concern-verklaring leidt maar zeer zelden tot een faillissement, blijkt uit een rapport over de rol van de
accountant bij bedrijfscontinuïteit. Belangrijk... 

NIEUWS

21 april 2022

Kwartiermakers: 'Cultuur is de rode draad bij alles
waarmee wij bezig zijn'
In de cultuur van accountantsorganisaties ligt de oorzaak van veel problemen
die binnen de sector hebben gespeeld. Maar het is ook de "sleutel naar
toekomstig succes".... 

DISCUSSIE

Column

20 april 2022

Schragen of vertragen?
Arjan Brouwer

Waar de Corporate Governance Code ooit vooruitliep op wettelijke
verplichtingen, lijken de beperkte wijzigingen die nu worden voorgesteld hier
achteraan te hobbelen,... 

AUDIT

13 april 2022

Stilte voor de storm?
De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse
bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te
doorstaan? Een... 

NIEUWS

11 april 2022

Accountants: 'Voortbestaan KLM in gevaar'
KLM verkeert in zwaar weer, stellen accountants KPMG en Deloitte in het
jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij. Er bestaat een kans dat de
maatschappij het niet... 

NIEUWS

04 april 2022

Vanaf april weer live 'diplomauitreikingen' bij de NBA
Voor het eerst sinds november vorig jaar nam de NBA weer 'live' de
beroepseed af bij nieuwe accountants, tijdens een fysieke 'diplomauitreiking'.
Op 1 april kregen... 

NIEUWS

30 maart 2022

Tweede Kamer hoopt dat accountants weer 'helden
van de economie' worden
Een 'tussendebat' van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over
het accountantsberoep leverde weinig vuurwerk op. Het wachten is vooral op
de afronding van... 

CONTINUÏTEIT

24 maart 2022

Going concern-verklaring leidt maar zelden tot
faillissement
Een going concern-verklaring leidt maar zeer zelden tot een faillissement.
Dat blijkt uit een rapport over de rol van de accountant bij
bedrijfscontinuïteit. Dat... 

NIEUWS

09 maart 2022

Kwartiermakers zoeken intermediairs
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris
Fonteijn, zoeken accountants die als intermediair willen meekijken tijdens
het controleproces. 

CONTINUÏTEIT

25 februari 2022

Ondernemer met schulden. Wat is de juiste aanpak?
De coronacrisis heeft er bij veel ondernemers ink ingehakt. Reden voor de
accountant om het gesprek aan te gaan. Niet alleen over de nanciële situatie,
maar... 

NIEUWS

22 februari 2022

Busy Season Talks: 'Druk van buiten is belangrijk'
In editie 36 van de Busy Season Talks, op 15 februari, vertelden de
Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en Chris
Fonteijn, over hun derde... 

NIEUWS

16 februari 2022

Reactie bestuur NBA op voortgangsrapportage
kwartiermakers
Deze week verscheen de brief van de minister van Financiën naar aanleiding
van de derde voortgangsrapportage van de kwartiermakers. Minister Kaag
schrijft in haar... 

Toon meer berichten

