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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Euronext wordt strenger voor beursfondsen zonder
accountant
Beursorganisatie Euronext gaat harder ingrijpen bij beursgenoteerde
bedrijven die niet voldoen aan de vereisten voor een notering in Amsterdam,
zoals het niet hebben... 

NIEUWS

12 april 2021

'We moeten de rol van brede gesprekspartner weer
oppakken'
In de controlepraktijk gaat veel aandacht uit naar compliance, het volgen van
beroepsregels, toezicht en goed je werk doen. Maar de accountant heeft ook
een verhaal... 
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09 april 2021

Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

Innovatie van de wettelijke controle is onmogelijk bij de bestaande
regulering, meent Arnout van Kempen. 

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

08 april 2021

Kwartiermakers organiseren rondetafelsessies voor
managers accountantskantoren
De twee Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, organiseren twee rondetafelsessies voor (senior) managers
van accountantsorganisaties. 
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06 april 2021

Kortetermijndenken van bestuurders is een probleem
voor continuïteit
Als de accountant hoge agency-kosten constateert in de gecontroleerde
onderneming en ziet dat ESG-factoren voor de toekomst van belang zijn, wat
dan? Je rey Bekkerin... 
NIEUWS

05 april 2021

Busy Season Talks dragen bij aan openheid
accountantsberoep
De reeks ‘Busy Season Talks’ over het accountantsberoep, elke dinsdagavond
op gespreksplatform Clubhouse, kent inmiddels een vaste schare aanhangers.
Editie #7 ging... 
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24 maart 2021

AFM wil innovatie graag ruimte geven bij toezicht op
accountants
"Kom maar op met die innovatie, de AFM staat er voor open!" De Autoriteit
Financiële Markten wil graag bijdragen aan vernieuwing in het toezicht op
accountantsorganisaties,... 
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19 maart 2021

Britse regering wil audit scheiden van accounting- en
adviesdiensten
De Britse regering heeft plannen gepresenteerd voor een ingrijpende
hervorming van de accountantssector. Uitgangspunt van de maatregelen is
een scheiding tussen... 

NIEUWS

17 maart 2021

Bouwens: controle- en adviespraktijk echt scheiden
'geen goed idee'
Het echt van elkaar scheiden van controle- en adviesafdelingen binnen
accountantskantoren is "geen goed idee", omdat daarmee de "natuurlijke
interactie" wordt tegengewerkt.... 
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11 maart 2021

Kwaliteitsindicatoren zijn 'geen heilige graal'
De ontwikkeling van eenduidige audit quality indicators (AQI's) zorgt voor
meer transparantie en vergelijkbaarheid tussen accountantsorganisaties.
Maar AQI's zijn... 
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05 maart 2021

Zandzakken of zandbakken
Pieter de Kok

Zandbaksessies, waarin kantoren met innovatie aan de slag gaan, lijken
Pieter de Kok een veel beter traject voor het beroep dan zandzakken voor de
deur. 
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04 maart 2021

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit
De coronacrisis brengt veel ondernemingen aan het randje van de afgrond. Door overheidssteun en de mogelijkheid
om belastingschulden voorlopig nog niet te betalen,... 
MAGAZINE

04 maart 2021

Een wit vel papier
Accountants kunnen relevanter worden als ze zich meer op het publiek oriënteren, signalen rondom een organisatie
oppikken en zo een completer beeld krijgen. 
JAARVERSLAGGEVING

03 maart 2021

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende
discontinuïteit
Veel ondernemingen staan door de coronacrisis aan de rand van de afgrond.
Door overheidssteun en de mogelijkheid om belastingschulden voorlopig nog
niet te betalen,... 
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05 februari 2021

Vinger op de zere plek
Berry Wammes

Na een rapport van de AFM moet het beroep niet zijn kop in het zand steken,
maar de schouders eronder zetten, meent Berry Wammes. 

NIEUWS

03 februari 2021

Kwartiermakers: 'Maatregelen liggen op schema,
intenties omzetten in daden'
De accountancysector heeft goede intenties en laat veelbelovende activiteiten
zien om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Er zijn echter nog
wel... 
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02 februari 2021

AFM: 'Laag aantal wettelijke controles slecht voor
kwaliteit'
Bij accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per
jaar verrichten, is de kans volgens de AFM signi cant groter dat de kwaliteit
daarvan... 
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14 januari 2021

AFM Agenda 2021: veranderingen in toezicht
accountancy
De AFM zal zich in 2021 samen met de NBA en de SRA voorbereiden op het
overnemen van het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties vanaf
2022. Verder wil de toezichthouder... 
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13 januari 2021

Nieuwe Britse minister: 'Big four audithervorming is
prioriteit'
Kwasi Kwarteng, de nieuwe Britse minister van Economische Zaken, heeft
aangekondigd dat audithervorming een van zijn eerste prioriteiten is van zijn
bewind. 
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04 januari 2021

Stuurgroep Publiek Belang zet in op fraude,
continuïteit en vernieuwing audit
De Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) concentreert zich in zijn programma
voor 2021-2023 vooral op de thema's fraude, continuïteit en vernieuwing van
de audit. Het... 

MAGAZINE

18 december 2020

Back to the Future
De toekomst van de audit schuilt niet zo zeer in digitale hulpmiddelen of verbreding tot steeds meer niet- nanciële
informatie, als wel in de terugkeer naar ‘Limperg’.... 
MAGAZINE

18 december 2020

'We kunnen aan de hand van Limpergs Leer nog zaken verbeteren'
Iedere accountant kan Limpergs Leer van het Gewekte Vertrouwen dromen. Maar wat betekent die leer nog in de
huidige tijd? NBA-voorzitter Marco van der Vegte blikt... 
NIEUWS

08 december 2020

FRC: 'Accountants moeten vaker doorvragen'
Accountants nemen informatie die zij ontvangen van het management van
bedrijven te vaak voor waar aan en vragen daardoor niet genoeg door. 
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03 november 2020

Continuïteit kan niet in een getal worden uitgedrukt
Jan Bouwens

Accountants moeten de continuïteit op een punt bepalen: er is wel of geen
zorg over de vraag of de organisatie op eigen benen kan voortbestaan.
Hierdoor bestaat... 

NIEUWS

16 oktober 2020

Kwartiermakers starten experiment met
intermediairmodel
De twee kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, zijn gestart met de opzet van een real-life experiment met het
zogenoemde... 
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13 oktober 2020

Praten over of praten met?
Arjan Brouwer

Te lang al praten partijen in de keten vooral over elkaar en te weinig met
elkaar, aldus Arjan Brouwer. 
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12 oktober 2020

'Vertrouw op moed jonge accountants bij
hervormingen'
Jonge accountants durven best inhoudelijke en persoonlijke kwesties te
bespreken met hun direct leidinggevenden en managers. 
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06 oktober 2020

De prijs van een rechte rug
Accountants moeten de ruimte krijgen hun opdracht terug te geven, als zij
twijfelen over de gang van zaken bij de controlecliënt en hun werk niet
ongehinderd kunnen... 
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02 oktober 2020

Ad van Gils (PwC): stap naar voren zetten om relevant
te blijven
Accountants moeten hun huidige taken nog beter gaan doen, "de basis op
orde krijgen", maar dat is niet voldoende, zegt PwC-voorzitter Ad van Gils in
het FD. Om relevant... 

Toon meer berichten

