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Tekt: Ro Heinroek

elatingen in de jaarrekening
en nalagwerk (duelend al tudieoek) over de elatingpoitie
in de jaarrekening, dat i het doel van de chrijver met dit oek,
edoeld voor ficaliten, controller en accountant. In 110 pagina'
aandacht voor de aiegrippen, en de relevante regelgeving inzake
tax accounting. Aparte hoofdtukken zijn gereerveerd voor IA 12,
de elangrijkte verchillen tuen RJ 272 en IA 12, en de verchillen
tuen FA 109 en IA 12. Gelardeerd met veel praktiche
vooreelden i alle goed ehapaar, maar wel uiteraard voor de
liefheer.
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veline Gerrit, Ronald Hein, Gérard Kampchöer, elatingen in de
jaarrekening - handoek tax accounting, du Uitgever 2011, IN
9789012387019
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Neelie Kroe
The mot powerful woman in urope. Angela Merkel? Nee, dan
mogen we toch eerder aan onze ‘eigen’ Neelie Kroe denken die met
name in haar periode al U-commiari voor mededinging haar
lijtje van ijnamen nog aanzienlijk heeft uitgereid. Nikkelen
Neelie klinkt nog charmant, in Angelakiche landen werd het
teel Neelie. Hoog tijd du voor een iografie waar tan de Jong en
Koen Vokuil zich aan gezet heen. Het levert een oek op met
hoogte- en dieptepunten. Kroe wa immer in menig intituut of
functie de ‘eerte vrouw’ en dat levert nu eenmaal plupunten op.
Daarentegen heeft Kroe in haar carrière ook enkele grote en kleine
kleercheurtje opgelopen. Zo taan de chrijver uitgereid til ij
de Tank Cleaning Rotterdam-affaire en de eruchte onnetje-affaire
van ex-echtgenoot ram Peper. n het feit dat Kroe ook atrologen
raadpleegt zou je niet zo nel verwachten van een vrouw die in haar
wijze van opereren de tpich Lueriaane Macher-mentaliteit
uittraalt. Dealniettemin; haar carrière leidt er niet onder en deze
iografie i er alleen maar leuker leeaar op geworden.
tan de Jong, Koen Vokuil, Neelie Kroe - hoe een Rotterdam meije de
machtigte vrouw van uropa werd, Nieuw Amterdam 2011, IN
9789046810941

We moeten nog een lied
‘en loepzuiver Holland fenomeen’, aldu de inleiding. n een
fenomeen dat door vele ruiden, ruidegom, juilarien etc. met
angt en even tegemoet wordt gezien. en feetlied waarin
Nederlander het op de een of andere manier zo leuk vinden om
elkaar toch nog even fijntje op divere zwakheden en
tekortkomingen te wijzen. Met de nodige gênante vertoningen tot
gevolg. De auteur van dit oekje zijn amitieu: een einde maken
aan het grootte leed, en het omvormen van het feetlied tot niet
minder dan een wereld act. n het moet gezegd, gezien de vele
concrete vooreelden van hoe het wel en vooral hoe het niet moet
kun je al ‘apirant liedjechrijver’ een eind komen. De tip in het
kort: oefen van tevoren, zing over leuke geeurtenien, edenk een
grappige punch line die telken terugkomt en maak de groep zanger
niet te groot. n al toch de hele (choon)familie of alle ecretaree
mee willen zingen, zorg dan voor een refrein met een aantal heerlijk
lullige hoepwiedoea'. ucce gegarandeerd.
Rinke erkenoch, Willem Koetenruijter, Pauline lot, We moeten
nog een lied - Zelfhulpgid voor ruiloftgaten en andere feetganger,
De Areiderper 2011, IN 9789029576055
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accountanteroep
Hoogtwaarchijnlijk de eerte keer dat een wet een recenie krijgt in
Accountant, maar de nieuwe wet op het accountanteroep i het
natuurlijk wel waard om even al ignalering in deze ruriek vermeld
te worden. Vergeet ook niet de Memorie van toelichting en het
zogenaamde Nader rapport te ekijken. In deze laatte worden door
de miniter van Financiën de adviezen van de Raad van tate van
nader commentaar voorzien. elangrijkte punten van de nieuwe
wet? Het in tand houden van de eide titel AA en RA al eerte
natuurlijk. Ook de nadrukkelijke aandacht die de ledengroepen
krijgen i een nieuwtje in vergelijking met de WRA en de WAA.
Teven krijgen de leden wat meer mogelijkheden ij de
ledenvergadering. n een van de allerleukte punten uit de nieuwe
wet heeft nog niet de aandacht gekregen die het wellicht verdient;
artikel 12, lid 2 echrijft leden van het etuur van de NA al ‘(… )
peronen die door de ledenvergadering worden enoemd (… )’. Dit
laat du ruimte voor het opnemen van niet-accountant in het
etuur. Michien dat het niet nel zal geeuren, maar het mág in
elk geval wel.
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Verplichte kot
Welk oek ‘moet’ u lezen? De keuze van Antje Kuiloer-Noorman,
jurit, econoom en commiari: Ikigai. 
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