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Wat geeurt er aan het front van wetenchap en onderzoek? en
maandelijke electie van lezenwaardige pulicatie uit innen
en uitenland.
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Tekt: Joot van uuren en Chri Knoop

Old o network
Audit committee worden geacht volledig onafhankelijk te zijn. Uit
onderzoek lijkt dat er vaak goede relatie etaan tuen leden van
audit committee en ceo'. Al dit het geval i, dan lijkt dat er meer
wintturing wordt toegetaan. Ook externe accountant lijken
gevoelig voor deze relatie: de kan op een controleverklaring met een
continuïteitparagraaf neemt af en accountant rapporteren minder
vaak tekortkomingen in de interne eheering van edrijven.
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Audit committee kwaliteit
Wat epaalt de effectiviteit van een audit committee? Amerikaane
onderzoeker eoordeelden of ranchepecialiatie en financiële
expertie de effectiviteit van de audit committee verterken. Het
onderzoek uggereert dat dit het geval i: de kwaliteit van de
financiële verlaggeving wordt er door verhoogd. De effectiviteit van
de audit committee wordt nog hoger al de leden zowel
ranchepecialiten al financieel expert zijn.
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Cohen, J.R., Hoitah, U., Krihnamoorth, G., & Wright, A.M. (2014).
The effect of audit committee indutr expertie on monitoring the
financial reporting proce. The Accounting Review, 89(1), 243-273

Management cultuur en controlekwaliteit
Wat voor impact heeft de managementcultuur op de
controlekwaliteit? Onderzoeker tetten dit door de effecten van een
cultuur met een open, contructief klimaat af te zetten tegen een
cultuur waar fouten worden afgetraft. Het onderzoek uggereert dat
in een traf-georiënteerde cultuur minder interne fouten worden
gerapporteerd, wat de controlekwaliteit zou kunnen verlagen.
Gold, A., Gronewold, U., & alterio, .. (2014). rror management in
audit firm: rror climate, tpe, and originator. The Accounting Review,
89(1), 303-330

Controlekoten eurfonden
In het afgelopen decennium zijn er veel nieuwe regel ingevoerd voor
eurfonden. Amerikaane onderzoeker heen het effect van deze
regel op de tijging van de controlekoten nader etudeerd.
Volgen het onderzoek heen Amerikaane eurfonden circa 22
procent hogere controlekoten dan vergelijkare private edrijven.
De onderzoeker verklaren deze hogere koten door toegenomen
aanprakelijkheidriico' van accountantkantoren.
adertcher, ., Jorgenen, ., Katz, ., & Kinne, W. (2014). Pulic
equit and audit pricing in the United tate. Journal of Accounting
Reearch, 52(2), 303-339

Nieuwe controleverklaring
Hoewel de regelgeving zich nog in een conceptfae evindt, i in
Nederland de nieuwe controleverklaring over verlagjaar 2013 al
toegepat ij een derde van de eurondernemingen. Dit artikel gaat
in op de ontwikkelingen op dit geied in Nederland en
internationaal en zet de eerte praktijkervaringen op een rij. Met de
nieuwe controleverklaring wordt een elangrijke tap gezet om te
voldoen aan de verwachtingen van het maatchappelijk verkeer.
Nederland loopt amen met het Verenigd Koninkrijk op de
internationale ontwikkelingen vooruit.
o, A. de, & trating, H. (2014). Nieuwe controleverklaring ezig aan
nelle opmar. Maandlad voor Accountanc en edrijfeconomie, 88(11),
430-439

Harmoniatie verlaggeving overheden
De uropee chuldencrii heeft duidelijk gemaakt dat de
jaarrekeningen van de overheden van de lidtaten van de uropee
Unie een eperkt inzicht ieden in hun financiële poitie. De
uropee Commiie telt voor de International Pulic ector
Accounting tandard, of een uropee variant daarvan verplicht te
tellen voor centrale en lokale overheden. De auteur echrijft de
verlaggevingtandaarden die het Rijk in Nederland nu hanteert en
hij analeert de verchillen met IPA.
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chaik, F.D.J. van (2014). Financiële verlaggeving door het Rijk
vergeleken met IPA. Maandlad voor Accountanc en
edrijfeconomie, 88(11), 440-449

eheering cerriico'
De auteurpreenteren een high-level model voor de integrale
eheering van cerriico'. Het model i ontworpen om
organiatie trategiche onderteuning te ieden. Het i generiek
opgezet zodat organiatie tematich hun huidige ituatie
kunnen analeren. Het model i opgeouwd rondom cer al
centrale component, die door vier ouwtenen wordt omloten:
riico', reputatie en middelen, repon, en ronnen. Hiervoor zijn
handvatten uitgewerkt die edrijven helpen om cerriico' op een
integrale manier te eheeren.
hahim, A., atenurg, R.., & Geueroek, J. (2014). en high-level
eheeringmodel voor cerriico'. Maandlad voor Accountanc en
edrijfeconomie, 88(11), 450-457

Koerewegingen
Financieel analiten puliceren adviezen om aandelen te kopen,
houden of verkopen. De pulicatie van deze adviezen gaat
koerveranderingen, waarij opwaarderingen doorgaan zijn
gerelateerd aan koertijgingen en afwaarderingen aan
koerdalingen. De grootte koerverandering vindt plaat
voorafgaand aan de uitgifte van het advie mogelijk al gevolg van
het lekken van ophanden zijnde analitenrapporten. Ná de
ekendwording van een afwaardering daalt de koer gemiddeld
gezien ook nog in de erop volgende week.
Gerriten, D.F. (2014). Koerewegingen rond de pulicatie van
eleggingadviezen op de Nederlande aandelenmarkt van 1995 tot
2013. Maandlad voor Accountanc en edrijfeconomie, 88(11), 458-465
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MA nu 'open acce'
Het Maandlad voor Accountanc en
edrijfeconomie (MA), opgericht in 1924, i vanaf
deze maand in 'open acce' voor iedereen vrij
toegankelijk. 

 x0

Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).

ACCOUNTANT.NL

THMA'

Home

Aanprakelijkheid

Accountantdag

Areidmarkt

Nieuw

Areidrecht

Aurance

eroep met toekomt

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

xterne verlaggeving

Financiële intellingen Financiering

Feiten en cijfer

Ficaal

Flex-v

Fraude en witwaen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mk

Ondernemingrecht

Onderzoek en

Opleiding

Overheid

Privac

Profeioneel-kritiche

amentellen
tatitical auditing

wetenchap
Penioen

intelling

Puliek elang

R

emi-pulieke ector

uidie

Van de Helpdek

Accountant maakt geruik van cookie om de weite te analeren en te vereteren en om advertentie te tonen. Door op 'akkoord'
2019 NA (0.0.0.0)
Contact vanDiclaimer
Privacverklaring
pelregel
deat
Volg on
op Twitter
te klikken geeft u ©
toetemming
voor het geruik
cookie. In de
cookieverklaringCookieverklaring
vindt u meer informatie
over
het geruik
van

cookie op deze ite.

NA.nl

Akkoord

