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 Leetijd van ongeveer 5 minuten

De accountant van de toekomt - zowel de interne al externe controleert niet meer around the tem, maar onderteunt zijn
teemgerichte werk met moderne oftware tool. Die toekomt
i echter nu, meent Peter Paul rouwer: grote ondernemingen
gaan die tool namelijk zelf inzetten om efficiënt in te pelen op
wetgeving al arane-Oxle en Taaklat.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 8, 2006
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Peter Paul rouwer

Geautomatieerde tool niet meer weg te denken
De cominatie informatietechnologie en accountanc lijkt in de
praktijk vaak een lecht huwelijk. Veel accountant zeggen
weliwaar dat ze hun controle van omvangrijke routinematige
proceen teemgericht uitvoeren, maar dat i - uitzonde ringen
daargelaten - niet meer dan een dun laagje verni. Dat laagje verni
moet verhullen dat er in werkelijkheid vooral rondom het teem en du gegevengericht - wordt gecontroleerd. Voor de inrichting
van de interimcontrole, die grotendeel i gericht op de eheering
van de routinematige poten, i dat echter niet langer houdaar,
vooral niet ij ondernemingen die worden geconfronteerd met de
arane-Oxle Act (Ox).

fficiënter werken
door limme
oftware
Het aantal ondernemingen –
en du klanten – lijft groeien.
Maar jij zit aan je tak. Hoe
zorg je ervoor dat je geen 'nee'
meer hoeft te verkopen én
efficiënt lijft werken?
Digitaliering in het
accountanclandchap iedt
uitkomt. Welke temen
geruik jij? Welke oftware
helpt jou om handelingen te
vernellen door ze te
digitalieren? Wij zetten wat
punten voor je op een rij.
Download het whitepaper en
ervaar zelf waar jij tijd kunt
inwinnen.

Download het
whitepaper



Voorkomen ureaucratie
De impact van die wetgeving, die van toepaing i op alle edrijven
met een Amerikaane eurnotering, i niet te onderchatten. Ox
404 vereit namelijk dat edrijven expliciet aantonen dat kecontrol innen elangrijke proceen die uitmonden in de
jaarrekening effectief werken. Zij moeten de uitgevoerde interne
controlemaatregelen tructureel teten en documenteren.
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De ervaringen van Amerikaane edrijven, die eerder dan hun
uropee collega’ met een Amerikaane eurnotering moeten
voldoen aan Ox, laten zien dat zij grote moeite heen om dat op
een efficiënte en effectieve manier in te richten. De praktijk neigt
hier en daar naar ureaucratie van de ewijvoering van de
controlemaatregelen - het documenteren wordt vaak gedaan door
handmatige regitratie.
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Homogeen?

tevige impul
Ook in Nederland zoeken edrijven naar manieren om intenief
handmatig werk te vervangen door tructurele applicatiecontrole.
Deze controle kunnen veelal worden ingericht in
tandaardtemen, zoal ijvooreeld AP of Oracle. Voor het
eenvoudig inzichtelijk maken van de ingerichte controle en de
werking ervan i echter vaak additionele oftware nodig. Daar i dan
ook veel vraag naar.
Het komt erop neer dat men waar mogelijk de lag wil maken van
handmatige en repreieve control naar automatiche en
preventieve control. r zijn divere tool op de markt die daarop
inpelen. Deze worden ijvooreeld ‘ovenop’ RP-temen
geïmplementeerd en maken inzichtelijk of de check en alance in
deze temen goed functioneren. oortgelijke tool kunnen voor de
verchillende componenten (dataae, operating-temen) van de
onderliggende techniche infratructuren de adequate werking van
de aivoorwaarden automatiering (toegangeveiliging, ackup/recover en change management) aantonen.
In feite i dat alle du al jaren mogelijk. De opkomt van Ox geeft
echter een tevige impul aan het geruik van deze intrumenten.

terkere waarorgen
Nu ondernemingen die tool langzamerhand gaan geruiken,
kunnen accountant impelweg niet langer achterlijven. Al zij niet
overgaan op teemgerichte controle onderteund door oftware
tool, plaaten ze zichzelf uiten de realiteit van hun klanten.
ovendien kunnen ze daarmee hun controle efficiënter inrichten,
wat gezien de druk op de koten en de vergrijzing in het
accountantvak zeker op termijn noodzakelijk i. n lat ut not
leat: met die tooling kunnen ze ook meer zekerheid krijgen. Met
tooling krijgen ze immer factfinding van een teemgerichte
controleenadering in de doier over de werking van interne
controle, en dat iedt terkere waarorgen dan geprekverlagen en
gedocumenteerde teekproeven.

tandaardiering RP
Tooling oftware kan ovendien ijdragen aan het vergroten van de
effectiviteit en efficienc van de interne eheering in en rondom
edrijfproceen. Dat vergt echter wel een mentaliteitverandering,
zowel ij de edrijven al ij accountant. De mogelijkheden die een
RP-teem ijvooreeld iedt voor het geruik van
geautomatieerde controle worden momenteel veelal niet goed
enut. Neem een automatiche ignaallijt die rapporteert over
duel geoekte inkoopfacturen. Het i vaak niet duidelijk wie
innen een organiatie verantwoordelijk i voor de opvolging van
deze lijt. De externe accountant telt daarin in een aantal gevallen
vat dat die ignaallijt intern onvoldoende follow up heeft
gekregen.
Alleen al de proceen rond die ignaallijt op orde zijn, kan tooling
zijn waarde volledig ewijzen. Dan kan de oftware namelijk
vattellen of die ignalering correct werkt én of de ignaallijt op de
juite manier (door een geautorieerde peroon) i afgewerkt.
Dergelijke tooling rapporteert dan alleen over uitzonderingen, en i
inzetaar op verchillende geieden: de configuratie van
geprogrammeerde controle (zoal limieten, tolerantie en verplichte
velden), autoriatie (toegang tot kritieke teemtranactie en
doorreking van functiecheidingen) en uitzonderingrapportage
op activiteiten en proceen (ijvooreeld ignaleringen van het
aantal nog niet gefactureerde order of de tand van
tuenrekeningen).
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Rozet zoekt een
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Controller in
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CIC zoekt een
International
Controller Rotterdam, NL
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Reageren of anticiperen?
Het lijdt geen twijfel dat veel edrijven hier de komende jaren tevig
op zullen inzetten, om efficiencwint te realieren en de
ureaucratie voor te zijn. De ontwikkelingen zullen dan ook hard
gaan de komende jaren, zeker omdat er naat Ox nog andere
ontwikkelingen pelen die vragen om trakkere interne eheering,
zoal Food & Drug Adminitration (FDA), ael 2, Rik Adjuted
Return on Capital (RAROC) en Taaklat. Door op limme wijze
geruik te maken van tooling kunnen edrijven een duurzaam
antwoord formuleren op de eien die vanuit verchillende kanten op
ze afkomen.
De rol van de externe accountant verandert daardoor niet. Zijn
activiteiten echter wel. Hij eoordeelt de manier waarop zijn klant de
uitzonderingregel heeft ingericht, en telt vat dat de tool continu
heen gewerkt. ovendien zal de accountant met eigen tool een
aantal controlemaatregelen opnieuw uitvoeren. De vraag i: gaan
accountant reageren op de ontwikkelingen ij het edrijfleven, of
kiezen ze ervoor om te anticiperen? Ik pleit voor het laatte. We zijn
het al controle-expert aan onze tand verplicht.
Noot
Peter Paul rouwer i partner ij KPMG Information Rik
Management. Hij heeft dit artikel gechreven op peroonlijke titel.

Vier niveau van tooling
r zijn vier niveau van tooling te ondercheiden. Het hoogte
niveau i tooling voor enterprie rik management, ijvooreeld voor
geruik in workhop waarin op directieniveau de riico’ van de
edrijfvoering in kaart worden geracht.
Het niveau daaronder i het tactiche niveau, waar de taken en
procedure worden vatgelegd die de riico’ mitigeren.
Het derde niveau, operational rik management, ehelt de
daadwerkelijke uitvoering van deze procedure. Goede tooling op dit
niveau zorgt dat procedure niet ontaarden in een toffig handoek,
maar dat er een teem i dat ewaakt dat ke control inderdaad
worden getet.
Het vierde niveau etreft factfi nding vanuit de onderliggende ITtemen. De toolingoftware rapporteert dan of de check en
alance in het teem en de onderliggende techniche
infratructuur goed heen gefunctioneerd, en geeft ignalen af al
dat niet zo i. In dat verand preken we over operating effectivene.
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NA-handreiking 1141, 'Dataanale ij de controle' definitief
De NA heeft NA-handreiking 1141, 'Data-anale
ij de controle' gepuliceerd. 
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De jeugd heeft de toekomt

1994. Ik egon mijn loopaan al aitentaccountant. Redelijk onutiel werd detijd
duidelijk gemaakt dat je al choolverlater nog
weinig wit of kon. r wa wel heel veel hiërarchie
en dat wa elangrijk. 
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lkaar taal preken
Vroeger wa het uitvoeren van een accountantcontrole redelijk
overzichtelijk: een paar aitent-accountant, een controleleider
en een partner die af en toe langkwam. Die tijd i definitief voorij.
Twee auditteam van nu elicht. “We werken niet meer al loe
eilandje.” 
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PwC geruikt voor het eert
drone ij audit
PwC UK heeft voor het eert een drone geruikt ij
de audit van de Duite energiemaatchappij RW.


 x3
MAGAZIN

14 decemer 2018

Relevante jaarrekeningcontrole, nu en in de
toekomt
Het einde van het jaar i een mooi moment om terug te kijken en de
piekmomenten van 2018 nog een de revue te laten paeren. en
dicuie die in de zomer en het egin van de herft piekte ging over
het door de accountant detecteren en adreeren van fraude en
overtredingen van wet- en regelgeving, al onderdeel van de
jaarrekeningcontrole. 
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