NA-platform voor nieuw, achtergrond en deat
Home

Nieuw

Magazine Accountant TV App Nieuwsbrief

Opinie
Feiten
enAccountant
cijfer Artikelen
Home >Carrière
Magazine
> de
> Nieuw

MAGAZIN

Tuchtrecht

01 maart 2006

LAATT ARTIKLN

Nieuw

FORUM

 Leetijd van ongeveer 17 minuten

Rel FvD: accountant komt
al winnaar uit de u

elgië eperkt aanprakelijkheid - VK: limiet wordt minimum? ‘xterne’ controle Tweede Kamer? - ‘Liever geen accountant in de
zaal’ - Fuie leveren weinig op - ' Wereld grootte Hunkergeneratie Y - ‘etere verantwoording U-lidtaten nodig’
- nron hoofdrolpeler - ‘xpert erekenen chade Chiphol te
laag’.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 7, 2006
ekijk alle artikelen uit dit nummer

19 augutu 2019



DATA CINC

14 augutu 2019

'Dit gaat on vak
veranderen'
LIDRCHAP

09 augutu 2019

Gepreid leiderchap
veru poitioneel
leiderchap innen
accountantkantoren

» Download dit artikel in pdf

elgië eperkt aanprakelijkheid
Met een wijziging van de Wet op de vennootchappen heeft elgië de
aanprakelijkheid van ‘edrijfrevioren’ (= accountant) gelimiteerd
tot het verzekerd edrag met een maximum van € 12 miljoen voor de
controle van eurvennootchappen en € 3 miljoen voor nieteurvennootchappen. De elgiche wetgever loopt daarmee
vooruit op de reultaten van een onderzoek dat een uropee
werkgroep momenteel verricht in het kader van de aanpaing van de
zogenoemde Achtte Richtlijn. uropee Commiari Charlie
McCreev liet vorig jaar weten wel te willen nadenken over eperking
van aanprakelijkheid van accountant. AFM-voorzitter Docter van
Leeuwen zei hierover op de Accountantdag 2005: “Wanneer je een
eroepgroep contant een continuïteitriico laat lopen, onttaat er
een diclaimer- en voorzichtigheidcultuur.”
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Tot nu toe zijn de Nederlande autoriteiten geen voortander van
aanprakelijkheideperking. Maar dat kan veranderen onder
invloed van de evindingen van de uropee werkgroep. Het rapport
daarvan wordt eind 2006 verwacht. “Dan moeten wij ekijken of wij
onze limiet kunnen handhaven”, zegt een amtenaar van het
elgiche miniterie van conomiche Zaken. (LvA)

VK: limiet wordt minimum?
In ngeland vrezen accountant dat de aanprakelijkheidlimiet, die
de wetgever eoogt, in de praktijk zal leiden tot een
minimumaanprakelijkheid. ij de ehandeling van de Compan
Law Reform ill in het parlement, zei miniter Lord ainur van
het Department of Trade and Indutr dat wetgeving niet per e hoeft
te reulteren in een financiële limiet - ook al rept het wetvoortel
over ‘een edrag waartoe de aanprakelijkheid van accountant
eperkt i’. Volgen Accountanc Age maken accountant zich nu
ongerut dat deze zinnede kan leiden tot een financiële odem al
de rechter de limiet die accountant zijn overeengekomen met de
cliënt niet redelijk en illijk vindt. Volgen ICAW-voorzitter Peter
Wman kan het proleem met een paar kleine aanpaingen worden
opgelot. Of die er komen moet nog lijken. (LvA)

Tunami-Deloitte
Het United Nation Development Programma (UNDP) heeft van
Deloitte U Financial Advior ervice het eindrapport ontvangen
over de eteding van de tunami-hulpgelden. Deloitte had deze
ijdrage pro ono aangeoden. Het kantoor heeft naar eigen zeggen
in 2005 tuen april en novemer ruim zetig pecialiten uit V,
Autralië, Canada, India, Indoneië, ingapore en Thailand ij dit
project ingezet, voor in totaal veertienduizend uur.

‘xterne’ controle Tweede Kamer?
De koppen logen er niet om. ‘Gejoemel met oekhouding
Kamerfractie’ (De Telegraaf) en ‘Kamerleden joemelen met
financiën’ (RTL). De krant van wakker Nederland en de ite van ‘
land grootte commerciële tv-zender erichtten eind januari 2006
over het jaarlijke onderzoek naar de juitheid van de uitgaven van de
Tweede-Kamerfractie. Het ging om de uitgaven van 2004. De fractie
zijn op zijn zachtt gezegd wat lordig. LPF en VVD proeerden onder
meer verkeeroete van repectievelijk 288 en tweehonderd euro te
declareren. Het CDA diende 32.000 euro aan verkeerde declaratie
in. Volgen de erichten leek alleen de GP randchoon. en
nelle lik in het rapport zelf leert echter dat ook de PvdA en D66
geen ‘ijtellingen’ hoefden door te voeren. In het ericht op de ite
van de tv-zender heette het letterlijk: “Door de lordige
jaarrekeningen ziet de Tweede Kamer zich genoodzaakt om een
externe accountant in dient te nemen.”
Wat nu? Gaat KPMG het parlement doorlichten? Of PwC of ander
kantoor? Dat lijkt intereant nieuw. ven met de Tweede Kamer
geeld. Die ‘externe accountant’ lijkt de accountantdient van het
miniterie van innenlande Zaken, die overigen al vele jaren op
verzoek van de Tweede Kamer dit onderzoek uitvoert. Niet nieuw
du, en zeker niet wat doorgaan met een externe accountant wordt
edoeld. eetje lordig van RTL.
De tv-zender erichtte ook nog dat het gejoemel van de
Kamerfractie tond in ‘een geheim onderzoek, dat in het ezit i van
RTL Nieuw’. Maar lijkaar ook weer niet zo heel erg geheim, want
een paar uur na de ‘onthulling’ werd het rapport al op de ite van de
Tweede Kamer gezet. Iedereen kan het daar lezen. (A)
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Monteroard.nl ekendte vacatureite
Monteroard.nl i de ekendte vacatureite van Nederland. Dat
lijkt uit een onderzoek van TN/NIPO. Driekwart van de
ondervraagden zegt Monteroard.nl te kennen. Daarmee i deze een
tuk ekender dan de overige vacatureite in Nederland, en ook for
ekender dan vorig jaar. Op de vraag welke vacatureite de
ondervraagde ‘uit zichzelf’ kan opnoemen, geeft een derde
Monteroard.nl al antwoord. De nummer twee en drie, Werk.nl
en Vacatureank.nl, coren ‘pontaan’ repectievelijk acht en ze
procent. Het aantal menen dat geen enkele vacatureite kan
noemen, neemt teed verder af.

Nederlander ij IFAC
Marcel Pheijffer i op voordracht van het NIVRA voor drie jaar
enoemd al lid van de International Auditing and Aurance
tandard oard (IAA), onderdeel van de International Federation
of Accountant (IFAC). Pheijffer i etuurvoorzitter van de
tichting NIVRA-Nenrode en hoogleraar foreniche accountanc
aan Nenrode uine Univeriteit en de Univeriteit Leiden. Het
totaal aantal Nederlande vertegenwoordiger namen het NIVRA in
IFAC komt daarmee op vijf:
Henri van Horn (Profeional Accountant in uine, PAI)
Paul Hurk (Developing Nation Tak Force)
arara Majoor (thic oard)
Marcel Pheijffer (IAA)
Fran van chaik (International Pulic ector Accounting tandard
oard, IPA)

Verder heeft Han Verkruije zitting in de ducation oard namen
de Trannational Auditor Committee (TAC).

‘Liever geen accountant in de zaal’
Volgen de code Taaklat moet de accountant ij eurgenoteerde
edrijven tijden de algemene vergadering van aandeelhouder
kunnen worden evraagd. In 2005 vercheen de accountant 128 keer
op die vergadering en kreeg daarij veertig maal een vraag
voorgelegd (zie pagina 28). ij 26 aandeelhoudervergaderingen
kregen ze die kan helemaal niet, want de accountant leef daar weg.
Waarom i lang niet altijd duidelijk. Maar technologieonderneming
Nedap laat hierover al enige in haar jaarverlag 2004 (pagina 25)
geen mivertand etaan. ‘In de accountantverklaring wordt onder
‘werkzaamheden’ de controleaanpak echreven. Deze preekt voor
zichzelf. De accountantverklaringen ij Nedap zijn ongeclauuleerd,
waardoor geen nadere toelichting nodig i. Mochten er onverhoopt
clauule in voorkomen, dan zullen deze in het jaarverlag nader
worden toegelicht op grond van de verantwoordingplicht die
commiarien en directie heen tegenover aandeelhouder. De
aanwezigheid van de accountant in aandeelhoudervergadering i
naar de mening van commiarien en directie dan ook overodig.’

Volgen Nedap laat de epaling uit de code Taaklat over de
aanwezigheid van de accountant dan ook nergen op. De ehoefte
om vragen te tellen, leeft volgen controller G.J.M. zendam van
Nedap vooral ij grote eurfonden. “Voor kleinere
eurvennootchappen zijn die regel niet nodig. Wij lijden er alleen
maar onder en de accountant ook. Die heeft op de
aandeelhoudervergadering ijna geen ruimte om antwoord te
geven. Daarom laten wij dat liever over aan de directie en
commiarien. Nee, op de aandeelhoudervergadering zijn geen
vragen geteld over de accountantverklaring. r zijn wel
eleggingclu ij Nedap in Groenlo lang geweet, maar die waren
allemaal tevreden met onze uitleg.” Kortom: Terwijl je zou zeggen conform Taaklat - dat de aandeelhouder zelf wel epalen of ze
tijden de vergadering aanleiding zien de accountant wat vragen te
tellen, maken ij Nedap de directie en commiarien dat tevoren
voor hen uit: de accountant lijft thui.
Hoe denkt KPMG, accountant van Nedap en in die functie
vertegenwoordiger van het pulieke elang, daar eigenlijk over?
KPMG, dat ook ij de aandeelhoudervergaderingen van enkele
andere eurfonden afwezig wa, i het niet helemaal een met de
eleidlijn van Nedap, zegt hoofd vaktechniek Jo Holla.

n toch wa KPMG er niet?
“On uitgangpunt i dat wij er ij zijn, omdat aandeelhouder dat
van on verwachten. Al wij niet worden uitgenodigd voor het
ijwonen van de
aandeelhoudervergadering, zullen wij nagaan wat daarvan de reden
i en die met de voorzitter van de aandeelhoudervergadering
epreken. Afhankelijk van de omtandigheden kunnen wij
eluiten dat onze komt niet noodzakelijk i.” (LvA)

aprij
De NIVRA-Nenrode aprij 2005 i op 15 feruari 2006 uitgereikt
aan Mike Tagage voor zijn ea ‘Look who’ talking!’, over de
accountant in de AvA (zie pagina 28). Jaarlijk wordt in de
aftudeerrichtingen Accounting & Auditing en Accounting &
Controlling van NIVRA-Nenrode een aantal auteur van
aftudeercriptie van hoog niveau uitgenodigd om op ai van hun
criptie een ea te chrijven. Deze ea worden geundeld. Dit
jaar waren acht afgetudeerden genomineerd mee te dingen. De prij
wordt uitgereikt door een onafhankelijke jur en etaat uit een
oorkonde en een geldedrag. De tweede prij ging naar Harm Kruijne
voor het ea ‘Kunnen we van fouten leren!’. Reini Meijer en
Martine Ninger ontving voor het ea ‘Turulentie in de markt
voor accountantcontrole’ de derde prij. De undel ‘aprij 2005’
i voor € 12,50 te etellen ij NIVRA-Nenrode.

Fuie leveren weinig op
Wat al lang ekend i, evetigt recent KPMG-onderzoek weer een:
de meete fuie en overname leveren voor de aandeelhouder niet
op. Van de tranactie van meer dan honderd miljoen dollar in 2002
en 2003 (wereldwijd), creëerde 43 procent geen meerwaarde en
zorgde 26 procent zelf voor een waardevermindering. lecht van 31
procent van de tranactie kwam de aandeelhouder ten goede. Gek
genoeg vindt ruim negentig procent van de edrijven zelf dat de
aandeelhouder er wel eter van i geworden.

Verder lijkt uit het onderzoek dat edrijven te veel geld uitgeven
voor een fuie of overname. Gopal Ramanathan van KPMG
Tranaction ervice: “De ondernemingen gaan veelal uit van het
ehalen van nergievoordelen en efficiëntievereteringen, en
worden onder druk van het iedingproce om gedwongen een deel
van deze voordelen en koteneparingen te verdiconteren in de
overnameprij. ij 43 procent van de tranactie etaalde de koper
hierdoor een hogere prij voor de onderneming.”
ijna tweederde van de edrijven weet de eoogde nergievoordelen
uiteindelijk niet volledig te realieren. Volgen Ramanathan heen
veel edrijven moeite om in de fae na de tranactie controle te
krijgen over de overgenomen onderneming. Aanpaing aan de
regelgeving en het harmonieren van de verlaggevingregel,
cultuurverchillen en ook de verchillen in
automatieringtemen pelen daarij een elangrijke rol.

' Wereld grootte
PricewaterhoueCooper i in omzet het grootte
accountantkantoor ter wereld. Volgen een overzicht in
International Accounting ulletin factureerde het kantoor in 2005
voor ruim twintig miljard dollar aan fee. Deloitte volgt met achttien,
rnt&Young met zeventien en KPMG met 15,5 miljard omzet. Het
totale marktaandeel van de ig four edraagt zeventig procent. De
middelgrote kantoren - de zogenoemde mid tier - tekenen voor de
overige dertig procent. De accountancwereldmarkt al geheel
groeide met circa vijftien procent.
Wereldranglijt 2005 (mln $ omzet)
1. PricewaterhoueCooper 20.300,0
2. Deloitte Touche Tohmatu 18.200,0
3. rnt & Young 16.900,0
4. KPMG 15.650,0
5. DO International 3.328,7
6. RM International 2.502,1
7. Grant Thornton International 2.453,9
8. aker Till International 2.116,0
9. Horwath International 2.005,0
10. Moore Rowland International 1.960,5

ron: IA

Hunkergeneratie Y
Michien wit u het niet, maar werkgever heen veel te maken
met Generatie Y. terker, goede kan dat u zelf tot die generatie
ehoort. Volgen financieel detacheerder Accountemp wordt het
ook wel de ‘millenniumgeneratie’ genoemd. Het ureau deed
internationaal onderzoek naar hun drijfveren op de areidmarkt.
Wat lijkt? De millenniummenen worden vooral gemotiveerd door
flexiele uren, regelmatige evaluatiegeprekken en onuen en een
carrièreontwikkelingprogramma. Ofwel, in de woorden van
Accountemp: ‘Deze generatie hunkert naar flexiiliteit en continue
toeting.’ Zaken al zekerheid, een goed penioenplan en een goede
werkomgeving zijn daarentegen onelangrijk. De elangrijkte
reden om een edrijf vaarwel te zeggen: gerek aan
carrièreontwikkeling (vijftig procent). Geld i de tweede reden (39
procent), gevolgd door work-life alance (twaalf procent).

Accountemp geeft ook een korte echrijving van generatie Y:
‘Menen uit generatie Y zijn opgegroeid in een tijd van
technologiche vooruitgang en economiche welvaart. Deze
generatie verwacht een grotere flexiiliteit op werkvlak en kan goed
overweg met manager of verchillende etniche nationaliteiten. Ze
zijn over het algemeen optimitich, zelfewut, ociaal, ze heen
een terk moraal en een groot ociaal plichteef.’ Je moet al
manager wel over zeer terke argumenten echikken om zo iemand
niet ongezien aan te nemen.

‘etere verantwoording U-lidtaten
nodig’
Van de ongeveer vijf miljard euro die Nederland in 2004 afdroeg aan
de uropee Unie i het niet zeker in hoeverre ze juit zijn eteed,
omdat de uropee Commiie en de uropee Rekenkamer dit
inzicht niet ieden. Ook i weinig ekend over de juite eteding en
effectiviteit van uropee uidie die Nederland zelf heeft
ontvangen. De Algemene Rekenkamer vindt daarom dat de lidtaten
zélf goede controletemen moeten heen voor uropee geld, en
goed verantwoording moeten afleggen over de eteding daarvan.
De Algemene Rekenkamer juicht de ruele plannen toe om
nationale lidtaatverklaringen over de etedingen in te voeren.
Maar veel U-lidtaten heen hier weertand tegen. Nederland telt
zich hierover al een van de weinige lidtaten poitief op. De
Algemene Rekenkamer chrijft dit in haar U-trendrapport 2006.
Het Nederlande kainet kondigt naar aanleiding van dit rapport aan
om vóór de zomer van 2006 te komen met de reultaten van een
haalaarheidtudie naar de mogelijkheid van zo’n nationale
verklaring over de eteding van uropee geld in Nederland. De U
ontving in 2004 € 95 miljard van de lidtaten. De Nederlande
afdrachten edroegen € 5,2 miljard. Nederland ontving € 2 miljard,
waarvan € 1,3 miljard landouwuidie, € 355 miljoen uit de
tructuurfonden en € 337 miljoen overige gelden.

‘Curator moet pulieke functionari
worden’
Failliementfraudeur enadelen de chuldeier voor minten €
220 miljoen per jaar, maar de trafrechtelijke aanpak komt niet van de
grond. In ongeveer tien procent van de failliementen met
fraudeignalen doen curatoren aangifte. In het rapport Fraude en
miruik ij failliement tellen onderzoeker van de Univeriteit
van Amterdam daarom voor een meldingplicht voor curatoren in te
voeren naar analogie van de Wet MOT. Zij uggereren verder een
taakomchrijving van de curator op te nemen in de Failliementwet
en van de curator een oort pulieke functionari te maken ‘met ook
een (deel) puliekrechtelijke taak en financiële middelen van de
overheid’.
Volgen de onderzoeker ignaleren ‘geïnterviewden in het
trafrechtelijk circuit dat curatoren onvoldoende kenni heen van
de trafrechtelijke kant van failliementen, waardoor zij te lang
lijven hangen in een civiele aanpak’. Aan de andere kant ignaleren
accountant ‘dat curatoren om niet verantwoord ompringen met
de adminitratie van de failliete onderneming of delen van de oedel
verkopen op een wijze die niet de optimale waarde weet te
realieren’. (LvA)

nron hoofdrolpeler
Het zal weinigen zijn ontgaan: eind januari 2006 i de rechtzaak
tegen de voormalige nron-toplieden Ken La en Jeffre killing
egonnen. De eerte twee van de in totaal 34 etrokkenen die door de
nron Tak Force in taat van echuldiging zijn geteld. Teven i
een peelfilm over dit megachandaal verchenen. De
verchijningfrequentie van ‘de Accountant’ maakt het op de voet
volgen van de ontwikkelingen helaa onmogelijk. De
echuldigingen variëren van handel met voorkenni, liegen over
financiële reultaten, elatingfraude en witwaen tot
effectenfraude en liegen tegen Congre-onderzoeker.
Al hulpmiddeltje voor het krantenlezen hierij de elangrijkte
hoofdrolpeler:
Kenneth La (etuurvoorzitter en ceo)
Jeffre K. killing (ceo)
Andrew .Fatow (cfo)
Lea Fatow (aitant treaurer)
Richard A. Caue (chief accounting officer)
en F Glian jr. (treaurer)
Michael Kopper (hulpje van And Fatow)
Kenneth D. Rice (co-hoofd van nron roadand ervice)
Kevin P. Hannon (coo van nron roadand ervice)
Dan O. ole (vice-preident nron’ Gloal Finance Group).

‘xpert erekenen chade Chiphol te
laag’
“rgen tuen de € 90 en 100 miljoen, afhankelijk van de termijn
van de wettelijke rente die je hanteert.” Dat i volgen accountant en
hoogleraar chadeonderzoek Jan Joling het edrag van de chade die
projectontwikkelaar Chiphol heeft geleden door de onrechtmatige
handelwijze van de provincie Noord-Holland en de Luchthaven
chiphol. In ‘de Accountant’ (feruari 2006, pagina 30) noemde
Joling een edrag van 95,4 miljoen - iet minder dan de € 97,2 miljoen
waarop accountantkantoor Wallat in 2003 uitkwam en dat
Chiphol nu eit van luchthaven en provincie.
In die procedure enoemde de Haarleme rechtank egin 2005 drie
onafhankelijke dekundigen, die nu in hun conceptrapport
uitkomen op ruim € 16 miljoen voor de gederfde grondwint. Met de
overige chade en wintderving daarij opgeteld, komt dat volgen
Joling neer op ongeveer € 25 miljoen. Nog altijd een enorm verchil
met 95,4 miljoen. Joling, die Chiphol ijtaat al dekundige,
verklaart dit verchil met name uit de andere uitgangpunten. De
drie dekundigen gaan er volgen hem ten onrechte vanuit dat
Chiphol alleen chade heeft geleden door derving van wint op de
grond. De projecten die op de grond zouden worden ontwikkeld,
leveren in hun ogen geen wint op. Volgen Joling chatten zij de
oprengt van de projecten te laag in en de ouwkoten te hoog.
Namen Chiphol zegt Jaap lui dat het edrijf over offerte echikt
die veertig procent lager uitkomen dan de ouwkoten die de
dekundigen egroten.
Op het conceptadvie van de dekundigen kunnen de partijen tot
medio april commentaar geven. chiphol-woordvoerder Ruud Wever
kondigt al aan dat de chade lager zal uitvallen, omdat chiphol de
taatecretari van Verkeer en Watertaat heeft verzocht het
ouwverod, dat een deel van de chade heeft veroorzaakt, in te
trekken. Na april komt de rechtank met een oordeel.

Nog voordat de dekundigen aan het werk togen, heeft Chiphol
overigen ij de rechtank ezwaar gemaakt tegen de deelname van
A. Toornend. Deze dekundige i oprichter van het ureau Toornend
& Partner, dat de provincie Noord-Holland en chiphol al jaren van
advie dient. Dat hij ind 2000 formeel niet meer aan het ureau
veronden i, kan volgen Chiphol de chijn van
elangenvertrengeling niet wegnemen. De rechtank wee het
wrakingverzoek deondank af.
én van de andere dekundigen, de Amterdame advocaat J.
erkven, i overigen ind 2000 coördinerend voorzitter van de
adviecommiie chadechap Luchthaven chiphol. Het
chadechap i onder meer opgericht door het miniterie van Verkeer
en Watertaat en de provincie Noord-Holland, die eide
elangheend zijn in deze kwetie. (LvA)

Welog David Maiter en MacDonald
‘de Accountant’ tuitte overigen op Rick Telerg (zie hieronder) via
een link op de kervere welog van voormalig Harvardhoogleraar en
upergoeroe David Maiter (www.davidmaiter.com/log/; zie voor
een interview ‘de Accountant’, novemer 2005). Dit onder titel
Paion, People and Principle. Intereant voor alle zakelijke
dientverlener, incluief accountant. en andere opvallende
nieuwe welog i die van McDonald, dat al jaren wordt ekritieerd
door milieugroepen, anti-gloaliten en aanverwanten. De
hamurgerketen gaat via deze log openlijk de dicuie aan over
zijn corporate reponiilit (http://cr.log.mcdonald.com/).
loggen wordt trak wellicht onmiaar voor erieuze
communicatie en dicuie met de uitenwereld.
Welk(e) accountant(kantoor) pakt à la McDonald al eerte de
handchoen op (zie ook pagina 24)?

nron-mail voor iedereen
Onderzoeker en alle anderen die zich graag nog wat dieper in de
nron-zaak willen torten, kunnen zich door het downloaden van
een impel programmaatje toegang verchaffen tot een etand van
zo’n driehonderdduizend e-mail van het edrijf. Advieur Rick
Telerg maakt de wereld daarop attent in zijn welog CPA trendline.
Ga naar www.telerg.com/telerglog/ en croll naar eneden naar
zijn ijdrage van 22 januari 2006. Zoal Telerg chrijft: ‘Read it and
weep.’

Rekenkamer Rotterdam corrigeert &W
In 2002 heeft het Rotterdam College van &W het
collegeprogramma uitgedrukt in 88 meetare doelen voor 2006 en
nader uitgewerkt in tuentijd te ehalen ‘mijlpalen’. egin feruari
2006 meldde het college dat 81 van de 88 doelen over 2005 zijn
ehaald (92 procent). De Rekenkamer Rotterdam heeft deze
verantwoording op verzoek van de gemeenteraad gecontroleerd en
komt tot een aanmerkelijk echeidener core: 38 mijlpalen zijn
aantoonaar ehaald en elf grotendeel, ofwel amen 59 procent.
Zeven mijlpalen zijn niet ehaald en voor 27 i het volgen de
rekenkamer onzeker.
Het formuleren van meetare doelen in het collegeprogramma en
het vervolgen ordelijk en controleeraar moeten eheren en
verantwoorden daarvan i nieuw in het openaar etuur. Het
verlegt de aandacht van plannen en activiteiten naar daadwerkelijk
te ehalen en vervolgen geoekte reultaten. Het college heeft de
aanevelingen van de rekenkamer om het aantal doelen te
verminderen en het eheer te vereteren, overgenomen.

Omzet-oom in V
De omzet van accountantkantoren in de Verenigde taten i in 2005
pectaculair gegroeid. Het totale groeicijfer wa zetien procent. Dat
lijkt uit het meet recente countr urve van International
Accounting ulletin. Van de ig four evenaarde alleen
PricewaterhoueCooper dat ranchetempo. De omzetten ij rnt &
Young en KPMG groeiden met vijftien procent, ij Deloitte met
veertien procent. Deloitte i in de V veruit het grootte
accountantkantoor met ruim 7,8 miljard dollar omzet, gevolgd door
rnt & Young (6,3 miljard), PricewaterhoueCooper (6,2 miljard) en
KPMG (4,7 miljard). Op grote aftand volgt RM McGladre +
McGladre & Pullen, met 1,2 miljard.
Opvallend i dat voor de ector al geheel de omzet in de
kernactiviteit audit en accounting minder dan de helft edraagt: 43
procent. ij Deloitte ligt dat op vergelijkaar niveau, maar ij PwC (63
procent) en KPMG (77 procent) veel hoger, ind deze kantoren een
paar jaar geleden een deel van hun adviepraktijk verkochten. Voor
rnt & Young vermeldt IA de uitpliting niet.
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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

