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Novak wil rapport toekomst mkb-accountants
De Novak wil samen met de NBA een speci ek rapport opstellen over de toekomst van de mkbaccountant.
Dit als aanvulling op het op 25 september gepubliceerde rapport 'In het publiek belang' van de werkgroep Toekomst
Accountantsberoep. "Alhoewel deze werkgroep zich aanvankelijk zou buigen over de beroepsgroep als geheel, zijn de
uiteindelijke voorstellen primair voor oob-accountantsorganisaties bedoeld", aldus de Novak. "Een nieuw rapport kan
alsnog bijdragen aan een breed debat binnen de accountancy."
De Novak, branchevereniging voor mkb-accountants, heeft veel waardering uitgesproken voor het rapport van de
werkgroep, maar de beperktere focus leidt wel tot "nieuw huiswerk".
"Met een eigen rapport over mkb-accountants kan alsnog worden voorzien in de leemte die is ontstaan nu de
werkgroep zich vooral op oob-accountants heeft gericht. Daarmee kan bij stakeholders de mogelijke indruk worden
weggenomen dat mkb-accountants zich onttrekken aan hun eigen verantwoordelijkheid om na te denken over
reputatieherstel en kwaliteitsverbetering. Novak heeft in een recente brief aan het bestuur van de NBA aangegeven in
gesprek te willen over de randvoorwaarden van dit mogelijke project."
Een speci eke rapport over mkb-accountants doet volgens de Novak recht aan de diversiteit binnen de sector. "In het
mkb treedt de accountant op als adviseur en klankbord en biedt hij waar nodig nanciële expertise waar mkbondernemers die niet of niet voldoende in eigen huis hebben. Voor een oob-accountant is daarentegen gepaste afstand
voorgeschreven. Daaraan ontleent het maatschappelijk verkeer zekerheid dat de nanciële verslaggeving door oob's
onafhankelijk is gecontroleerd."
De werkgroep merkt in het rapport op overwogen te hebben de voorgestelde maatregelen te verbreden naar andere dan
'oob-accountants'. Maar, zo schrijven zij (pagina 28), "nagenoeg unaniem geven stakeholders hiervan aan dat ze van
mening zijn dat het niet passend zou zijn en mogelijk schadelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven om daartoe over te
gaan."
Met een speci ek rapport over mkb-accountants wil Novak ook voorkomen dat de mkb-leden binnen de NBA de
komende discussie over de toekomst van het accountantsberoep als een 'ver-van-mijn-bed-show' ervaren.
Novak-voorzitter Marco Moling: "Wij willen met mkb-accountants in debat rond de vraag wat mkb-accountants zélf
moeten en kunnen doen, niet wat er bij de grote accountantsorganisaties moet veranderen. Die dragen daarvoor hun
eigen verantwoordelijkheid. Wij willen met dit rapport en het aansluitende debat laten zien dat mkb-accountants niet
met de armen over elkaar gaan zitten."
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'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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Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

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

