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De wet- en regelgeving met etrekking tot de rol die
auditcommiie heen ten aanzien van de externe accountant i
wereldwijd aangecherpt. Dat concludeert de International
Organization of ecuritie Commiion (IOCO) in een rapport.
Toezichthouder AFM pleit voor vervolgonderzoek waarin wordt
nagegaan of de regel ook worden nageleefd.
Dat meldt de AFM. Het rapport van de internationale koepel van
toezichthouder IOCO iedt een mondiaal eeld van de wet- en
regelgeving die op 31 decemer 2014 van kracht wa in verchillende
landen. Vergeleken met het vorige IOCO-rapport uit 2004 lijkt
wet- en regelgeving over auditcommiie te zijn aangecherpt.
Het IOCO-onderzoek dat ten grondlag ligt aan het rapport i een
initiatief van de IOCO Audit Qualit Tak Force, die geleid wordt
door AFM-etuurder Geren vert. De tak force werd door de
mondiale eurtoezichthouder opgezet om wereldwijd te
auditkwaliteit te vereteren.
Geren vert: “Dit rapport ondertreept het elang dat
eurtoezichthouder wereldwijd hechten aan auditcommiie al
hefoom voor auditkwaliteit. We zien dat wet- en regelgeving ten
aanzien van auditcommiie aangecherpt i. Helaa geldt dat nog
niet voor alle landen. Zo i de externe accountant in één op de vijf
landen nog niet verplicht om verlag uit te rengen aan de
auditcommiie.”
Het onderzoekrapport van IOCO eperkt zich tot wet- en
regelgeving. Om na te gaan in welke mate de regel ook worden
nageleefd, i vervolgonderzoek nodig. vert: “Op papier i de
auditcommiie in ijna alle gevallen verantwoordelijk voor de
electie en de evaluatie van de externe accountant. lechte
gewoonten zijn evenwel hardnekkig. De cfo en zijn of haar taf heeft
ij veel edrijven nog veel invloed op de voorelectie en aantelling
van de externe accountant. Dat taat op gepannen voet met het
groeiend eef dat een gecontroleerde niet zijn eigen controleur
moet kunnen enoemen en de voorwaarden waaronder zou mogen
kunnen epalen.”
Voor mondiaal vervolgonderzoek door IOCO zou AFM-onderzoek
al vooreeld kunnen dienen, aldu de toezichthouder. In maart 2015
puliceerde de AFM een onderzoek naar Nederlande
auditcommiie, waarin ehalve wet- en regelgeving ook de praktijk
werd meegenomen.
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Opvolging Van Vroonhoven ij
AFM nog onduidelijk
Merel van Vroonhoven heeft afcheid genomen al
voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). De toezichthouder i nog op zoek naar een
opvolger. 
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V wil AFM-toezicht op auditcommiie
Leden van auditcommiie moeten onder wettelijk toezicht komen
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor pleit Vdirecteur Paul Koter in het Financieele Daglad. 
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De toekomt i elangrijker dan
het verleden
en oproep aan de Commiie Toekomt
Accountancector (CTA): in een nel
veranderende omgeving moet het accent liggen op
een andere inhoud van de accountanttaak en op
gerichter AFM-toezicht. 
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Accountant krijgt acht maanden
cel voor lekken PCAOinformatie
Accountant Cnthia Holder moet acht maanden de
cel in omdat zij chuldig i aan het doorpelen van
informatie aan KPMG U over aantaande
inpectie van de Amerikaane toezichthouder
Pulic Compan Accounting Overight oard
(PCAO). 
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Verdriedueling oete rite
accountantkantoren
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De rite toezichthouder Financial Reporting
Council (FRC) heeft in het afgelopen jaar het totale
edrag aan oete dat het oplegde aan
accountantkantoren en accountant
verdriedueld ten opzichte van het voorgaande
jaar. 
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