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15 augustus 2017

IIA: Veel accountants niet bewust van
verplichting kennistoets
Veel RA’s en AA’s zijn zich er niet van bewust dat de verplichting voor het a eggen van de kennistoets
ook voor hen geldt wanneer zij samenwerken met externe accountants.
Dat meldt het Instituut voor Internal Auditors (IIA). "Veel accountants concluderen na het lezen van de documentatie
van NBA dat ze de toets niet af hoeven leggen. Dit is in veel gevallen echter niet correct. De kennistoets is namelijk ook
verplicht wanneer een externe accountant kennisneemt van alle rapporten van de RA en daar in algemene zin het
auditplan op aanpast", aldus het IIA.
De NBA kondigde eind 2016 aan een nieuwe kennistoets verplicht te stellen in 2017. De toets is bedoeld voor openbaar,
interne en overheidsaccountants die werkzaamheden verrichten ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles
van jaarrekeningen vanaf 2017. De kennistoets is vanaf 1 september beschikbaar en dient voor 30 november 2017 te
worden afgerond.

Sensitief punt
Voor interne accountants geldt dat, indien Standaard 610 van toepassing is op hun werkzaamheden, zij de verplichte
kennistoets dienen af te leggen. Volgens het IIA is voor sommigen Standaard 610 een sensitief punt: "Is deze standaard
om de externe accountant te duiden wat hij wanneer extra moet doen of vaststellen? (Immers een externe accountant
kan zijn werk ook prima doen in een bedrijf met een internal auditfunctie waarin bijvoorbeeld alleen RO's zitten.)
Wellicht is de zienswijze beter om te concluderen dat iedere interne RA zijn meerwaarde, ongeacht of een externe
accountant daarvan gebruik maakt of niet, het beste kan voorbereiden door zijn kennistoets en kwali catie op orde te
hebben."

Leermomenten
Volgens het IIA biedt het voorbereiden voor de toets een aantal mooie leermomenten. "Hoe sta je ervoor? Elke RA dient
zijn algemene kennis op een bepaald niveau te hebben en te houden. Veelal wordt dit bereikt door cursussen in het licht
van permanente educatie. Een eenmalige toetsing als kennis meting past hierbij", aldus het IIA.
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IIA-rapport over rol internal audit bij
klimaatverandering en milieurisico's
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) heeft het
onderzoeksrapport 'Climate change and environmental risk - uitdagingen en
handvatten voor internal... 

IIA-WEBINAR

15 januari 2021

Internal audit bij pensioenfondsen: zoektocht naar
goede invulling
Waar bij nanciële instellingen de internal auditafdeling traditioneel vaak een
inke omvang heeft, is dit bij pensioenfondsen nog een betrekkelijk nieuw
fenomeen. 
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13 november 2020

Rotterdam wint Protiviti Internal Audit Innovation
Award 2020
De gemeente Rotterdam is winnaar van de zesde editie van de Protiviti
Internal Audit Innovation Award. Vijf internal audit teams presenteerden
daarvoor online hun... 
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23 september 2020

Internal auditors: COVID-19 wijzigt risicoprofiel
organisaties
Vanwege het coronavirus staat 'disaster and crisis preparedness' dit jaar voor
het eerst in de top tien belangrijkste onderwerpen voor internal audit. 
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24 augustus 2020

Internal auditors in crisistijd: 'We moeten niet te lang
in een adviesrol blijven zitten'
In tijden van crisis worden bochten afgesneden en noodmaatregelen in een
oogwenk geïmplementeerd. Houdt de internal audit stand als laatste dijk, of is
het pompen... 

