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08 februari 2018

NEMACC-rapport over materialiteit in het mkb
Het begrip materialiteit en de toepassing ervan wordt door veel accountants als abstract ervaren.
NEMACC, het kenniscentrum voor de mkb-accountant van de NBA en de Erasmus Universiteit
Rotterdam, heeft daarom onderzoek gedaan naar de toepassing van materialiteit binnen de meest
voorkomende opdrachten in het mkb.
Uit dit onderzoek blijkt dat met de komst van de risicogerichte aanpak in de samenstellingsopdracht materialiteit
vaker wordt toegepast. Er wordt dan een kwantitatieve berekening gemaakt op basis waarvan in de uitvoeringsfase
voor de verschillende posten de omvang van de uit te voeren werkzaamheden wordt bepaald. Bij de administratieve
aanpak wordt duidelijk veel minder vaak een kwantitatieve berekening gehanteerd. In die situaties wordt meestal
alleen in de evaluatiefase de materialiteit geëvalueerd op basis van kwalitatieve aspecten.
Uit gehouden interviews is naar voren gekomen dat er een duidelijke behoefte is aan een rekentool die ook rekening
houdt met de verschillende typen ondernemingen. In het rapport is een rekenmodel opgenomen om de materialiteit te
bepalen. Dit model is ook beschikbaar op www.materialiteit.nl.
» NEMACC-rapport Materialiteit in het mkb
» Rekentool materialiteit
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Van materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit
De vertaling van (overall) materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit komt
niet zo maar uit de lucht vallen. Daar moet de accountant wel wat voor doen.
Moet hij... 
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03 maart 2021

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende
discontinuïteit
Veel ondernemingen staan door de coronacrisis aan de rand van de afgrond.
Door overheidssteun en de mogelijkheid om belastingschulden voorlopig nog
niet te betalen,... 
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14 september 2020

Accountants halen deadline jaarrekening 2019 niet
John
Weerdenburg

Als Nederland wil kunnen blijven rekenen op zijn accountants, zullen die
accountants extra tijd moeten krijgen om de jaarrekening op te maken, meent
John Weerdenburg. 

NIEUWS

04 juli 2019

'Continuous reporting biedt legio kansen voor
ondernemer en accountant'
Als accountants zich meer verdiepen in datakwaliteit, strategie en processen
van de onderneming, en digitale ontwikkelingen, dan biedt continuous
reporting veel... 
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Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik heb er al vaker over geschreven. Dit keer is de
aanleiding een artikel van Eva Eijkelenboom op de website van het MAB. Zij
heeft onderzoek... 

