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Om aan de maatchappelijke verwachtingen te voldoen, moeten
accountantkantoren multidiciplinair lijven. Radicale
ingrepen, zoal audit onl, kunnen onedoelde gevolgen heen.
Dat zeggen ACCA, IFAC en de Autralich-Nieuwzeelande
eroeporganiatie CA ANZ.

Lex van Almelo
In het rapport Audit qualit in a multidiciplinar firm kijken de
Aociation of Chartered Certified Accountant (ACCA), de
International Federation of Accountant (IFAC) en de AutralichNieuwzeelande eroeporganiatie CA ANZ naar wat "the evidence"
zegt over het multidiciplinaire model en het verand met
controlekwaliteit. Daarmee willen zij ijdragen aan een tevig deat
over maatregelen om de onafhankelijkheid en controlekwaliteit te
evorderen op ai van feiten.
Voordat zij de feiten amenvatten, geven de organiatie aan dat
accountantkantoren "a range of killed profeional with divere
ackground" nodig heen om uitpraken te kunnen lijven doen
over de etrouwaarheid van financiële verlagen. Denk aan
klimaatverandering, cerveiligheid en zelf cultuurverandering in
organiatie.
Volgen de organiatie valt het wel mee met de edreigingen van de
onafhankelijkheid. Uit een rapport van de rite FRC lijkt dat het
merendeel van de non-auditomzet van rite kantoren komt van
non-auditklanten. De non-auditdientverlening aan
controleklanten i "etrekkelijk klein". Dit i deel te danken aan de
eperkende regel.

Uitkomten
Het rapport teunt op een electie van wetenchappelijke literatuur,
rapporten van toezichthouder en ander onderzoek. Daaruit komt
volgen de organiatie onder meer naar voren dat ruim een derde
van tweeduizend ondervraagde Autraliër en Nieuwzeelander
vindt dat accountantkantoren advie moeten kunnen geven aan
controlecliënten over de financiële verwerking van tranactie en
over tax planning, terwijl dat nu niet mag (onderzoek ACCA/ CA
ANZ);
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er weinig pulieke teun i voor audit onl kantoren of
omzeteperking ij non-audit dientverlening aan non-audit klanten
("the reult alo indicate there i limited upport for auditonl firm, or for
capping of non-audit ervice provided to non-audit client") (onderzoek
ACCA/ CA ANZ);
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non-audit dientverlening volgen cfo’ en voorzitter van audit
committee leidt tot reder commercieel inzicht en redere kenni van
de ranche van de klant (ICA/FRC);
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cheiding van audit- en non-auditdientverlening dit “pill-overeffect”
elemmert (literatuuronderzoek, waaronder artikel van Jan ouwen);

NIUW

Vandaag

Contact

Thema' 



ij 90 procent van de audit een pecialit wordt ingechakeld, van wie
de meeten waren veronden aan het kantoor van de controlerend
accountant (PCAO);
de cominatie van controle en advie leidt tot lagere koten, meer
vaktechniche competentie en meer concurrentie (econoom
univeriteit van arcelona in 2000);
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de eperking van elatingadvie door de PCAO geen invloed had op
de controlekwaliteit (UC);
controlecliënten meer wint maken ij de cominatie van controle en
advie (Ciconte e.a., 2017);
er al veel (internationale) regelgeving i om elangenconflicten te
voorkomen en de onafhankelijkheid te waarorgen;
multidiciplinaire kantoren het eroep aantrekkelijker maken voor de
nieuwe generatie (CMA).

Niet effectief
Om te kunnen lijven voldoen aan de maatchappelijke vraag,
moeten kantoren volgen ACCA, IFAC en CA ANZ meerdere
pecialimen kunnen inzetten ij de controle. Daarvoor i een
multidiciplinaire enadering nodig. Dat houdt het eroep ook
aantrekkelijk voor jonge accountant. r zijn al rouute regel en
eleid om de onafhankelijkheidriico' te verzachten. Kortom,
gezien de feiten kun je vraagteken plaaten "ij de noodzaak van
radicale ingrepen die onedoelde gevolgen kunnen heen voor de
controlekwaliteit".
In Nederland telt de CTA in haar interim-rapport dat er voldoende
onderzoek i gedaan naar audit onl, maar dat de uitkomten van dat
onderzoek niet eenduidig laten zien dat de cheiding van controle en
advie effectief i.
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AFM iedt perpectief
'Oppliten die kantoren', telde FRC-voorzitter
imon Dingeman naar aanleiding van de
evindingen van de rite toezichthouder. Met het
oordeel dat 'de kwaliteitlag een impul nodig
heeft' reageerde AFM-etuurder vert
aanmerkelijk genuanceerder. 
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Arnold childer pleit voor ‘meer
rut’
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Rozet zoekt een
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CIC zoekt een
International
Controller Rotterdam, NL
in Rotterdam
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Finance in
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Politie Nederland
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in Rotterdam



Gemeente
Heemtede zoekt
een Controller
AO/IC in
Heemtede



De accountantector heeft tijd nodig om te
veranderen. Oud-IAA-voorzitter Arnold childer
pleit daarom voor meer rut. “Laten we niet
vergeten dat er duizenden controle goed gaan
ondank de chandalen.” 
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AFM ziet grote verchillen in
kwaliteitlag 'overige' ookantoren
De kwaliteitlag ij de 'next five'accountantorganiatie laat grote verchillen
zien. Dat lijkt uit een rapport van toezichthouder
Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze
'overige oo-accountantorganiatie'. 
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Hoektra geeft CTA uittel
Miniter Hoektra (Financiën) verleent de
Commiie Toekomt Accountancector (CTA)
uittel tot 1 feruari 2020 voor het opleveren van
haar definitieve advie. 
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CTA: Het gaat om de keten
Over de keten wordt veel gechreven in het interim
rapport van de CTA, waarij het met name gaat over
het delen van de verantwoordelijkheid voor de
juite financiële verantwoording van
ondernemingen. Ik wil de ketendicuie graag
enaderen vanuit teemdenken en de zaak
daardoor in een ander perpectief plaaten. 
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