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CTA nodigt accountantsorganisaties uit voor
enquête
SEO Economisch Onderzoek voert in opdracht van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) een
online enquête uit over de wettelijke accountantscontrole onder kantoren met een Wta-vergunning. De
uitnodiging tot deelname aan deze enquête is op donderdag 20 juni per e-mail aan alle kantoren met een
Wta-vergunning gestuurd, op basis van openbare gegevens.
De enquête behandelt thema's als de structuur van de organisatie, de complexiteit van controles, de kosten van het
uitbrengen van o ertes en de beschikbaarheid van personeel.
Met dit bericht nodigen SEO Economisch Onderzoek en de CTA kantoren nogmaals uit tot deelname aan deze enquête.
De enquête staat open tot en met maandag 8 juli. SEO Economisch Onderzoek en de CTA vragen kantoren die
onverhoopt geen uitnodiging tot deelname hebben ontvangen om contact op te nemen via t.belt@seo.nl.
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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... 

