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De Europese federatie van accountants in het mkb (EFAA) organiseert op
27 juni een internationale conferentie, waarin digitalisering van de mkbpraktijk centraal staat. De NBA is gastheer van de conferentie.
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Daarnaast wordt door EFAA het Digital Competency Maturity Model (DCMM)
gelanceerd, een model om Europese mkb-kantoren te helpen hun digitale
competenties te analyseren en te ontwikkelen. Vanuit de NBA wordt een update
gegeven over de activiteiten binnen de werkgroep Accounttech.
Bij de European Federation of Accountants and Auditors for small and mediumsized enterprises (EFAA) zijn zeventien beroepsorganisaties van accountants in
Europa aangesloten, die samen circa 320 duizend accountants en
belastingadviseurs vertegenwoordigen.
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‘Building the Digital Practice’ is het thema van de EFAA-conferentie. Tijdens het
evenement wordt bezien wat ontwikkelingen als AI en blockchain het mkb te
bieden hebben en hoe die de manier van werken van accountants in het mkb
veranderen. Ook wordt ingegaan op het werven en behouden van personeel in
een veranderende omgeving.
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'Blockchain nog géén heilige graal
voor zekerheid en interne beheersing'
Blockchain-technologie op zichzelf is geen afdoende
waarborg voor de betrouwbaarheid van de gegevens, meent
80 procent van de IT-auditors. Dat blijkt uit een
representatieve enquête die NOREA, de beroepsorganisatie
van IT-auditors, heeft gehouden onder haar leden over
blockchain en assurance. 
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Staatssecretaris Keijzer: 'MKBactieplan geeft meer ruimte aan
ondernemers'
Het kabinet prikkelt startups in het mkb om mee te doen met
de klimaat- en energietransitie door een speciale tender van
de SEED capital-regeling van 20 miljoen euro. En met
MKB!dee daagt het ondernemers uit om zelf met plannen en
oplossingen te komen voor het verbeteren van de leercultuur
in het mkb. 
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Mkb-accountant nog weinig bekend
met nieuwe ICT-oplossingen
De meerderheid van de mkb-accountants maakt gebruik van
bestaande ICT-toepassingen. Met nieuwe technologieën zijn
veel accountants bij kleinere kantoren echter nauwelijks
bekend; laat staan dat deze worden toegepast. Dat blijkt uit
een survey van de NBA naar ICT-gebruik onder mkbaccountants. 
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Veel belangstelling voor open podium
Accounttech
Negen innovatieve ondernemers presenteerden op 13 juni
hun idee aan een goedgevulde Limpergzaal, bij de NBA in
Amsterdam. Er was veel belangstelling voor het eerste Open
Podium van de werkgroep Accounttech. 
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Nieuw NBA-themamagazine over
data science
De NBA Ledengroep Accountants in Business heeft een
nieuw themamagazine uitgebracht. Dit vierde themanummer
is gewijd aan data science en verwante technologische
ontwikkelingen. 
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Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
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