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De NA heeft NA-handreiking 1141, 'Data-anale ij de
controle' gepuliceerd.
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en eerte conceptverie van de handreiking i medio 2018 aan de
leden ter conultatie aangeoden. De verkregen input i verwerkt in
de actuele verie. De aanpaingen waren met name van tektuele
aard. In deze eerte officiële verie ligt de nadruk op de toepaing
van data-anale: eginnen ij het egin, zodat de handreiking ook
voor 'eginner' goed leeaar i.
Uit de conultatie kwam teven de vraag naar oven om recente
ontwikkelingen tijdig te melden. De NA-handreiking i daarom
opgezet al een 'levend document', wat inhoudt dat het document
regelmatig geactualieerd zal worden met recente ontwikkelingen
en inzichten. ij de verdere ontwikkeling van de handreiking zullen
de repondenten van eerdere conultatieronde() etrokken worden.
» NA-handreiking 1141, 'Data-anale ij de controle: uitdagingen
en vooral kanen'
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Accountant maken ij hun jaarrekeningcontrole in toenemende
mate geruik van data-anale. Deze toepaing varieert van
controle ander uitvoeren ('doing thing differentl') tot
herontwerp van de controle ('doing different thing'). Gezien de
vragen vanuit de praktijk hoe dit pat in de controletandaarden,
heeft de NA Handreiking 1141 ontwikkeld. Deze handreiking gaat
over de toepaing van data-anale ij een controle innen de
context van de huidige Nadere voorchriften controle- en overige
tandaarden (NV CO) en iedt de accountant vooreelden en uitleg
van een aantal egrippen met al doel de accountant te
onderteunen ij het effectief inzetten van data-anale ij controle
van verchillende omvang.

Vandaag

Vandaag

'Philip wit al lang van
omkoping razilië'
NIUW

Vandaag

Aandeelhouderwaarde
niet meer voorop ij
Amerikaane edrijven
NIUW

Giteren

teven: accountant in
uine moeten zich
vaker laten horen
MR NIUW

Vacature
Zoek vacature

Powered 





PGGM zoekt een
(junior)
Kwantitatief
Analit
Manager
electie in Zeit



uropean
Invetment ank
zoekt een
Derivative
Quantitative
Analt in
Luxemourg



De Heu Animal
Nutrition V
zoekt een Gloal
uine
Development
Analt in de



Contact

Thema' 



De jeugd heeft de toekomt
1994. Ik egon mijn loopaan al aitentaccountant. Redelijk onutiel werd detijd
duidelijk gemaakt dat je al choolverlater nog
weinig wit of kon. r wa wel heel veel hiërarchie
en dat wa elangrijk. 
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lkaar taal preken
Vroeger wa het uitvoeren van een accountantcontrole redelijk
overzichtelijk: een paar aitent-accountant, een controleleider
en een partner die af en toe langkwam. Die tijd i definitief voorij.
Twee auditteam van nu elicht. “We werken niet meer al loe
eilandje.” 
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PwC geruikt voor het eert
drone ij audit
PwC UK heeft voor het eert een drone geruikt ij
de audit van de Duite energiemaatchappij RW.
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Relevante jaarrekeningcontrole, nu en in de
toekomt
Het einde van het jaar i een mooi moment om terug te kijken en de
piekmomenten van 2018 nog een de revue te laten paeren. en
dicuie die in de zomer en het egin van de herft piekte ging over
het door de accountant detecteren en adreeren van fraude en
overtredingen van wet- en regelgeving, al onderdeel van de
jaarrekeningcontrole. 
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De paradox van
accountantcontrole en
verwachtingkloof
Je kunt een perfecte riicoanale uitvoeren en de
ete controlemaatregelen edenken. Maar al die
controlemaatregelen niet werken, kun je nik
ander dan concluderen dat dit te maken moet
heen met de 'dnamiek' van het teem. 
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