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Commissarissen en bestuurders hebben een voorkeur voor uitspraken
door de internal auditor in plaats van de externe accountant over een
brede scope aan aandachtsgebieden, waaronder bedrijfscultuur en
integriteit.
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Verder blijkt uit het onderzoek dat het een belangrijk discussiepunt is of de
auditor niet meer contact met de gehele raad van commissarissen (rvc) zou
moeten hebben, in plaats van alleen met de auditcommissie. "De reikwijdte van
de internal auditfunctie (IAF) is immers de besturing en beheersing van de gehele
organisatie en dus veel meer dan alleen de financiële kolom" zo stelt het IIA.
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Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Aalt en Dirk-Jaap Klaassen van
Board in Balance en Herbert Rijken (hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de
VU), uitgevoerd in opdracht van de Stichting Vaktechnisch Onderzoek van IIA
Nederland. "Het IIA staat volledig achter deze integratie van soft controls in de
audits", aldus de organisatie. "Het onderzoek laat ook zien dat er ruimte komt
voor de internal auditor om breder te kijken dan momenteel gebruikelijk is. Niet
alleen in termen van aandachtsgebieden, maar ook in termen van relaties die de
internal auditor onderhoudt binnen en de buiten de organisatie."
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Werkterrein
Uit het onderzoek blijkt dat het werkterrein van de internal auditor nog niet is
uitgekristalliseerd en dat verwachtingen binnen een organisatie kunnen verschillen.
"De wereld blijft in beweging, zoals ook de opvattingen over wat een raad van
bestuur (rvb), rvc en de auditcommissie wel of niet moeten doen en wanneer. En
daarmee zijn ook de positie en de werkzaamheden van de internal auditor aan
verandering onderhevig. Dit betekent dat afstemming tussen deze spelers in de
governance essentieel is, over de positie, over de risico’s en over de gebieden
waarover de IAF uitspraken zou moeten doen. Het zou goed zijn als de internal
auditor en RvC over dit soort zaken (vaker) het gesprek met elkaar aan gaan."
De Ledengroep Intern en Overheidsaccountants van de NBA organiseerde op 2
juli jl. een discussiebijeenkomst over de samenwerking tussen de intern en extern
accountant.
IIA onderzoeksrapport 'Internal auditor en RvC: waarheen?' (korte versie)
IIA onderzoeksrapport 'Internal auditor en RvC: waarheen?' (uitgebreide
versie)
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Ketenkracht werkt!
Accountants in verschillende rollen gebruiken elkaars kracht
nog niet genoeg. Dat was de afdronk van een recente
bijeenkomst van internal auditors en externe accountants.
Het echt toepassen van de kracht van accountants in de
keten (ketenkracht) heeft maatschappelijke meerwaarde. En
het is nog leuk ook! 
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SAMENWERKING
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Externe accountants en internal
auditors verkennen 'best practices' in
samenwerking
Externe accountants en internal auditors gaan op 2 juli met
elkaar in discussie over de onderlinge samenwerking.
Mogelijk leidt het tot een handreiking. 
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Symposium commissarissen en intern
accountants: moreel kompas
gebruiken
Moed tonen op momenten dat het er toe doet: dat stond
recent centraal op een symposium voor commissarissen en
intern accountants. "Wat heb je aan een moreel kompas als
je het in je achterzak laat zitten?" 
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Nederlands Internal Audit Ambition
Model gaat internationaal
Op 4 oktober presenteerde de taskforce IA AM namens
IIA Nederland en de NBA Ledengroep intern en
overheidsaccountants de nieuwe versie van het Internal
Audit Ambition Model (IA AM) op het European
Conference for Super Internal Auditors in Madrid. Daarmee
gaat het Nederlandse model ook internationaal. 
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Accountants kunnen snel CIAcertificering verkrijgen



Registeraccountants en AA-accountants krijgen eenmalig de
mogelijkheid om via één examen een internationale CIAcertificering te behalen. 
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