NIEUWS

14 augustus 2019

Studie: 'Professioneel-kritische accountants
minder gewild'
Amerikaanse auditors die wijzen op materiële zwaktes in de administratie van hun klant worden gezien
als "minder aantrekkelijk" door huidige en potentiële cliënten.
Dat blijkt uit een studie van Stephen Rowe en Elizabeth Cowle van Arkansas University, die voor het onderzoek dertien
jaar lang data verzamelden bij 885 lokale kantoren van 358 verschillende accountantskantoren in de Verenigde Staten.
Uit de studie blijkt dat controlerende accountants hun reputatie beschadigen juist wanneer zij wet- en regelgeving
goed toepassen en relevantie informatie produceren voor de gebruikers van de jaarrekening door te wijzen op
materiële zwaktes.
Accountantskantoren die materiële zwaktes in de interne procedures rapporteren blijken volgens de onderzoekers
jaarlijks 6,1 procent minder omzetgroei te vertonen dan wanneer ze die zwaktes niet hadden gemeld en 2,2 procent
minder groei in aantal klanten. Veel cliënten waarbij een accountant een materiële zwakte aankaart blijken kort daarna
van accountant te wisselen. De onderzoekers constateren ook dat de kans groter is dat cliënten die bij een kantoor
weggaan die veel ICMW's (Internal Control Material Weakness) rapporteerden switchen naar een kantoor dat minder
kritisch is.
Volgens de onderzoekers is het vooral ook opzienbarend in hoeverre dit e ect doorwerkt bij andere cliënten. "Ons
onderzoek meet reputatie. Wanneer een auditor een ICMW rapporteert, dan gaat dat rond als een lopend vuurtje." Het
e ect zou zeker twee jaar meetbaar zijn.

Studie Stephen Rowe en Elizabeth Cowle: 'Don’t make me look bad: How the audit market penalizes
auditors for doing their job'

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
ONDERZOEK

30 juni 2021

FAR-conferentie 2021: 'The Human Factor'
Op 21 juni vond de jaarlijkse conferentie plaats van de Foundation for
Auditing Research (FAR). Net als vorig jaar gebeurde dat online. Het congres
bestond uit vier... 

NIEUWS

22 april 2020

Themanummer MAB: De internal-auditfunctie
wetenschappelijk belicht
Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) en het Maandblad voor Accountancy
en Bedrijfseconomie (MAB) hebben samen een themanummer van het MAB
uitgebracht, geheel... 

NIEUWS

10 maart 2020

Heeft de verwachtingskloof zijn langste tijd gehad?
De tweede editie van de MAB-uitgave 'De controle verklaard' staat in het
teken van verwachtingen en percepties. Wat hoogleraar Barbara Majoor
betreft is het tijd... 

MAGAZINE

13 december 2019

'Een accountant is niet wat men denkt'
Als inhoudsdeskundige niet-Europeaan verschaft de Amerikaanse hoogleraar Jere Francis een relatief objectieve kijk
op actuele ontwikkelingen binnen de accountantscontrole... 
MAGAZINE

20 september 2019

'Meer onafhankelijkheid mag niet ten koste gaan van competentie'
De huidige kritiek op accountants gaat de verkeerde kant op, omdat veel maatregelen worden genomen zonder dat daar
gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt. Dat... 

