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IFIAR: 'doel van 25 procent verbetering
auditkwaliteit net niet gehaald'
Auditkwaliteit is sinds 2015 wereldwijd met 21 procent verbeterd. Daarmee heeft het International Forum
of Independent Audit Regulators (IFIAR) net niet zijn doel bereikt van 25 procent verbetering.
Dat meldt het IFIAR, een wereldwijd netwerk van 55 onafhankelijke toezichthouders. Een werkgroep van het IFIAR, de
Global Audit Quality Working Group (GAQ WG), stelde in 2015 samen met de grootste wereldwijde netwerken van
accountantskantoren (Global Public Policy Committee-netwerken (GPPC)) het doel vast om de inspectiebevindingen
bij controles van oob's in vier jaar tijd met 25 procent te verbeteren. In 2015 waren er inspectiebevindingen bij 39
procent van de controles bij leden van de GPPC-netwerken. Het doel was om dit terug te brengen naar 29 procent,
maar uiteindelijk was 31 procent het eindresultaat.
Het IFIAR zegt enerzijds blij te zijn met de verbeteringen, maar anderzijds ook teleurgesteld te zijn dat het doel niet
behaald is. De GAQ WG en de GPPC-netwerken hebben besloten weer te proberen om in vier jaar tijd de auditkwaliteit
met 25 procent te verbeteren, ten opzichte van de resultaten van 2019.
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AFM-toezicht in 2022
Arnout van
Kempen

Vanaf dit jaar ligt het toezicht op accountantsorganisaties volledig bij de AFM.
Arnout van Kempen ziet vooral kansen, in plaats van bedreigingen. 
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AFM-agenda 2022: Uitbreiding toezicht op
accountantsorganisaties
Een belangrijk aandachtsgebied van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
voor het komend jaar is de uitbreiding van het toezicht op
accountantsorganisaties. De... 
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Kwartiermakers roepen openbaar accountants op tot
deelname onderzoek audit only-model
In opdracht van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector doet SEO
Economisch Onderzoek onderzoek naar de e ecten van een audit only-model
voor accountantsorganisaties.... 
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Werkgroep presenteert 'bouwstenen' voor
kwaliteitsgerichte cultuur
De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur, die rapporteert aan de Stuurgroep
Publiek Belang, heeft een aantal 'bouwstenen' geïdenti ceerd die het
fundament vormen... 
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Evaluatie AFM: toezicht op accountants is verbeterd
Het toezicht op het accountantsberoep door de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) is in de afgelopen jaren verbeterd. Dat blijkt uit een evaluatie van het
functioneren... 

