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MAB-themanummer over data-analyse in de
controle
De MAB-uitgave 'De controle verklaard: data-analyse, toepassingen en uitdagingen in de
accountantscontrole' is beschikbaar. Het is de vierde editie van de nieuwe uitgavereeks van het
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie over een thema op het gebied van de
accountantscontrole.
De uitgave bevat de resultaten van recent verricht onderzoek over data-analyse, die de redactie van het
wetenschappelijke tijdschrift maandag 21 maart onder grote belangstelling presenteerde tijdens een online
bijeenkomst.
In de uitgave staan onder andere de resultaten van een onderzoek van Auke de Bos and Mohammed Ibn Lkassem naar
de opvattingen van young professionals en assurance leaders over technologische vernieuwing in de
accountantscontrole. "Daarbij komen ook enkele dilemma's voorbij", aldus Anna Gold en Barbara Majoor in de
introductie bij het themanummer. "Zo zullen accountants in de controle de volgende afweging moeten maken: op welk
punt kies ik ervoor om de grens van mijn eigen expertisehorizon te erkennen en betrek ik andere professionals op het
gebied van data-analyse in de controle? Daarnaast verwachten de auteurs dat professionele oordeelsvorming nog
belangrijker wordt in een omgeving waarin controles steeds complexer worden. De bevraagde young professionals
verwachten in ieder geval dat de aantrekkelijkheid van het beroep – en de kwaliteit van de controle – door dataanalyse en andere technologische innovaties zal toenemen."
De uitgave bevat de volgende artikelen:

Anna Gold, Barbara Majoor - Data-analyse is here to stay (introductie themanummer)
Peter Eimers en Remco ter Steege - Data-analyse in de controlestandaarden; uitdagingen en
ontwikkelingen
Joost van Buuren en Wiebren Wijma - Over kwaliteitsborging van datagedreven controlemethodologie
Xiaoxing Li - Behavioral challenges to professional skepticism in auditors' data analytics journey
Koen Derks, Jacques de Swart en Ruud Wetzels - Een Bayesiaanse blik op gestratificeerde steekproeven
heeft voordelen voor de auditor
Auke de Bos en Mohammed Ibn Lkassem - Opvattingen van young professionals over technologische
vernieuwing in de accountantscontrole
Het themanummer van het MAB is te raadplegen op www.mab-online.nl.
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Van Beusekom (AFM): 'allemaal bijdragen aan
bestrijden van fraude'
Hoewel we verschillende verantwoordelijkheden hebben, kunnen we allemaal
bijdragen aan het bestrijden van fraude. Dat stelde AFM-bestuurder Hanzo
van Beusekom op... 
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Stille ramp in de Limpergzaal
Iets te laat liep ik op 16 juni de Limpergzaal bij de NBA in voor de Accounttech
bijeenkomst. Het thema duurzaamheid stond prominent op de agenda. Ik was
dan misschien... 
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EY gaat 1 miljard dollar investeren in assurancetechnologie
EY is van plan in de komende vier jaar ruim één miljard dollar te investeren in
een assurance-technologieplatform. Dat moet zorgen voor verdere integratie
van bestaande... 
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'Vertrouwelijke relatie met cliënt is goed voor
controle'
"Heb oprechte belangstelling voor de persoon achter de cliënt." Dat stelde
hoogleraar Niels van Nieuw Amerongen, tijdens zijn oratie op 9 juni aan
Nyenrode Business... 
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Drie zorgen over innovatie
Arnout van
Kempen

Hoewel de grote woorden over Big Data, AI en ML weer wat voorbij lijken, is
er op zijn minst een gezonde evolutie gaande in het accountantsvak. Toch is
Arnout van... 

