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16 maart 2022

SEC start onderzoek naar onafhankelijkheid big
four
De Securities and Exchange Commission (SEC) start een grootschalig onderzoek naar mogelijke
belangenverstrengeling bij de big four-accountantsorganisaties.
Dat meldt The Wall Street Journal. De Amerikaanse toezichthouder SEC wil bezien of advies- en andere nietcontrolediensten invloed hebben op de onafhankelijkheid van de grote kantoren bij hun werkzaamheden in de
auditpraktijk.
Voor het nieuwe onderzoek zou de SEC volgens ingewijden aan kantoren hebben gevraagd inzicht te geven in situaties
waarin audits werden verricht en tegelijkertijd andere diensten voor dezelfde opdrachtgever werden verleend, zoals
consultancy, belastingadvies of lobbywerkzaamheden.
Volgens de zakenkrant zouden ook kleinere accountantsorganisaties door de SEC zijn bevraagd.

Verhoogde belangstelling SEC
PwC, KPMG, Deloitte en EY verzorgen samen twee derde van de accountantscontroles bij bedrijven met een
marktkapitalisatie boven de 75 miljoen dollar, zo berekende Audit Analytics. Alle vier hebben ze sinds 2014 al eens een
boete betaald aan de SEC, na onderzoek van hun controlewerkzaamheden door de toezichthouder.
De SEC richt zich steeds nadrukkelijker op partijen die een rol als 'poortwachter' vervullen binnen de nanciële wereld.
Naast accountantsorganisaties moeten ook advocaten en bankiers rekenen op verhoogde belangstelling van de
toezichthouder, aldus de WSJ.
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Britse toezichthouder beboet PwC voor missers bij
controle BT
De Britse Financial Reporting Council (FRC) heeft PwC een boete van £1.75
miljoen pond opgelegd, wegens tekortkomingen bij de controle van de Britse
telecomgigant... 
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03 augustus 2022

'Partijdigheid accountants is vaak onbewust'
Accountants hebben sterke prikkels om hun klanten gelukkig te houden. Dat
gebeurt niet altijd bewust, maar het is wel een van de belangrijke oorzaken
van boekhoudschandalen. 
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25 juli 2022

AFM beboet accountant JPA voor overtreden
vergunningplicht
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 75
duizend euro opgelegd aan accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler &
Co. JPA krijgt... 
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20 juli 2022

Wetsvoorstel toekomst accountancysector naar Raad
van State
Het voorstel voor de nieuwe Wet toekomst accountancysector (Wta) is, na
behandeling in de ministerraad, voor advies verzonden naar de Raad van
State. 
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21 juni 2022

'Splitsing EY levert partners miljoenen op'
Het scheiden van de accountants- en adviespraktijken van EY zou de partners
van die organisatie miljoenen kunnen opleveren. De consultancypraktijk zou
naar de beurs... 

