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23 juni 2022

Britse toezichthouder publiceert eerste richtlijn
professionele oordeelsvorming
De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) heeft in het kader van Britse
verbetermaatregelen voor de accountancy een richtlijn gepubliceerd over hoe accountants hun
professionele oordeelsvorming kunnen verbeteren.
Professionele oordeelsvorming is volgens de FRC de sleutel tot audits van hoge kwaliteit, maar de FRC identi ceert
regelmatig slechte professionele oordeelsvorming als een van de belangrijkste problemen die de kwaliteit van de audit
beïnvloeden.
De nieuwe leidraad omvat een nieuw kader voor professionele oordeelsvorming en een reeks voorbeelden. "Indien
breed toegepast, zal de leidraad de kwaliteit van de controle verbeteren door de consistentie en kwaliteit van de
professionele oordeelsvorming van auditors te verbeteren", aldus de FRC.
De richtlijn zal volgens de toezichthouder met name nuttig zijn voor auditors en technische teams, maar is ook
interessant voor diegenen die geïnteresseerd zijn in auditkwaliteit, zoals leden van audit committees en investeerders.
Mark Babington, Executive Director of Regulatory Standards bij de FRC: "Professionele oordeelsvorming is een
fundamentele vereiste voor audits van hoge kwaliteit. Helaas constateert het toezicht en de handhaving van de FRC
regelmatig dat professionele oordeelsvorming niet e ectief en consistent is toegepast, waardoor de kwaliteit van de
audit en het vertrouwen in gecontroleerde rekeningen wordt ondermijnd. De nieuwe richtlijn, de eerste in zijn soort
door een regelgevende instantie, schetst een duidelijk kader voor hoe auditors professionele oordeelsvorming moeten
toepassen om de kwaliteit van de audit te verbeteren."
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08 juni 2022

Uitkomst consultatie audithervormingen Verenigd
Koninkrijk gepubliceerd
De Britse overheid heeft het de nitieve resultaat gepubliceerd van de
consultatie over audithervormingen in het Verenigd Koninkrijk. Met de
hervormingen hoopt de... 
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25 mei 2022

Opnieuw miljoenenboete voor Britse KPMG, nu voor
audit bij Rolls-Royce
De Britse toezichthouder op het accountantsberoep, de Financial Reporting
Council (FRC), heeft opnieuw een miljoenenboete opgelegd aan de Britse
KPMG-organisatie.... 
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13 mei 2022

Britse KPMG krijgt miljoenenboete vanwege
misleiden toezichthouder over Carillion-audit
De Britse KPMG-organisatie krijgt een boete van 14,4 miljoen pond, vanwege
het opzettelijk misleiden van de Britse toezichthouder Financial Reporting
Council (FRC)... 
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17 januari 2022

Directeur KPMG UK geeft misleiding bij audit
Carillion en Regenersis toe
KPMG UK en zes accountants hebben de Britse toezichthouder Financial
Reporting Council (FRC) moedwillig misleid bij een onderzoek naar de
accountantscontrole van... 
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03 september 2021

Overstap Britse auditvoorzitter KPMG naar oudcliënt roept vragen op
De voorzitter van de Britse auditpraktijk van KPMG, Michelle Hinchli e, stapt
over naar het bestuur van het Brits-Australische mijnbouwbedrijf BHP. Die
organisatie... 

