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09 oktober 2015

Stel je voor: in de geest van John Lennon
Vandaag is het de verjaardag van een illustere musicus: Beatle John Lennon (1940). Hij schreef mooie
teksten. Zoals 'Imagine'. Stel je nu eens voor dat hij over accountants zou hebben geschreven.

Stel je voor er is geen fraude en gesjoemel
Het is simpel als je het probeert
Geen bedrijfsschandalen onder ons
Voor ons alleen het naleven van de wet
Stel je voor dat alle accountants
gaan doen wat ze behoren te doen
Stel je voor: we dienen het publiek belang
Het is niet moeilijk te doen
en we rouleren keer op keer
met een frisse blik
Stel je voor dat alle accountants
gaan doen wat ze behoren te doen
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Accountant, ik hoop dat op een dag je bij ons komt
Bij al die belanghebbenden in het maatschappelijk verkeer
Stel je voor geen geniepige beleggingen en scale constructies
Ik vraag me af of jij het kan
Geen lust naar hebzucht of geld
Een gemeenschap van mensen
Stel je voor dat alle accountants
gaan doen wat ze behoren te doen
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Accountant, ik hoop dat op een dag je bij ons komt
Bij al die belanghebbenden in het maatschappelijk verkeer
Aldus John Lennon, R.I.P.
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Waarom laat ik mij niet luidruchtig horen?
De accountancy stond de afgelopen weken weer in de schijnwerpers. Er waren negatieve berichten, maar zeker ook
positieve. Ik gaf en geef er echter geen inhoudelijk... 
NIEUWS

19 oktober 2015

Dijsselbloem uit stevige kritiek op Deloitte

Minister Dijsselbloem is zeer kritisch over het aanvankelijke besluit van Deloitte om niet van accountant te wisselen.
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Gerben Everts (AFM): 'Verwikkelingen bij Deloitte geen schoonheidsprijs'
De verwikkelingen bij Deloitte rond het al of niet aanstellen van een nieuwe accountant verdienen geen
schoonheidsprijs. En accountantskantoren kunnen beter ophouden... 
NIEUWS

09 oktober 2015

Accountants gaan wettelijk roulatieregime volgen
Accountantskantoren met een AFM-vergunning voor het controleren van organisaties van openbaar belang zullen hun
eigen boeken voortaan iedere tien jaar door een andere... 
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08 oktober 2015

Een nieuwe rode lijn (2)
Deloitte en EY hebben snel en voortvarend gereageerd op de storm die optrok na de berichtgeving in De Telegraaf. In
een gezamenlijk statement dat aan de media werd... 

