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en geprek met een accountant. Het gaat om de controle van de
volledigheid van de oprengtenverantwoording ij een
handeledrijf. Het i een mk-onderneming.
De voorraadadminitratie taat lo van de financiële adminitratie.
Inkopen worden direct in de reultatenrekening geoekt,
maandelijk wordt de voorraadmutatie voor die maand in het
grootoek verwerkt. Aan het einde van het jaar wordt de voorraad
geïnventarieerd.
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De functiecheiding i op orde, maar de uitgevoerde procedure
worden niet zo vatgelegd dat teemgerichte
controlewerkzaamheden mogelijk zijn. De accountant heeft geen
ignalen dat het management niet integer i, of andere ignalen dat
er prake zou kunnen zijn van fraude.
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De accountant heeft gecontroleerd dat de inkopen volledig en juit
zijn. Hij i ij de inventariatie aanwezig geweet en heeft vatgeteld
dat de voorraad etaat en volledig i geteld. Daarnaat heeft hij met
data-anale het grootoek en de dagoeken aangeloten, gezien
dat er geen correctie- en memoriaaloekingen zijn geweet in de
verkopen en heeft hij in totalen de afoeking van de deiteuren
aangeloten met de ontvangten via de ank, aan de hand van de
digitale rekeningafchriften. Hij heeft een marge-anale gedaan op
maandniveau. Ook heeft hij een controle gedaan op de
verkoopprijzen. Hieruit kwamen geen ijzonderheden.

De toekomt i
elangrijker dan het
verleden

03 eptemer 2019

Riico': lekker
elangrijk?!
OPINI

29 augutu 2019

MR OPINI

Vacature
Zoek vacature



Contact

Thema' 



Om de controle luitend te krijgen wil hij nog een goedereneweging
per artikeloort in aantallen optellen, zodat hij kan vattellen dat
alle wat i ingekocht ofwel in het magazijn ligt, al reuk/dieftal i
verantwoord, of i verkocht. Maar dat gaat niet: de daarvoor
enodigde rapportage i niet tandaard echikaar in de
voorraadadminitratie. n de klant voelt er niet voor om de
enodigde etanden digitaal echikaar te tellen.
Heeft hij met de uitgevoerde controlewerkzaamheden toch genoeg
zekerheid verkregen over de volledigheid van de
omzetverantwoording? Zou hij nog alternatieve werkzaamheden
kunnen doen en welke dan? Vraag aan mij: wat vind jij?
Ik zou kunnen zeggen dat zonder de controle van de
goedereneweging hij onvoldoende controle-informatie heeft
verkregen. Zeker al hij zelf van plan wa om dat te doen. n ik zou
kunnen zeggen dat ik geen alternatieve werkzaamheden zie en er
du een onzekerheid reteert. Dat zou mijn profeionele oordeel
kunnen zijn, want onderouwen vanuit de regelgeving kan ik dat
niet.
r taat in de CO dat de accountant voldoende en gechikte
controle-informatie dient te verkrijgen (CO 200.17) en dat hij ij het
plannen en uitvoeren van de controle profeionele oordeelvorming
moet toepaen (CO 200.16). Profeionele oordeelvorming i
volgen CO 200.13k het toepaen van relevante training, kenni en
ervaring ij het maken van weloverwogen keuze over de te treffen
maatregelen in de omtandigheden van de opdracht. De accountant
zou in deze cau kunnen zeggen dat hij met de uitgevoerde
werkzaamheden, en het geheel van de controle overziend, per aldo
genoeg heeft gedaan om de volledigheid vat te tellen.
Wie heeft er dan gelijk? Zonder harde normen i het latig om te
toeten. Zonder harde normen kan je al accountant ook niet weten
of je het goed doet. Dat i een proleem waar controlerend
accountant dagelijk mee wortelen. en proleem dat moet
worden opgelot. Want het kan ook niet zo zijn dat het individuele
profeionele oordeel van iedere individuele accountant maatgevend
i. Dan i er per aldo een teem waarin de accountant op voorhand
altijd voldoende heeft gedaan en waarin alleen achteraf, al fouten in
de jaarrekening oven water komen, de accountant iet te verwijten
valt. Daar wordt niemand lij van.
n zo werkt het ook niet in de praktijk. r i een ondergren, denk
aan: geen werkzaamheden verrichten, gegevengericht controleren
terwijl je zegt een proceduretet te doen, de omzet op
jaarrekeningniveau vergelijken met vorig jaar en tevreden zijn met de
mededeling van de klant dat de omzet in Duitland i tegengevallen,
dat oort dingen. Maar al het ‘laaghangend fruit’ eruit i, lijft er
een grij geied over.
Het teem van de CO met in zijn kern profeionele
oordeelvorming kan alleen maar goed werken al er prake i van
een continue, voor alle etrokkenen open en tranparante dialoog
tuen accountant, toezichthouder, in- en externe
reviewer/OK’er, opteller van verantwoordingen en
wetenchapper, om met elkaar af te temmen wat onder een
voldoende controle wordt vertaan. n zo dé profeionele norm voor
het eroep al geheel te ontwikkelen.
Het platform Leren van toezicht lijkt mij een tap in de goede richting,
maar de vraag i of het ouwen aan de profeionele norm op deze
manier nel genoeg gaat. en alternatief zou zijn om eroepreed
een compleet nieuwe auditmethodologie te ontwikkelen, die heldere
normen telt en optimaal geruik maakt van en inpeelt op de
digitale ontwikkelingen.
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Marianne van der Zijde
Marianne van der Zijde advieert accountantorganiatie
en i voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantcontrole en verlaggeving van de AFM.
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NA-handreiking 1141, 'Dataanale ij de controle' definitief
De NA heeft NA-handreiking 1141, 'Data-anale
ij de controle' gepuliceerd. 
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De jeugd heeft de toekomt
1994. Ik egon mijn loopaan al aitentaccountant. Redelijk onutiel werd detijd
duidelijk gemaakt dat je al choolverlater nog
weinig wit of kon. r wa wel heel veel hiërarchie
en dat wa elangrijk. 
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lkaar taal preken
Vroeger wa het uitvoeren van een accountantcontrole redelijk
overzichtelijk: een paar aitent-accountant, een controleleider
en een partner die af en toe langkwam. Die tijd i definitief voorij.
Twee auditteam van nu elicht. “We werken niet meer al loe
eilandje.” 
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PwC geruikt voor het eert
drone ij audit

PwC UK heeft voor het eert een drone geruikt ij
de audit van de Duite energiemaatchappij RW.
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Relevante jaarrekeningcontrole, nu en in de
toekomt
Het einde van het jaar i een mooi moment om terug te kijken en de
piekmomenten van 2018 nog een de revue te laten paeren. en
dicuie die in de zomer en het egin van de herft piekte ging over
het door de accountant detecteren en adreeren van fraude en
overtredingen van wet- en regelgeving, al onderdeel van de
jaarrekeningcontrole. 
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