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'Het i toch niet normaal wat er tegenwoordig allemaal moet
worden vatgelegd! We zijn alleen nog maar ezig met het
dichtvinken van het doier! We nemen alleen maar het
hoogtnoodzakelijke op in het doier, want ander zijn we de
igaar!'
Het zijn zomaar wat uitpraken die ik de laatte tijd he gehoord. r
wordt heel wat gemopperd al het gaat om doiervorming en daar
word ik dan ook nogal een, zei het wat emuikt, op aangeproken.
Want het i wel de chuld van de AFM.
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en controledoier i er du voor de accountant zelf: om hem of haar
te helpen ij het plannen van de opdracht en om zicht te houden op
de goede uitvoering ervan. Het gaat niet primair om verantwoording;
ook zonder AFM of ander toezicht heeft een accountant een
controledoier nodig.
I daarmee dan ook gelijk de vraag eantwoord hoe uitgereid en
gedetailleerd die vatleggingen zouden moeten zijn? Ik denk het wel.
The devil i in the detail: dat lijkt ook weer uit het laatte rapport van
de AFM van 28 juni 2017. De AFM telt daarin dat de aard van de
gecontateerde tekortkomingen in de getoette controledoier
vergelijkaar i met die in het voorgaande reguliere onderzoek. Het
gaat dan onder meer om zaken al het onvoldoende teten van de
interne eheeringmaatregelen en het niet of te eperkt uitvoeren
van detailcontrole.
Het i du zaak voor de accountant om ook zelf vat te kunnen tellen
dat deze werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en niet zonder meer te
vertrouwen op de reviewwerkzaamheden van een teamlid. Om die
verantwoordelijkheid te kunnen nemen i detailinformatie nodig.
Du ja: zicht houden op de goede uitvoering etekent dat die goede
uitvoering ook in detail toetaar moet zijn in het doier. n
daarvoor zijn uitgereide en gedetailleerde vatleggingen nodig.
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Nou ga ik niet voor de AFM preken, maar ik he wel een
peroonlijke mening over het onderwerp doiervorming. Wat i
doiervorming eigenlijk? Laten we tarten met een fundamentele
vraag: i een controle mogelijk zonder doiervorming? Zou het hele
controleproce, van het verkrijgen van kenni van de organiatie tot
de oordeelvorming, zich geheel in de hoofden van de accountant en
zijn team kunnen voltrekken zonder daar ook maar iet van vat te
leggen? Dat lijkt me praktich gezien onmogelijk. Het zou een
onvoortelaar goed geheugen van alle teamleden vragen en heel
veel mondelinge communicatie om de informatie uit de
verchillende hoofden ij elkaar te rengen en concluie te trekken.
Ook al je een controle helemaal in je eentje zou doen, kan je niet
zonder vatleggingen. Tenzij de controle helemaal niet voortelt of
je een upermen ent.
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Tot lot: i het acceptael om vatleggingen die geruikt of gemaakt
zijn tijden de uitvoering en review van de controlewerkzaamheden
niet in het controledoier op te nemen, of te verwijderen voordat het
doier wordt geloten? Om alleen, zoal dan wordt gezegd, het
hoogt noodzakelijke op te nemen? Ik weet dat dit wordt gedaan en
dat het motief daarvoor riicomijding i. Je weet immer maar nooit
of uit de informatie die in het controledoier zit, lijkt dat je
materiële zaken over het hoofd het gezien of verkeerd
geïnterpreteerd en daar later op kan worden aangeproken.
Maar al accountant zo denken, wat zegt dat dan over hen? Ik zie dan
angthazen voor me, in plaat van zelfverzekerde, trote
profeional. n dan zakt de moed me in de choenen, want met
angthazen gaan we het vertrouwen in het eroep nooit
terugwinnen.
Ik kan maar één concluie trekken: er etaat geen controle zonder
een controledoier en geen controledoier zonder controle. r
chijnt geen licht tuen eide: controle = doier. Mopperen op
doiervorming i mopperen op het wezen van de controle zelf. Hoog
tijd dat iedereen zich dat realieert!
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Marianne van der Zijde advieert accountantorganiatie
en i voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantcontrole en verlaggeving van de AFM.
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Afleidingmanoeuvre
Het zijn turulente tijden voor het
accountanteroep, want de toekomt i onzeker.
Het vertrouwen in het eroep i nog niet herteld
en de roep om maatregelen i groot. 
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Onenutte
veretermogelijkheden
Met interee he ik de reactie gelezen die de
Commiie Toekomt Accountancector heeft
ontvangen op haar openare conultatie. 
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Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik he er al vaker over
gechreven. Dit keer i de aanleiding een artikel
van va ijkelenoom op de weite van het MA.
Zij heeft onderzoek gedaan naar materialiteit in de
uitgereide controleverklaring ij
eurvennootchappen. Dat geeft intereante
nieuwe inzichten. 
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NA: kapitein of peelal?
"Veel meer dan ellen lazen voor de ühne telt
het tot op de dag van vandaag allemaal niet voor."
Dat zeggen Marco Moling en Guu Ham in een
artikel op Accountanc Vanmorgen. 
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Kwaliteitontkenner
Met toenemende verazing he ik de opinie 'ete
Wopke' en de achterliggende rief aan miniter
Hoektra van Antoinette Dijkhuizen gelezen. Zij
telt dat een weeffout in de accountanc een
gezond toekomtperpectief in de weg taat. 
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