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ind enkele jaren wordt in de uitgereide controleverklaring
aandacht gechonken aan de kernpunten in de controle, eter
ekend al de 'KAM': de Ke Audit Matter. Ik refereerde er
onlang al aan in de dicuie over agentenetalingen, in relatie
tot de jaarrekeningen van trukton en Oranjewoud.
De edoeling van opname van de Ke Audit Matter in de
controleverklaring i de gelijkvormigheid van de controleverklaring
te doorreken, deze informatiever te maken en de tranparantie over
de controle te vergroten. en elangrijke vraag i dan ook of dit doel
in de praktijk wordt gerealieerd. Het laatte nummer van het MA
geeft ouwtenen voor de eantwoording van die vraag.
Na lezing van het MA en ik niet heel poitief over de trend in de
toepaing van de KAM'. Daarvoor neem ik te veel evindingen van
onderzoeker waar die wijzen op… precie ja, een tenden naar
gelijkvormigheid. Dit komt ijvooreeld treffend tot uitdrukking in
de titel van een ijdrage van Dick de Waard, Frank oven en Maarten
olk: De uitgereide controleverklaring - een uniform maatkotuum.
De genoemde onderzoeker duiden het egrip 'gelijkvormigheid' met
de chique term 'iomorfime'. Zij haken daarij aan ij de
ociologiche invalhoek van DiMaggio & Powell, die drie vormen
van het verchijnel identificeren:
coërcief iomorfime: organiatie gaan handelen onder druk van
regelgeving, preiegroepen of de maatchappelijke opinie;

Help je klanten met
de Checklit Aangifte
I 2018
Deze checklit evat 4 pagina'
met vragen, checkpoint en
invulvelden. Download hem,
tuur hem naar je klanten en
ontvang tijdig de juite
gegeven. Maak aangifte I
doen makkelijker voor jezelf
en je klant!

Download de grati
checklit



LAATT OPINI
OPINI

20 maart 2019

ete Wopke,
OPINI

18 maart 2019

Zelfhulp-log voor
accountant
OPINI

15 maart 2019

mimetich iomorfime: organiatie kijken naar elkaar en vertonen
kopieergedrag, waardoor gelijkvormigheid onttaat;

Klimaatdrammer

normatief iomorfime: door het kopieergedrag onttaat een nieuwe
norm.
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Comi werk en kinderen
De Waard, oven en olk zijn op ai van hun onderzoekreultaten
voorzichtig en concluderen dat er 'mptomen' van iomorfime
kunnen worden waargenomen. Met name van de mimetiche
variant: de diveriteit in de verklaringen neemt na het vertrijken
van de jaren af, wat kan wijzen op kopieergedrag. Met al gevolg dat
de uitgereide controleverklaringen op elkaar gaan lijken.
en trend naar eenvormigheid du. Wat ondergetekende - net al De
Waard, oven en olk - tot de concluie rengt dat al die tenden
zich doorzet dit de oorpronkelijke doeltelling van
ondernemingpecifieke informatie in gevaar rengt, wat het nut
van de uitgereide controleverklaring kan ondermijnen.
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en tweede lezenwaardige tudie in het MA i die van va
ijkelenoom. Zij contateert dat er door de ig fouraccountantorganiatie ind 2014 een meer uniforme materialiteit
wordt gehanteerd. ijvangt van het onderzoek i de contatering
dat na wieling van accountantorganiatie en/of extern
accountant er een lagere materialiteit wordt gehanteerd.
Maar ook de andere ijdragen in het MA zijn informatief en
lezenwaardig. Zo contateren Peter imer, Arjan rouwer en Henk
Langendijk dat er ten aanzien van epaalde thema' 'duidelijk een
kantoorlijn wordt gehanteerd'. Auke de o, Martijn de Jong en Henk
trating contateren dat etuurder, commiarien en
auditcommiie in Nederland in hun reflectie dieper zouden
moeten ingaan op de door de accountant gecontateerde KAM’.
Nathalie ver, Joot van uuren en Niel van Nieuw Amerongen
onderzochten het effect van de nieuwe controleverklaring op de
eluitvorming van inveteerder; een onderwerp dat ook aan de
orde komt in de onderzoekinventariatie van Anna Gold en Melina
Heilmann.
Al met al wortel ik met de uitkomten van de divere tudie. Ook al
gaat het om eerte inventariatie en het duiden van mptomen, er
i een tenden waarneemaar: richting gelijkvormigheid en
tandaardiatie. n dat wa nou net niet de edoeling. De
uitgereide controleverklaring en de KAM' heen immer pa echt
toegevoegde waarde - en zijn dan ook meer informatief en relevant
voor de eluitvorming van de geruiker - al ze
organiatiepecifiek worden gemaakt.
Accountant die dat doen geven invulling aan het egrip profeional
judgment, dat on eroep zo hoog in het vaandel heeft taan. Iedere
door accountant gecontroleerde organiatie i ander, iedere
organiatie heeft pecifieke kenmerken, iedere organiatie heeft
eigen pluen, minnen en riico'. Iedere organiatie vraagt om een
oordeel van de accountant, rekening houdend met de pecifieke
kenmerken van de gecontroleerde.
Tegelijkertijd met het doornemen van het MA, (her)lee ik het
proefchrift van wijlen Andre indenga. Hij wee in 1973 al op de
conequentie van de oprukkende intitutionaliering van het
accountanteroep en de nadelige gevolgen ervan: het verlie van
het profeionele karakter van het eroep, waarin onafhankelijkheid
en dekundigheid de elangrijkte pijler zijn.
Ik zie een verand tuen de trend die in het MA wordt gechett en
het proefchrift van indenga: uniformering laat profeionaliteit
dood. Laat accountant du het tij keren, door ij het
organiatiepecifiek maken van uitgereide controleverklaringen en
de KAM' meer te doen dan in oiler plate tekten de naam van de
cliënt invoegen. Want dat laatte i waar we uitkomen al de tenden
van iomorfime zich doorzet.

De pulicatie 'De controle verklaard' i de eerte van een nieuwe reek van
het Maandlad voor Accountanc en edrijfeconomie (MA). Deze
wordt op 11 maart ij de NA in Amterdam gepreenteerd.
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Marcel Pheijffer
Marcel Pheijffer (1967) i hoogleraar Foreniche
Accountanc aan de univeriteiten Nenrode en Leiden.
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MA preenteert eerte editie
themareek 'De controle
verklaard'
MA, het Maandlad voor Accountanc en
edrijfeconomie, heeft op 11 maart ij de NA de
eerte editie gelanceerd van een nieuwe
uitgavereek 'De controle verklaard'. 
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umedion: waarde uitgereide
controleverklaring verder
toegenomen
Van de accountant van eurfonden uit de AX
en AMX heeft 61 procent in de uitgereide
controleverklaring over verlagjaar 2017
echreven waarom epaalde kernpunten van de
controle ('ke audit matter') uit het voorgaande
jaar niet langer 'ke' zijn. 
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V: kriticher op toelichting
aandachtpunten accountant
De Vereniging van ffectenezitter (V) zal dit
jaar kriticher kijken naar de 'ke audit matter' in
de uitgereide controleverklaring ij
eurvennootchappen. Ook verwacht de
eleggervereniging een actieve rol van de
accountant ij pererichten van de onderneming
over haar financiële verlaggeving en andere
financiële erichten die de onderneming
uitrengt. 
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umedion: tandaard aandacht voor interne
riicoeheering- en controletemen in
controleverklaring

umedion roept accountant van eurgenoteerde ondernemingen
op om in de controleverklaring tandaard aandacht te eteden aan
de opzet, de werking en de effectiviteit van de interne
riicoeheering- en controletemen van de gecontroleerde
onderneming. 
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NA enadrukt
overgangepaling nieuwe
controleverklaring
Het i de edoeling dat de nieuwe
controleverklaring een overgangepaling krijgt.
De oude verklaring kan voor oekjaren die
eindigen voor 15 decemer 2016 nog geruikt
worden tot 31 decemer 2017. 
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