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Technologie tranformeert het edrijfleven en de hele
amenleving. Wordt de accountant vermalen in dat proce of
heeft hij de innovatieve kracht om - op zijn mint - zijn klanten te
volgen? Op de Accountantdag 2015 lag de toekomtige
relevantie van het eroep op de nijtafel.
Lamèr Roakker had een pijker meegenomen om het lot van de
accountant te cheten. Hij verwee naar Adam mith: had die niet
uitgelegd hoe met areidverdeling de productie van pijker kon
worden verveelvoudigd? "Datzelfde gaat geeuren met het werk van
de accountant", aldu Roakker, docent ethiek en techniek aan de
TU indhoven en nauw etrokken ij onderzoek naar kuntmatige
intelligentie. "Het werk van de accountant wordt opgedeeld in
deeltaken, geoutourcet, geautomatieerd... Over tien, twintig jaar
etaat de accountant niet meer."
Roakker wa een van de deelnemer aan de deatten die op de
middageie van de Accountantdag 2015 werden gehouden over
de maatchappelijke impact van technologie en de gevolgen daarvan
voor het werk en het vak van de accountant.
"Technologie wordt veelal nog onderchat", waarchuwde hij. "We
zijn namelijk veel verder met computer en root dan de meete
menen denken. We taan op het punt machine te laten elien
over leven en dood. We ouwen al geautomatieerde
wapentemen: killing root. n over vijf tot tien jaar i er een
computerteem dat eter rechtpreekt dan de huidige rechter. Wij
moeten on alleen afvragen: willen we dat ook?"
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Advieur
I de accountant niet meer relevant over tien jaar? en peiling van de
meningen in de zaal leerde dat ongeveer de helft van de aanwezigen
ervanuit gaat dat de accountant over tien jaar alleen nog
toegevoegde waarde heeft al trategich advieur. Alle vormen van
informatievoorziening zouden dan geautomatieerd zijn.
"Wordt het dan niet tijd dat de eroepgroep zich met die ingrijpende
verandering gaat ezighouden?", vroeg Roger Daen (Deloitte) zich
af. "We zijn nu vrijwel excluief ezig met kwaliteit. Over de
aanleiding daartoe i geen dicuie, en ook niet over de noodzaak
tot veretering. Maar het i niet genoeg. Want we kunnen on nu
wel concentreren op de kwaliteit van het amentellen of het
controleren van de jaarrekening, maar wat al dat werk over tien jaar
niet meer etaat? Zijn we dan op dit moment niet een perfecte
dinoauru aan het ouwen?"
Wordt de oep zo heet gegeten? Volgen arara Majoor (AFM) zal de
accountant "altijd een rol houden al het gaat om het toevoegen van
zekerheid", terwijl zowel Paul Koter (V) al Arnold childer
(IAA) de toekomtige accountant een teviger ignaalfunctie
toedicht. "We mogen van de accountant verwachten dat hij veel
tijdiger onregelmatigheden aan het licht zal rengen en zo ewijt
hij ook aan het maatchappelijk verkeer zijn waarde", aldu Koter.
childer: "De accountant kruipt nu al uit zijn chulp, hij vertelt meer,
hij legt uit, hij geeft oordelen. Die functie moet hij uitreiden."

Duurzaamheid
Daen wil echter meer: het uitreiden van de geieden waarop
aurance kan worden gegeven. Hij werd daarij geteund door Peter
akker (TNT), erkend voorvechter van duurzame ontwikkeling.
"Naat technologie i duurzaamheid voor veel innovatie de
elangrijkte drijfveer, maar op dat terrein loopt de accountanc nog
niet voorop", aldu akker. "Ik krijg van takeholder ijvooreeld
geen vragen over de manier waarop TNT de omzet heeft vatgeteld,
maar wel over de manier waarop we verantwoording afleggen over
onze CO2-uittoot."
Volgen akker heen edrijven grote ehoefte aan rouute
tandaarden voor de verlaggeving van duurzaamheidpretatie.
"Zodat we uniform kunnen rapporteren over alle factoren die waarde
toevoegen". Daar wordt op internationale chaal wel aan gewerkt
(door de Integrated Reporting Council), "maar dat gaat niet nel
genoeg".
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Vervolgen repte Daen nog van 'een derde trap', waarmee hij
aanloot ij de opmerkingen van Koter en childer over de
ignaalfunctie van de accountant. "Na 2008 wa de elangrijkte
kritiek aan het adre van accountant dat ze niet hadden
gewaarchuwd voor de teemriico' die zich in de financiële ector
voordeden. De kenni die accountant vergaren ij hun controlewerk
wordt nu, al daar aanleiding toe i, in het kader van de NA
uitgewerkt tot pulieke management letter. Zo kunnen we de
amenleving relevante inzichten geven en zo werken wij ook aan
onze relevantie."

indig
Geen 'diruptieve' vernieuwingen du in de accountanc-ector?
Daen telde wel degelijk dat radicale innovatie aan geen enkele
ector voorij zal gaan, maar concrete vooreelden van hoe
ijvooreeld grote kantoren op dit moment nadenken over hun
toekomt, kwamen in de dicuie niet lang.
Dat tond enigzin in contrat met het verhaal van Maarten Korz,
innovatiemanager ij de Raoank, die droog meldde dat volgen
Wiee Draijer, de huidige etuurvoorzitter, het uine-model
van de Raoank "eindig" i. Dat vormt tegelijkertijd de legitimatie
voor Korz' werk: het intern egeleiden van kleine team die de
opdracht heen alternatieven te teten, waarij het kannialieren
van de eigen ank niet wordt gechuwd.
Het wachten i op vergelijkare 'kraamkamer' in de accountanc.
Ondernemer Michiel Muller, oprichter van onder meer Tango en
Route Moiel, vertelde hoe de gevetigde orde veelal reageerde op
zijn 'edreigende vernieuwingen': "Veel mailen met elkaar en dan
maar hopen dat het vanzelf weggaat."
Kan de accountancector dat ander doen? Peter akker:
"Accountant won't ave the world."
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Zijn accountant wel goede onderzoeker?
amen met 1.499 anderen en ik op de Accountantdag geweet. Voor mij wa het in tweede intantie
waardevol. In tweede intantie? Ja, want er komt op zo’n dag veel op je af en pa na een epaalde
reflectietijd komen opmerkingen echt innen. ecundair reagerende menen heen dat nu
eenmaal. 
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Fraude, accountant en journaliten
Toen ik te horen kreeg wat de organiatie voor mij had edacht, moet ik wel even lachen. Ik moet u
uitleggen waarom journaliten eerder fraude vinden dan accountant. Het leek me de wereld op de
kop, een vergelijking tuen David en Goliath. 

 x 7  44  10
Pieter Couwenergh

ACCOUNTANTDAG 2015

27 novemer 2015

Themaeie Fraude
Materialiteit mag nooit een chaamlap zijn om fraude achter te vertoppen, zei Marcel Pheijffer,
amenteller van de twee themaeie over fraude die op de Accountantdag 2015 in een zaal met
ruim vijfhonderd accountant. 
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Hoel op de goede weg
Over een jaar moet het merendeel van de 53 maatregelen om het vertrouwen te herwinnen op de rail
taan, wa de concluie vorig jaar. Op de Accountantdag 2015 leek dat er nogal wat hoel op de
goede weg zijn. De vraag i hoe tranparant de eroepgroep moet zijn over het geploeter onderweg.
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thiek, de terugkeer van het geweten
Hoe werkt het geweten? Hoe peelt het mee ij het nemen van eliingen? en verandering i
nodig. Van 'waar kan ik mee wegkomen' naar een nieuwe manier van denken. 
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Van den Nieuwenhuzen en OM praten over chikking
Zakenman Joep van den Nieuwenhuzen gaat met het Openaar Miniterie praten
over een chikking. 
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chikkingen al jaren luitpot egroting
Hij zegt niet dat het goed i voor de rechthandhaving, maar (verkeer)oete en chikkingen met
overtreder zijn "altijd een pot geweet om de egroting luitend te krijgen", zegt oudtaatecretari van Veiligheid en Jutitie Fred Teeven. 
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Y ontnapt aan claim D-curatoren
De curatoren van D ank zien weinig heil in een claim tegen Y dat ten onrechte de
jaarrekening van D goedkeurde. De accountant van Imtech taat wellicht wel een
claim te wachten. 
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Monitoringcommiie: 'ig four moeten gewoon meedoen'
De ig four moeten niet kinderachtig doen en gewoon meedoen met de monitoringcommiie. De
leden zijn in een zeer zorgvuldig proce geelecteerd. 
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Pieter Jongtra: 'Monitoringcommiie zorgvuldig
amengeteld'
De Monitoring Commiie Accountanc i zeer zorgvuldig tot tand gekomen en in
de reglementen i vatgelegd wat er moet geeuren mocht zich
elangenvertrengeling voordoen. 
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Accountantdag: verlagen en video'
Niet op de Accountantdag geweet, gemite preker nog even zien of verlagen lezen? ekijk op
deze pagina de video' en de regitratie van de livetream, en lee de verlagen van de Accountantdag
2015 in de RAI in Amterdam. 
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