GERICHT VERBETEREN

UITKOMSTEN OORZAKENANALYSE
Uit de gezamenlijke oorzakenanalyse van de vier grote accountantskantoren komen tien drivers van controlekwaliteit naar voren. Als aan
één of meerdere van deze voorwaarden niet is voldaan, kan dat een
oorzaak zijn van een tekortkoming in controlekwaliteit.

Probleem
Gebrekkige controlekwaliteit

Oorzakenanalyse
1. Stabiliteit van controleteam
2. Portefeuile-omvang en -samenstelling
3. Diversiteit en dynamiek team
4. Partner- en managementbetrokkenheid
5. Teamkennis (vaktechniek, cliënt/sectorkennis)
6. Professioneel-kritische houding t.a.v.
benodigde werkzaamheden
7. Procesmanagement
8. Voeren van robuuste dialoog
9. Kritische houding t.a.v. ingeschakelde experts
10. Volwassenheid gecontroleerde organisatie
Met de Veranderagenda Audit werkt de beroepsgroep aan
het continu verbeteren van de accountantscontrole.
De agenda omvat onder andere initiatieven op het gebied van
kwaliteitsbegrip, cultuurverandering, partner- en verdienmodel,
kennis & vaardigheden, fraude en continuïteit.
Lees meer op www.nba.nl/veranderagenda
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10 DRIVERS VAN CONTROLEKWALITEIT
1.

Het auditteam is stabiel - er vinden weinig wijzingen plaats in het team dan wel
wijzigingen in het team kunnen adequaat worden opgevangen. Er is zodanig flexibiliteit ingebouwd dat het team kan acteren op onvoorziene omstandigheden

2.

De portefeuille-omvang en samenstelling is passend - aantal, omvang en aard
van de opdrachten dient voor elke beroepsbeoefenaar in redelijke verhouding te
staan met beschikbaarheid, ervaring en specifieke (sector)kennis. In relatie hiermee is het van belang dat centrale boodschappen over gewenste veranderingen
en acties ten aanzien van die omvang en samenstelling worden gehoord en begrepen. Hieraan dienen in de organisatie passende vervolgacties te worden gegeven

3.

De samenstelling van het auditteam is divers en er is onderling voldoende
dynamiek - er is een gebalanceerd controleteam, er is ruimte voor eigen mening
en het individuele gedrag binnen het team draagt bij aan kwaliteit

4.

De betrokkenheid van partners en senior teamleden is hoog - partners en
senior teamleden delen gedurende de opdrachtuitvoering actief (cliëntspecifieke)
kennis, reviewen tijdig controlewerkzaamheden en begeleiden en coachen hun
teamleden intensief

5.

Het auditteam heeft (vaktechnische) kennis van methodologie, NV COS,
verslaggevingsstandaarden, de gecontroleerde onderneming en de sector teamleden zijn in staat die kennis toe te passen, leren van geconstateerde
bevindingen uit het verleden en raadplegen controlestandaarden en andere
relevante guidance om zo te komen tot goed onderbouwde keuzes

6.

Teamleden hebben een professioneel-kritische houding en kritische oordeelsvorming - er wordt niet te snel geredeneerd dat er voldoende zekerheid is verkregen (‘tunnelvisie’). De focus ligt op het uitvoeren van toereikende werkzaamheden
om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. Werkzaamheden zijn
gericht op het voorkomen van vanzelfsprekendheden en blinde vlekken in risicoanalyses. Er vindt, mede in relatie tot voorgaand controlejaar, een kritische beoordeling
van de controle-aanpak en uitgevoerde werkzaamheden plaats. Er is sprake van
professionele discipline bij de uitvoering en vastlegging van werkzaamheden die
passend is bij het accountantsberoep

7.

Er is adequaat procesmanagement - de kennis, kunde en toepassing van
proces- en projectgericht denken is binnen het auditteam zodanig geborgd dat
de uitvoering van de controle effectief en efficiënt verloopt

8.

Het auditteam voert op cruciale momenten een robuuste dialoog - er is
voldoende steun aan en comfort onder teamleden om de robuuste dialoog op
cruciale momenten bij de gecontroleerde organisatie te voeren. Het uitvoeren van
toereikende werkzaamheden gaat boven het halen van deadlines en commerciële overwegingen. Adequaat proces- en projectmanagement draagt eraan bij dat
deze robuuste dialoog voldoende tijdig met de gecontroleerde organisatie gevoerd
wordt. Tevens is steun vanuit de organisatie onontbeerlijk op de momenten die
ertoe doen in een dergelijk proces.

9.

Het auditteam staat kritisch tegenover de door een specialist uitgevoerde
werkzaamheden - er is een professioneel-kritische houding ten opzichte van
aansturing, communicatie en rapportage van ingeschakelde deskundigen of
andere accountants

10. De gecontroleerde organisatie heeft een volwassen interne beheersing - een
adequate interne beheersing en toereikende expertise van controle- en verslaggevingsvraagstukken bij de gecontroleerde organisatie draagt bij aan een verhoging
van de controlekwaliteit en een tijdige afronding van controlewerkzaamheden. Als
een organisatie deze volwassenheid niet heeft, kan dat de realisatie van een kwalitatief goede controle belemmeren.
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