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VOORWOORD 
 
 
NEMACC verricht ondermeer onderzoek naar nieuwe assurance diensten. Hierbij wordt 
niet gekeken naar assurance bij historische financiële informatie, zoals jaarrekeningen, 
maar naar mogelijke andere toepassingen van assuranceverschaffing.  
 
Het onderzoek omvat een afgeronde literatuurstudie en  denktankbijeenkomst, alsmede 
nog te houden interviews. Op basis van de uitkomsten worden kansrijke diensten 
geselecteerd, waarvoor handvatten geleverd zullen worden. 
 
Thans is in de bibliotheek het literatuuronderzoek opgenomen. Dit brengt lezers 
wellicht op innovatieve ideeën.  Hierbij dient bedacht te worden dat het 
literatuuronderzoek slechts een bouwsteen in het breder opgezette onderzoek vormt. 





Onderzoek Overige Assurance Opdrachten in het MKB 

1. Inleiding 

De controle van de jaarrekening wordt nog altijd gezien als een waarde toevoegend product. 
Verschillende gebruikers hebben verschillende behoeften met betrekking tot de jaarrekening 
van een MKB onderneming. Toch Iijkt een gemeenschappelijke noemer aanwezig: 

• Betrouwbare financiele rapportages; 
• Vertrouwen in continuiteit; 
• Toereikende toelichting; 
• Risico beheersing (banken en andere verstrekkers vreemd vermogen). 

Door het optrekken van de grenzen van de wettelijke controle, zijn controles van 
jaarrekeningen, met name aan de onderkant van de markt, niet meer wettelijk verplicht. 
Volstaan kan veelal worden met een samenstellingsopdracht.1  

In het MKB is de samenstellingsopdracht dan ook de meest voorkomende opdracht voor 
accountants. Met deze opdracht wordt geen zekerheid/ assurance verschaft. Het 
maatschappelijk verkeer Iijkt het verschil tussen de samenstellingsopdracht en de andere 
opdrachten zoals beoordelings- en controleopdracht overigens veelal niet te begrijpen2. Gezien 
de kwaliteitseisen die gelden bij assurance verschaffing, kunnen de kosten voor het MKB een 
belemmerende factor vormen. 

Afbakening onderzoek 
Dit onderzoek richt zich op andere assurance producten in de MKB praktijk dan die van 
historisch financiele informatie zoals de controle van een jaarrekening (verder aangeduid als 
"overige assurance producten"). 

2. Literatuuronderzoek 

Een Iiteratuurstudie is uitgevoerd naar overige assurance diensten in het MKB. Doelstelling 
hierbij was te zoeken naar nieuwe vormen van overige assurance diensten die van toepassing 
kunnen zijn voor het MKB. 

Allereerst is gezocht naar geschikte artikelen van internationale beroepsorganisaties als IFAC, 
met als commissie de IAASB, en de FEE. Vervolgens is de focus gericht op de 
beroepsorganisaties voor accountants in toonaangevende, vaak Angelsaksische landen. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een onderzoek naar 35 artikelen en rapportages uit de 
Verenigde Staten, Australia en Nieuw Zeeland, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, 
1  Novak, Accountants magazine december 2013 
2  Novak, Accountants magazine, december 2013 



Nederland, Belgie, Frankrijk, Tsjechie en Frankrijk. 

Per artikel is (zie bijlagen) kort de inhoud en de relevante standaard opgenomen. Nagegaan is of 
mogelijk sprake is van een nieuw assurance product, dat interessant kan zijn voor de MKB 
accountant. Op deze laatste assurance behoeften willen wij ons focussen en - na keuze - best 
practices verschaffen voor een professionele uitvoering. 

Internationale guidance behoefte 
Allereerst is het interessant na te gaan of er internationaal gezien nieuwe assurance producten 
voor het MKB zijn ontwikkeld. 

Het MKB wordt wel als de ruggengraat van de (Europese) economie gezien3. Steeds meer 
overheden koesteren het MKB. Om het MKB tegemoet te komen, trachten overheden het MKB 
administratieve lastenverlichting aan te bieden in de vorm van vermindering van financiele 
verslaggevingsvoorschriften. Een voorbeeld hiervan is het verhogen van de criteria voor 
wettelijke controles4. Toch is er voor een goed functionerend MKB behoefte aan heldere, 
objectieve regelgeving en ondersteuning bij research.5  Voor het MKB is veelal de accountant de 
professional die de ondernemer op financieel gebied ondersteunt en zelfs zijn eerste 
aanspreekpunt daarbij is6. 

Alternatieve standaarden voor het MKB? 
Onder andere door de verhoging van de criteria voor verplichte accountantscontrole in 
sommige Europese lidstaten is door de FEE in 2009 onderzocht of er behoefte was aan 
alternatieve vormen van assurance in 26 van de 27 lidstaten, alsmede Noorwegen en 
Zwitserland. Er bleken andere producten in een aantal lidstaten te bestaan. Zo waren 7 landen 
bezig alternatieve assurance standaarden te ontwikkelen. Ook hadden 11 landen ideeen om 
naast wettelijke controles ook wettelijke beoordelings- of andere assurance standaarden te 
vervaardigen. Deze alternatieven hadden betrekking op het MKB'. Uit een recenter onderzoek 
blijkt overigens dat deze alternatieve standaarden niet of nauwelijks zijn vervaardigd. Van de 28 
landen in 2015 hadden 25 de internationale controlestandaarden (ISA's) opgenomen in de 
nationale standaarden voor accountants8. Voorlopige conclusie lijkt dus dat het ontwikkelingen 
van nationale standaarden voor accountants niet echt door de nationale beroepsorganisaties is 
geeffectueerd. 

Er bestaat een spanningsveld tussen enerzijds de kwaliteitseisen en de daarbij behorende 
kosten die bij een financial audit gelden en anderzijds de mate van zekerheid en het 
kostenniveau dat voor het MKB gewenst is. In Engeland wordt op de site van het ICAEW via een 
Webinar besproken hoe de clarified standards bij een MKB klant kunnen worden toegepast9. 

3  Pursuing a strategic debate, The future of audit and assurance, FEE 
4  What is the future for assurance and small business, IFAC 
5  The innovation and quality assurance support for SME's as smart policy tool of regional public administration 
authorities, Renata Novakova 
6  Pursuing a strategic debate; The future of audit and assurance, FEE 
7  Survey on the Provision of Alternative Assurance and Related Services Across Europe, FEE 
8  Overview of ISA Adoption in the European Union, FEE 
9  Right First Time, Proportionate communication in a SME audit, ICAEW 



In Australie en Nieuw-Zeeland is onderzocht of gestreefd moet worden naar twee verschillende 
standaarden, een voor de wettelijke controles enerzijds en een voor niet-wettelijke controles1°. 

Uitkomst hiervan is dat twee gescheiden sets van standaarden niet wenselijk zijn. Hiervoor 
worden de volgende redenen gegeven: 

1. De ISA's zijn ontworpen om toe te passen, proportioneel met de omvang en complexiteit 
van een entiteit. De ISA 230 (NZ) schrijft bijvoorbeeld ook niet voor dat iedere 
afwijking van de ISA gedocumenteerd moet zijn; wel voor afwijkingen/overwegingen 
die significant zijn voor de controleconclusies. 

2. Het zou verwarring en onbegrip teweeg brengen over de verscheidenheid aan niveaus 
van zekerheid. 

3. Het zou veel kosten met zich mee brengen en extra training, software etc. 
4. Internationale audits krijgen problemen bij controles van internationale 

groepsmaatschappijen wegens onbegrip. 
Als oplossing wordt door Trotman aangedragen, dat beter met een ander niveau van zekerheid 
kan worden gewerkt, namelijk de beperkte mate van zekerheid. Tevens zouden de grenzen van 
de drie criteria voor de omvang in geval van wettelijke controle verhoogd moeten wordenn. 

Samenvattend kan worden gesteld er een mismatch lijkt te zijn tussen de regelgeving en de 
behoefte van de klant in het MKB. Ook lijken accountants te worstelen met toepassing van de 
kwaliteitseisen volgens de standaarden voor het MKB. Onderzoeken hebben nog niet geleid 
naar nieuwe assurance standaarden specifiek voor het MKB. 

Mogelijke alternatieve assurance opdrachten 
Hieronder volgt een opsomming naar assurance opdrachten in toonaangevende landen op het 
gebied van accountancy. 

USA 

Het AICPA ziet dat transparantie met betrekking tot externe verslaggeving in de 21ste  eeuw 
steeds relevanter gaat worden12. Nieuwe technologieen en technieken zoals XBRL spelen daarin 
een belangrijke rol. De assurance standaarden zijn nog teveel gericht op de jaarrekening als 
geheel in plaats van op de individuele componenten die daaraan ten grondslag liggen. Ook zal 
de focus verschuiven van aandacht voor waardering van vaste activa en grondstoffen naar 
waardering van kennis(organisaties). Overigens signaleert men dat de verslaggevingsregels daar 
nog niet voldoende op zijn aangepast. 

In dit kader ziet het AICPA dan ook de volgende assurance objecten: 
• XBRL gecodeerde data zijn betrouwbaar; 
• Informatie via het internet in algemene zin; 
• Data level assurance; 
• Continuous auditing. 

1° Does one size fit all? www.nzica.com  
11  Differential auditing standards, the Institute of chartered Accountants in Australia 
12  Whitepaper "The shifting Paradigm in Business Reporting and Assurance, AICPA 



Het AICPA ziet hierin een rol voor zichzelf weg gelegd o.a. door het vervaardigen van 
standaarden op het gebied van informatie integriteit waaronder bewakingsprotocollen. In dit 
kader lijkt de aandacht van het AICPA zich nog niet specifiek op het MKB te richten. Als 
standaard wordt verwezen naar Interpretation Nr. 5 van AT section 1010 "Attest Engagement on 
financial information included in een XBRL Instance Document". 

Enige jaren later verschaft het AICPA een whitepaper voor aanbieders en gebruikers van 
bedrijfsinformatie, waarin concreet de volgende assurance diensten uiteen worden gezet, die 
de accountant zou moeten kunnen aanbieden: 

• Analyse van mate van compliance met wet- en regelgeving aan de ondernemingsleiding; 
• Een rapportage met accountantsbevindingen als bijproduct van een 

jaarrekeningcontrole over materiele afwijkingen ten opzichte van een specifieke 
overeenkomst; 

• Onderzoek naar (specifieke, contractueel overeengekomen) prestatiemaatstaven; 
• Compliance test naar specifieke contractueel overeengekomen of wetgevende 

voorzieningen uitmondend in een rapport van feitelijke bevindingen of een conclusie 
over naleving. 

Er is geen expliciete verwijzing naar een nieuwe standaard. Impliciet wordt standaard 3000 
genoemd voor een aantal mogelijke assurance diensten. 

Het AICPA ziet dat accountants in de toekomst (2025)13een gevarieerd en divers pakket aan 
diensten verschaffen, zodanig dat het concept van de oorspronkelijke dienstverlening niet 
langer representatief is voor het beroep. Buiten discussie staan de basisprincipes waardoor het 
maatschappelijk verkeer vertrouwen blijft houden in de accountant als toegewijd controleur van 
financiele informatie en andere informatie. De gebruikers van financiele informatie zullen zowel 
investeerders zijn als operationele managers. De te controleren informatie zal minder 
betrekking hebben op het verleden maar steeds meer on line, a tempo en toekomstgericht. 
Samenwerking met verscheidene disciplines zal steeds meer noodzakelijk zijn. Regelgeving en 
standaarden zullen blijven evalueren en complexer worden. In dit toekomstrapport wordt niet 
specifiek ingegaan op het MKB en de MKB accountant. Het is eerder een meer algemene 
toekomstverwachting. Een concreet nieuw assurance product wordt niet aangedragen. Impliciet 
lijkt wel dat standaard 3000 in de toekomst relevanter zal worden voor accountants. 

Australia en Nieuw Zeeland 
Door duurzaamheidswetgeving, concurrentie overwegingen en aandeelhouders wordt de druk 
op het MKB opgevoerd. Accountants kunnen bij duurzaamheidsverslagen ondersteuning bieden 
door: 

• Assurance verschaffen bij duurzaamheidsverslagen; 
• Ondersteuning bij het samenstellen van duurzaamheidsverslagen; 
• Gegevens verzamelen en procedures ontwikkelen voor duurzaamheidsrapportages. 

Deze werkzaamheden worden geconcretiseerd door het volgen van ISA 3000 en GRI 
standaarden. Hier is sprake van een concrete toepassing van standaard 3000. 

Canada 
De Canadese beroepsorganisatie stelt14  dat de accountant vaak over een schat aan informatie 
beschikt over de gecontroleerde organisatie zoals: 

• Kwaliteit van (financiele) communicatie binnen een organisatie; 
13  CPA Horizons 2025 report, AICPA 
14  Using audit standards to your advantage, Canadian Institute of Chartered Accountants 



• De onderneming, wet- en regelgeving, de processen en governance structuur; 
• Frauderisicofactoren en de interne beheersing daaromtrent; 
• Factoren die kunnen wijzen op continuiteitsdreiging. 

Hoewel niet specifiek voor het MKB, geldt het vorenstaande voor alle gecontroleerde 
organisaties dus ook voor het MKB. 

Onderzoek dat wel specifiek gericht is op het MKB, is gehouden onder circa 400 accountants15. 
Daaruit blijkt dat MKB ondernemers bang zijn data te verliezen via hun IT systemen. De 
beroepsorganisatie heeft een toolkit ontwikkeld voor het MKB om de kansen op databreuk op 
te sporen en te voorkomen. MKB ondernemingen worden daarbij verwezen naar een aantal 
sites, indien sprake is van een verdenking van gegevensschending. De toolkit lijk niet voor 
accountants te zijn ontwikkeld, maar biedt handvatten voor MKB ondernemers zelf. 

Verenigd Koninkrijk 
Op de site van de beroepsorganisatie voor accountants van het Verenigd Koninkrijk16 wordt de 
relevantie van het MKB aangegeven en de rol die de accountant kan spelen bij het aanvragen 
van export kredieten. Diverse brochures171819trachten de MKB ondernemer en de MKB 
accountant te helpen. Op concrete assurance producten voor het MKB wordt niet ingegaan. 

Daarnaast bestaat de Information Assurance Standaard voor het MKB (IASME) in het Verenigd 
Koninkrijk, gericht op te stellen eisen aan cybersecurity bij overheidsaanbestedingen. Deze 
standaard is herzien omdat het Verenigd Koninkrijk nog altijd wordt geplaagd door virussen in IT 
systemen.2° De standaard is niet zozeer voor de MKB accountant bedoeld. Het is eerder een 
methodiek die ISO certificering op het gebied van cybersecurity mogelijk maakt voor het MKB. 
Certificering lag tot voor kort ver buiten het bereik van het MKB. 
Via een technologisch strategisch platform wordt een ondersteuningsprogramma aangeboden 
als nationale dienstverlening aan het MKB. 

Zuid- Afrika 
Op de site van SAICA (South African Institute of Chartered Accountants) staan geen specifieke 
vermeldingen over assurance services voor het MKB. 

Nederland 
Van oudsher is in Nederland de accountant sterk vertegenwoordigd in het MKB. Voormalig 
Leidraad 14 stelde21dat de vraag soms niet eenvoudig is te beantwoorden of een opdracht wel 
of geen assurance is. "Hierbij kan onder meer worden gedacht aan bepaalde verklaringen die 
ook in het MKB geregeld worden afgegeven zoals onder andere: 

• Verzekerd belang voor bedriffsschade verzekeringen; 
• Inleenverklaring voor personeel; 
• Solvabiliteitsverklaringen; 
• Inkomensmededelingen ten behoeve van een hypotheek; 
• Inbreng-, fusie- en splitsingsverklaringen 

15  Information Security Insight From and For Canadian Small to Medium Sized Companies, CPAC 
16 Competing in the Global Race, a Guide to Financial Trade and Credit Insurance, ICAEW 
17  UK Export Finance and Credit Insurance, ICAEW 
18  Competing in the Global Race, A Guide to Trade Finance and Credit Insurance, ICAEW 
18  The business finance guide, A journey from start-up to growth, ICAEW 
20  The Standard for Information Assurance for Small and Medium Sized Enterprises, IASME 
21  Leidraad 14 Opdrachten in de MKB praktijk, ingetrokken per 1 januari 2016 



In de MKB praktijk komt het regelmatig voor dat stukken die het object zijn van deze 
verklaringen, rechtstreeks worden ontleend aan de door de openbare accountant 
samengestelde jaarrekening of andere financiele overzichten. Hieruit moet worden afgeleid dat 
ten aanzien van dergelijke verklaringen, indien er op de desbetreffende stukken geen 
(aanvullende) controle- of beoordelingswerkzaamheden worden verricht, ook sprake zal kunnen 
zijn van een samenstellingsopdracht en dus van non-assurance." Het risico wordt hierbij 
gesignaleerd dat de gebruiker wel zekerheid verwacht omdat deze mededeling als een 
accountantsverklaring wordt aangemerkt. De leidraad gaat verder niet in welke werkzaamheden 
de accountant zou moeten uitvoeren in deze gevallen om toch zekerheid te verstrekken. 

NOVAK stelt dat de samenstellingsverklaring de meest voorkomende opdracht in het MKB is, 
maar dat deze niet meer voldoet. Er wordt geen assurance verschaft en het maatschappelijk 
verkeer begrijpt het verschil tussen een samenstellingsopdracht en opdrachten zoals 
beoordelen en controleren niet22. Er zou assurance op maat gemaakt moeten worden voor de 
beoogde gebruiker; dus voor de wensen van een vooraf bekende, beperkte groep van 
gebruikers zoals vermogensverschaffers, de Belastingdienst of subsidieverstrekkers. Wat zo'n 
opdracht zou moeten inhouden, wordt niet vermeld. Wel meldt het artikel dat de rapportering 
zo min mogelijk de vorm van een "boilerplate-verklaring" zou moeten hebben, maar een "long 
form" report waarin de assurance doelstellingen, de materialiteit en risicoanalyse, de 
uitgevoerde werkzaamheden en de uitkomsten daarvan aan bod zullen komen. Er wordt daarbij 
een link gelegd met de controleverklaringen zoals die voor 00B's worden gebruikt. 
Concrete nieuwe assurance producten worden niet aangedragen. 

Frankrijk 

In Frankrijk is eind 2016 een accountantsstandaard 2300 23voor assurance opdrachten over de 
jaarrekeningpresentatie tot stand gekomen. De standaard beschrijft de werkzaamheden op 
hoofdlijnen voor de accountant om een gematigd niveau van zekerheid te geven bij de 
plausibele presentatie van de jaarrekening (niet zijnde een geconsolideerde jaarrekening) of 
tussentijdse jaarrekening. Het gematigde niveau aan zekerheid is lager dan een redelijke mate 
en ook een beperkte mate van zekerheid. De conclusie wordt negatief geformuleerd in een 
assurance rapport. Er is wel sprake van een nieuw assurance product voor wat betreft het 
niveau van zekerheid maar niet voor wat betreft de aard van het onderzoeksobject; 
jaarrekening of tussentijdse jaarrekening. Impliciet lijkt overigens de standaard wel vooral voor 
MKB accountants interessant te zijn. 

22  NOVAK Accountants Magazine, december 2013 
23  Professional standard in France for (Certified/ Chartered) Accountants; Presentation on the financial statements 
(NP 2300) 



3. Voorlopige conclusie 

Zowel buiten als binnen Nederland wordt de accountant gezien als de financiele sparring 
partner op financieel gebied voor het MKB. Er is behoefte aan assurance voor het MKB, echter 
de gebruiker ziet niet altijd het verschil tussen assurance en non-assurance. De genoemde 
assurance diensten passen in de standaarden voor accountants, zowel de internationale 
standaarden als de nationale standaarden. 

Nieuwe assurance producten worden wenselijk geacht, maar niet of nauwelijks geconcretiseerd. 
Daarbij wordt in ieder geval altijd aansluiting gezocht bij de huidige standaard 3000. 

Als mogelijk verder to onderzoeken assurance producten, kan op basis van de artikelen worden 
gedacht aan: 
Mogelijke nieuwe assurance dienst 	 Bijlage nr 

Beperkte controle en voortdurende werking van interne beheersingsmaatregelen 	6 
(Frankrijk) 

Voortdurend onderzoek naar naleving van regelgeving (Italie) 	 6 

Toekomstgerichte assurance met betrekking tot: liquiditeits- , cash-flow-, winst- en going 	8 
concern prognose 

Assurance bij niet financiele informatie, KPI's binnen de narratieve jaarverslagen, 	4, 5, 8, 10, 
duurzaamheidsverslagen en integrated reporting. 

Assurance dienst gerelateerd aan compliance op gebied van: IT systemen, cybersecurity, 	8, 11 
interne beheersingsmaatregelen, risico's en risico management, prudential reporting, 
corporate governance 

Enhanced business reviews providing insights into the quality and operating effectiveness 8 
of the entity's management, including benchmarking against peers and industry leaders 

Assurance dat XBRL gecodeerde data betrouwbaar zijn 	 9 

Informatie over het internet in zijn algemeenheid 	 9 

Data level assurance (zekerheid bij onderliggende specificaties) 	 9 

Continuous auditing 	 9, 32 

Compliance test naar mate van compliance met wet- en regelgeving of een specifiek 	10 
contract. 

Assurance gericht op naleving interne beheersing met betrekking tot cybersecurity 	25 

Inleenverklaring voor personeel 	 29 

Solvabiliteitsverklaring 	 29 

Inkomensmededelingen ten behoeve van een hypotheek 	 29 



Gematigde assurance bij een jaarrekening (niet zijnde een geconsolideerde jaarrekening) 35 
of tussentijdse cijfers 
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NEMACC Bijlagen literatuuronderzoek Assurance in het MKB 

1. The standard for limited assurance review engagements, Addressing the Needs of 
SMEs 

Bron: IFAC 

Beschrijving product: 

De IAASB heeft de International Standard on Review Engagements (ISRE) 2400 herzien. De 
standaard geeft meer helderheid over de eigenschap van een beoordelingsopdracht. Niveau 
van assurance zit in tussen samenstellen en controleren, maar daarnaast is relevant dat er 
sprake is van efficiente dienstverlening in overeenstemming met de complexiteit van de 
betreffende jaarrekening. Daar waar een statutaire audit niet verplicht is, kan er toch 
zekerheid worden verschaft in de cijfers tegen een aanvaardbaar kostenniveau. 

De herziene standaard vereist dat ieder professional die een review uitvoert: 

- 	moet voldoen aan de Code of Ethics; 

- kennis van de huishouding moet krijgen/hebben en de van toepassing zijnde 
verslaggevingsregels, op een voldoende mate zodat duidelijk is waar 
materiele afwijking mogelijk voorkomen; 

- cijferanalyses uitvoert en navraag doet op die posten die mogelijk tot een 
materiele afwijking leiden voor de jaarrekening. 

Indien daar aanleiding toe bestaat, kan (en moet indien er kans op een materiele afwijking 
bestaat) de professional altijd meer werkzaamheden doen, daar is echter geen verplichting 
toe. Hierdoor wordt de opdracht geen audit aangezien de werkzaamheden van een audit zijn 
gebaseerd op een risico analyse. 

Een beoordelingsopdracht is een belangrijke dienst die een betekenisvol niveau van 
zekerheid verschaft over de geloofwaardigheid van een jaarrekening en voorziet in een 
behoefte van een veranderende markt. 

Relevante standaard: 

ISRE 2400 

Nieuw assurance product? NEE 
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2. Compilation, and Agreed-Upon Procedure Services 

Bron: Site IFAC 

Beschrijving product: 

Brochure, met als doelgroep het MKB en MKB accountants, Iegt uit het onderscheid tussen 
controle, beoordeling, overeengekomen specifieke werkzaamheden die die MKB accountant 
kan uitvoeren en tailor made kan maken om aan de behoeften van het MKB tegemoet te ko-
men. Het kan helpen bestaande klanten en toekomstige klanten beter te laten begrijpen wat 
de gehele range aan beschikbare diensten is en ook de voordelen daaraan verbonden. 

Relevante standaard: 2410, 3410 en 4410 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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3. What is the Future for Assurance and Small Business? 

Bron: Paul Thompson, Global Accountancy Profession Support, IFAC, 2014 April 15th 

Beschrijving product: 

Discussie op de site van IFAC. Paul Thompson opent de discussie door te stellen dat het MKB 
door steeds meer overheden wordt gekoesterd vanwege werkgelegenheid, toevoeging aan 
het Nationaal Inkomen waardoor zij verlicht worden van teveel financiele 
verslaggevingsregels en ook van een verplichte wettelijke controle. Zo zijn de grensbedragen 
waarboven een wettelijke controle verplicht wordt gesteld, fors omhoog gegaan. De vraag 
rijst welke mogelijkheden accountants hebben om het MKB te ondersteunen. 
Aandacht wordt gegeven aan standaard 2400 (beoordelingsopdracht). Paul Thompson 
vraagt wat accountants denken van de toekomst van assurance voor het MKB. 

Relevante standaard: Standaard 2400 

Nieuw assurance product? NEE 
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4. What Is the Future of Audit and Assurance? FEE Opens Discussion 

Bron: http://www.ifac.oreglobal-knowledge-gateway/audit-assurance/discussion/what-
future-assurance-and-small-business,:  Hilde Blomme and Noemi Robert, FEE, 2014 I 

Beschrijving product: 

Nay een discussiepaper door de FEE van 30 juni 2014: 
IT ontwikkelingen en de toegenomen complexiteit van onze maatschappij en 
bedrijfsactiviteiten zouden door accountants gezien moeten worden als mogelijkheden, 
maar kunnen ook heel makkelijk bedreigingen gaan vormen. Hoe kunnen we ons verzekeren 
van een nieuw type accountants die zich kan aanpassen hieraan en kan reageren op de 
huidige en toekomstige uitdagingen? 

Hoe zouden accountants hun scala aan dienstverlening kunnen aanpassen aan de huidige en 
toekomstige behoeften van het MKB? En hoe aan die van grote ondernemingen? Zal de 
vraag uit de markt nieuwe assurance producten vragen bij nieuwe rapportages zoals —CSR 
(Corporate Social Responsibility), ESG (Environmental Social Governance), of IR (Integrated 
Reporting)— nu deze meer en meer gebruikt worden? Waarom of waarom juist niet? Hoe 
kan de professional helpen om openbare organisaties een kwalitatief goed financiele 
rapportages to laten bereiken? 

Relevante standard: Nvt 

Nieuw assurance product? Ja 
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5. Supporting Credibility and Trust in Emerging Forms of External Reporting: Ten Key 
challenges for Assurance Engagements 

Bron: IAASB, Integrated Reporting Working Group, Discussion Paper, August 2016 

Beschrijving product: 

Wat voor verwachtingen hebben stakeholders van professionele diensten die de 
geloofwaardigheid van het toenemend aantal en soort van externe rapportages moeten 
waarborgen? Een van de doelen van de discussion paper is principles to vinden voor 
ontwikkelingen in een algemeen framework en in professionele dienstverlening, ongeacht of 
dit een jaarlijks rapport is of een separaat rapport. Kernboodschappen van onderzoek door 
de IAASB is dat er steeds een evolutie is in rapportages voor stakeholders over de entiteit. Er 
is een verscheidenheid aan professionele dienstverlening in de vorm van advies- en 
assurance engagements. Behoefte bestaat aan activiteiten die de geloofwaardigheid en 
vertrouwen in deze nieuwe rapportages ondersteunen. Tevens bestaat er behoefte aan 
flexibiliteit in de kern van professionele dienstverlening. Het International Integrated 
Reporting Council (IIRC) geeft aan dat er een behoefte is aan innovatie in assurance 
opdrachten, zelfs buiten het huidige framework dat IAASB heeft samengesteld. Gebruikers, 
geloofwaardigheid en vertrouwen zijn afhankelijk van 4 key factoren: 
- een duidelijk reporting framework; 
- sterke governance; 
- consistent met andere informatie; 
- professionele externe rapportage. 
De onderliggende concepten voor een duidelijk framework komen sterk overeen met het 
framework van assurance diensten zoals het risico van een materiele fout, het concept van 
een inherent risico en control risico houdt nauw verband met een sterke governance 
structuur. Een EER (emerging forms of external reports) opdracht heeft een sterke analogie 
met een controle van een jaarrekening maar op details zijn er veel verschillen. 
Kernuitdagingen hierbij:1 
- Scoping EER assurance engagement; 
- Toepasbare criteria; 
- Materialiteit; 
- Het opbouwen van beweringen in de plannen en het uitvoeren van de opdracht; 
- Volwassenheid van bestuur en interne beheersingsprocessen; 
- Narratieve informatie (toelichting); 
- Toekomstgerichte informatie; 
- Professionele scepticisme en professionele oordeelsvorming; 
- Vaardigheden van uitvoerende van de opdrachten; 
- Vorm van het assurance rapport. 
Voor het publieke belang houdt de IAASB zijn internationale standaarden open voor 
aanpassingen in het EER landschap, ondersteunt uitvoerders die aandacht vragen voor 
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geloofwaardigheid van EER rapporten, ondersteunt de kwaliteit van assurance opdrachten 
terwijI er begrip is voor aanpassing daarin. 

Vwb "toepasbare criteria" is er een analogie te vinden met de toepasbare criteria volgens de 
IAASB, namelijk: relevantie, volledigheid en betrouwbaarheid, neutraliteit en 
begrijpelijkheid. Zie ook paragraaf A45 van de ISA standaard 3000 (revised). 

Welke professionele diensten en andere input worden verschaft om de geloofwaardigheid te 
ondersteunen? Adviesdiensten, een range aan assurance — en andere professionele 
dienstverlening vallen onder de standaarden van de IAASB of andere standaarden zoals de 
Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). 

Bestaande professionele diensten betreffen assurance opdrachten, agreed upon procedures 
opdrachten, samenstelopdrachten en certificering. Hiernaast bestaat er een verzameling aan 
professionele diensten, die niet vallen onder de IAASB standaarden en niet altijd door 
accountants worden uitgevoerd: 
- consultancy-/ advies opdrachten voor interne gebruikers; 
- Assurance readiness opdrachten: voorbereiding om een assurance provider te laten 
controleren; 
- Volwassenheid inschatting; 
- Expert insight rapportage. 
Deze rapportage moeten duidelijk worden onderscheiden van opdrachten die onder IAASB 
standaarden worden uitgevoerd. 
Tenslotte worden relevante opdrachten in het kader van EER vergeleken met de 
standaarden van de IAASB. Hieruit volgen de volgende relevante standaarden die van 
toepassing kunnen zijn: ISAE 3000 (herzien) en ISAE 3410, ISRS 4400 en ISRS 4410 (herzien) 

Relevante standaard: 3000, 3310. 4400 en 4410 

Nieuwe assurance dienst? Ja, emerging forms of external reports 
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6. Survey on the Provision of Alternative Assurance and Related Services Across 
Europe 

Bron: Federation of European Accountants, July 2009 

Beschrijving product: 

0.a. als gevolg van verhoging van de maatstaven voor verplichte accountantscontrole in 
sommige Euro Iidstaten, de voorstellen en discussies voor de creatie van micro-entiteiten en 
de voorgenomen aanpassingen van de standaarden voor beoordeling en samenstellen door 
de IAASB waren aanleiding om te bezien wat voor alternatieve vormen van assurance de 
deelnemende landen hanteren. Doelstelling van het onderzoek was te bezien in hoeverre er 
behoefte is aan een vorm van assurance tussen audit/controle en review/beoordeling. Een 
aantal uitgangspunten is geformuleerd zoals een audit is een audit. Een onderzoek onder 26 
van de 27 lidstaten en ook Noorwegen en Zwitserland heeft plaats gevonden en de reacties 
zijn geanalyseerd. 

Factoren voor een kleine organisatie zijn 2 van de 3:1 
- Balanstotaal < € 4,4 min.; 
- Netto baten Verlies en Winstrekening < € 8,8 min. 
- Gemiddeld aantal medewerkers gedurende het financieel jaar van < 50. 

Niet alle landen hanteren deze criteria. Sommige (18) hanteren lagere criteria. De audit 
standaarden 805, 3000, 2400/2410, 4410 en 4400 worden doorgenomen. Niet in alle landen 
zijn al deze standaarden van toepassing. Onderzoek toont aan dat een aantal landen naast 
bovengenoemde standaarden alternatieve producten hebben: nationale presentatie of 
samenstelopdracht standaard, nationale standaard voor continuous auditing, nationale 
standaard voor vereenvoudigde of beperkte controle of onderzoeken voor kleinere 
entiteiten. Daarnaast zijn 7 landen bezig alternatieve assurance standaarden te ontwikkelen. 
In totaal hebben 11 landen ideeen om naast wettelijke controle ook wettelijke beoordeling 
of andere assurance standaarden samen te stellen. Deze alternatieven draaiden allemaal om 
het MKB. Een beoordelings- of samenstelopdracht wordt niet altijd als bruikbaar alternatief 
gezien voor een controle voor het MKB. Niet alle alternatieven passen in het framework van 
het IAASB. Niet in alle landen behoeven de alternatieve assurance diensten door 
accountants verleend te worden; zolang het maar om gekwalificeerde personen, 
onafhankelijke experts, een "censor" of Collegio sindicale" gaat. In deze landen mogen ook 
accountants deze assurance producten leveren. 

Met name bij specifieke bedrijfstakken zoals banken worden wegens de wet aanvullende 
controles vereist, zoals bij banken. Met name voor het MKB zijn er alternatieven, zoals in 
Frankrijk de vereenvoudigde of beperkte controle en ook voor de voortdurende werking van 
interne beheersingsmaatregelen. In Zwitserland is er een verplichte wettelijke statutaire 
beoordeling voor kleinere entiteiten. In Italie is er een voortdurend onderzoek naar naleving 
van regelgeving en doordacht proces van bestuursbesluiten en de toepassing van interne 



NEMACC Bijlagen literatuuronderzoek Assurance in het MKB 

beheersing verplicht wanneer de entiteit een Collegio Sindacale heeft bij by's boven een 
bepaalde omvang of bij "joint stock companies". In andere landen zoals Malta, Denemarken 
en Estland worden beperkte assurance diensten ontwikkeld voor kleinere entiteiten. In een 
aanzienlijk aantal landen zijn de interne en externe kwaliteitsbouwwerken voor alternatieve 
assurance diensten gelijk als bij (wettelijke) controle opdrachten. De helft van het aantal 
landen hanteert voor de interne kwaliteitsstandaard de ISQC1. In enkele landen is er 
uitsluitend sprake van interne kwaliteitsstandaarden maar geen externe kwaliteitscheck op 
alternatieve assurance producten. 

Relevante standaard: 

805, 2400, 3000, 4400 en 4410 

Nieuwe assurance dienst? Met name Frankrijk, Italie, Denemarken en Estland verdienen 
aanvullend onderzoek. 
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7. Overview of ISA Adoption in the European Union 

Bron: FEE website april 2015 

Beschrijving product: 

Ondanks dat vele EU Iidstaten vrijwillig de ISA standaarden hebben overgenomen op 
nationaal niveau, al dan niet met aanpassingen of met kleine nationale toevoegingen, is 
formele overname door de EUR Iidstaten nog altijd gewenst voor een aantal redenen. Zo 
hebben Frankrijk, Duitsland en Portugal nog niet aangepast omdat zij wachten op de nieuwe 
EU richtlijnen. 

Van de 28 onderzochte landen hebben dus 25 landen de ISA of ISA+ standaarden nationaal 
overgenomen. Wel hebben sommige landen aanvullende voorwaarden voor 
accountantsrapportages opgenomen, een aangepaste scope van de controle en extra 
guidance. 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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8. Pursuing a strategic debate; The future of audit and assurance 

Bron: FEE, discussion paper, audit and assurance, January 2016 

Beschrijving product: 

Open communicatie zou het accountantsberoep mogelijk maken het maatschappelijk 
verkeer to informeren over het nut en relevantie van controle- en assurance diensten en niet 
zozeer vanwege de bureaucratische noodzaak of om aan wetgeving to voldoen. Op dit 
moment zien sommige stakeholders een controle helaas als een "compliance service" 

Veranderingen in technologie leiden tot een grotere toegang en belangstelling in 
ondernemingszaken. Een onderzoek toonde aan dat financiele dienstverlening door 
accountants als de ruggengraad voor het MKB wordt gezien. Hoewel de wijze waarop 
controlebewijs wordt verzameld en de risico inschatting zullen wijzigen, blijft de 
professionele oordeelsvorming en het professioneel scepticisme de basis voor een controle. 
Op de vraag waar accountants nog waarde zouden kunnen toevoegen werden de volgende 
vormen van dienstverlening genoemd: 

Potential other 	Assurance on non- 	Compliance assurance 
services to be 	 financial information 	services 
developed further 
Assurance on forward- 
looking information 

Enhanced business 
reviews 

Assurance on 
prospective and more 
forward looking 
information 

- liquidity forecast 

- cash-flow forecast 

- profit forecast 

- going concern  

Assurance on non-
financial information, 
narrative and KPIs 
within annual reports 
and corporate 
responsibility reports. 

Assurance on integrated 
reporting <IR> 

Assurance services 
relating to compliance 
on 

- IT systems 

- cybersecurity 

- internal controls 

- risk and risk 
management 

- prudential reporting 

- corporate governance  

Enhanced business 
reviews providing 
insights into the quality 
and operating 
effectiveness of the 
entity's management, 
including benchmarking 
against peers and 
industry leaders. 

Relevante standaard: Standaard 3400 en 3000 

Nieuwe assurance dienst? Ja, zie kolommen 1, 2 en 3 in het overzicht hierboven 
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9. Whitepaper "The Shifting Paradigm in Business Reporting and Assurance" 

Bron: AICPA, Assurance Services Executive Committee, Amy Pawlicki, 2008 

Beschrijving product: 

Gehele maatschappelijk verkeer heeft in de 21 ste eeuw behoefte aan transparantie, 
hetgeen door meer relevante externe verslaggeving is te bereiken. Het gaat bij informatie 
niet alleen om de inhoud maar ook om de tijdigheid en doelmatigheid waarmee het kan 
worden gebruikt. Nieuwe technologieen en technieken zoals XBRL spelen hierbij een 
belangrijke rol. We hoeven ons niet meer zo zeer te focussen op de materiele vaste activa en 
grondstoffen, waarmee de industrie producten maakt maar eerder op kennisorganisaties. 
Op dat laatste zijn de verslaggevingsstandaarden nog niet voldoende aangepast. Ook de 
assurance standaarden zijn nog gefocust op de jaarrekening "als geheel" in plaats van op de 
individuele componenten, de daaraan ten grondslag liggende details en de additionele 
informatie die rondom de organisatie van belang is. Volgende assurance wordt relevant: 
-Een zekere mate van zekerheid dat XBRL gecodeerde data betrouwbaar zijn; 
-Informatie over het internet in het algemeen; 
-Data level assurance; 
-Continuous auditing. 
Dit paper schenkt aandacht aan de volgende elementen voor een aan te bevelen roadmap 
om deze doelstellingen te bereiken 

AICPA: 
-Ondersteunt XBRL als wereldwijde standaard; 
-Ondersteunt de coordinatie van USA GAAP en IFRS taxonomie; 
-Werkt aan een raamwerk door EBRC en WICI voor de grootste bedrijfstakken; 
-Verschaft standaarden voor informatie integriteit incl. bewakingsprotocollen. 

SEC: gaat snel richting XBRL en voorziet in gereglementeerde safe harbors voor 
ondernemingen en accountants die XBRL toepassen. 

Congress: voorziet in wetgeving voor XBRL door ondernemingen en accountants 
Individuele accountants ontwikkelen kennis en expertise met XBRL. 

Registrants passen XBRL toe en voorzien in gebruikers feedback om continue toelichtingen 
te verbeteren. 

Relevante standaard: 

CPA Auditing Standaard Board (ASB) Interpretation No 5 of AT section 1010 "Attest 
Engagement on financial Information included in XBRL Instance Documents" 

Nieuwe assurance dienst?I 
- Een zekere mate van zekerheid dat XBRL gecodeerde data betrouwbaar zijn; 
- Informatie over het internet in zijn algemeenheid; 
- Data level assurance (zekerheid bij onderliggende specificaties); 
- Continuous auditing 
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11. How to Design a credible verification program? 

Bron: AICPA Assurance Services Executive Committee, 2015 

Beschrijving product: 

Gaat om het objectief verifieren van een third party report. Voorbeelden zijn: 

- 	Service organisatie op IT gebied/systemen; 
- Evalueren van een overheidsprogramma of performance audit volgens 
overheidsstandaarden; 
- Onderzoek naar intern beheersingssysteem boven compliance. 

Er zijn 3 partijen waarbij de accountant de assessor is dat wil zeggen hij checkt de 
geloofwaardigheid van de door 3e  partij aangeboden diensten. Maar tegen welk niveau aan 
zekerheid? Dat hangt of van de relevantie voor de gebruiker om erop te kunnen steunen, 
risico dat het subject matter wordt overstated of de doelmatigheid waarmee de 
betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. Er wordt ingegaan waarom juist een CPA 
toegevoegde waarde kan verschaffen aan de zekerheid van diensten/ informatie daarover 
door derden. 

Relevante standaard: 

Wordt niet genoemd maar lijkt om standaard 3402 resp. 3000 te gaan. 

Nieuwe assurance dienst? Ja, interne beheersing boven compliance. 
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12. CPA Horizons 2025 report 

Bron: website AICPA 

Beschrijving product: 

Rapport heeft onder groot aantal cpa's onderzocht hoe het vak en de cpa zeif zich tot 2025 
zullen ontwikkelen. Een van de "key findings" is dat "de diensten verschaft door cpa's zo 
gevarieerd en divers zijn geworden, dat het concept van de oorspronkelijke dienstverlening 
niet langer representatief zal zijn voor het beroep". Een van de inzichten en richtingen is dat 
de cpa een trusted attester zal blijven: behoud de rol van de cpa als toegewijd controleur 
van financiele en andere informatie. Daarnaast zal de cpa een betrouwbare adviseur blijven 
die naast toegewijd controleur oplossingen ontwikkelt voor complexe problemen door 
kennis, expertise en bronnen te integreren afkomstig van verschillende disciplines. De cpa 
zal inspelen op continue veranderingen in de economie, ondernemingsactiviteiten en 
regelgeving. Hierbij zullen de core values als basis dienen voor de werkzaamheden van de 
cpa. Accountants verwachten dat regelgeving en standaarden blijven evalueren en 
toenemen in complexiteit. Vwb de marktplaats moeten accountants voortdurend evalueren 
wat ze doen en hoe ze dat doen teneinde tijdig, accurate financiele informatie te verschaffen 
aan de gebruikers van informatie, ongeacht of zij eigenaar, investeerder, 
kapitaalverstrekkers of operationele managers zijn. De informatie, waarover de accountant 
zekerheid verschaft, zal steeds minder terugkijkend zijn maar meer online en 
toekomstgericht. 

Relevante standaard: Geen 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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13. Does one size fit all? 

Bron: http:/www.nzica.com/news/Archive/2012/November,  Zowie Murray ca 

Beschrijving product: 

"De ISA's zijn ontwerpen om toe te passen op een manier proportioneel met de omvang en 
complexiteit van een entiteit". Citaat door Prof. Arnold Schilder. NZICA ondersteunt dit. In de 
ISA 200 (NZ) wordt helder gemaakt dat er geen vereiste is een ISA toe te passen en ook niet 
behoeft te worden onderbouwd waarom die niet is gevolgd. De ISA 230 (NZ) schrijft ook niet 
voor dat van iedere afwijking of overweging documentatie hoeft te zijn. Wel geldt dat voor 
die overwegingen die significant zijn voor de controleconclusies. Daarom is de New Zealand 
Auditing and Assurance Standard Board en de Australian Auditing and Assurance Standards 
Board gezamenlijk van mening dat geen gescheiden ISA's voor het MKB nodig zijn omdat dit 
verwarring teweeg zou brengen en onbegrip over de verscheidenheid aan niveaus van 
zekerheid. Daarnaast zouden 2 sets van standaarden veel kosten met zich mee brengen en 
extra training, software etc. nodig maken. Daarnaast zouden internationale audits hierdoor 
problemen krijgen bij controles van internationale groepsmaatschappijen. 

Er wordt verwezen naar een discussie paper van Phil Cowperthwaite, lid van The Canada's 
Auditing and Assurance Standards Board. Dit paper is een goed uitgangspunt voor de 
controle van micro entiteiten aihoewel de veronderstelling dat een volledige controle van 
een micro entiteit in 12 uur mogelijk moet zijn, wat onrealistisch lijkt. De focus zou immers 
altijd op de kwaliteit van de controle moeten liggen ipv de snelheid. 
In een groter geheel komt de vraag op of een audit wel het meest passende assurance 
product is in het MKB zonder statutaire controleplicht. 

De volgende alternatieve producten zouden mogelijk kunnen als alternatief van een controle 
of beoordeling: 
- Samenstelopdracht, uitgevoerd cf Service Engagement Standard 2 (SES-2) 
- Agreed upon Procedudres , uitgevoerd conform de betreffende standaard (APS-10) 
Er is een Financial Reporting Bill die op 31 juli 2012 werd vastgesteld die compliance kosten 
voor het MKB tracht te verlagen. Hierdoor lijken minder MKB organisaties controleplichtig te 
worden. Voor aanvullende guidance om de ISA's toe te passen op het MKB zou de volgende 
publicatie bruikbaar kunnen zijn: New Zealand Audit manual and Toolkit for Auditing Small 
and Medium Sized Entities. 

Relevante standaard: Standaarden 4410 en 4400 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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14. Differential auditing standards 

Bron: The Institute of chartered Accountants in Australia, Professor Ken Trotman, 2006 

Beschrijving product: 

De vraag is gerezen of een controle het juiste product is voor het MKB of dat een alternatief 
zoals het Canadese model met 2 niveaus van assurance (controle en beoordelen) meer van 
toepassing is. 

Er wordt een aantal opties overwogen hoe voor het MKB een reasenable assurance to 
kunnen verstrekken: 

1. Huidige status dus set van controlestandaarden ook voor het 
MKB van toepassing laten blijven; 

2. Verhoog de bedragen waarbij een controle verplicht wordt; 

3. Apart set van standaarden voor MKB controles; 

4. Andere interpretatie van het begrip Reasenable Assurance; 

5. Twee niveau's van zekerheid, dus ook beperkte mate van 
zekerheid; 

6. Meer gebruik van samenstel opdrachten. 

Relevante standaard: 2410 en 4410. 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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15. A Guide for Assurance on SME Sustainability Reports 

Bron: cpaaustralia.com, ISBN 978 -1 — 921742 — 36 - 1 

Beschrijving product: 

De druk op het MKB wordt opgevoerd door duurzaamheidswetgeving, aandeelhouders en 
door concurrentie overwegingen. Vele MKB organisaties zijn sustainable en doen dat alsof 
het business as usual is. Het positieve verhaal vertellen ze al, geeft toegang tot meer 
financieringsmogelijkheden. Accountants kunnen deze klanten ondersteunen door: 

- Verschaffen van assurance bij duurzaamheidsverslagen 

- Voorbereiding en samenstellen van duurzaamheidsverslagen 

- Gegevens verzamelen en procedures voor duurzaamheidsrapportages. 

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen zijn er in de vorm van GRI 
(www.globalreporting.org). De accountant hanteert ISA 3000 als standaard (ASEA 3000), 
Assurance Engagements Other Then Audits or Reviews of Historical Financial Information. 
Proces bestaat als volgt: 
Planning/ engagement 
Klant acceptatie/voortzetting procedures 
Ken de opdracht en pas risico analyse toe 
Onderkennen van de subject matter/ criteria 
Materialiteit 
Uitvoering 
Voer het werkprogramma uit: 
algemene principes voor verkrijgen van duurzaamheid, zekerheid, controlebewijs en 
documentatie 
Specifieke toelichting en voorbeelden van controlebewijs en documentatie 
Gebruik maken van deskundigen 
Rapportage/ Afronding 
Bespreken met het management 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Rapportage over de assurance opdracht 
Bovenstaande fases worden doorgenomen conform onze standaard 3000 met praktische 
toepassing, met name wordt per fase ingegaan op wat toe te passen en wat te vermijden. 

Relevante standaard: ISA 3000 

Nieuwe assurance dienst? Ja, assurance bij duurzaamheidsverslagen 



NEMACC Bijlagen literatuuronderzoek Assurance in het MKB 

16. Advisory service fees — The numbers do stack up 

Bron: Chartered Accountants Australia — New Zealand 

Beschrijving product: 

Hoe kunnen 300 MKB kianten een miljoen Australische dollars aan opbrengsten door 
adviesverlening genereren? 

"Obviously, you have to implement the steps to achieve these fee growth numbers. Client 
segmentation, a structured 'needs review' process (to establish both relationship and 
product trust) and specialist skills (e.g. board of advice services, business improvement 
programs) are crucial to delivering the advisory services, and the resulting fees". 

"Advisory services generate far greater fee returns for a practice than traditional accounting 
and financial services. Your personal exertion working hours are limited. By changing your 
fee mix to include a higher percentage of advisory services, you can substantially grow your 
profits and business value." 

Relevante standaard: Nvt, gaat erom hoe aanvullende adviesdiensten to verkopen aan het 
MKB. 

Nieuwe assurance service? Nee 
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17. Information Security Insights From and For Canadian Small to Medium Sized 
Companies 

Bron: Chartered Professional Accountants Canada, October 2015, Claudiu Popa 

Beschrijving product: 

Een Online onderzoek door Nielsen van het CPA Canada onder 398 accounting professionals. 
MKB organisaties zijn bang data te verliezen via hun IT systemen. De CPA Canada heeft een 
toolkit ontwikkeld specifiek gericht op de behoefte van MKB organisaties. Het behandelt 
opsporing en voorkomen en het maximeert de kansen om databreuk te ontdekken. Hierbij 
moet worden vertrouwd op mensen, processen en technologie: 

• mensen moeten worden getraind om veiligheidsproblemen te herkennen en te 
rapporteren; 
• de processen moeten in staat zijn verdachte activiteiten te detecteren; 
• de technologie zou systemen met bewijs van incidenten moeten monitoren. 

De MKB organisaties worden verwezen naar diverse sites, indien er sprake is van verdenking 
van gegevensschending. 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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18. Using audit standards to your advantage 

Bron: Canadian Institute of Chartered Accountants, Phil Cowperthwaite & Glenn Rioux , 
2014 

Beschrijving product: 

Naast de controle van de jaarrekening hebben controlerend accountants vaak een schat aan 
kennis over een gecontroleerde organisatie op het gebied van: 

- Kwaliteit van communicatie binnen een organisatie, niet alleen op financieel 
gebied; 
Kennis van de business en de processen, governance structuur, wet- en 
regelgeving; 

- Fraude risico factoren incl. de interne beheersing in combinatie met 
frauderisicofactoren; 

- ContinuIteitsdreiging incl. factoren die erop kunnen wijzen dat er sprake is 
van risico van going concern. 

Een controle/audit kan helpen de kwaliteit van interne communicatie to verbeteren, van 
financieel management etc. De accountant is onafhankelijk maar kan daarom juist een goed 
advies geven ais gevoig van zijn controle van de jaarrekening. 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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19. Right First Time, Proportionate communication in an SME audit 

Bron: www.ICAEW.com  Webinar by Hugh Morgan, Baker Tilly UK audit LLP (2013) 

Beschrijving product: 

In het Webinar bespreekt Hugh Morgan op welke wijze de clarified standards in een audit bij 
MKB klanten kan worden toegepast. Daarbij gaat hij expliciet in op het onderscheid wat, met 
wie en wanneer en hoe de MKB accountant zaken bespreekt met zijn opdrachtgever, die 
meestal ook dezelfde is als het governance orgaan bij een grote(re) entiteit. 

Relevante standaard: Niet specifiek 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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20. The business finance guide, A journey from start-up to growth, New edition 

Bron: www.icaew.com, 2016 

Beschrijving product: 

De British Business Bank en de icaew's Corporate Faculty hebben in de zomer van 2014 hun 
eerste editie van The Business Guide uitgegeven. Sindsdien is een groeiend aantal financiele 
oplossingen beschikbaar voor kleinere ondernemingen. Ingegaan wordt op de inhoud van 
een businessplan, financieringsmogelijkheden en ondersteuning via overheidswege. Voor 
het MKB is een overzicht met van toepassing zijnde organisaties waarbij men huip kan 
vinden met als laatste uitgebreid de British Business Bank. De rol van de ICAEW bestaat uit 
een faculty met een netwerk van 80 ledenorganisaties met 7.000 leden waarbij ontwikkeling 
van en door professionals wordt gegeven. 

Relevante standaard: Geen, impliciet 4400 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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21. Starting a business: a finance and management report 

Bron: website www.icaew.com/fmfac,  september 2013 

Beschrijving product: 

Rapport gaat in op aantal relevante aspecten die bij het opstarten van een nieuw organisatie 
de revue passeren: financieringsbronnen, netwerken, de techniek van marketing en verkoop, 
het ontwikkelen van je ideeen door het intensief te testen, hoe tips te verkrijgen door 
ervaringsdeskundigen, technologie, human resources, belastinggevolgen van een nieuwe 
business, blue print voor een succesvol businessplan, het vinden van de beste bronnen op 
internet en het vinden van boeken. 

Voor het Iaatste wordt verwezen naar de bibliotheek van de ICAEW. Uitsluitend voor het 
onderwerp over de belastinggevolgen wordt geadviseerd contact op te nemen met een lid 
van de ICAEW. Een expliciet product door een accountant wordt daarbij niet genoemd maar 
het lijkt impliciet om adviesdiensten te gaan. 

Relevante standaard: Geen 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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22. Competing in the Global Race: A Guide to Trade Finance and Credit Insurance 

Bron: website ICAEW 

Beschrijving product: 

Brochure toont aan de relevantie van export en geeft mogelijkheden aan om toegang tot 
werkkapitaal to krijgen. Alhoewel niet specifiek geduid, is de folder met name gericht op het 
MKB. Aangegeven wordt welke risico's verzekerd kunnen worden. Mogelijkheden worden 
aangegeven hoe je zeker weet dat je betaald wordt. Overzicht van financiele UK export 
producten en een aantal case studies wordt gegeven. Dienstverlening door brokers, banken 
en dependances van de UK Kamers van Koophandel in het buitenland worden 
achtereenvolgens kort besproken. Als laatste wordt aangegeven dat UK accountants 
dienstverlening kunnen aanbieden op adviesgebied bij internationale handel. 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance dienst? Nee. 



NEMACC Bijlagen literatuuronderzoek Assurance in het MKB 

23. UK Export Finance and Credit Insurance 

Bron: Website ICAEW 

Beschrijving product: 

Export is een belangrijke factor in het VK. Het MKB en de accountants kunnen een 
belangrijke rol spelen om organisaties aan te moedigen om te exporteren. Momenteel 
exporteert 20% van het VK MKB. 

De brochure geeft inzicht aan het MKB welke partijen te benaderen voor exportkredieten. 
De rol van de MKB accountant Iijkt daarbij van ondergeschikt belang. 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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24. VAT Small and Medium Enterprises Assurance Manual 

Bron: http://www.hmrc.gov.uk/manuals/vsmemanual/index.htm   

Beschrijving product: 

Handboek voor belastinginspecteurs die BTW controles uitvoeren bij MKB ondernemingen in 
het Verenigd Koninkrijk. 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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25. The Standard for Information Assurance for Small and Medium Sized Enterprises. 

Bron: http://iasme.co.uk/,  May 2015, © The IASME Consortium Ltd and David A. Booth 2015 

Beschrijving product: 

De standard is herzien wegens ontwikkelingen van bedreigingen in de omgeving sinds de 
voorlaatste standard. Het jaarrapport van CERT-UK toont dat het VK nog altijd wijd verbreid 
wordt geplaagd door virussen waarvoor bekende antivirusprogramma's als maatregelen 
bestaan. 

Het proces volgens de standaard bestaat uit een voortdurende risico inschatting, beginnend 
met een eerste certificering en voortdurende jaarlijkse beoordeling en volledige "re-
assesment" na 3 jaar. 

IASME verwacht een documentatie set die toegesneden is op de omvang van de organisatie. 
Dit bevat dan een security policy statement, een business continuiteitsplan en een 
eenvoudig maar van hoog niveau endorsement and management plan. Deze zullen ieder 
individueel toegesneden zijn op wat men doet. Maar als startpunt verschaft IASME 
templates om mee te werken. The documentatie laat betrokkenheid zien op het top 
management niveau, helder rekenschap en verantwoordelijkheid en een benchmark voor 
uw certificering. Risico inschatting en veiligheidscontroles worden overeenkomstig gemeten. 
Het IASME proces wordt gedocumenteerd, objectief en herhaald terwijl het flexibel en 
opschaalbaar blijft. 

Beheersingsmaatregelen worden geselecteerd op basis van risico's en niet op basis van de 
omvang van de organisatie. Aanpassingen kunnen worden gemaakt op ieder moment 
wanneer risico's wijzigen. 

Investeren in cybersecurity is te onderscheiden in drie hoofdcategorieen: Protection, 
Detection and Recovery. Kenmerkend is dat de meeste investeringen in de Protection 
categorie worden gedaan (organisatie, training, asset management, firewall etc.), maar het 
kan ook dat investeringen in de beveiligingsfase worden verlaagd door deze te verhogen in 
de detective fase (intruder detection, anti-malware, asset monitoring, activity monitoring 
etc.) of Recovery (backup/restore, disaster recovery etc.). 

Voor deze investeringen dient volgens de standaard aandacht te worden geschonken aan: 
1. organisatie 
2. Risico inschatting 
3. Beleidsrichtlijnen en controle op naleving/ beheersmaatregelen 
4. Asset management en planning 
5. Personele aangelegenheden 
6. Fysieke — en omgevingsbeveiliging 
7. Bedrijfsvoering en management 
8. Access Control 
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9. Malware & technical intrusion 
10. Monitoring 
11. Backup and Restore 
12. Incident management 
13. Disaster Recovery/Business Continuity 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurane dienst? Ja, mogelijk voor wat betreft cybersecurity. Betreft een ISO 
certificaat ISO/IEC 27001 (oorspronkelijk BS 7799) welke ver buiten bereik van het MKB lag. 
Een Technologie Strategisch Platform ondersteuningsprogramma wordt gelanceerd als 
nationale dienstverlening aan het MKB. Er wordt niet over controlerend accountants 
gesproken. 
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26.Commissie MKB: accountant actief bij mkb-financiering 

Bron: NBA site 

Beschrijving product: 
Het aanvragen van MKB-financiering moet eenvoudiger. Dat schrijft de Commissie MKB van 
de NBA aan de Minister van EZ. Zij reageert hiermee op het consultatiedocument Fink. 
Volgens de commissie is het belangrijk dat er in elke financieringsaanvraag een standaardset 
SBR-gegevens komt. 

Deze standaardset kan dan door alle financiers van MKB-ondernemingen worden gebruikt. 
Door de invoering ervan wordt het voor ondernemers en hun accountants gemakkelijker om 
informatie aan to leveren. Financiers kunnen deze informatie vervolgens makkelijker verwer-
ken. 

Belang van de accountant 

De Commissie MKB geeft in haar reactie antwoord op de vraag hoe de transparantie en wer-
king van de MKB-financieringsmarkt op langere termijn kan worden versterkt. In de ogen van 
de commissie is betere informatieontsiuiting hierbij cruciaal. De ondernemer moet de juiste 
informatie aanieveren waar de financier op kan vertrouwen. Het gaat dan om zowel kwalita-
tieve als kwantitatieve informatie. 

Financieringsketen 

Wanneer SBR wordt uitgebreid tot de brede dataset van het MKB kan deze informatie ook 
worden gebruikt in de andere schakels in de financieringsketen. Het ministerie van Economi-
sche Zaken moet een voortrekkersrol spelen in het doorvoeren van deze standaardisatie. Dit 
moet gebeuren in nauw overleg met organisaties als MKB Nederland, de NBA en vertegen-
woordigers van financiers. 

Fink 

De NBA is sinds de start van pilot Fink betrokken als een van de partners. Cruciaal in het pro-
ject is het makkelijker ontsluiten en verbeteren van financiele informatie voor de financie-
ringsaanvraag bij meerdere financiers. SBR speel hierbij een belangrijke rol, 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance product: Geen 
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27.De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA 

Bron: Spotlight Jaargang 19 - 2012 uitgave 4; auteur: Lisette van der Weijden - Vaktechnisch 
bureau (National Office), Assurance 

Beschrijving product: 

De nieuwe Wet op het accountantsberoep regelt formeel de fusie tussen het Nederlands 
lnstituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulenten. Wat verandert er wel en wat niet ten opzichte van de tot nu toe 
geldende wetgeving. 

In tegenstelling tot de nu geldende wetgeving zullen in de toekomst alleen 

RA's bevoegd zijn om wettelijke controles bij OOB's uit te voeren. De wetgever wil hiermee 
enerzijds het in de praktijk ervaren onderscheid tussen de titels van RA en AA juridisch 
uitdrukken en anderzijds meer ruimte scheppen om de AA-opleiding beter aan te laten 
sluiten op de praktijk waarin de AA veelal werkzaam is: het midden- en kleinbedrijf (mkb). 
Na inwerkingtreding van de Wab gaat een overgangsperiode gelden voor AA's van vijf jaar, 
zodat een AA die nu al wettelijke controles uitvoert bij OOB's de mogelijkheid krijgt om zich 
te laten omscholen tot RA. 

Samengevat kan het wettelijk onderscheid in te verrichten werkzaamheden tussen de RA en 
AA als volgt worden weergegeven: 

Domein bevoegdheden 

1. Het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (art. 1, eerste 
lid, onderdeel I, van de Wta). 

Door wie: Uitsluitend RA in het AFM-register ingeschreven als externe accountant. 

2. Het verrichten van overige wettelijke controles als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel p, van de Wta. 

Door wie: RA en AA in het AFM- register ingeschreven als externe accountant. 

3. Het verrichten van andere bij of krachtens wet opgedragen controles. 

Door wie: Alle RA's en AA's. 

4. Overige assurance opdrachten. De werkzaamheden gericht op de beoordeling van 
financiele verantwoordingen en vrijwillige controles onder andere voor het mkb. 
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Door wie: RA's en AA's hebben op grond van hun inschrijving in het accountantsregister 
titelbescherming (alleen zij mogen de titel RA of AA dragen en zich 'accountant' noemen). 

5. Andere aan assurance verwante opdrachten, zoals het samenstellen van financiele 
verantwoordingen, due diligence onderzoeken, mededelingen bij prospectussen, forensische 
werkzaamheden en advieswerkzaamheden. 

Door wie: ledereen. RA's en AA's hebben op grond van hun inschrijving in het 
accountantsregister titelbescherming. 

De Wab regelt dat ieder lid van de NBA dat actief aan het arbeidsproces deelneemt, ook lid 
is van een ledengroep. Dit om voldoende ruimte to bieden aan de pluriformiteit van 
accountants binnen de beroepsorganisatie. In deze ledengroepen zijn accountants verenigd 
naar de aard van hun werkzaamheden of hun functie als accountant. Ledengroepen 
bestonden niet binnen het NIVRA en/of de NOvAA. Vooruitlopend op de wet zijn de 
volgende ledengroepen geformeerd: 
-openbaar accountants 
-intern en overheidsaccountants 
-accountants in business 

Relevante standaard: 	Geen, standaard is de Wet op het accountantsberoep 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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28. Belangenbehartiging 

Bron: NOVAK Accountants Magazine, december 2013 

Beschrijving product: 

Novak wil de rol van belangenbehartiger invullen. Daar is behoefte aan volgens de MKB 
accountants. 

Over de manier waarop dat zou moeten, moet nog een ei worden gelegd. Het bureau van 
Novak schrijft een actieplan en presenteert dat in december aan het bestuur van Novak. Op 
basis daarvan wordt een beslissing. 

"Samenstelopdracht voldoet niet". In het MKB is de samenstelopdracht veruit de meest 
voorkomende opdracht. Met deze opdracht wordt geen assurance verschaft. Het 
maatschappelijk verkeer snapt het verschil tussen de samenstelopdracht en de andere 
opdrachten zoals een beoordelings- en controleopdracht niet. De beoordelingsopdracht en 
de controleopdracht sluiten weer niet goed aan op de vraag van de markt. We zoeken dus 
een vorm van assurance-opdracht die aansluit op de vraag. Een opdrachtvorm die zekerheid 
verschaft in een mate die overeenkomt met de behoefte van de beoogde gebruikers: 
assurance op maat. Concreet: een assurance-dienst afgestemd op de wensen van een vooraf 
bekende, beperkte groep van gebruikers, zoals vermogensverschaffers, de Belastingdienst, 
of subsidieverstrekkers, 

Om te weten te komen wat precies de behoefte aan assurance is, is vooraf overleg nodig 
met zowel degene die de verantwoording opstelt en de beoogde gebruiker(s). De uitkomst 
van dit driehoeksoverleg vormt de basis voor de aanpak en de rapportering en bestaat uit de 
volgende elementen: 

• de assurance-doelstellingen: de gewenste mate van zekerheid per post per bewering; 

• de materialiteit: de voor de gebruikers aanvaardbare afwijking; 

• de risicoanalyse: de gevoeligheid van posten en beweringen voor een materiele afwijking. 

Daarbij zijn de beoogde gebruikers 'leading' voor de eerste twee elementen, terwijl de 
accountant vanuit zijn deskundigheid de risicoanalyse opstelt, daarbij echter wel steunend 
op input van de andere betrokkenen. Het lijkt zinvol om met vertegenwoordigers van de 
meest voorkomende partijen, zoals banken en de Belastingdienst, op collectief niveau te 
overleggen over een gewenst assurance-protocol, naar het voorbeeld van bestaande 
controleprotocollen die door verschillende belanghebbende partijen zijn opgesteld. 

De rapportering zal niet of in ieder geval zo min mogelijk de vorm hebben van een 
boilerplate-verklaring, maar een 'long form'-rapport waarin de assurance-doelstellingen, de 
materialiteit, de risicoanalyse, de uitgevoerde werkzaamheden en de uitkomsten daarvan 
aan bod zullen komen. We kunnen daarvoor met een schuin oog kijken naar de recente draft 
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ISA 701 van de IAASB, waarin onder meer wordt beschreven dat de 'key audit matters' in het 
assurance-rapport worden opgenomen, dat wil zeggen de punten waarop de accountant in 
het bijzonder de aandacht wil richten, wat hij er aan heeft gedaan, en welke problemen en 
discussiepunten daarbij een rol hebben gespeeld. Daarbij zal er altijd een afweging moeten 
worden gemaakt tussen toereikende rapportage en geheimhoudingsplicht (artikel J. 
Anemaat). 

Relevante standaard: Standaard 3000, alhoewel niet met zoveel worden uitgesproken 

Nieuwe assurance dienst? Wel behoefte, maar wordt niet concreet uitgewerkt. 



NEMACC Bijlagen literatuuronderzoek Assurance in het MKB 

29. leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk, (vastgesteld 18 december 2008) 

Bron: NBA site (ingetrokken 1 januari 2016) 

Beschrijving product: 

Een leidraad beoogt de accountant ondersteuning te bieden ter zake van een specifiek 
onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Hoewel aan de totstandkoming 
van een leidraad een zorgvuldig proces van overleg en overweging is voorafgegaan, zijn 
beroepsbeoefenaren niet verplicht de in deze leidraad opgenomen standpunten te volgen. 

Kenmerkend voor het merendeel van de opdrachten die in de mkb-praktijk worden 
uitgevoerd, is dat geen zekerheid wordt verstrekt. 

"De vraag of een opdracht wel of geen assurance-opdracht is, is soms niet eenvoudig vast te 
stellen. Hierbil kan onder meer worden gedacht aan bepaalde verklaringen die ook in het 
mkb geregeld worden afgegeven zoals onder andere: 

- verkiaring verzekerd belang voor bedrijfsschade verzekeringen; 
- inleenverkiaringen voor personeel; 
- solvabiliteitsverklaringen; 
- verklaringen bij subsidie afrekeningen; 
- Inkomensmededelingen ten behoeve van een hypotheek; 
- Inbreng, fusie en splitsingsverklaringen. 

In de mkb-praktijk komt het regelmatig voor dat stukken die het object zijn van deze 
verklaringen rechtstreeks worden ontleend aan de door de openbaar accountant 
samengestelde jaarrekening of andere financiele overzichten. Hieruit moet worden afgeleid 
dat ten aanzien van dergelijke verklaringen, indien er op de desbetreffende stukken geen 
(aanvullende) controle- of beoordelingswerkzaamheden worden verricht, ook sprake zal 
kunnen zijn van de uitvoering van een samenstellingsopdracht en dus van non-assurance. 
Ook komt het voor dat bedoelde opdrachten 'standalone' worden uitgevoerd. 

Bekend is dat degene die om een dergelijke mededeling van een accountant vraagt, geregeld 
iedere mededeling van een openbaar accountant aanmerkt als een 'accountantsverklaring', 
omdat hij niet bekend is met het in de regelgeving gemaakte verschil tussen assurance- en 
aan assurance verwante opdrachten. Het verdient daarom in veel van deze situaties 
aanbeveling dat de openbaar accountant, teneinde misverstanden te voorkomen, contact 
opneemt met zijn opdrachtgever en/of met degene die om de 'accountantsverklaring' 
verzoekt, om op die wijze duidelijkheid te verkrijgen over hetgeen nu feitelijk van hem wordt 
gevraagd. Uit dat overleg zal moeten blijken of er sprake is van een assurance opdracht, dan 
wel dat de gevraagde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als een 
samenstellingsopdracht of als een opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden". 



NEMACC Bijlagen Iiteratuuronderzoek Assurance in het MKB 

De Ieidraad gaat verder niet in op de vraag hoe de assurance dan moet worden verkregen, 
met andere woorden welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden." 

De Ieidraad gaat verder in op concretisering standaard 4410 inzake samenstellen en op 
Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante 
opdrachten. Daarbij wordt voornamelijk ingegaan op het door het accountantskantoor 
gevoerde stelsel van interne beheersing waarbij deels rekening mag worden gehouden met 
de aard en omvang van het accountantskantoor. 

Relevante standaard: Standaard 4410 en ISQC 1/ RKB1 

Nieuwe assurance dienst: 

- Inleenverklaring voor personeel; 

- Solvabiliteitsverklaring; 

- Inkomensmededeling voor een hypotheek; 

- Inbreng-, fusie- en splitsingsverklaring 
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30. De nieuwe Verordening inzake Onafhankelijkheid raakt ook MKB-kantoren 

Bron: Accountancynieuws, december 2013, Anton Dieleman 

Beschrijving product: 

Het artikel gaat in op drie onderwerpen, waarbij uitsluitend aandacht wordt besteed aan de 

praktijk buiten het 00B-domein: 

- het verlenen van overige diensten naast de assurance opdracht; 
- Iangdurige betrokkenheid bij de assurance client; en 
- vertrouwdheid met de assurance client. 

Indien naast een assurance opdracht ook andere opdrachten worden verricht, is de 
basisregel dat de accountant geen beslissingen neemt namens de organisatie en ook niet 
deelneemt in het besluitvormingsproces voor zover dat de jaarrekeningcontrole zou kunnen 
beInvloeden. Als dat zo is, is er sprake van een bedreiging als de overige dienstverlening van 
materiele invloed is voor het controle object. Er dienen dan waarborgen te worden 
getroffen. Indien — naast die materiele invloed — sprake van overige diensten a) met een 
subjectief of niet-routinematig karakter; b) die een verwerkingswijze in het assurance object 
vragen die mogelijk niet passend is; of c) leiden tot belangenbehartiging, dan is het niet 
toegestaan de assurance opdracht uit te voeren in combinatie met die overige 
dienstverlening. Waarborgen kunnen deze bedreigingen niet teniet maken. 

Langdurige betrokkenheid van controlerend accountants vormt ook een bedreiging van de 
onafhankelijkheid en daarom dient er sprake te zijn van roulatie, in beginsel om de 7 jaar 
waarbij toename van deze termijn minder Iogisch wordt naarmate de controleklant een 
meer openbare functie heeft. 

Het is ook niet meer toegestaan dat de accountant zich met de controleklant associeert. 

De Vi0 vormt een goede basis vormt tussen de bepalingen uit de Code of Ethics van IFAC 
(die een belangrijke basis vormt voor de Vi0), een aantal specifieke nadere uitwerkingen 
gelet op de Nederlandse situatie, en soms een lets concretere uitwerking van de 'principles-

based'-bepalingen, als dat de bepaling verduidelijkt. 

Relevante standaard: 	Verordening inzake Onafhankelijkheid 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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31. MKB-accountants ontevreden over rol NBA 

Bron: http://www.accountancyvanmorgen.n1  

Beschrijving product: 

In 2013 fuseerden de NIVRA en NovAA tot NBA. Ongeveer de heift van de leden en 
tweevijfde van de niet-Ieden is ontevreden over de fusie met betrekking tot de positie van 
de MKB-accountant. Novak-leden vinden dat de NBA er meer voor de voormalig NivRA-Ieden 
is, dan voor hen. De aangescherpte regelgeving na de misstanden van de Big 4-kantoren 
geldt ook voor de MKB-accountants en zij missen het gevoel van de kleinere kantoren. Ook 
worden zij vaak geassocieerd met de misstanden bij de Big 4-kanotoren. Daarnaast komt in 
het beeld dat nu bestaat de toegevoegde waarde ten opzichte van een administratiekantoor 
te weinig naar voren. De MKB-accountants vinden het primair de taak van de NBA om het 
beeld dat er over hen bestaat te verbeteren. Ongeveer een derde tot de heift heeft zelfs 
behoefte aan een aparte organisatie die zich speciaal op de MKB-accountant richt. 

Relevante standaard: Nvt 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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32. De ICT-omgeving van de gecontroleerde en de Audit en Co praktijk 

Bron: Assurance MKB; artikel Audit en Co 

Beschrijving product: 

Met name bij bedrijven die net op de grens van controleplicht zitten is het 
volwassenheidsniveau van deze ICT-omgeving laag is. Het MKB maakt wel steeds meer 
gebruik van IT maar heeft de IT ondersteuning nog vaak geheel uitbesteed. De accountant 
controleert meestal om de computer heen. 

Van de NOvAA leidraad 12 'De AA in een (kleinschalig) geautomatiseerde omgeving' uit 2002 
verschijnt binnenkort een geOpdatet versie en de NBA heeft de kennisgroep 'Continuous 
Assurance, Data Analyse, Process Mining' in het leven geroepen. 

Toelichting: 

— Continuous Assurance is een methode om risicobeoordelingen op een meer frequente 
basis automatisch uit te voeren. In MKB weinig toegepast; 

- Data-analyse kan zowel systeemgerichte als gegevensgerichte jaarrekeningcontroles 
ondersteunen. Een systeemgerichte jaarrekeningcontrole kan woorden ondersteund door 
middel van software waarmee op transactieniveau de processen in kaart worden gebracht 
met als doel de transacties te selecteren die aan de reguliere interne beheersing zijn 
'ontsnapt'. Ondersteuning bij gegevensgerichte jaarrekeningcontroles wordt gerealiseerd 
door bijvoorbeeld gedetailleerde cijferbeoordelingen en verbandcontroles. 

- Audit-software kan ook worden ingezet om de werking van processen, interfaces en 
dergelijke te onderzoeken. Wordt weinig in MKB toegepast in verband met relatief laag 
volwassenheidsniveau IT. Audit en Co past data-analyse ter ondersteuning van 
gegevensgerichte jaarrekeningcontroles in haar praktijk zo veel mogelijk toe omdat deze 
techniek enerzijds het beste aansluit op het stelsel van interne beheersing en de ICT-
omgeving van de bedrijven die zij controleert. Anderzijds leidt deze techniek tot een 
efficientere maar vooral kwalitatief betere jaarrekeningcontrole; 

Relevante standaard: Impliciet standaard 540 

Nieuwe assurance dienst? Ja, continuous assurance 
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33. The growing importance of international auditing and assurance standards for Belgian 
SMEs 

Bron: AB-IEC, IBR-IRE. Introductie door vicepresident Bart Van Colie 

Beschrijving product: Assurance & SME's in Belgium 

Belang internationale standaarden voor controle & overige gerelateerde dienstverlening 
voor het MKB wordt onderkend. Voorbeeld is de standaard 4110, waarbij het IAB-IEC 
ondersteuning voor haar leden biedt om deze standaard goed toe to passen. 

Er is daarnaast een groeiende behoefte aan objectiviteit en transparantie aan zowel de zijde 
van de aandeelhouders van ondernemingen in Belgie zeif als wel in internationale context. 
Daarom zet het IAB-IEC zich in voor de invoering van Internationale standaarden, die 
specifiek toegepast moeten worden op de Belgische situatie van het MKB. Mochten er 
vanuit de Belgische accountants nieuwe producten worden opgeleverd, dan zal het instituut 
deze aanhouden tegen de van toepassing zijnde internationale standaarden. 

Relevante standaard: Naast de standaard 4410 voor samenstellen worden geen 
standaarden voor assurance producten genoemd. 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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34. The Innovation and quality assurance support for SME's as smart policy tool of 
regional public administration authorities 

Bron: Renata Novakova, Proceedings of the Scientific Conference Quality and Leading 
Innovation 2014 Kosice — Hradec Kralove, September 19 — 20, 2014. 

Beschrijving product: 

MKB heeft behoefte aan nationale wet- en regelgeving, die hen ondersteunt om een 
sustainable concurrentievoordeel te geven. Uit onderzoek blijkt dat het MKB in Slowakije te 
kampen heeft met een gebrek aan technische ondersteuning bij de implementatie van 
innovatie, gebruik van moderne methoden van quality assurance. Hiervoor zijn de volgende 
onderdelen achtereenvolgens nodig in de keten: Research, Development, Innovation, 
Production, Quality. Dit zorgt niet alleen voor opbrengsten voor de betreffende organisatie 
maar brengt ook werkgelegenheid, verbetering van het nationaal product, kortom welvaart. 

Daarom is dit ketendenken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de individuele 
organisatie maar ook van de overheden. Ondersteuning door een overheid in dit 
ketendenken kan door een gunstig ondernemingsklimaat te creeren door bijv. wetgeving, 
fiscale wetgeving, sociale wetgeving en dergelijke. 

De multinationale organisaties gebruiken de meest recente methoden in het ketendenken 
maar juist het MKB ontbeert het aan kennis op de eerste 3 onderdelen van de keten 
(onderzoek, ontwikkeling en innovatie). Schrijfster onderstreept de noodzaak dat 
regelgeving in steden zoals Amsterdam, Wenen en Londen die erg SMART is, ook van 
toepassing is op kleinere steden in Slowakije, met name richting het MKB. In de Slowaakse 
regio Trnava gaat het om 60.000 midden en klein bedrijven. Deze bedrijven hebben geen 
middelen om dure consultants organisaties in te huren. Ondersteuning door lokale en 
regionale overheden zou in overeenstemming moeten zijn met de zogenoemde Small 
Business Act for Europe (SBA), verder geconcretiseerd in het RIS3 project, hetgeen een 
raamwerk is voor een meer vriendelijk ondernemingsklimaat in Europa. 

Zet een proces in gang van het ontwikkelen en vastleggen van standaarden; 

Help het MKB bij implementatie van innovatie, kwaliteitsontwikkeling en milieu besparing bij het 
productieproces; 

Verschaf samenhang in overheidsbeleid gericht op het bevorderen van innovatie en 

productkwaliteit. 

Relevante standaard: NVT op auditing gebied 

Nieuwe assurance dienst? Nee 
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35. Professional standard in France for (Certified/ Chartered) Accountants; Presentation on 
the financial statements (NP 2300) 

Bron: Ordre des expert-comptables; Conseil Superieur 

Beschrijving Product: 

De standaard zet de principes uiteen voor assurance opdrachten bij de presentatie van een 
jaarrekening. De mate van zekerheid van deze opdracht is gematigd, hetgeen een lagere 
mate van zekerheid is dan bij een controle of een beoordelingsopdracht. Het object van 
onderzoek kan een jaarlijkse of een tussentijdse jaarrekening zijn maar geen 
geconsolideerde jaarrekening. De conclusie wordt in verwoord in een negatief oordeel; de 
accountant concludeert dat niets tot hem is gekomen op basis waarvan hij van mening is dat 
de jaarrekening als geheel niet consistent en niet plausibel zou zijn. De accountant voert zijn 
werkzaamheden uit in overeenstemming met de basisbeginselen, waarbij de standaard 
tevens expliciet professional scepticisme noemt. 

Uit te voeren werkzaamheden: 
- kennis verkrijgen van de huishouding; 

- beoordeling van het accounting systeem (geen beoordeling van interne beheersing): 

- testen van de financiele boekingen, rekening houdend met significantie en materialiteit 
voor wat betreft: posten zijn onderbouwd met een document; testen dat de boeking juist is 
geclassificeerd; testen dat de boeking aan de juiste periode is toegerekend; 

- beoordelen of aanleveren (afhankelijk van de opdracht) van de voorafgaande 
journaalposten en beoordelen van de toelichting van de jaarrekening; 

- uitvoeren van cijferanalyses om vast te stellen of de jaarrekening als geheel een plausibel 
en consistent beeld geeft. Voor ongebruikelijke trends verricht de accountant aanvullende 
werkzaamheden. Indien de cijfers aisnog niet logisch/verklaarbaar zijn, vraagt de accountant 
dit na bij de leiding. Op basis van de reactie door de leiding beoordeelt de accountant of er 
sprake is van een afwijking en beoordeelt of deze van invloed is op zijn oordeel over het 
object van onderzoek. 

Rapportage: 
De accountant verstrekt een oordeel over de jaarrekening als geheel met de jaarrekening 
aan het rapport toegevoegd. Er kunnen de volgende oordelen worden gegeven: 
- een gunstige conclusie zonder opmerkingen; 
- een gunstige conclusie met een of meerdere opmerkingen; 
- een weigering om een conclusie te geven. 

Naast deze rapportage kan de accountant aanvullend rapporteren over aanbevelingen in de 
versiaggeving. 
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Relevante standaard: Geen Nederlandse standaard maar wel Franse standaard 

Nieuwe assurance dienst? Wel nieuw niveau van assurance maar gaat wel over 
jaarrekeningen. 
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