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Colofon
Deze publicatie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Erasmus Universiteit
Rotterdam hun expertise bundelen.
Alle in deze publicatie besproken onderzoeken van NEMACC zijn opgenomen in het documentatiecentrum van NEMACC. Dit documentatiecentrum kan geraadpleegd worden via de website van de
NBA: www.nba.nl/nemacc-documentatiecentrum.
Overal waar in deze publicatie de hij-vorm is gebruikt, wordt hij/zij bedoeld.

VOORWOORD

Voor u ligt de slotpublicatie van NEMACC. Het uitbrengen van een slotpublicatie impliceert een
moment van terugblikken.
NEMACC is tot stand gekomen toen NIVRA en NOvAA fuseerden en samen verdergingen als NBA.
Bij die fusie is een deel van het vermogen van de NOvAA afgezonderd. Dat surplusvermogen was
bestemd voor projecten gericht op het verbeteren van de beroepsuitoefening door accountants
werkzaam voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het betreft hier derhalve de doelgroep
mkb‑accountants.
Eén van de initiatieven die vanuit dit surplusvermogen is gefinancierd, betreft NEMACC. NEMACC
is een samenwerkingsverband tussen de NBA en ESAA (onderdeel van de Erasmus Universiteit
Rotterdam). Doel is het stimuleren respectievelijk uitvoeren van toegepast wetenschappelijk
onderzoek naar het functioneren van de mkb-accountant en zo mogelijk ontplooien van initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het samenwerkingsverband
is aangegaan voor een periode van zeven jaar. Om lopende projecten te kunnen afronden is de
termijn iets opgerekt, maar die loopt dit jaar definitief af.
In de periode vanaf de oprichting (2012) tot heden is door NEMACC een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd gericht op het functioneren van mkb-accountants. Die onderzoeken hebben
geresulteerd in onderzoeksrapportages en beknopte en praktische brochures. Daarnaast heeft
NEMACC in de afgelopen jaren met enige regelmaat symposia georganiseerd waar de uitkomsten
van die onderzoeken werden gepresenteerd. Deze symposia werden door veel collega’s bijgewoond en door de deelnemers goed beoordeeld.
Deze slotpublicatie bevat van een korte impressie van de projecten die tijdens het bestaan van
NEMACC werden uitgevoerd. Voor de complete onderzoeksrapporten verwijs ik graag naar het documentatiecentrum van NEMACC op de website van de NBA. Dit documentatiecentrum is toegankelijk voor accountants en andere geïnteresseerden in het accountantsberoep. Als Raad bevelen
wij iedereen aan hier kennis van te nemen!
Bij het uitvoeren van de onderzoeken stond niet alleen het wetenschappelijke aspect centraal.
Uitgangspunt was ook steeds dat het onderzoek dient te resulteren in praktische hulpmiddelen,
om de verworven inzichten zo eenvoudig mogelijk toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. Het balanceren op de grens van praktische toepasbaarheid enerzijds en wetenschappelijke
verantwoording anderzijds is naar onze mening essentieel. Deze balans is gedurende de gehele
bestaansperiode, maar met name de eerste twee jaar, een uitdaging geweest. De Raad heeft
steeds de doelgroep voor ogen gehouden vanuit de gedachte dat mkb‑accountants het meest
in hun kracht staan bij hun dagelijkse werkzaamheden en om die reden kiezen voor praktische
toepasbaarheid. Daarbij realiseert de Raad zich als geen ander dat juist voor kwaliteitsverbete-
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ring een vaktechnische en/of wetenschappelijke onderbouwing noodzakelijk is. NEMACC daagt de
mkb-accountants uit zich op dit gebied te blijven ontwikkelen.
Na ruim acht jaar NEMACC beraadt het bestuur van de NBA zich op nieuwe initiatieven die aansluiten op de Vernieuwingsagenda van de NBA. De kennis en ervaring van NEMACC staan uiteraard ter
beschikking. Het documentatiecentrum wordt overgedragen aan de NBA, die vanaf nu ook voor
het onderhoud van dit documentatiecentrum zal zorgdragen.
Als Raad van NEMACC danken wij alle onderzoekers, accountants en organisaties die hun medewerking verleenden aan de onderzoeken. Hun medewerking was bij veel onderzoeken essentieel
voor de realisatie.
Verder danken wij u allen, als gebruikers van onze onderzoeken, voor uw positieve reacties op
onze publicaties maar ook voor uw opbouwende kritische kanttekeningen.
Amsterdam, augustus 2020
Namens de Raad van NEMACC
Jochem Beekhuizen AA RB
voorzitter

NEMACC Slotbrochure

4

OVERZICHT ONDERZOEKEN
Vaktechniek		 7
Cloud computing
Risicogericht samenstellen
Waardering vastgoed bij kleine ondernemingen
Assurance in het mkb
Materialiteit in het mkb
PACK PE-KE
Data-analyse
Mkb-accountant en assurance m.b.t.
niet-financiële informatie

Januari 2014
April 2015
September 2016
December 2017
Februari 2018
April 2019
Juli 2019

12
13
14
15
16
17
18

November 2019

19

Adviesfunctie		
Knelpunten in de werkkostenregeling
Integrated reporting
Waardestuwers in het mkb
Risicomanagement voor het mkb
Goed bestuur en toezicht in het mkb
Psychologische valkuilen
Financiering in het mkb en de rol van de
mkb-accountant
De adviserende mkb-accountant, een voorstel
voor kwaliteitsrichtlijnen
Op weg naar continuous reporting
Soft controls voor de mkb-accountant

20
21
22
23
24
25

Maart 2019

26

April 2019
Juli 2019
Juni 2020

27
28
29

Kantoormanagement		
Druk van de regelgeving
Imago van de accountant
Reputatieonderzoek mkb-accountants
Waarnemingsovereenkomst
ICT-trends, bedreigingen en kansen
Businessmodel van het mkb-accountantskantoor
De impact van social media op de bedrijfsvoering
van mkb-accountantskantoren
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Hoe kijken interne en externe stakeholders aan
tegen de kwaliteit van een mkb-accountantskantoor?
Zo maak je het verschil. Mkb-accountants op zoek
naar een vernieuwend profiel
Geluk van accountants
Verdienmodellen van het mkb-accountantskantoor

NEMACC Slotbrochure

5

8

April 2014 en mei 2018
Juni 2014
Februari 2015
Oktober 2016
Februari 2018
Februari 2018

9

April 2013
Juli 2013
Juni 2014
April 2014
Maart 2015
Mei 2015

30
31
32
33
34
35

Juni 2017
December 2017

36
37

Mei 2018

38

Augustus 2018
September 2019
Maart 2020

39
40
41

SYMPOSIA
NEMACC heeft elf symposia georganiseerd.
1. 14 maart 2012
2. 2 april 2014
3. 17 december 2014
4. 3 juni 2015
5. 13 oktober 2016
6. 8 juni 2017
7. 19 december 2017
8 8 februari 2018
9. 10 december 2018
		
10. 29 april 2019
11. 16 december 2019
		

Presentatie van de hoogleraren van de hooglerarengroep van NEMACC
Integrated reporting
Cloud computing / Integrated reporting / ICT-trends / Werkkostenregeling
Businessmodel / Risicogericht samenstellen
Risicomanagement / Waardering vastgoed
Informatiebeveiliging en privacybescherming / Materialiteit / Social media
Nieuwe Europese privacywetgeving
Materialiteit / Goed bestuur en toezicht / Psychologische valkuilen
Assurance niet-financiële informatie / Data-analyse / Stakeholders en
kwaliteit mkb-kantoor
PACK PE-KE / Financiering
Assurance niet-financiële informatie / Verdienmodellen / De adviserende
mkb-accountant

NEMACC is ook aanwezig geweest in de diverse regio’s.

Deze ‘NEMACC op tournee’ werd gehouden gedurende de jaren 2015-2019. Onderwerpen tijdens
die bijeenkomsten waren: Risicogericht samenstellen / Integrated reporting / Materialiteit /
Continuous reporting / De adviserende mkb-accountant
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VAKTECHNIEK
Controle-opdrachten

Er bestaan diverse mogelijkheden voor de mkb-accountant om assurance te geven.
Zo kan de mkb-accountant door middel van een assurance-opdracht de geloofwaardigheid van
niet-financiële informatie verhogen.
Pack PE-KE biedt een belangrijke ondersteuning bij het uitvoeren van werkzaamheden en het
documenteren van controle-opdrachten in kleine-niet-complexe organisaties.
Bij een controle-opdracht dient rekening te worden gehouden met gevolgen van het gebruik van
cloud computing.

Samenstellingsopdrachten

Accountants doen bij het samenstellen van een jaarrekening mogelijk te veel werk. De aanpak van
risicogericht samenstellen voorkomt dat.
Met de komst van de risicogerichte aanpak in de samenstellingsopdracht wordt het beginsel van
materialiteit vaker toegepast.

Controle- en samenstellingsopdrachten

Data-analyse kan in grote mate bijdragen aan het diepgaande begrip van de onderneming en haar
activiteiten, processen en systemen.
De mkb-accountant speelt een belangrijke rol bij de waardering van vastgoed bij kleine ondernemingen.
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ADVIESFUNCTIE
Algemene adviesfunctie

Om de kwaliteit van accountants in het maatschappelijk verkeer te kunnen blijven garanderen,
bestaat behoefte aan kwaliteitsrichtlijnen voor de adviserende mkb-accountant.
Veel mkb-ondernemers vragen de mkb-accountant om advies bij belangrijke beslissingen. Daarbij
is van belang dat de mkb-accountant rekening houdt met het bestaan van psychologische valkuilen.

Specifieke adviesonderwerpen

De waardestuwers in het mkb. Waardestuwers zijn de factoren die de waarde van een onderneming verklaren.
Goed bestuur en toezicht. Goed mkb-bestuur leidt tot groei en een betere toegang tot financiering. Het Diamond-model helpt de mkb-accountant bij het ondersteunen en adviseren van de
cliënt in de samenstel- en controlepraktijk.
Financiering. Veel mkb-ondernemers in Nederland hebben moeite om een financiering te krijgen.
De mkb-accountant kan een rol spelen bij het oplossen van financieringsvraagstukken in het mkb.
Risicomanagement. De door NEMACC ontwikkelde methode maakt risicomanagement bespreekbaar. Daardoor wordt de mkb-ondernemer zich zowel bewust van de risico’s die hij loopt als van
de kansen die hij kan benutten.
Soft controls. Om een gewenste cultuur te creëren zijn in aanvulling op ‘hard controls’ ook ‘soft
controls’ nodig: (beheersings)maatregelen die ingrijpen op c.q. appelleren aan het persoonlijk
functioneren van medewerkers.
Integrated reporting. Bij geïntegreerde verslaggeving wordt de nadruk vooral gelegd op de samenhang tussen de bedrijfsstrategie, het bedrijfsmodel, de omgeving, de risico's en kansen en de
financiële en niet financiële prestaties van een bedrijf, waarbij de blik gericht is op de toekomst.
Continuous reporting. Continuous reporting is het frequent rapporteren van financiële en niet-financiële informatie met als doel de ondernemingsleiding te ondersteunen in het besturen van de
onderneming.
De werkkostenregeling. De werkkostenregeling is op diverse onderdelen onduidelijk en complex.
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KANTOORMANAGEMENT
Imago, reputatie en kwaliteit

Uit literatuuronderzoek naar het imago van de mkb-accountant kan worden afgeleid dat de deskundigheid een belangrijke onderscheidende factor is.
Voor de reputatie van de mkb-accountant is het van primair belang dat hij of zij toegevoegde
waarde levert.
Interne en externe stakeholders kijken verschillend aan tegen de kwaliteit van een mkb-accountantskantoor.

Strategie

De markt voor het mkb-accountantskantoor is aan het veranderen. Vernieuwing van het businessmodel kan tot zeer succesvolle ontwikkelingen leiden.
Een zorgvuldig gekozen bedrijfsprofiel biedt beschutting tegen marktkrachten. Het ontwikkelde
werkboek biedt een stapsgewijze aanpak om te komen tot een geschikt bedrijfsprofiel.
De toekomstbestendigheid van het eigen verdienmodel vereist alle aandacht van de mkb-accountant.
ICT-trends bieden kansen en bedreigingen. Drie mogelijke business modellen zijn het strategisch
uitnutten van data als goudmijn, social media als herstel van het klantcontact, en automatisch
benchmarken met SBR.
Social media hebben impact op de bedrijfsvoering.

Organisatie van het kantoor

Werkgeluk en algemeen geluk van accountants zijn belangrijk doordat ze samenhangen met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties.
Mkb-accountants ervaren druk van de regelgeving inzake het kwaliteitssysteem van het kantoor.
Een stappenplan ondersteunt de mkb-accountant bij het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.
Accountants zijn op grond van hun beroepsregels verplicht een waarnemingsovereenkomst te
sluiten. De belangrijkste tip is om niet alleen een beroep te doen op de waarnemer als de nood
het hoogst is.
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INHOUD EN RESULTATEN
ONDERZOEKEN
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CLOUD COMPUTING
Achtergrond

Ook mkb-accountants krijgen bij hun cliënten steeds vaker te maken met een
situatie waarin de geautomatiseerde gegevensverwerking “in de cloud” plaatsvindt. Daarnaast maken mkb-accountants ook zelf gebruik van cloud computing
bij de ondersteuning van hun bedrijfsprocessen, of bieden zij via hun kantoor
vormen van cloud computing aan hun cliënten aan.

Inhoud

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
•
een uiteenzetting van de basisbeginselen en belangrijkste aspecten
(voordelen en aandachtspunten) van cloud computing.
•
een onderzoek naar de invloed van door cliënten gebruikte cloud computing op de werkzaamheden van de accountant.
In de uitgebreide onderzoeksrapportage wordt daarbij cloud computing gekarakteriseerd als “uitbestede automatisering” en wordt per type opdracht (samenstellen, beoordelen en controleren
van de jaarrekening) geïnventariseerd op welke wijze cloud computing de werkzaamheden van de
accountant beïnvloedt.

Conclusie

Het gebruik van cloud computing brengt op zich niet veel nieuwe bedrijfsrisico’s met zich. Veel
bedrijfsrisico’s bestaan op dit moment ook al bij het gebruik van automatisering in eigen huis of
bij uitbesteding aan een derde partij. Twee belangrijke verschillen met de huidige vormen van het
gebruik van automatisering zijn echter wel (1) het gedeeld gebruik en (2) het feit dat clouddiensten
worden aangeboden door een derde partij, waardoor de gebruiker niet direct invloed heeft op de
inhoud en de kwaliteit van de dienst(verlening), inclusief de interne beheersing.
Indien sprake is van een controleopdracht zal de accountant een inschatting moeten maken van
de mogelijke gevolgen van het gebruik van cloud computing (door zijn klant) op zijn controleaanpak. In het geval van een samenstellingsopdracht heeft het gebruik van cloud computing in principe geen invloed op de werkzaamheden die de accountant in het kader van de huidige Standaard
4410 moet verrichten. De verschuiving naar nieuwe vormen van dienstverlening, zoals advisering
en ondersteuning, vereist echter dat de accountant over voldoende technische en juridische kennis beschikt om deze diensten te kunnen aanbieden.

Handvatten voor de mkb-accountant

Van het eerste deel van het onderzoek is een flyer opgesteld. Het tweede deel is opgenomen in
een uitgebreid onderzoeksverslag. De resultaten van het tweede deel zijn ook samengevat in een
praktische brochure.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/cloudcomputing/
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RISICOGERICHT SAMENSTELLEN
Achtergrond

De vraag die in dit rapport wordt behandeld, is of de accountants bij het
samenstellen van een jaarrekening niet te veel werk doen.

Inhoud

In de praktijk wordt vaak geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen het
voeren van de administratie en het verzamelen van kennis omtrent het
bedrijf van de klant en de branche waarin hij werkzaam is enerzijds en het
samenstellen van de jaarrekening anderzijds. Eerstgenoemde werkzaamheden kunnen prima tussentijds en dus voorafgaand aan het feitelijke
samenstelwerk worden verricht. Zij vallen dan ook niet onder de bepalingen van Standaard 4410.
Bij het feitelijke samenstellingswerk doet de accountant er goed aan om niet klakkeloos de
werkzaamheden van vorige jaren over te nemen. Door in de planningsfase goed naar de gewenste
materialiteit te kijken, te beoordelen of de administratie wel “samenstellingswaardig” is, en (onder andere door middel van cijferbeoordeling) na te gaan of de uitkomsten van de administratie
wel aan de verwachtingen voldoen, wordt veel onnodig werk voorkomen.
Pas als de basisgegevens niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend zijn, wordt
het tijd om aanvullende werkzaamheden te verrichten. Daarbij dient dan vooral naar de risicoposten in de jaarrekening te worden gekeken. Dat is de kern van risicogericht samenstellen.

Conclusie

Accountants doen bij het samenstellen van een jaarrekening inderdaad te veel werk. De aanpak
van risicogericht samenstellen voorkomt dat. Vergeet daarbij niet op tijd met de klant te communiceren. Niet alleen over de verwachtingen die hij mag hebben over het resultaat van de risicogerichte samenstellingsopdracht, maar ook over de aangelegenheden die tijdens het uitvoeren van
die opdracht naar voren zijn gekomen.

Handvatten voor de mkb-accountant

In het onderzoek wordt aangegeven wat een best practice kan zijn voor een accountant die een
samenstellingsopdracht risicogericht wil gaan uitvoeren.
Om de accountants te ondersteunen bij deze wijze van samenstellen heeft de NBA samen met NEMACC de brochure ‘Risicogerichte aanpak samenstellingsopdracht’ uitgebracht. In deze brochure
wordt dieper ingegaan op de wijze waarop risicogericht samenstellen in de praktijk vormgegeven
kan worden. De brochure vormt daarmee een vervolg op en een praktische nadere uitwerking van
het onderzoek.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/risicogericht-samenstellen/
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WAARDERING VASTGOED BIJ KLEINE ONDERNEMINGEN
Achtergrond

De waardering van vastgoed is belangrijk in het mkb, al was het alleen maar omdat vastgoed vaak
in belangrijke mate de ‘fiscale afrekening’ beïnvloedt en ze in de jaarrekening op commerciële
grondslagen dikwijls bepalend is voor het vermogen en resultaat.

Inhoud

Diverse verschillen tussen fiscale en commerciële waardering van vastgoed bij kleine ondernemingen worden geëvalueerd. Hierbij komt naar voren dat de hoogte van het eigen vermogen,
inclusief mogelijkheden van dividenduitkeringen, de administratieve lastendruk en de kosten een
belangrijke rol spelen bij de keuze van de kleine onderneming voor een bepaalde verslaggevingsgrondslag. Deze aspecten moeten ondernemingsspecifiek worden bekeken. De mkb-accountant
vervult hierbij een belangrijke adviesrol.
De waardering van vastgoed op commerciële grondslag kent diverse schattingselementen die een
kritische evaluatie van de mkb-accountant vergen. De schatting van de reële waarde blijkt in de
praktijk het meest lastig te zijn.

Conclusie

De mkb-accountant kan een grotere rol nemen bij de schattingen van met name de reële waarden. Dit geldt ook voor de houding van de mkb-accountant aangaande eventuele afwaarderingen.
Bij vastgoed voor eigen gebruik en waardering tegen kostprijs wordt er al snel van uitgegaan
dat afwaarderen niet aan de orde is. De mkb-accountant heeft echter wel een rol als indicaties
bestaan voor een bijzondere waardevermindering.

Handvatten voor de mkb-accountant

Het rapport helpt de mkb-accountant bij zijn werkzaamheden inzake vastgoedwaardering. Bij het
onderzoek zijn twee afzonderlijke tools opgenomen: een stroomschema vastgoedwaardering en
een tiental praktische handvatten voor de mkb-accountant.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/nemacc-onderzoeksrapport-waardering-vastgoed-bij-kleine-ondernemingen/
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ASSURANCE IN HET MKB
Achtergrond

‘Assurance in het mkb’ gaat over nieuwe assurance-mogelijkheden voor mkb-accountants.

Inhoud

Dit project heeft twee rapporten opgeleverd.
NEMACC doet in het eerste rapport verslag van een inventariserend literatuuronderzoek naar huidige en toekomstige producten voor de Nederlandse accountantspraktijk. Het onderzoek richtte
zich vooral op een aantal toonaangevende landen om ons heen. Het gaat dan om ontwikkelingen
als Integrated Reporting en Horizontaal Toezicht.
Op grond van het uitgevoerde literatuuronderzoek komen in het tweede rapport zestien mogelijke assurancediensten voor mkb-accountants in Nederland in beeld. Assurancediensten die geen
betrekking hebben op historische financiële informatie, maar die zich richten op assuranceverschaffing bij niet-financiële informatie, toekomstgerichte informatie, systemen en processen,
alsmede naleving van wet- en regelgeving.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat er diverse assurancemogelijkheden voor mkb-accountants bestaan. Bij stakeholders lijkt er echter (nog) geen grote behoefte aan deze vorm van assuranceverschaffing.

Handvatten voor de mkb-accountant

Het rapport verschaft gedachten met betrekking tot innovatieve diensten door de mkb-accountant. Daarnaast geeft het onderzoek een richting aan waarin een assurancedienst (in de vorm van
een voorbeeld) nader kan worden uitgewerkt (zie hiervoor het onderzoek “’Mkb-accountant en
assurance m.b.t. niet-financiële informatie’).

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/assurance-in-het-mkb/
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MATERIALITEIT IN HET MKB
Achtergrond

Het begrip materialiteit en de toepassing ervan wordt door veel accountants als abstract ervaren.
NEMACC heeft daarom onderzoek gedaan naar de toepassing van materialiteit binnen de meest
voorkomende opdrachten in het mkb. Materialiteit is een maatstaf om te bepalen wanneer afwijkingen invloed hebben op de economische beslissingen van gebruikers van informatie. Materialiteit heeft zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve dimensie.

Inhoud

In het rapport wordt ingegaan op de betekenis en nadere invulling van het begrip materialiteit,
mede aan de hand van literatuur en regelgeving. Verslag wordt gedaan van de uitkomsten van de
peiling die is afgenomen tijdens een NEMACC-symposium en van de interviews die zijn afgenomen
over de wijze waarop mkb-accountants materialiteit in de praktijk toepassen. Daarbij wordt mede
aandacht besteed aan het verschil tussen fiscale en commerciële grondslagen voor de jaarrekening.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat met de komst van de risicogerichte aanpak in de samenstellingsopdracht materialiteit vaker wordt toegepast. Er wordt dan een kwantitatieve berekening gemaakt
op basis waarvan in de uitvoeringsfase voor de verschillende posten de omvang van de uit te
voeren werkzaamheden wordt bepaald.
Bij de administratieve aanpak wordt duidelijk veel minder vaak een kwantitatieve berekening
gehanteerd. In die situaties wordt meestal alleen in de evaluatiefase de materialiteit geëvalueerd
op basis van kwalitatieve aspecten.

Handvatten voor de mkb-accountant

In het rapport is een tweetal modellen opgenomen:
•
een materialiteitsmodel dat het proces van het bepalen van de materialiteit bij samenstellingsopdrachten aangeeft;
•
een rekenmodel om de materialiteit te bepalen. Dit model is ook opgenomen onder www.
nba.nl/materialiteit.
Voorts is in het rapport een groot aantal voorbeelden - good practices - opgenomen.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/materialiteit-in-het-mkb/
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PACK PE-KE
Achtergrond

De ervaring leert dat accountants die controle-opdrachten uitvoeren in kleine, niet-complexe
organisaties soms moeite hebben met het structureren en documenteren van de stappen in het
controleproces.

Inhoud

Pack PE-KE (PE-KE staat voor Petites Entités - Kleine Entiteiten) is een softwaretoepassing die is
ontwikkeld door de Franse beroepsorganisatie van accountants (CNCC) en inmiddels ook door de
Belgische beroepsorganisatie (IBR) aan haar leden ter beschikking wordt gesteld.
Pack PE-KE is bedoeld om de accountant een hulpmiddel te bieden, gebaseerd op de internationale controlestandaarden (ISA’s), om zo:
1. de stappen in het controleproces bij kleine, niet-complexe bedrijven te structureren; en
2. het vastleggen van de uit te voeren controlewerkzaamheden te vergemakkelijken.
NEMACC en NBA hebben Pack PE-KE geschikt gemaakt voor gebruik door Nederlandse accountants die controle-opdrachten uitvoeren in kleine, niet-complexe organisaties.
De toepassing is gebouwd rond een schema dat een overzicht verschaft van alle stappen in het
controleproces bij een kleine huishouding en een relatie legt tussen de verplichtingen uit de controlestandaarden en de uit te voeren (en vast te leggen) werkzaamheden.

Conclusie

Een accountant die met kennis van zaken de toepassing gebruikt, zal die werkzaamheden uitvoeren en documenteren die in het kader van de desbetreffende controleopdracht relevant zijn, niet
meer maar ook niet minder. Pack PE-KE biedt daarbij een belangrijke ondersteuning.

Handvatten voor de mkb-accountant

PACK PE-KE wordt aangeboden in de vorm van een aantal vragenlijsten, werkformulieren en controlestandaarden in Microsoft Excel en Word.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/pack-peke/
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DATA-ANALYSE
Achtergrond

De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren zetten de traditionele accountantswerkzaamheden op zijn kop. Technologie biedt evenwel ook kansen voor accountants.

Inhoud

In deze publicatie komen, na een literatuuroverzicht, twee praktijkstudies aan bod die illustratief
zijn voor klanten in het mkb (een controleopdracht en een samenstellingsopdracht).

Conclusie

Uit beide studies blijkt dat data-analyse in grote mate bijdraagt aan het diepgaande begrip van
de onderneming en haar activiteiten, processen en systemen. Met data-analyse kan de accountant tot een scherpere afbakening komen van verdere geplande werkzaamheden, maar ook tot
eventuele aanbevelingen aan de klant. Voor de onderzochte controleopdracht blijkt daarnaast
dat de data-analyse leidt tot beantwoording van specifieke controlevragen. Daarmee kan data-analyse worden verankerd in de werkzaamheden van de controle en biedt het de mogelijkheid
tot het weglaten van controleprocedures die minder effectief zijn.
Er is geen minimumgrootte van de klant voor de toepassing van data-analyse, maar in bepaalde
gevallen wegen (door de te verwachten beperkte toegevoegde waarde) de baten niet op tegen de
kosten. In dat geval zal de accountant volstaan met een analyse van data in gestandaardiseerde
formats en voorgeprogrammeerde controles. Accountants die met data-analyse willen beginnen,
wordt aangeraden dit stapsgewijs in te voeren en de benodigde vaardigheden aan te leren of
anderen te betrekken die deze vaardigheden al hebben of willen ontwikkelen. Eventuele efficiencyvoordelen zijn over het algemeen pas te behalen bij het herhalen van de analyses in een opvolgend jaar bij dezelfde klant of het dupliceren van de nieuwe aanpak bij vergelijkbare klanten.

Handvatten voor de mkb-accountant

Naast het onderzoeksrapport is ook een overzichtelijke brochure opgenomen, als een praktische
hulp voor die mkb-accountants die met data-analyse willen beginnen.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/data-analyse/
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MKB-ACCOUNTANT EN ASSURANCE
M.B.T. NIET-FINANCIËLE INFORMATIE
Achtergrond

Niet-ﬁnanciële informatie wordt steeds belangrijker in de besluitvorming binnen en buiten de onderneming. Belanghebbenden zoals consumenten,
afnemers, werknemers en kredietverstrekkers verwachten van de onderneming een duidelijke visie en koers. Het gaat niet meer alleen om ﬁnanciële
resultaten, maar ook om informatie over de waarde die de onderneming voor
zijn belanghebbenden kan creëren.

MKB-ACCO

UNTANT

Assurance-op
drachten
met betrekki
ng tot
niet-ﬁnanc
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voorzijde

December

2019

Inhoud

Dit onderzoek is een vervolg op ‘Assurance in het mkb’ en hangt nauw samen met ‘Integrated
reporting’.
In het onderzoeksrapport wordt in detail beschreven welke 10 stappen de mkb-accountant dient
te doorlopen, en hoe hij dat dient te doen, om assurance bij niet-financiële informatie te kunnen
verschaffen. Door deze stappen te doorlopen biedt de mkb-accountant niet alleen een belangrijke meerwaarde aan cliënten die met deze financiële informatie naar buiten willen treden, maar
bereidt hij zich daarmee ook voor op een toekomst waarin dit type dienstverlening naar verwachting steeds belangrijker zal worden.

Conclusie

De mkb-accountant kan door middel van een assurance-opdracht de geloofwaardigheid van
niet-financiële informatie verhogen. Daarnaast kan hij, in het kader van zijn natuurlijke adviesfunctie, de ondernemer bijvoorbeeld wijzen op zaken die hij signaleert waardoor het verslaggevingsproces verbeterd kan worden. Ook op deze wijze draagt de mkb-accountant bij aan de
kwaliteit van de informatie.

Handvatten voor de mkb-accountant

De afzonderlijke brochure geeft aan welke vragen de mkb-accountant aan zijn cliënt zou kunnen
stellen, wat de voordelen zijn van assurance, en hoe hij aan de slag kan gaan.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/mkb-accountant-en-assurance-m.b.t.-niet-financiele-informatie-november-2019/
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KNELPUNTEN IN DE WERKKOSTENREGELING
Achtergrond

De werkkostenregeling is in 2011 ingevoerd en moest de systematiek van het tot die tijd geldende
regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen teneinde een administratieve lastenverlichting voor werkgevers en een vermindering van uitvoeringskosten voor de Belastingdienst
te realiseren. Er gold een overgangsregime van 4 jaren, waardoor de werkkostenregeling met
ingang van 1 januari 2015 verplicht werd voor alle werkgevers.

Inhoud

De knelpunten in de werkkostenregeling zijn door NEMACC voor het eerst gerapporteerd in april
2014. Een tweede rapport bevat een vervolgrapportage, waarin de hoofdlijnen van de (in 2015
aangepaste) regeling wordt weergegeven en een samenvatting worden gegeven van de door het
ministerie van Financiën gehouden evaluatie. Ook wordt ingegaan op de ervaren knelpunten.

Conclusie

Zowel werkgevers, intermediairs als de Belastingdienst ervaren de werkkostenregeling over het
algemeen niet als een verlichting van administratieve lasten. Er zijn diverse knelpunten:
•
te veel onduidelijkheid en complexiteit;
•
te veel administratie, administratief ingewikkeld;
•
het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen;
•
afbakening van het werkplekcriterium en onderscheid fiscale behandeling voorzieningen wel
respectievelijk niet op de werkplek;
•
invulling en reikwijdte van het gebruikelijkheidscriterium.

Handvatten voor de mkb-accountant

Enkele gouden regels bij de advisering door de mkb-accountant zijn:
•
keep it simple; veel werkgevers creëren zelf al dan niet ongemerkt nodeloos ingewikkelde
arbeidsvoorwaarden. Bedenk telkens vóórdat een arbeidsvoorwaarde wordt gewijzigd (of
ingevoerd) waarom je dat doet en op welke wijze dat administratief en fiscaaltechnisch moet
worden verwerkt;
•
zorg voor een duidelijke en zo volledig mogelijk inventarisatie van de toegepaste personeelsvoorzieningen en een “stroomschema” van de fiscale uitwerking van elk van de betreffende
personeelsvoorzieningen;
•
monitor op regelmatige basis of de weerslag van de werkelijkheid in de financiële en salarisadministratie in overeenstemming is met hetgeen is geprognotiseerd.

Zie verder: https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-mkb/nemacc/publicaties/
knelpunten-in-de-werkkostenregeling-april2014-en-mei2018.pdf
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INTEGRATED REPORTING
Achtergrond

Integrated thinking en integrated reporting gaan over het denken en
rapporteren inzake meer dan uitsluitend financiële aangelegenheden.
Daarbij wordt een koppeling gelegd tussen enerzijds de strategie, de
governance en de financiële prestaties van een bedrijf en anderzijds de
sociale, duurzame en economische context waarin dat bedrijf opereert.

In 7 stappen
naar
geïntegree
rd rapporte
ren

Naar een toek
omstbestend
ig mkb

-bedrijf

Inhoud

NEMACC heeft onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen voor mkb-ondernemers om actief met
integrated thinking en integrated reporting aan de slag te gaan.

Conclusie

Bij geïntegreerde verslaggeving gaat het niet alleen om de financiële rapportage van een bedrijf.
De nadruk wordt vooral gelegd op de samenhang tussen de bedrijfsstrategie, het bedrijfsmodel,
de omgeving, de risico's en kansen en de financiële en niet financiële prestaties van een bedrijf,
waarbij de blik gericht is op de toekomst. Ook de mkb-accountant kan in dit traject een belangrijke (advies)rol vervullen.

Handvatten voor de mkb-accountant

Met behulp van het door NEMACC ontwikkelde stappenplan kan de mkb-accountant zijn klant op
weg helpen met geïntegreerde verslaggeving. Hiervoor zijn twee afzonderlijke brochures opgenomen, één voor de mkb-accountant en één voor de ondernemer.
De stappen uit het stappenplan zijn ook uitgewerkt in 7 online modules. De accountant kan deze
modules samen met zijn klant doornemen. De modules zijn zelfstandig te gebruiken. Afhankelijk
van de situatie van de klant kan ervoor worden gekozen om een, meerdere of alle modules met
hem door te nemen.
Zie ook het project ‘Mkb-accountant en assurance m.b.t. niet-financiële informatie’.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/integrated-reporting/
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WAARDESTUWERS IN HET MKB
Achtergrond

Het is niet altijd duidelijk op grond van welke factoren het ene bedrijf meer waard is dan het
andere (in een vergelijkbare situatie verkerende) bedrijf. Zou de accountant weten welke factoren
in een bepaalde sector van grote invloed zijn op die waarde, dan zou hij daar in zijn rapportage en
advisering aan zijn cliënt rekening mee kunnen houden.

Inhoud

Dit project heeft geresulteerd in drie rapporten.
Om meer inzicht te krijgen in de waardestuwers voor het mkb, is begonnen met een literatuurstudie. Daarvan is in het eerste rapport verslag gedaan.
Na afronding van de literatuurstudie is in het tweede rapport een beperkt aantal praktijkcasussen geanalyseerd. Deze casussen hadden betrekking op een aantal mkb-ondernemingen uit
verschillende branches.
In het derde rapport is een toespitsing gemaakt op mkb-modebedrijven. Door 208 ondernemers
in de mode-retail zijn vragenlijsten ingevuld waarmee het onderzoek is uitgevoerd.

Conclusie

Uit de literatuurstudie bleek dat er in Nederland weinig onderzoek naar deze waardestuwers is
gedaan. En uit dat beperkte onderzoek kwamen met name aan financiële cijfers ontleende (en
daarmee indirecte) waardestuwers naar voren.
Uit de praktijkcasussen komen indicatoren naar voren die de impact van de waardestuwers
enigszins kunnen kwantificeren.
Uit het onderzoek bij mkb-modebedrijven blijkt dat zowel (a) stress bij de ondernemer als (b)
ondernemersgerichtheid waardestuwers zijn die de omzet beïnvloeden voor bedrijven in de
mode-retail. Meer stress bij de ondernemer heeft een negatieve invloed op de omzet. Een hogere
ondernemersgerichtheid, bestaande uit (1) innovativiteit, (2) pro-activiteit en (3) risicogerichtheid,
heeft juist een positieve invloed op de omzet.

Handvatten voor de mkb-accountant

Vooral de resultaten in het tweede en derde rapport kunnen accountants gebruiken bij advisering
omtrent de waarde van een onderneming.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/waardestuwers-in-het-mkb/
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RISICOMANAGEMENT VOOR HET MKB
Achtergrond

Een mkb-ondernemer wil graag zijn ondernemingsdoelen realiseren. Op weg naar die doelen
komt hij echter allerlei situaties ('bedreigingen') tegen die een risico kunnen inhouden dat hij zijn
doelen uiteindelijk niet (of slechts ten dele) realiseert.

Inhoud

NEMACC heeft een methode ontwikkeld voor het beheersen van die risico’s (‘risicomanagement’).
De risicomanagementmethode bestaat uit vijf componenten:
1. risicobeheersing, waarbij doelstellingen en risicoanalyse aan de orde komen;
2. beheersingsmaatregelen, waarbij de maatregelen worden besproken om met risico’s om te
gaan;
3. informatie en communicatie, waarbij de factor ‘informatie’ binnen risicomanagement wordt
belicht;
4. bewaking, waarbij de effectiviteit van de eerdere maatregelen wordt geëvalueerd;
5. beheersingskader, waarbij het bredere kader van de organisatie wordt besproken.

Conclusie

De door NEMACC ontwikkelde methode maakt risicomanagement bespreekbaar. Daardoor wordt
de mkb-ondernemer zich zowel bewust van de risico’s die hij loopt als van de kansen die hij kan
benutten.

Handvatten voor de mkb-accountant

De methode bestaat uit een handleiding en een werkschrift.
De handleiding is zo geschreven dat de mkb-accountant het gesprek goed kan voorbereiden,
de risico-dialoog geordend kan laten verlopen en op basis van het gesprek aantekeningen kan
maken.
Het werkschrift faciliteert het gesprek met de ondernemer en geeft een basis voor het deugdelijk
vastleggen van de bevindingen ten behoeve van het gemeenschappelijke beeld over de effectiviteit van risicomanagement van de mkb-accountant en de mkb-ondernemer.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/risicomanagement-voor-het-mkb/
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GOED BESTUUR EN TOEZICHT IN HET MKB
Achtergrond

Februari 2018

Een van de terreinen waarop de mkb-accountant voor zijn cliënt van toegevoegde waarde zou kunnen zijn, is het terrein van de (financiële) aansturing, organisatie en verantwoording van mkb-organisaties. Voor de mkb-accountant is
dit nog een relatief nieuw gebied. En er is nog maar weinig onderzoek gedaan
naar de governance in het mkb en de mogelijke rol van accountants binnen de
mkb-governancestructuur.

Goed mkbbestuur
en accounta
nt
een waardev :
olle
combinatie

Inhoud

NEMACC heeft onderzocht wat governance in het mkb nu precies inhoudt,
welke governancevraagstukken voor het mkb relevant zijn en welke rol de accountant hierin kan
spelen.
In het rapport wordt verslag gedaan van een theoretische verkenning van Goed Bestuur en Toezicht in het (Nederlandse) mkb en de rol van de accountant daarbij.
Goed mkb-bestuur gaat over het beheersen en (be)sturen van de mkb-onderneming, het afleggen van verantwoording en het organiseren van feedback. Dat zijn de vier processen die een rol
spelen bij Goed mkb-bestuur. Met acht praktische bouwstenen kan de mkb-ondernemer vormgeven aan deze vier processen. De processen en bouwstenen vormen samen het zogenaamde
‘Diamond-model’.

Conclusie

Goed mkb-bestuur leidt tot groei en een betere toegang tot financiering. De mkb-accountant kan
daarbij een belangrijke adviesrol vervullen. Het Diamond-model helpt de mkb-accountant bij het
ondersteunen en adviseren van de cliënt in de samenstel- en controlepraktijk.

Handvatten voor de mkb-accountant

In een afzonderlijke brochure wordt het Diamond-model op overzichtelijke wijze gepresenteerd.
Daarbij wordt de mkb-accountant een handvat gegeven om met de informatie in de rapportage
en de brochure aan de slag te gaan en toegevoegde waarde te leveren inzake governance-adviezen in het mkb.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/goed-bestuur-en-toezicht-in-het-mkb/
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PSYCHOLOGISCHE VALKUILEN
Achtergrond

Veel mkb-ondernemers vragen de mkb-accountant om advies bij belangrijke beslissingen. Daarbij
is van belang dat de mkb-accountant rekening houdt met het bestaan van psychologische valkuilen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in complexe en onzekere situaties de rationele besluitvorming bij ondernemers gaat haperen.

Inhoud

In dit NEMACC-onderzoek worden de 12 meest voorkomende psychologische valkuilen voor
mkb-ondernemers behandeld en geïllustreerd met voorbeelden.
De 12 psychologische valkuilen zijn afzonderlijk onderzocht voor 5 situaties die accountants tegenkomen in hun adviespraktijk:
1. Strategie-beslissingen: de accountant voorziet de mkb-ondernemer van advies en ondersteunt bij strategische beslissingen, zoals het vormgeven van de bedrijfsstrategie en de
uitvoering daarvan in de praktijk.
2. Naleven van wet- en regelgeving: de accountant ondersteunt en adviseert de mkb-ondernemer op het gebied van de naleving van wet- en regelgeving
3. Human Resource beslissingen: de accountant ondersteunt en adviseert de mkb-ondernemer
bij beslissingen op het gebied van HR-zaken en arbeid.
4. Beslissingen over Informatie Technologie: de accountant ondersteunt en adviseert de mkbondernemer bij beslissingen over de aanschaf en het implementeren van informatiesystemen.
5. Opvolgingsplanning: de accountant ondersteunt en adviseert de mkb-ondernemer met betrekking tot de opvolging van het management en de toekomst van het bedrijf.

Conclusie

Waar het lukt om de kleine beslissingen in de dagelijkse bedrijfsvoering te baseren op rationele
analyses, lukt dat veel moeilijker bij de grote beslissingen. Berekeningen verdwijnen naar de achtergrond. Percepties en ervaringsregels geven de doorslag.
Naast voordelen brengt dit ook nadelen: het gevaar van het volhardingseffect en andere psychologische valkuilen, die het risicogedrag van de mkb-ondernemer onbewust kunnen beïnvloeden.

Handvatten voor de mkb-accountant

In een afzonderlijke samenvatting van het rapport wordt (in de vorm van een tabel) een overzicht
gegeven van de relaties tussen valkuilen en beslissingen. Dit is een hulpmiddel voor de mkb-accountant om actie te ondernemen als de klant in een psychologische valkuil terecht dreigt te
komen.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/psychologische-valkuilen/
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FINANCIERING IN HET MKB EN DE ROL VAN DE
MKB-ACCOUNTANT
Achtergrond

Veel mkb-ondernemers in Nederland hebben moeite om een financiering te krijgen. Dit geldt
vooral voor ondernemers in het zogenaamde microbedrijf.

Inhoud

Dit onderzoek kijkt naar de rol van de mkb-accountant bij het oplossen van financieringsvraagstukken in het mkb. In het rapport wordt ingegaan op de kennis en kunde van de mkb-accountant op het gebied van financieringsvraagstukken en op de competenties en de factoren die de
mkb-accountant belemmeren dan wel stimuleren bij het adviseren daarover.

Conclusie

Naast het feit dat mkb-ondernemers vaak geen zekerheden kunnen bieden, is een gebrekkige
kwaliteit van de aangeleverde informatie een belangrijke oorzaak voor het afwijzen van een financieringsaanvraag door een financier.
Daarnaast is er sinds de kredietcrisis sprake van een forse groei van het aantal nieuwe financieringsvormen en daarmee gepaard gaand het aantal financieringspartijen. Veel mkb‑ondernemers
zien door de bomen het bos niet meer en hetzelfde geldt in veel gevallen ook voor de mkb-accountant.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat:
•
de mkb-accountant tekortschiet in diepgang en analyse van aangeleverde informatie;
•
de mkb-accountant zich niet ‘senang’ voelt om financieringsdeskundige te worden;
•
de mkb-ondernemer behoefte heeft aan ondersteuning bij financieringsvraagstukken;
•
educatie een positieve bijdrage kan leveren aan het kennisniveau van de mkb-accountant op
het gebied van financieringsvraagstukken.

Handvatten voor de mkb-accountant

De mkb-accountant wordt opgeroepen om meer en beter te gaan samenwerken met interne- en
externe financieringsdeskundigen. Zo wordt een goede begeleiding van de ondernemer met een
financieringsvraagstuk geborgd. Meer aandacht voor de kenniscomponent en het tijdig doorverwijzen past ook bij de mkb-accountant die in zijn rol als financiële huisarts of trusted advisor de
ondernemer bij wil staan bij vraagstukken waarbij de financiële component een rol speelt.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
onderzoek-financiering-mkb/
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DE ADVISERENDE MKB-ACCOUNTANT, EEN VOORSTEL VOOR
KWALITEITSRICHTLIJNEN
Achtergrond

De werkzaamheden van de mkb-accountant verschuiven naar advisering. Voor
adviesdienstverlening bestaan echter nog geen specifieke kwaliteitsrichtlijnen.
Om de kwaliteit van accountants in het maatschappelijk verkeer te kunnen
blijven garanderen, bestaat echter wel behoefte aan richtlijnen voor deze
werkzaamheden.

Inhoud

De advisere
nde
mkb-accoun
tant

Handvatten
voor de

praktijk

Mei 2019

Het door NEMACC verrichte onderzoek leidt tot handvatten voor de drie
onderscheiden soorten adviesopdracht: de natuurlijke advisering, de standaard adviezen en
de specifieke adviesopdrachten. Uiteraard dienen deze handvatten te worden gehanteerd binnen
het kader van de algemene kwaliteitsrichtlijnen die voor accountants gelden (zoals de VGBA,
NOCLAR en de NV COS).
In het rapport wordt onder meer aandacht besteed aan:
•
de kenmerken van een adviesopdracht in vergelijking met een samenstellingsopdracht;
•
de acceptatie van een opdracht;
•
de inschakeling van andere deskundigen;
•
een effectieve evaluatie van een opdracht;
•
competenties van een adviseur;
•
eisen aan de organisatie;
•
voorbeelden van toepassing van de handvatten voor adviesopdrachten.

Conclusie

De kwaliteitsrichtlijnen zijn niet bedoeld als (nieuwe) regelgeving, maar zijn hulpmiddelen voor de
mkb-accountant om te komen tot geborgde kwaliteit.

Handvatten voor de mkb-accountant

Een afzonderlijk document ‘Handvatten voor de praktijk’ vat het rapport op hoofdlijnen samen en
geeft een helder overzicht van de kwaliteitsrichtlijnen bij de drie verschillende typen adviesopdrachten, met een overzicht van adequate werkzaamheden en documentatie.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/adviserende-mkb-accountant/
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OP WEG NAAR CONTINUOUS REPORTING
Achtergrond

Continuous reporting kan worden omschreven als “het op frequente basis –maar in ieder geval
korter dan een boekjaar- rapporteren van financiële en niet-financiële informatie met als doel de
ondernemingsleiding te ondersteunen in het besturen van de onderneming”.
Continuous reporting verschilt op twee punten van tussentijdse cijfers. Op de eerste plaats wordt
bij continuous reporting frequenter gerapporteerd. Het tweede verschil betreft de inhoud van de
rapportage. Bij continuous reporting gaat het om informatie over gebeurtenissen die bepalend
zijn voor de koers en waarde van een organisatie. Niet alleen financiële informatie, maar ook
niet-financiële informatie dus.

Inhoud

In dit rapport wordt verslag gedaan van een exploratief onderzoek naar de praktische implicaties
van continuous reporting voor de mkb-accountant.
Daarbij wordt ingegaan op de voor- en nadelen van continuous reporting, de aan continuous
reporting te stellen eisen, de werkzaamheden die de accountant dient uit te voeren, en welke
advisering de accountant hierbij kan realiseren.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat continuous reporting vele kansen biedt voor zowel de ondernemer
als voor de accountant. Wel is het zaak dat de accountant zich verdiept in zaken als datakwaliteit,
strategie en processen van de onderneming en de digitale ontwikkelingen. Doet hij dat, dan is
continuous reporting een uitgelezen kans.

Handvatten voor de mkb-accountant

Het rapport bevat een viertal aanbevelingen die te maken hebben met de toekomstige ontwikkelingen van het tussentijds rapporteren:
•
de mkb-accountant zal zijn focus verleggen van de output naar het proces wat daaraan
voorafgaat;
•
de mkb-accountant zou meer aandacht moet hebben voor de rol van tussentijdse rapportages als stuurinformatie, naast verantwoordingsinformatie;
•
de mkb-accountant kan waarde toevoegen richting de klant door de tussentijdse rapportages af te stemmen op de strategie van de klant (maatwerk);
•
de mkb-accountant zou zich moeten afvragen in hoeverre de huidige samenstellingsopdracht of rapportage van de accountant nog passend is en of de rol en de waarde die de
accountant toevoegt op een andere wijze tot uitdrukking kan worden gebracht.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/op-weg-naar-continous-reporting/
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SOFT CONTROLS VOOR DE MKB-ACCOUNTANT
SOFT CONT

Achtergrond

Advieskans

ROLS

voor de mk

b-account

ant

Problemen met het in control zijn op de houding en het gedrag staan
het goed functioneren en presteren van MKB-ondernemingen in de
weg. Uitsluitend harde controls, zoals procedures, regels en richtlijnen,
geven niet het beoogde resultaat. Om de gewenste cultuur te creëren
zijn aanvullend ‘soft controls’ nodig: (beheersings)maatregelen die
ingrijpen op c.q. appelleren aan het persoonlijk functioneren van medewerkers. Het gaat
om maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld motivatie, betrokkenheid, loyaliteit, ethisch
handelen en integriteit, zelfsturend handelen en normen en waarden. Voorbeelden van soft
controls zijn voorbeeldgedrag, ruimte om incidenten te melden en het creëren van verantwoordelijkheidsbesef.

Inhoud

In de literatuur is gezocht naar voor de mkb-accountant waarneembare signalen die duiden op
problemen met het in soft control zijn en naar geschikte modellen voor de mkb-accountant om
ondernemingen oplossingen aan te bieden om de werking van soft controls in ondernemingen te
verbeteren.
Op basis van deze opzet is een overzicht ontwikkeld van signalen die erop kunnen duiden dat de
onderneming mogelijk niet in soft control is. Ook is een Quick Scan ontwikkeld die de accountant
in staat stelt om via enkele vragen aan de mkb-ondernemer de behoefte aan en wenselijkheid
van nader onderzoek naar de werking van soft controls in die onderneming na te gaan.

Conclusie

Mkb-accountants hebben veel kennis van hun klant, hebben veelal een vertrouwensband met de
organisatie en kunnen objectief adviseren over het gebruik van soft controls.

Handvatten voor de mkb-accountant

Op basis van het onderzoek zijn producten voor de mkb-accountant ontwikkeld: een toelichting
en werkstappen met betrekking tot signalering voor de mkb-accountant in zijn adviesrol; toegankelijke instrumenten (Quick Scan en Soft Control Scan) die de accountant in staat stellen om soft
controls bij mkb-ondernemingen te meten; en een toolbox met daarin praktische oplossingen op
themakaarten die de mkb-accountant kan aandragen om het in soft control zijn van de mkb-praktijk te vergroten.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/soft-controls-voor-de-mkb-accountant/
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DRUK VAN DE REGELGEVING
Achtergrond

In april 2011 heeft het Adviescollege voor Beroepsreglementering een enquête gehouden met vragen over de knelpunten in de regelgeving voor accountants. Naar aanleiding van de uitkomsten
van die enquête heeft NEMACC, in nauwe samenwerking met de NBA en het Adviescollege, in het
najaar van 2012 een enquête gehouden onder de leden van de NBA.

Inhoud

Deze rapportage betreft geen beleidsonderzoek, maar beoogt de mening van de respondenten in
kaart te brengen.
In deze vervolgenquête is aan openbaar accountants gevraagd op welke wijze de NBA in één set
regelgeving recht kan doen aan zowel de OOB-praktijk als de mkb-praktijk. Tevens is gevraagd of
er behoefte is aan (vrijwillig) toepasbare hulpmiddelen die de leden kunnen ondersteunen bij hun
werkzaamheden.
Voorts heeft NEMACC in de enquête de focus gelegd op de mkb-accountant. Dit komt tot uiting
door onderzoeksvragen met betrekking tot, onder andere, de toereikendheid van de regelgeving
omtrent de NV COS 4410 en de vraag of een toespitsing van bepaalde regels op de specifieke situatie van een mkb-accountant is gewenst.

Conclusie

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de regels voor het kantoor (voor het
kwaliteitssysteem) belastender worden gevonden dan die voor het uitvoeren van de opdracht.
Accountants bij kleinere organisaties voelen dat meer dan accountants bij grotere organisaties.
Bovendien hebben met name accountants van kleinere organisaties behoefte aan (meer) duiding
van de regelgeving.

Handvatten voor de mkb-accountant

Dit onderzoek was vooral inventariserend en bevat geen concrete handvatten voor de mkbaccountant. Wel is duidelijk geworden dat de individuele mkb-accountant bij het ervaren van de
druk van de regelgeving niet alleen staat.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/druk-van-de-regelgeving/
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IMAGO VAN DE ACCOUNTANT
Achtergrond

Achtergrond van dit onderzoek is de vraag wat de mogelijke toegevoegde waarde van de (mkb-)
accountant is, mede in vergelijking met andere financiële dienstverleners.

Inhoud

Dit rapport bevat de uitkomsten van een literatuurstudie uitgevoerd naar het imago van de
accountant. Daarbij is vooral gekeken naar publicaties die jonger zijn dan vijf jaar.

Conclusie

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de accountant een welbekend imago heeft, met
steekwoorden als deskundig, betrouwbaar, saai en duur. De negatieve connotatie van saai kan
het maatschappelijk aanzien van de accountant schaden, maar kan ook tegenwicht bieden aan de
trend waarin ‘cooking the books’ geassocieerd wordt met de accountant. Onderzoeken duiden op
een trend waarin het imago enigszins verslechtert – mede door ‘affaires’-, maar het imago is vooralsnog nog steeds goed te noemen. In meerdere onderzoeken komt ook het steekwoord ‘duur’
terug. Of dit een daadwerkelijk nadelig punt is ten opzichte van administratiekantoren is niet
eenduidig. Toenemende kosten voor door de beroepsgroep opgelegde kwaliteitsborging zouden
dit punt kunnen versterken.
Ten opzichte van administratiekantoren en andere financiële dienstverleners onderscheidt de
accountant zich door toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening alsmede door deskundigheid en een breed aanbod van diensten, waaronder met name ook de fiscaliteit. De deskundigheid richt zich mede op het bedrijfseconomisch kunnen adviseren op basis van de jaarrekening, al wordt ook gesteld dat daar verbetering nodig is. Persoonlijk contact is voor cliënten ook
belangrijk, maar dat is niet iets waarin de accountant zich structureel kan onderscheiden van
administratiekantoren. Gemiddeld lijkt de accountant daar goed op te scoren. Tussen kleine en
grote kantoren lijkt een uitruil te bestaan tussen persoonlijk contact (waarin de kleine kantoren
een betere reputatie hebben) en kwaliteit van het werk (waarin de reputatie van de grote kantoren beter is). Aan de ‘onderkant’ (zeer kleine ondernemingen) lijkt er grosso modo geen wereld
van verschil te zijn in het onderscheid tussen accountants en andere financiële dienstverleners.

Handvatten voor de mkb-accountant

Uit het literatuuronderzoek kan onder andere worden afgeleid dat de deskundigheid van een
mkb-accountant een belangrijke onderscheidende factor is.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/imago-van-de-accountant/
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REPUTATIEONDERZOEK MKB-ACCOUNTANTS
Achtergrond

Samenhangend met het eerdere literatuuronderzoek naar het imago van de accountant, heeft
NEMACC onderzoek gedaan naar de reputatie van mkb-accountants. Het onderzoek bestond uit
twee onderdelen: een verder literatuuronderzoek, specifiek gericht op de reputatie van mkb-accountants, en gesprekken met twee focusgroepen.

Inhoud

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat onderzoekers niet altijd een onderscheid maken tussen
mkb-accountants en accountants in het algemeen. In diverse literatuuronderzoeken komt wel de
mening van ondernemers aan de orde, maar vaak is niet duidelijk of zij mkb-ondernemers zijn.
Het literatuuronderzoek toont aan dat mkb-ondernemers het persoonlijke contact met hun (mkb) accountant waarderen. Ondernemers zijn in het algemeen positief over de professionaliteit van
accountants en de wijze waarop zij de vertrouwelijkheid van informatie respecteren. Toch geven
zij aan accountants maar een mager zesje.
In de focusgroepen kwamen mkb-ondernemers aan het woord die gebruik maken van de diensten van een (mkb-)accountant. Zij verwachten van hun accountant dat hij hun markt kent en hen
ongevraagd adviseert. Hoe hoger het ervarings- en opleidingsniveau van de mkb-ondernemer,
hoe meer hij ook van zijn (mkb-)accountant verwacht. Mkb-ondernemers hebben een zeer positief
beeld van hun eigen accountant. Over de accountants werkzaam bij grote kantoren hebben zij een
aanzienlijk negatiever beeld.

Conclusie

Een opvallende conclusie is dat mkb-ondernemers prijs als geen enkel probleem zien bij het inhuren van een accountant, als deze maar toegevoegde waarde levert in met name de advisering.

Handvatten voor de mkb-accountant

Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat het voor een mkb-accountant van primair belang is
toegevoegde waarde te leveren.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/reputatieonderzoek/
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WAARNEMINGSOVEREENKOMST
Achtergrond

Accountants zijn op grond van hun beroepsregels verplicht een waarnemingsovereenkomst te
sluiten. Dit om zo de continuïteit van de dienstverlening aan de klant veilig te stellen in geval van
een calamiteit. Maar als die calamiteit zich voordoet, wat treft de waarnemer dan aan en hoe kan
hij zo goed mogelijk op zijn situatie worden voorbereid?

Inhoud

Op basis van een aantal gesprekken met accountants die hebben waargenomen (of die in veel
situaties als waarnemer zijn aangewezen) is een aantal praktische tips in kaart gebracht waarmee
de accountant, maar ook de waarnemer, zijn voordeel kan doen.
Het verslag daarvan is opgenomen in een artikel in het vakblad Accountant.

Conclusie

Met een waarnemingsovereenkomst kan, zo heeft het onderzoek uitgewezen, op verschillende manieren worden omgegaan. De overeenkomst kan op de spreekwoordelijke plank worden
gelegd, maar dan verwordt zij tot een ‘papieren tijger’ met nauwelijks toegevoegde waarde. Een
alternatief is om actief met de waarneming aan de slag te gaan en de waarnemer te betrekken
bij de bedrijfsvoering. Accountants die op deze wijze handelen, geven aan een duidelijke meerwaarde aan de waarneming te ontlenen. Zij vinden in hun waarnemer een gesprekspartner en een
klankbord. Zij zien in hun waarnemer een mogelijkheid om hun kwaliteit (nog) verder te verbeteren en zich daarmee te onderscheiden van andere financieel administratieve dienstverleners.

Handvatten voor de mkb-accountant

De belangrijkste tip is: doe niet alleen een beroep op de waarnemer als de nood het hoogst is. Ga
regelmatig (maar minimaal eens per jaar) met hem om tafel zitten. Spreek uw kantoororganisatie
met hem door, laat hem de kwaliteit van uw dossiers beoordelen. Gebruik hem als klankbord, als
co-piloot.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/waarnemingsovereenkomst/
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ICT-TRENDS, BEDREIGINGEN EN KANSEN
Achtergrond

De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel. De vraag is of de (mkb)accountant
door de bomen het bos nog wel ziet.

Inhoud

Het onderzoek naar ICT-trends brengt de belangrijkste ontwikkelingen op
ICT-gebied in kaart en vertaalt deze naar de (mogelijke) gevolgen voor de
mkb-accountant. Met behulp van de in het onderzoeksrapport opgenomen
vragen wordt de dialoog over de toekomstige impact van ICT op het
vakgebied van de mkb-accountant op gang gebracht.
Een eerste rapport is gepubliceerd in oktober 2014 en is voorgelegd aan NBA-leden met het verzoek om commentaar. In maart 2015 is het definitieve rapport verschenen, rekening houdend met
de ontvangen reacties.

Conclusie

Er zijn anno 2015 diverse ontwikkelingen in hard- en software (cloud computing, apps, bring your
own device, mobiele apparaten, Voice Over IP, datadigitaliserng, zoekmachineoptimalisatie) en
ontwikkelingen in toepassing en gebruik (mobiel betalen, mobiel werken, ketendigitalisering, big
data, data-analytics, webstrategie). De nieuwe technologie biedt kansen en bedreigingen. Het is
aan de mkb-accountant om te bepalen hoe ICT wordt toegepast.

Handvatten voor de mkb-accountant

Het rapport werkt drie business modellen uit: het strategisch uitnutten van data als goudmijn,
social media als herstel van het klantcontact, en automatisch benchmarken met SBR. Dit overzicht in ICT-trends kan dienen als een handvat voor de werkzaamheden van de mkb-accountant.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/ict-trends-bedreigingen-en-kansen/
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BUSINESSMODEL VAN HET MKB-ACCOUNTANTSKANTOOR
Achtergrond

De markt voor het mkb-accountantskantoor is aan het veranderen. De vraag is hoe accountants,
als ondernemer, daarop inspelen.

Inhoud

In een businessmodel komen verschillende keuzes van een onderneming samen.
Veel bedrijven zijn voortdurend bezig hun businessmodel te verbeteren en te laten groeien.
Zolang het daarbij gaat om 'meer van hetzelfde' wordt in de wetenschap gesproken van 'businessmodel-replicatie'. Daartegenover staat businessmodel-vernieuwing. Bedrijven die hun businessmodel vernieuwen, komen met een geheel nieuw aanbod of organiseren zich geheel anders dan
gebruikelijk.
Onder ruim tweeduizend vennoten is een vragenlijst verspreid die door ongeveer tweehonderd
van hen is ingevuld. Vijf onderwerpen kwamen daarbij aan bod: (1) de algemene kenmerken van
het kantoor en (2) de kenmerken van het businessmodel in het bijzonder, (3) de druk die wordt
ervaren vanuit de omgeving om het businessmodel te innoveren, (4) de focus ten aanzien van
businessmodel-replicatie en -vernieuwing en de oriëntatie op klanten of een eigen strategische
visie, en (5) de hefbomen die worden ingezet om het businessmodel te veranderen en de zaken
die dat proces versnellen of vertragen. Om de cijfermatige inzichten, die met de vragenlijst werden verkregen, te verrijken zijn ook interviews afgenomen. Dat resulteerde in rijke beschrijvingen
van bijzondere kantoren, welke afzonderlijk zijn opgenomen aan het eind van dit rapport.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kantoren kiezen voor een geleidelijke verandering, waarbij
het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) een grote rol speelt. Zij richten
zich daarbij in feite op het verbeteren van het bestaande businessmodel en niet zozeer op het
vernieuwen of drastisch veranderen van het bestaande businessmodel. Een nieuw businessmodel invoeren is niet eenvoudig en zal doorgaans niet zonder externe begeleiding kunnen worden
gerealiseerd. Het vereist dat de leiding van het accountantskantoor hiervoor open staat.

Handvatten voor de mkb-accountant

Dat businessmodel-vernieuwing tot zeer succesvolle ontwikkelingen kan leiden, blijkt uit de vijf
praktijkvoorbeelden die in het onderzoek uitgebreid in kaart zijn gebracht.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/businessmodel-van-het-mkb-accountantskantoor/
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DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE BEDRIJFSVOERING
VAN MKB-ACCOUNTANTSKANTOREN
Achtergrond

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Het
mkb (en het mkb-accountantskantoor) kan daarbij niet achterblijven. Maar hoe
zet je als mkb-accountantskantoor de eerste stap?

Sociale media

Hoe zet u socia
le media in om
uw
bedrijfsdoelste
llingen te realis
eren?
(juni 2017)

Inhoud

Het NEMACC-onderzoek geeft een schets van de belangrijkste social media en
gaat vervolgens in op de kansen (mogelijkheden) en bedreigingen (voorwaarden) voor het mkb-accountantskantoor bij het gebruik van die social media.
Het rapport schetst een social media strategiemodel met acht stappen, van een nulmeting tot en
met beheer en meten.

Conclusie

Door de voordelen (en wellicht ook de nadelen) van het gebruik van social media in kaart te
brengen kan een strategie worden ontwikkeld waarin bedrijfsdoelstellingen worden bepaald. Een
strategie geeft focus, zorgt voor draagvlak bij het management en draagt bij aan de meetbaarheid van de doelstellingen.
Social media zijn een middel en geen doel. Voordat men begint met de inzet van social media
is het van groot belang dat eerst wordt nagegaan waaraan de inzet van social media moet gaan
bijdragen. Een social media plan stemt men af op het communicatieplan en/of de doelen van het
strategische businessplan van de onderneming. Een strategieplan helpt bij het onderbouwen van
de benodigde investering in tijd, middelen (training, inhuur experts) en inzet uren van bijvoorbeeld medewerkers. Tevens kan hierin worden aangeven wat kritische succesfactoren zijn.

Handvatten voor de mkb-accountant

In een brochure wordt het onderzoeksrapport samengevat. Het rapport en de brochure geven een
visueel overzicht van het social media strategiemodel een aantal praktische aanwijzingen bij het
gebruik van deze communicatiekanalen (social media ‘do’s en dont’s’).

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/de-impact-van-social-media-op-de-bedrijfsvoering-van-mkb-accountantskantoren/
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INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACYBESCHERMING
Achtergrond

Herziene editie

Cybercrime vormt in de huidige tijd een toenemend risico. Ook voor de mkbaccountant kan dit serieuze gevolgen hebben; voor zijn bedrijfsvoering en voor
zijn reputatie als professioneel dienstverlener. De vraag is niet of hij wordt
gehackt, maar wanneer en of zijn organisatie dan in staat is de schade te
beperken.

Nieuwe
privacywetg
eving
in 2018

Wat te doen

Los van het toenemende risico van cybercrime stelt ook de nieuwe Europese
privacywetgeving strengere eisen aan privacybescherming. De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft al aangekondigd dat rekening moet worden
gehouden met strikt toezicht.

als mkb-acc
ountant?

Inhoud

Om mkb-accountants te helpen bij de invoering van deze nieuwe regels heeft NEMACC de gevolgen van deze regelgeving in kaart laten brengen en een stappenplan voor de invoering van deze
privacyregelgeving ontwikkeld.
Het rapport is gepubliceerd in twee delen. Deel 1 bevat een aanpak waarmee de mkb-accountant
kan voldoen aan de verscherpte eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming. Deel 2
bevat achtergrondinformatie en hulpmiddelen.
In deel 1 van het rapport wordt eerst ingegaan op de voor de mkb-accountant relevante bepalingen met betrekking tot informatiebeveiliging en vertrouwelijkheid en op de nieuwe privacywet
(AVG). Daarna komen het hoe en waarom van informatiebeveiliging en de gevolgen van de AVG
voor de mkb-accountant aan de orde. Op basis van het stappenplan worden de belangrijkste
risico’s afgedekt. Ook de ondersteuning die de MKB-accountant zijn klant kan bieden bij het op
niveau brengen van zijn informatiebeveiliging en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op
het terrein van privacybescherming komen aan de orde.

Conclusie

De algemene conclusie is dat een goede informatiebeveiliging nodig is om te kunnen voldoen aan
de eisen van de AVG.

Handvatten voor de mkb-accountant

Het stappenplan ondersteunt de mkb-accountant bij het voldoen aan de privacywetgeving.
Wie de onderzoeksrapporten voor een eerste kennismaking te lijvig vindt, kan in de brochure de
hoofdlijnen tot zich nemen.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/informatiebeveiliging-en-privacybescherming/
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HOE KIJKEN INTERNE EN EXTERNE STAKEHOLDERS AAN TEGEN
DE KWALITEIT VAN EEN MKB-ACCOUNTANTSKANTOOR
Achtergrond

De roep om meer aandacht voor kwaliteit binnen de beroepsgroep richt zich vooral op de controle- en samenstelprocessen. Daarnaast mag de kwaliteit van een organisatie als geheel niet uit het
oog worden verloren. De kwaliteit van de organisatie is relevant omdat dit de omgeving is waarin
kwalitatief hoogstaand accountantswerk moet plaatsvinden.

Inhoud

In dit rapport is een open model toegepast om organisatiekwaliteit in kaart te brengen bij
mkb-accountants. Dit model is gebaseerd op bestaande literatuur en gegevens die met behulp
van een enquête met gesloten en open vragen zijn verzameld bij vennoten, accountants, ondernemers en gebruikers. Het rapport is gericht op zowel de samenstelpraktijk als op de controle- en
adviespraktijk.

Conclusie

Het begrip kwaliteit kent meerdere aspecten. Afhankelijk van de groep personen aan wie je de
vraag stelt, krijg je een ander antwoord.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat accountants en vennoten op een mkb-accountantskantoor met name denken aan de kwaliteit van de output, de beloning en de bedrijfscultuur.
In de ogen van de cliënten (ondernemers), wordt de kwaliteit juist bepaald door de betrouwbaarheid van de dienstverlening en de scope van het advies en de kennis van de accountants.
Voor gebruikers van rapportages van accountants telt de inhoudelijke kwaliteit en de mate waarin
de verstrekte informatie bruikbaar is voor de eigen werkzaamheden.

Handvatten voor de mkb-accountant

Met deze studie krijgen vennoten en andere leidinggevenden van mkb-accountantskantoren
concrete inzichten in de betekenis van kwaliteit van een organisatie in het algemeen en het eigen
kantoor in het bijzonder. Daarvoor worden handvatten uitgereikt om de kwaliteit van het kantoor
- zoals die wordt gezien door verschillende relevante belanghebbenden - continu te verbeteren.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/hoe-kijken-interne-en-externe-stakeholders-aan-tegen-de-kwaliteit-van-een-mkb-accountantskantoor/
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ZO MAAK JE HET VERSCHIL. MKB-ACCOUNTANTS OP ZOEK
NAAR EEN VERNIEUWEND PROFIEL
Achtergrond

De positie van de mkb-accountant staat onder druk. Onder andere door een
toegenomen concurrentie en een voortdurende noodzaak tot het invoeren van
nieuwe geautomatiseerde toepassingen. Hoe houdt een accountant zich dan in
de mkb-markt staande?

Zó ma
je het ak
verschil

Mkb-accoun
tants
naar een vernie op zoek
uwend profie
l

Inhoud

Deze publicatie bestaat uit een werkboek om te komen tot een passend
bedrijfsprofiel.

Dr. Niels van
der Weerdt
Dr. Antoine
tte Rijsenb
ilt

Augustus

2018

De ontwikkeling van een nieuw, onderscheidend profiel is gebaat bij een gestructureerde,
stapsgewijze aanpak en bij creativiteit. Stap 1 is segmenteren: een plek in de markt uitkerven via
analyse van klanten, concurrentie en de eigen competenties. Stap 2 is analyseren: het in kaart
brengen van de behoeften en ergernissen van de klanten. Stap 3 is differentiëren: nagaan bij
welke klantwaarden het verschil kan worden gemaakt. Stap 4 is integreren: het vertalen van het
nieuwe profiel naar activiteiten, middelen, partners, kanalen en verdienmodel. Stap 5 is leren: het
gedisciplineerd testen van het nieuwe profiel in de markt en het zo nodig bijstellen ervan.
Voorbeelden van in dit boek uitgewerkte alternatieve bedrijfsprofielen zijn: specifiek snelgroeiende ondernemingen bedienen, gespecialiseerd zijn in maatschappelijk verantwoord ondernemen,
vooral babyboom-ondernemers bedienen en inspelen op hun specifieke noden en behoeften, en
vanuit de cijfers advies verlenen over organisatie en strategie.

Conclusie

Een zorgvuldig uitgekerfd bedrijfsprofiel biedt beschutting tegen marktkrachten. Waar het om
gaat, is dat het kantoor zich met zijn kennis en aanbod weet te onderscheiden in de markt.

Handvatten voor de mkb-accountant

In het werkboek is een overzichtelijke, gestructureerde, stapsgewijze aanpak opgenomen om te
komen tot een geschikt bedrijfsprofiel.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/zo-maak-je-het-verschil.-mkb-accountants-op-zoek-naar-eenvernieuwend-profiel-augustus-2018/
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GELUK VAN ACCOUNTANTS
Achtergrond

Werkgeluk en algemeen geluk zijn belangrijk doordat ze samenhangen met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties.

Geluk van Ac

countants

Inhoud

NEMACC heeft onderzocht hoe gelukkig accountants zijn. Het rapport start
met de vraag wat geluk is, hoe het gemeten kan worden en wat de belangrijkste determinanten zijn van geluk, met een specifieke focus op werk en geluk.
Hierin wordt ook besproken hoe geluk samenhangt met het presteren van medewerkers
op de werkvloer. Daarna wordt op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek nagegaan hoe het geluk van accountants zich verhoudt tot dat van andere beroepsgroepen, waarbij
verklaringen worden gegeven voor verschillen in geluk.
Vervolgens worden de resultaten weergegeven van een eigen enquête onder accountants om
verder uit te diepen hoe accountants scoren op verschillende werkaspecten en hoe deze samenhangen met geluk. Het rapport sluit af met de belangrijkste thema’s waaraan accountskantoren
zouden kunnen werken, met enkele aanbevelingen die een bijdrage kunnen leveren aan een
groter geluk van accountants.

Conclusie

Uit het onderzoek komt naar voren dat accountants in termen van geluk en levenstevredenheid
met een 7,8 net iets boven het Nederlandse gemiddelde scoren.
Accountants zijn in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking in Nederland meer tevreden
met hun financiële situatie, hebben meer autonomie op het werk en een hoger opleidingsniveau.
Deze aspecten zorgen er gedeeltelijk voor dat accountants bovengemiddeld scoren op geluk en
levenstevredenheid.
Accountants zijn daarentegen minder tevreden met hun reistijd naar het werk, vrije tijd en hebben minder sociale contacten. Deze aspecten drukken het geluk en de levenstevredenheid van
accountants ten opzichte van het gemiddelde van de rest van de beroepsbevolking.

Handvatten voor de mkb-accountant

Om te weten hoe gelukkig iemand zelf is en/of hoe gelukkig degene als werknemer is, is een online zelfevaluatie opgenomen. Daaruit blijkt ook hoe de scores zich verhouden tot de normscore
van de Nederlandse beroepsbevolking en op welke aspecten wellicht bijsturing gewenst is.

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/geluk-van-accountants/
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VERDIENMODELLEN VAN HET MKB-ACCOUNTANTSKANTOOR
Achtergrond

Er wordt al enige jaren in de vakpers geschreven dat het huidige verdienmodel van de accountant
eindig is. Eigenaren van vaak kleinere accountantskantoren werkzaam in het mkb melden dat hun
verdienmodel onder druk staat. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meerdere overheidspublicaties verschenen waarin het mkb wordt opgeroepen om aan de slag te gaan met een transitie van
het business- en verdienmodel.

Inhoud

Dit rapport behandelt de vraag met welk business- en verdienmodel de mkb-accountant het
nieuwe decennium vol vertrouwen tegemoet kan zien. Daartoe is literatuuronderzoek verricht en
zijn rondetafelbijeenkomsten met softwareleveranciers en servicebureaus gehouden. Dit leidde
ertoe dat de focus van het onderzoek zich vooral is gaan richten op het ontwikkelen van een
model waarbij accountants een goed inzicht krijgen in hun kostprijs en het ontwikkelen van een
abonnementenmodel, waarbij ook rekening wordt gehouden met de impact die de toenemende
digitalisering heeft.

Conclusie

De markt voor compliance-dienstverlening is uiterst competitief. Dat houdt in dat de accountant
die zich alleen met deze werkzaamheden bezighoudt continu aandacht moet hebben voor het in
stand houden van het financiële resultaat.
Mkb-accountants zijn voorts niet in voldoende mate bezig met de bedrijfseconomische en
commerciële aspecten van het runnen van een accountantskantoor. Het huidige verdienmodel
van mkb-kantoren is kwetsbaarder voor de gevolgen van verdergaande digitalisering dan vaak
door kantooreigenaren wordt gedacht. Het hanteren van een uurtje-factuurtje-model geeft niet
goed weer welke toegevoegde waarde de mkb-accountant vanuit bedrijfseconomisch perspectief levert. Door zich te verdiepen in andere verdienmodellen vergroot de mkb-accountant zijn
handelingsrepertoire bij het toekomstbestendig houden van zijn kantoor. De verwachtingen die
stakeholder en mkb-accountants hebben over de gewenste ontwikkeling van de dienstverlening
aan ondernemers komen niet overeen.

Handvatten voor de mkb-accountant

Het rapport bevat diverse aanbevelingen en een stappenplan omtrent het eigen verdienmodel.
Een op Excel-gebaseerd kostenmodel is opgenomen als een hulpmiddel bij de analyse van de
effecten van automatisering op een kleiner accountantskantoor (maximaal 20 medewerkers).

Zie verder: https://www.nba.nl/themas/mkb/informatie-voor-mkb-accountants/nemacc/
activiteiten/publicaties/Verdienmodellen-van-het-mkb-accountantskantoor/
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REGISTER
Adviesfunctie
Assurance
AVG
Bedrijfsprofiel
Businessmodel
Cloud computing
Continuous reporting
Controle-opdrachten
Cybercrime
Data-analyse
Financiering
Geluk
Goed bestuur
Governancestructuur
ICT-trends
Imago
Informatiebeveiliging
Integrated reporting
Kantoormanagement
Kwaliteitsrichtlijnen adviesfunctie
Materialiteit
Niet-financiële informatie
Organisatie van het kantoor
Organisatiekwaliteit
Pack PE-KE
Privacybescherming
Psychologische valkuilen
Regeldruk
Reputatie
Risicogericht samenstellen
Risicomanagement
Samenstellingsopdrachten
Social media
Soft controls
Stakeholders
Strategie
Toezicht
Vaktechniek
Vastgoedwaardering
Verdienmodellen
Waardestuwers
Waarnemingsovereeenkomst
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