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Presentatie
• Onderzoek

• MKB cliënt

• Interview Dick en Hans



Onderzoek

Nemacc Raad verzoekt onderzoek te verrichten naar huidige en nieuwe 
assurance diensten, te verlenen door MKB accountants:

- inventarisatie huidige en nieuwe producten;

- behoefte peiling naar assurance producten;

- handvatten t.b.v. assurance verschaffing.

Team: Hans, Antoinette, Rudi en Elly.



Onderzoek
Het gaat niet om historische financiele informatie, maar om:

- niet-financiele presentatie of condities;

- fysieke kenmerken;

- systemen en processen;

- gedrag, waaronder naleving van regelgeving.



Onderzoek
Aanpak:

- literatuuronderzoek: 16 mogelijke diensten;

- denktank kiest 5 meest relevante diensten;

- interviews stakeholders: koepels, kantoren.



Onderzoek
Literatuur:

- duurzaamheidsverslag, integrated report, KPI;

- werking interne beheersing;

- naleving van regelgeving;

- toekomstgerichte informatie;

- compliance m.b.t. IT systemen;

- business reviews  (kwaliteit/effectiviteit);

- betrouwbaarheid XBRL data;

- informatie verschaft via het internet;



Onderzoek
Literatuur (vervolg):

- datalevel assurance;

- continuous auditing;

- compliance met wet- en regelgeving;

- cyber-security;

- inleenverklaring;

- solvabiliteitsverklaring;

- inkomensmededelingen t.b.v. hypotheek;

- gematigde assurance bij de jaarrekening.



Onderzoek  - Denktank
- duurzaamheidsverslagen;

- datalevel assurance;

- continuous auditing;

- compliance met wet- en regelgeving;

- gematigde assurance

Ook nog genoemd: keteninformatie, horizontaal toezicht, 
gedragscode, identiteitsaudit, privacy gegevens, 
vermogensopstellingen.



Onderzoek – Denktank (vervolg)
Kansen:
• bestaansrecht accountant;
• behoefte aan assurance op maat, 

duurzaamheid, continuous 
assurance;

• vertaal producten big 4 naar MKB.

Bedreigingen:
• kwaliteit dataproces cliënt;
• ontbreken deskundigheid 

accountant;
• gebrek aan zicht op toegevoegde 

waarde;
• IT omgeving cliënt;
• IT investeringen accountant;
• dossiervorming en toetsing.



Interviews
Stakeholders:

• zien nog niet veel toepassingen;

• voorzien wordt behoefte o.g.v.: keten-informatie, toepassingen op IT 
gebied, bestuursverslag, invloed wet- en regelgeving.



Interviews
Kantoren:

- 3402 verklaringen;

- integrated report;

- toekomstgerichte informatie;

- keteninformatie;

- keurmerken;

- emissiegegevens;

- effectiviteit/efficiency processen;

- prestatie indicatoren;

- cyber-security;

- betrouwbaarheid hard- en software;

- blockchain toepassingen;

- internet of things;

- artificial intelligence (algoritmen).


