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Geachte eden van het Adviescollege,

Graag maakt Ernst & Young Accountants LLP gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de
‘Voorstellen wijzigingen NV COS en NVKS n.a.v. rapport Tijdelijke commissie NVKS’ en de ‘NBA
handreiking 1140 De NVKS in vraag en antwoord’.

Wij hebben deze brief als volgt ingedeed:
1 Beantwoording van de specifieke vragen.
2 Overige opmerkingen, suggesties en vragen.

1 Beantwoording van de specifieke vragen

I Kunt u zich vinden in de voorgestelde aanpassingen in de NVKS? Zo niet met welke bepaling (en)
bent u het niet eens en waarom niet?

Ja, wij kunnen ons vinden in de voorgestelde aanpassingen.

2 Is de voorgestelde redelijke termijn van drie maanden voor het doorvoeren van wijzigingen in het
kwaliteitssysteem voldoende. Als u denkt van niet, waarom denkt u dat dan en wat is in uw ogen
dan we! een redelijke termijn?

Ja, wij zijn van mening dat de voorgestelde termijn van drie maanden redelijk is.

3 Kunt u zich vinden in de voorgestelde wijzigingen in de NV COS. Zo niet, kunt u dan aangeven
waarom u zich niet kunt vinden in de voorstellen?

Ja, wij kunnen ons vinden in de voorgestelde aanpassingen in de NV COS. Wij constateren dat de
voorgestelde aanpassing consistent is met het veteiste in Standaard 230.14. Wij merken op dat de
voorgestelde toelichting vervolgens niet consistent is met Standaard 230.A22. Wij vinden het
onwenselijk dat de uitleg van gelijkwaardige vereisten niet consistent wordt uitgelegd en stellen voor
om de voorgestelde toelichting in te brengen met Standaard 230.A22.
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Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

Opmerking/suqqestie

Pagina 2

2 Opmerkingen en suggesties bij NBA handreiking 1140

Bij de vragen en antwoorden is steeds aangegeven Onderscheid kornt verwarrend over
voor welke eenheden deze van toepassing zijn waarbij omdat de term aIle’ impliceert dat
het onderscheid wordt gemaakt tussen ‘alle hieronder ook al de ‘art. 27 lid 2
eenheden’ en ‘art. 27 lid 2 eenheid’. eenheden’ vallen.

2 Bij vraag 1 over wat nieuw is in de NVKS staat onder Deze formulering komt op ons wat
punt 5 het volgende: ‘Een aantal onderwerpen zijn nu onduidelijk over omdat de inleidende zin
voor alle NVKS-opdrachten beschreven. Bijvoorbeeld: gaat over NVKS-opdrachten en de

De organisatie moet een op kwaliteit gerichte opsomming over maatregelen op
cultuur bevorderen (zie Vraag 2); ‘organisatieniveau’. Wij stellen voor de
U zorgt ervoor dat klachten goed worden formulering te verduidelijken.
behandeld (zie Vraag 22);
U evalueert minstens een keer per jaar het
kwaliteitssysteem.’

3 Bij vtaag 19 over 0KB is het volgende vermeld: ‘Bij Waarom wordt Standaard 220 alleen
vrijwillige controle-opdrachten moet u zich 00k genoemd in relatie tot vrijwillige
houden aan paragraaf 20 van Standaard 220 over controle-opdrachten? Deze geldt immers
kwaliteitsbeheersing en de toelichtingen die erbij voor alle controles van financiële
horen.’ overzichten.

4 Vraag 21 luidt als volgt: In welke gevallen kunt u een Wij stellen voor vraag en antwoord
disciplinaire maatregel kriicjen? Onduidelijk is wie met consistent te maken en (00k) de vraag
‘u’ wordt bedoeld, de kwaliteitsbepaler of een uit te werken t.a.v. de tuchtrechtelijke
eindverantwoordelijk accountant. Het antwoord op aansprakelijkheid van de
deze vraag gaat echter over het oplecipen van een kwaliteitsbepaler.
disciplinaire maatregel aan een accountant of andere
medewerket in de accountantseenheid door de
kwaliteitsbepaler Cu’).
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