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Najaar 2015

2016

De FAR wordt opgericht.
De stichting stelt haar
eerste onderzoeksagenda
vast.

Voorwoord
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Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Foundation
for Auditing Research. Met gepaste trots laten wij in dit
jaarverslag zien dat het fundament is gelegd voor het
openen van de “black box” van de accountantscontrole
– en daarmee voor vernieuwend onderzoek in
samenwerking tussen wetenschap en praktijk in de
accountancy. Uit het jaarverslag blijkt dat goed werk tijd
kost, maar het laat ook zien dat het accountantsberoep
wetenschappelijk onderzoek in audit quality serieus
neemt en van groot belang vindt. Het beroep is zelf ook
op zoek naar antwoorden op belangrijke vraagstukken
daarin.
De Foundation for Auditing Research (FAR) is op 20
oktober 2015 opgericht in Amsterdam. De nieuwe
stichting is gericht op duurzame verbetering van de
kwaliteit van accountantscontrole. De focus ligt daarbij
op academisch onderzoek naar factoren die bepalend
zijn voor de controlekwaliteit. De oprichting van FAR
sluit aan bij aanbeveling 5.10 van het verbeterplan ‘In
het publiek belang’, dat in september 2014 door het
accountantsberoep is gepresenteerd.
De nieuwe stichting richt zich op de accountantsfunctie bij
accountantsorganisaties, binnen het bedrijfsleven en bij
de overheid. De negen grootste accountantskantoren in
Nederland (Deloitte, EY, KPMG, PwC plus Baker Tilly Berk,
BDO, Grant Thornton, Mazars en Accon AVM tezamen)
financieren gezamenlijk de activiteiten van de stichting,
met een bijdrage van in totaal anderhalf miljoen euro
per jaar. Deze afspraak geldt in eerste instantie voor vijf
jaar, onder voorbehoud van een positieve tussentijdse
evaluatie van de activiteiten van FAR. Belangrijk is

daarnaast dat de betrokken kantoren relevante data via
een beschermde omgeving ter beschikking stellen aan de
onderzoekers van FAR.
In de korte tijd sinds de oprichting van FAR is al veel
bereikt:
• Najaar 2015
De FAR wordt opgericht. De stichting stelt haar eerste
onderzoeksagenda vast.
• Voorjaar 2016
De FAR selecteert de eerste zes onderzoeksprojecten en
organiseert de eerste Internationale FAR Conferentie.
• Najaar 2016
De FAR verkrijgt legal clearance en organiseert een
pilot voor data gathering. Ook vindt de eerste FAR
Masterclass plaats en wordt de onderzoeksagenda
aangescherpt en uitgebreid.
• Voorjaar 2017
Onderzoekers en accountantskantoren ontmoeten
elkaar tijdens de Data Summits, er kan worden gestart
met full data gathering. Op 7 en 8 juni heeft de tweede
Internationale FAR Conferentie plaatsgevonden. Ook
wordt gestart met nieuwe projecten zoals Joint Working
Groups en Case Studies.
Dankzij de enorme inspanningen die de aangesloten
accountantskantoren zich hebben getroost om
onderzoeksdata te ontsluiten, hebben we belangrijke
stappen voorwaarts gezet voor daadwerkelijke
data-uitwisseling tussen praktijk en wetenschap.
Het gaat daarbij niet alleen om data uit dossiers en
informatiesystemen van de kantoren, maar ook over

2017

Voorjaar 2016

Najaar 2016

De FAR selecteert de eerste
zes onderzoeksprojecten
en organiseert de
eerste Internationale
FAR Conferentie. erste
Internationale FAR
Conferentie

De FAR verkrijgt legal clearance
en organiseert een pilot voor data
gathering. Ook vindt de eerste FAR
Masterclass plaats en wordt de
onderzoeksagenda aangescherpt en
uitgebreid.

Voorjaar 2017
Onderzoekers en accountantskantoren ontmoeten elkaar tijdens
de Data Summits, er kan worden
gestart met full data gathering.
Op 7 en 8 juni heeft de tweede
Internationale FAR Conferentie
plaatsgevonden. Ook wordt gestart
met nieuwe projecten zoals Joint
Working Groups en Case Studies.

medewerking aan surveys, experimenten en interviews.
Tegelijkertijd hebben de onderzoeksteams zichzelf
behoorlijk geduld moeten getroosten. We verwachten
dat de onderzoeksteams binnenkort daadwerkelijk
kunnen starten met de dataverzameling. Het laat zien
dat de accountantssector er serieus werk van maakt om
wetenschappelijke inzichten te verkrijgen waarmee het
accountantsberoep bestendig kan worden versterkt.
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Er moet nog veel gebeuren, maar het fundament is
gelegd – ook voor wat betreft de vertrouwelijke dataaanlevering. De eerste projecten zijn weliswaar van
start, maar de meeste onderzoeksteams kunnen pas
echt aan het werk zodra de onderzoeksdata beschikbaar
zijn gesteld. Vervolgens kunnen de eerste nieuwe
onderzoeksresultaten naar verwachting een halfjaar
daarna bekend worden – op z’n vroegst dus voorjaar 2018.
Dat vraagt om geduld, maar goed werk kost nu eenmaal
tijd.
We hebben er alle vertrouwen in dat dankzij alle
betrokkenen de komende jaren verschillende publicaties
het licht zullen zien met een belangrijke impact op
wetenschap en praktijk.
Namens het bestuur van
Stichting Foundation for Auditing Research

Najaar 2017

Het dagelijks bestuur
Olof Bik – managing director en wetenschappelijk
bestuurslid
Jan Bouwens – managing director en wetenschappelijk
bestuurslid
Henriëtte Prast – voorzitter van het bestuur
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De Stichting Foundation for Auditing Research (FAR)
is gericht op duurzame verbetering van de kwaliteit
van accountantscontrole. De focus ligt daarbij op
relevant en diepgravend academisch onderzoek naar
factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit.
De FAR zorgt voor een unieke samenwerking tussen
wetenschap en praktijk, versterkt de leercurve van het
accountantsberoep en haar stakeholders, voedt het
accountantsonderwijs en biedt duurzame ondersteuning
aan de research community op het gebied van auditing,
zowel binnen Nederland als internationaal. De door de
FAR uit te voeren werkzaamheden bestaan uit drie delen:
het ontsluiten van onderzoeksdata, het entameren en
(doen) uitvoeren van onderzoeksprojecten en ten slotte
het breed communiceren over de kennisvoortgang. De
FAR is opgericht in oktober 2015 als onderdeel van het
verbeterplan van de accountantssector ‘In het publiek
belang’.

Samenwerking met accountantsorganisaties en
Stichting Accountantsfonds
De FAR richt zich op de accountantsfunctie bij grote
en kleinere accountantsorganisaties, binnen het
bedrijfsleven en bij de overheid. De acht grootste
accountantsorganisaties in Nederland (Deloitte, EY,
KPMG, PwC en Baker Tilly Berk, BDO, Grant Thornton en
Mazars) hebben het initiatief genomen om te zorgen
voor financiële ondersteuning van de stichting en het
beschikbaar stellen van data voor onderzoek voor een
initiële periode van 5 jaar (met tussentijdse evaluatie per
eind 2017). Deze samenwerking is wereldwijd uniek in de
sector. Per 1 januari 2017 heeft Accon AVM zich bij de FAR
aangesloten, een bevestiging dat de FAR er ook is voor de
kantoren die werkzaam zijn in het MKB. De FAR kondigde
op 8 april 2016 een donateursovereenkomst aan met
de Stichting Accountantsfonds. Deze stichting heeft als
primaire doelstelling om de ontwikkeling van onderzoeken educatieprogramma’s te subsidiëren.
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Drivers of
Audit Quality
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Voor het bepalen van de onderzoeksagenda laat FAR zich
voeden vanuit het brede beroep en haar stakeholders.
In december 2015 heeft de FAR haar onderzoeksagenda
voor de komende jaren vastgesteld. In het eerste jaar
bestond die vooral uit de volgende twee benaderingen:
enerzijds het ontsluiten van wetenschappelijke kennis
om hiervan in de praktijk te kunnen leren, en anderzijds
het definiëren van, uitnodigen voor en evalueren van
onderzoeksvoorstellen, waarmee veelbelovende nieuwe
onderzoeksrichtingen kunnen worden ingeslagen. De
focus ligt daarbij op het versterken van de kernaspecten
van auditkwaliteit, op het gebied van bijvoorbeeld
audit inputs, het audit proces, intentie en gedrag van de
accountant, uitkomsten van de audit en de organisatie,
het bestuur en de cultuur van accountantsorganisaties.
De FAR beoogt de ‘drivers and root causes’, oftewel de
bepalende factoren en fundamentele oorzaken van
de auditkwaliteit te identificeren en op die manier de
auditpraktijk te verbeteren. Hierbij richt de FAR zich op:
• de onderliggende drivers van het gedrag en de
besluitvorming van accountants, zoals bijvoorbeeld
organisatorische omstandigheden die accountants kunnen
stimuleren of juist belemmeren om te werken op de
manier die van ze wordt verwacht;
• de onderliggende oorzaken van goede en slechte auditkwaliteit (en niet de symptomen van die oorzaken); en
• de effectiviteit van mogelijke interventies (organisatorische
veranderingen en ‘levers of control’) die zijn
geïmplementeerd om de auditkwaliteit te verhogen,
inclusief het monitoren daarvan.

Onderzoeksprogramma 2016: eerste zes
onderzoeksprojecten
Op basis van de onderzoeksagenda heeft de FAR
haar eerste Call for Projects (2016) bewust open en
breed gedefinieerd. Zo wil de FAR de wetenschap in
de gelegenheid stellen met onderzoeksvoorstellen en
-ideeën te komen die relevant zijn voor het beter leren
kennen van de drivers van good audit quality.
Op deze call zijn 16 onderzoeksvoorstellen ontvangen uit
binnen- en buitenland, die alle zorgvuldig en diepgaand
zijn beoordeeld. Na een eerste beoordelingsronde
kregen negen onderzoeksteams gelegenheid hun
onderzoeksvoorstel aan te scherpen, mede op basis van
het beoordelingsverslag. Van die negen zijn uiteindelijk in
een tweede ronde zes onderzoeken geselecteerd voor een
bijdrage door FAR. Die bijdrage bestaat uit een combinatie
van financiële middelen en toegang tot onderzoeksdata.
Selectiecriteria betroffen onder meer relevantie,
academische zorgvuldigheid, kwaliteit en publicatiestatus
van het onderzoeksteam. Ook de haalbaarheid - ook in
termen van dataverzameling - van het onderzoeksvoorstel
is in de beoordeling meegenomen, evenals de
betrokkenheid van Nederlandse onderzoekers, junior
onderzoekers en promovendi. Daarnaast vindt FAR het
van belang dat een multidisciplinaire onderzoeksaanpak
wordt toegepast, zodat het auditing-vakgebied kan
leren van wetenschappelijke inzichten uit andere
disciplines (zoals management, leiderschap, organisatie,
psychologie, sociologie, behaviorisme, et cetera). Een
van de doelstellingen van FAR is immers de bestendige
versterking van de auditing onderzoeksgemeenschap.

De zes geselecteerde onderzoeksprojecten 2016 zijn de
volgende:
• The loss of talent – A threat for audit quality
• Why some auditors thrive while others struggle – The
effect of multiple team membership on audit quality
• Moving audit teams forward – Designing firm
environments for sustainable learning from errors
• The auditor’s evaluation of misstatements – Exploration,
drivers, and consequences
• Professional skepticism profiles, effects on audit
processes and outcomes, and the moderating role of
audit firm culture
• Coordination and communication challenges in global
group audits – Evidence from component audit leaders
Bij de projecten zijn wetenschappers betrokken van
Universiteit Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije
Universiteit Amsterdam, Universiteit van Antwerpen,
Harvard Business School, University of New South
Wales, University of Wisconsin en Vilanova University. De
onderzoeksprojecten hebben een totale doorlooptijd van
één tot vier jaar.
In het volgende schema geven we een korte beschrijving
van de onderzoeksprojecten.
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TITEL
The loss of talent - A threat for
audit quality
Verlies van talent – Een
gevaar voor de auditkwaliteit

TIJDLIJN
09/16 – 12/18

xx

WAT?
Het onderzoeksteam wil
onderzoeken wat audit talent
definieert, welke factoren
van invloed zijn op doorgroei
van of het potentiële verlies
van talent over verschillende
jaarlagen en wat de consequenties daarvan zijn op de
auditkwaliteit. Met als doel
dat kantoren het talent langduriger kunnen vasthouden
en zo hun investering in
onderwijs en ontwikkeling
kunnen ‘terugverdienen’ in de
vorm van controlekwaliteit.
De focus ligt op de effectiviteit en mogelijke verbeteringen van de Performance
Management Systemen van
de kantoren, een managementinstrument dat concreet
xx
door kantoren wordt ingezet.

WAAROM?
Kantoren investeren veel in
jong talent en auditprofessionals: ze ontwikkelen
hun menselijk kapitaal met
auditkwaliteit als doel, maar
ze zien over de jaren heen
teveel talent (te vroeg)
vertrekken. Dit verlies van
talent is een hoge kostenpost
voor accountantskantoren,
die tenslotte moeten kunnen
rekenen op hun kenniswerkers, en voor het beroep. Het
lijkt erop dat het meeste
talent verloren gaat net nadat
de kantoren het grootste deel
van de opleidingskosten op
zich hebben genomen. Dit
betekent niet alleen dat de
auditkwaliteit in gevaar komt
maar ook dat de vervangingxx
skosten
hoog zijn. Het belang
dat de ‘generatie-Y’ hecht aan
een goede work-life-balance
is een van de factoren die
in dit onderzoek worden
bekeken.

WIE?
Prof. dr. F. (Frank) Moers
Professor of Management
Accounting and Control,
Maastricht University, School
of Business and Economics
dr. I. (Isabella) Grabner
Associate Professor of
Accounting, Maastricht
University, School of Business
and Economics
J. (Judith) Künneke MSc
PhD Candidate in
Accounting, Maastricht
University, School of Business
and Economics

WAT?
Het onderzoeksteam wil de
voorwaarden identificeren
waaronder accountantskantoren het meest effectief
gebruik kunnen maken
van meervoudige team-lidmaatschappen (passend
bij het business model van
het kantoor) en waaronder
teamleden het beste kunnen
omgaan met de eisen
van een fluïde team-lidmaatschap. Met als doelen:
hoge auditkwaliteit,
gemotiveerde medewerkers
én een passende team-cultuur. In andere woorden: de
voordelen van het werken
met fluïde teams vergroten
en de nadelige effecten
op de medewerkers van
meervoudige team-lidmaatschappen verlichten.

WAAROM?
Doel van dit project is te
ontdekken waarom in het
gegeven business model
(dus fluïde teams, meervoudig team-lidmaatschap) de
ene werknemer opbloeit
terwijl de ander eronder lijdt.
Zijn er factoren waar eerder
geen rekening mee werd
gehouden? Kunnen kantoren
leren hoe ze hun menselijk
kapitaal beter kunnen inzetten, in de context van het
audit team en het kantoor?
Een doel is dus het creëren
van passende organisatorische voorwaarden voor dit
teammodel. Een ander doel is
om jong talent en teamleiders te leren hoe ze kunnen
omgaan met mogelijke
negatieve effecten en hoe ze
gebruik kunnen maken van
mogelijke voordelen (bijvoorbeeld door training-on-thejob).		

WIE?
dr. R.B.H. (Reggy)
Hooghiemstra
Associate Professor,
Department of Accounting
and Department of Auditing,
University of Groningen
Prof. dr. F.A. (Floor) Rink
Full Professor, Department
of Human Resource
Management and
Organizational Behavior,
University of Groningen
dr. D.B. (Dennis) Veltrop
Assistant Professor, University
of Groningen; Economist,
De Nederlandsche Bank
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TITEL
Why some auditors thrive
while others struggle – The
effects of multiple team
membership on audit quality
Waarom de ene auditor
ervan opbloeit en de
ander eronder lijdt – De
effecten van meervoudig
team-lidmaatschap op de
auditkwaliteit

TIJDLIJN
09/16 – 12/20

xx

TITEL
Moving audit teams
forward – Designing firm
environments for sustainable
learning from errors
Het lerend vermogen
versterken – Ontwerpen van
kantooromgevingen voor het
duurzaam leren van fouten

TIJDLIJN
09/16 – 12/18

WAT?
Dit onderzoek richt zich
op de passende omstandigheden / voorwaarden
voor kantoren om de mate
te verbeteren waarin op kantoor / in audit teams wordt
geleerd van fouten. Oftewel:
hoe kan een organisatorische
context / organisatorisch
klimaat worden gecreëerd
waarin audit teams effectief
van fouten kunnen leren? En
hoe kan de wisselwerking
tussen de karakteristieken
van de individuele accountant en de organisatorische
omgeving van het kantoor
worden verbeterd, met als
doel de kwaliteit van het
audit-oordeel te versterken?

WAAROM?
Uit recent onderzoek van het
onderzoeksteam blijkt dat
accountantskantoren hun
prestaties significant kunnen
verbeteren als accountants
actief kunnen leren van
fouten in audits. Omdat
audits soms het resultaat zijn
van complexe sociale interacties binnen een auditteam,
is auditkwaliteit, naast de
individuele ontwikkeling van
de accountant, uiteindelijk de
uitkomst van teamwork en
interactie.

WIE?
Prof. dr. W.H. (Wim) Gijselaers
Full Professor in Education,
Department of Educational
Development and
Educational Research,
Maastricht University, School
of Business and Economics
Prof. dr. R.H.G. (Roger)
Meuwissen RA
Professor of Control and
Auditing, Maastricht
University, School of Business
and Economics
dr. P. (Piet) van den Bossche
Associate Professor Learning
in Organisations, Faculty of
Social Sciences, University of
Antwerp; Associate Professor,
Department of Educational
Research and Development,
Maastricht University, School
of Business and Economics
dr. T. (Therese) Grohnert
Postdoctoral Researcher
and Lecturer, Maastricht
University, School of Business
and Economics
Prof. A.C. (Amy) Edmondson
Novartis Professor of
Leadership and Management,
Harvard Business School
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TITEL
The auditor’s evaluation of
misstatements – Exploration,
drivers, and consequences
De evaluatie van
controlebevindingen door
de accountant – Verkenning,
invloeden en consequenties

TIJDLIJN
09/16 – 12/20
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WAT?
Het onderzoeksteam wil
het begrip vergroten van
en mogelijk aanbevelingen
doen voor het proces en de
consequenties van het
evalueren, bespreken en
doorvoeren van (materiële)
fouten in de jaarrekening:
wanneer en waarom laat
de auditor een fout lopen
en wanneer vraagt hij om
aanpassing? De focus ligt op
de invloeden op het ‘onderhandelingsproces’ (niet op de
evaluatie van de afwijkingen
zelf ). Wat is het type, de
aard, de richting, de grootte
en mate van herhaling van
gevonden en aangepaste
afwijkingen? In hoeverre zijn
zulke aanpassingen effectief
xx
in het verbeteren van de
werkelijke kwaliteit van de
financiële verslaggeving
(oftewel de waarde van de
audit)?

WAAROM?
Tijdens het auditproces
ontdekken accountants
afwijkingen, waarna in een
(sociaal) onderhandelingsproces met het management
de accountant bepaalt of
een aanpassing vereist is of
niet. Omdat dit besluit direct
effect heeft op de kwaliteit
van de financiële
verslaggeving, is het voor
accountantskantoren
belangrijk om te weten
hoe de effectiviteit van het
‘onderhandelingsproces’ over
controlebevindingen positief
kan worden beïnvloed.

xx

WIE?
Prof. dr. A. (Ann) Vanstraelen
Full Professor of Accounting
and Assurance Services,
Maastricht University, School
of Business and Economics;
additional part-time (0.1)
position at University of
Antwerp
U. (Ulrike) Thürheimer MSc
PhD Candidate in
Accounting, Maastricht
University, School of Business
and Economics
Prof. R. (Roger) Simnett
Full Professor, School of
Accounting, University of
New South Wales, Sydney,
Australia
Prof. G.V. (Gopal) Krishnan
Tenured Full Professor,
Department of Accounting
xx Taxation, Kogod School
and
of Business, American
University, Washington, DC
Prof. T.L. (Teri) Yohn
Professor, Department of
Accounting, Kelley School of
Business, Indiana University,
Bloomington

TITEL
Professional skepticism
profiles, effects on audit
processes and outcomes, and
the moderating role of audit
firm culture
Persoonlijkheidsprofielen
en professional skepticism,
de effecten daarvan
op auditprocessen en
-uitkomsten en de rol van de
kantoorcultuur daarin

TIJDLIJN
10/16 – 01/20

TITEL
Coordination and
communication challenges
in global group audits –
Evidence from component
audit leaders
Uitdagingen in coördinatie
en communicatie bij
global group audits – Het
perspectief van component
audit leaders

TIJDLIJN
09/16 – 04/18

WAT?
Dit onderzoek richt zich op
de mogelijke verbetering van
het professional skepticism
van accountant en
accountantskantoor in de
wisselwerking tussen het
aangeboren (professioneel)
skepticism van de accountant
(karaktertrek), de cultuur van
het accountantskantoor en
de controlekwaliteit, door in
te gaan op drie vragen. Hoe
skeptisch zijn accountants
op verschillende carrière- en
ervaringsniveaus van nature?
Hoe beïnvloedt deze mate
van professional skepticism
het controleproces dat
accountants toepassen en
de uiteindelijk gerealiseerde
auditkwaliteit? En hoe
beïnvloedt de cultuur van het
kantoor en van het team het
professional skepticism in de
accountantscontrole?

WAT?
Doel van dit onderzoek is om
barrières en best practices
te identificeren voor het
bereiken van hoge auditkwaliteit van global group audits
vanuit het perspectief van de
auditor van een component
(werkmaatschappij of onderdeel van de groep).
Wat is de invloed van specifieke eigenschappen van
een controleopdracht op de
omvang van de uitdagingen voor auditors van een
component op het gebied
van coördinatie en communicatie? Welke strategieën op
het gebied van coördinatie
en communicatie kunnen
helpen om deze uitdagingen
te verkleinen?

WAAROM?
Dit onderzoek zal inzicht
verschaffen in wat
skeptischer accountants van
nature anders doen tijdens
het controleproces en laten
zien of dit al dan niet leidt
tot hogere niveaus van
auditkwaliteit (aard, timing
en omvang van auditprocedures). Daardoor zal het
accountantskantoren in staat
stellen om hun kantoorcultuur te versterken in het
stimuleren van professional
skepticism. Meer specifiek zal
het kantoren laten zien hoe
ze een vruchtbare bodem
kunnen creëren zodat van
nature minder skeptische
accountants desondanks
toch een skeptische audit
kunnen uitvoeren.

WAAROM?
De group auditor is
eindverantwoordelijk voor de
hele audit van de geconsolideerde jaarrekening,
ongeacht de mate waarin
voor componenten auditors
worden ingezet tijdens de
global group audit. Toch
moet de group auditor
ervoor zorgen dat de
component audits effectief
en efficiënt worden
uitgevoerd, terwijl hij daarop
geen direct effect heeft
omdat ze niet als team op
één fysieke plek werken zoals
gebruikelijk. Hij krijgt dus te
maken met allerlei
uitdagingen op het gebied
van coördinatie en
communicatie. Met de aanbevelingen uit dit onderzoek
kan hij die uitdagingen
succesvol aangaan.

WIE?
dr. K. (Kris) Hardies
Assistant Professor, Faculteit
Toegepaste Economische
Wetenschappen,
Departement Accounting
en Financiering, Universiteit
Antwerpen
Prof. dr. A. (Ann) Vanstraelen
Full Professor of Accounting
and Assurance Services,
Maastricht University, School
of Business and Economics;
additional part-time (0.1)
position at University of
Antwerp
Prof. K.M. (Karla) Johnstone
EY Chaired Professor of
Accounting, University of
Wisconsin, Madison
S. (Sanne) Janssen
Candidate Joint PhD,
University of Antwerp and
Maastricht University, School
of Business and Economics,
Master of Applied Economic
Sciences

WIE?
Prof. dr. A. (Anna) Gold
Professor of Auditing,
Faculty of Economics and
Business Administration, Vrije
Universiteit Amsterdam
D.R. (Denise) Hanes Downey
PhD, CPA, Assistant Professor,
Villanova University, Villanova,
PA
A.J. (Andrew) Trotman
PhD, Assistant Professor,
Northeastern University,
Boston
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DESCRIPTION

Aangescherpte
en uitgebreide
onderzoeksagenda
2017
18
18| |FAR
FAR| |2015
2015//2016
2016
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG

Eind 2016 heeft FAR besloten haar onderzoeksprogramma uit te breiden en aan te
scherpen. Dit laatste betekent dat de onderzoeksonderwerpen en -vragen concreter
zijn geformuleerd op basis van een inventarisatie onder de aangesloten kantoren en
een aantal belangrijke stakeholders (inclusief een aantal uitgekomen professionele
publicaties) van de belangrijkste onderzoeksonderwerpen die in de praktijk leven. Dit
heeft geleid tot enkele tientallen mogelijke onderwerpen waaruit de tien belangrijkste
thema’s zijn geselecteerd voor het onderzoeksprogramma 2017.

RESEARCH SYNTHESIS
EMPIRICAL RESEARCH
FIRM DATA NEEDED

PROJECT TIMELINE
Uitbreiding van het onderzoeksprogramma betekent dat FAR naast de empirische
onderzoeksprojecten zoals die ook in 2016 zijn geselecteerd, een drietal nieuwe
onderzoeksprogramma’s heeft gedefinieerd: literatuursynthese, ontwerpgerichte “Joint
Working Group” onderzoeksprojecten en case study onderzoeken naar “near misses” en
kwaliteitsmaatregelen in de sector. Dit laat zich als volgt samenvatten:

OUTPUTS

Research Program A
Research Syntheses

Research Program B
Empirical Research

Research Program C
Joint Working Group
Design Oriented Projects

Research Program D
Case Studies

To unlock what we already
know about specific practical
questions and potential
interventions that can be
suggested to strengthen
audit quality (where possible
in joint academic-practitioner
teams). Should also inform
knowledge gaps and future
FAR research projects.

Archival, survey,
experimental, interviews
(and other qualitative)
research by independent
research groups.
Longitudinal and crosssectional research could
be of specific relevance to
study the effectiveness of
interventions taken in the
firms and the profession.

Projects directed by the FAR
Board / MDs for the more
pervasive, all-encompassing
practical questions and
dilemma’s, geared towards
professional interventions
and improvements.

Case Studies directed by the
FAR MDs on:

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes
(detailed case information)

6 to 12 months

1 to 4 years

1 to 3 years
(depending on depth and
breadth of the project)

6 to 12 months

FAR Practice Notes and
FAR Masterclasses. The
potential to be published in,
e.g. Journal of Accounting
Literature or a JAE research
synthesis call.

Intermediate deliverables:
FAR Practice Notes, FAR
Masterclass and
FAR Conference
presentations.
Additional ultimate
deliverables: FAR Research
Paper and A-journal
academic publication(s).

Intermediate deliverables:
FAR Round Table meetings,
FAR Practice Notes, FAR
Masterclasses and FAR
Conference presentations.
Additional ultimate
deliverables: FAR Research
Paper and (if project
allows) A-journal academic
publication(s).

FAR Case Studies
and FAR Masterclasses.
The potential to be published
in scholarly, educational
journals.

In a Joint Working Group
structure, meeting 3 to
5 times over a period of
several years, comprising
proactive participation of top
practitioners and selected
top researchers on the topic
jointly.

• the objectives and
rationale behind firms’
policy decisions in
relation to audit quality
enhancements;
• the root causes of
restatements in financial
statements after the audit
opinion has been issued;
and
• the root causes of (near)
audit quality failures.
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Call for Research
Projects 2017
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Op 23 december 2016 heeft de FAR onderzoekers
uitgenodigd om uiterlijk 17 maart 2017
onderzoeksvoorstellen in te dienen binnen twee
Research Programs. Research Program A (Research
Syntheses) heeft als doel te ontsluiten wat we al weten
vanuit de wetenschap (zowel binnen als buiten het
wetenschapsgebied van de accountancy) over een
specifieke vraag en over potentiële interventies die
kunnen worden voorgesteld om de auditkwaliteit te
verbeteren. In Research Program B (Empirical Research)
worden empirische onderzoeksprojecten uitgevoerd.
Gevraagd wordt om onderzoeken die zich richten op de
determinanten van de auditkwaliteit.

FAR Projecten: Joint Working Groups en Case Studies
Naast de Research Programs A en B heeft de FAR nog twee
onderzoeksprogramma’s geïnitieerd. Deze programma’s
worden direct aangestuurd door de Managing Directors
en het bestuur van de FAR. In Research Program C gaan in
2017 twee ‘Joint Working Group Design Oriented Projects’
van start. In deze projecten werken topmensen uit de
praktijk en de wetenschap samen aan breed gevoelde
praktische vragen en dilemma’s. Het gaat om de volgende
twee projecten:
1. Root cause analyse methodes in auditing: What are
effective ways to conduct (continuous) Root Cause
Analyses within audit firms?
2. The (future) auditing (partner) business model: How to
balance audit firm management within the boundaries
of the audit profession’s value(s) (multi-stakeholder
perspective on audit value and quality), audit firms’
economic viability (business model, operational
excellence and production function), and people (talent
development)?
In Research Program D worden case studies uitgevoerd.
De eerste case study pilot zal gaan over ‘near misses’:
accountantscontroles waar het net niet fout ging. Hoe
reageren betrokkenen hierop en welke maatregelen
worden genomen om te voorkomen dat het in de
toekomst wel fout gaat? Met medewerking van een
van de aangesloten accountantsorganisaties wordt
een complexe “near miss” audit case geselecteerd,
die diepgaand onderzocht wordt met als beoogde
uitkomst een wetenschappelijke case study die in het
accountantsonderwijs gebruikt kan worden. Inmiddels is
een case geselecteerd.

In de Call for Research Projects 2017 is de internationale wetenschappelijke gemeenschap uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in
te dienen op de volgende A- en B-projecten:
PROJECT NAME

MAIN TOPIC

1. Going concern opinions
(A-project)

What are the main determinants, considerations and
hurdles for auditors to move on to a going concern
opinion?

2. Auditing standards’ function, setting, interpretation
and application
(B-project)

Do different stakeholders (e.g. audit firms and audit
regulators) interpret and apply the audit standards
differently in terms of nature, timing and extent of audit
procedures (to be) performed?

3. Different audits for different purposes: auditing in the
Owner-Managed-Business [OMB] environment
(B-project)

Does the OMB environment call for different audits and
auditing standards?

4. The auditees internal controls and financial
reporting quality
(B-project)

What is the mutual impact of the audit and the auditee’s
internal controls and financial reporting quality?

5. Fraud detection by the auditor
(B-project)

What are the determinants of a fraud (not) being detected
and reported by the auditor? What can be improved?

Terwijl het beoordelingsproces nog niet is afgerond, kan al wel gerapporteerd worden dat FAR 12 hoogwaardige
onderzoeksvoorstellen heeft ontvangen.
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Dataverstrekking
door de Aangesloten
Accountantsorganisaties:
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Net voor kerst 2016 is legal clearance verkregen van alle
aangesloten accountantsorganisaties. Het afstemmen
hiervan vergde veel tijd en inspanningen van alle partijen,
de firma’s, de onderzoeksteams en FAR. We hebben eerst
met één van de firma’s het voortouw genomen om met
hen tot een basis te komen die voor 80-90% ook voor
de andere firma’s zou kunnen gelden – die vervolgens
specifiek zijn gemaakt voor iedere firma. Het was een
mijlpaal dat daarmee eind 2016 daadwerkelijk juridisch
toegang is verstrekt aan FAR voor toegang tot de
accountantsorganisaties.
Beveiligingsmaatregelen
Er zijn een aantal beveiligingsmaatregelen afgesproken
om te komen tot een onderzoeks-dataset die niet
meer te herleiden is tot een bepaalde firma, specifiek
cliëntdossier, individuele accountant of medewerker.
Dat is ook niet belangrijk – wetenschap is op zoek naar
wetmatigheden op basis van grote aantallen – niet naar
individuele cases. Het gaat onder andere om de volgende
beveiligingsmaatregelen:
• Firma’s anonimiseren primair zelf. Door middel van een
versleutelingsapplicatie kunnen gegevens niet meer
direct herleid worden.

• Door strikte data-management procedures,
zoals transformatie en calculatie van afgeleide
onderzoeksvariabelen, neemt FAR ook de indirecte
herleidbaarheid weg.
• Remote access aan de wetenschappers. Dat betekent
dat onderzoekers de data veelal niet fysiek ontvangen,
maar de data alleen kunnen analyseren in een
beveiligde omgeving van FAR waarin ze kunnen
inloggen (vanuit daar kunnen geen data worden
gekopieerd of geëxporteerd). Dat heeft verstrekkende,
beperkende gevolgen voor de onderzoekers,
maar die worden voor lief genomen om toch het
wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen dat zo
hard nodig is.
• NDA’s als “base line” met iedere betrokken
wetenschapper.
• Vertrouwelijkheidstoetsing door FAR van iedere
concept-publicatie voorafgaand aan openbaarmaking.
De FAR stelt hierbij vast dat er geen identificeerbare
gegevens in de publicatie staan, maar heeft uiteraard
geen inhoudelijke invloed op de resultaten van het
onderzoek.
CentERdata, een gespecialiseerd wetenschappelijk
datamanagementbureau, ondersteunt FAR hierin. Dit

“We komen steeds nader tot elkaar”
betreft onder meer het betrouwbaar en vertrouwelijk
verzamelen, beheren en aan onderzoeksteams ter
beschikking stellen van onderzoeksdata.
Data Gathering and Sampling Strategy: aantallen,
definities, meetverschillen
In de periode januari – maart 2017 is de data gathering
and sampling strategy bepaald voor de huidige
onderzoeksprojecten. Alle betrokkenen realiseren zich
dat het om enorme aantallen cases gaat (bijvoorbeeld
500 audit files per jaar, pro rata verdeeld over de 9 firma’s)
en om een veelheid aan variabelen / informatiepunten
die nodig zijn. Belangrijke constatering bij de eerste is
dat veel gegevens om vertrouwelijkheidsvoorschriften
achter digitale slot en grendel zitten en niet eenvoudig
te ontsluiten zijn. Belangrijke constatering bij het
laatste is dat gevraagde informatiepunten eenduidig
gedefinieerd dienen te worden, maar dat ook wanneer
dat zo is er nog belangrijke meetverschillen tussen de
firma’s zullen bestaan die door de onderzoekers opgelost
moeten worden. Ook gaat het vaak om gegevens die uit
meerdere systemen moeten worden verzameld (die aan
elkaar gekoppeld moeten worden) of die middels een
aanvullende informatie-uitvraag alsnog bij de audit teams
gevraagd moeten worden.

Data Summits: direct contact tussen kantoor en
onderzoeker
In april 2017 zaten kantoren en wetenschappers
voor het eerst met elkaar aan tafel, gebogen over de
onderzoeksprojecten, tijdens de zogeheten Data Summits.
Deze waren wederzijds stimulerend en leerzaam – en
versterkten het wederzijds begrip. Door het directe
contact met de onderzoekers ontstond enthousiasme bij
de kantoren over de relevantie van de onderzoeksvraag.
Kantoren nodigden die onderzoekers vervolgens uit om
bij hen te komen kijken hoe het in de praktijk werkt.
Verkenning van alternatieve routes
Dat laatste is ook de basis voor verkenning momenteel:
alternatieve routes, zoals dat onderzoeksteams met
ieder van de firma’s mogelijk individueel om tafel gaan
om data te verzamelen. Omdat het combineren van de
dataverzoeken van zovele onderzoeksprojecten (met
ieder specifieke data-verzoeken en selectiecriteria) in één
groot data-verzoek moeilijk blijkt te zijn. FAR ondersteunt
de firma’s intensief, ook met helpende handen om data
daadwerkelijk te ontsluiten. Al zijn we sterk op weg, als
er eenmaal daadwerkelijke data-uitwisseling tot stand is
gekomen, is dat uniek in de wereld. Dit heeft dan ook onze
hoogste prioriteit in 2017.
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Kennisdeling
(Conference, Masterclass, Papers)
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Naast het stimuleren van onderzoek om nieuwe kennis
op te doen, richt de FAR zich ook op het ontsluiten
van bestaande kennis. Voorbeelden hiervan zijn de
eerste Internationale FAR Conferentie en de eerste FAR
Masterclass.

om meer data te vergaren uit de praktijk van het beroep.
Momenteel hebben de acht grootste accountantsfirma’s
in Nederland toegezegd data beschikbaar te stellen, maar
FAR staat nadrukkelijk open voor andere auditors, zoals
overheidsaccountants of interne accountantsafdelingen.

Internationale Conferentie  
‘What do we know about audit quality?’
Op 9 en 10 mei 2016 organiseerde de FAR op de Nyenrode
Business Universiteit haar eerste conferentie. Tijdens de
conferentie deelden deelnemers uit de wetenschap én
de praktijk hun visie op de vraag: wat maakt een audit
een goede audit? Op basis van dit evenement is een
speciale editie van het Maandblad voor Accountancy en
Bedrijfseconomie (MAB) ontwikkeld met de titel ‘What do
we know about audit quality?’.

Zaken die verder besproken werden waren onder
meer methodes om de invloed van bedrijfscultuur
op auditkwaliteit te bepalen, onderzoek naar
audittechnologie, efficiëntie en controlekosten, en de
invloed van toezicht op de kwaliteit van audits.

De FAR moet de kloof dichten tussen academisch
onderzoek en de controlepraktijk. Dat was één van de
belangrijkste constateringen tijdens het congres. “FAR is
born: een liefdesbaby van de academische wereld en de
auditpraktijk”, zei Henriëtte Prast, de kersverse voorzitter
van het nieuwe onderzoeksinstituut, bij de opening.
FAR heeft op basis van een brede onderzoeksagenda een
eerste oproep gedaan aan de internationale academische
wereld voor research proposals. Dat heeft al een serie
voorstellen opgeleverd. Bij een volgend verzoek zal
nog nadrukkelijker rekening worden gehouden met de
praktijk. “Bij de selectie kijken we vooral: voegt het iets
toe aan wat we nu al weten en kunnen we de praktijk er
beter mee maken?”, aldus Prast. Tijdens het congres werd
door meerdere sprekers benadrukt dat het belangrijk is

Sprekers waren Michael de Ridder (FAR-bestuur, PwC),
Jere Francis (Universiteit Missouri-Columbia), Liesbeth
Bruynseels (Universiteit Leuven), Marleen Willekens
(Universiteit Leuven), Christine Nolder (Universiteit
Suffolk), Ruud de Hollander (AFM), Marco van der Vegte
(FAR-bestuur, Deloitte), Jan Nooitgedagt (voorzitter
diverse auditcommissies), Egbert Eeftink (FAR-bestuur,
KPMG), Suraj Srinivasan (Harvard Business School),
Jeroen van Raak (Universiteit Utrecht), Robert Knechel
(Universiteit Florida), Joost van Buuren (Nyenrode Business
Universiteit) en Willem Buijink (FAR-bestuur en Universiteit
Tilburg).

“Deze Masterclass bevestigt voor mij
waarom de praktijk en de wetenschap
met elkaar in gesprek moeten blijven:
kennis delen en toetsen wat de praktijk
nuttig vindt.” – deelnemer van de
Masterclass werkzaam bij een Big 4
accountantsorganisatie.

Masterclass ‘Designing audit firm environments for
sustainable learning from errors’
Het thema van de eerste FAR Masterclass op 22 november
2016 was: hoe gaan accountants als beroepsgroep om
met het maken van fouten? Is er ruimte om te leren van
fouten? Prof. Wim Gijselaers, Prof. Roger Meuwissen en
PhD-studente Therese Grohnert (allen van de Universiteit
Maastricht) leidden deze Masterclass waarin de
wetenschap en de praktijk van elkaar leerden door hun
kennis en ervaringen te delen.

Stimuleren van een veilige leeromgeving
Wat kun jezelf doen om een veilige leeromgeving te
creëren? Vertrouwen is nummer één. Brand iemand niet
af als deze toegeeft dat hij / zij een fout heeft gemaakt.
Stel ook regelmatig de vraag ‘wat denken jullie?’. Zeg
niet te vaak ‘ah joh niet belangrijk’ als jonge mensen iets
aankaarten. Hiermee creëer je ruimte voor junioren om
hun waarnemingen te delen. Geef mensen de ruimte om
zich te ontwikkelen en zorg dat ze het gesprek weer met
elkaar aangaan.

Mogen accountants leren van hun fouten?
Het traditionele beeld binnen de accountancy is dat een
klant fouten maakt en dat de accountant deze fouten
opspoort. Alleen de fouten die dit keer onder de loep
werden genomen, zijn niet de fouten van de klant, maar
de fouten die accountants zelf maken. Hoe gaat de
beroepsgroep om met fouten? Is er ruimte om te leren?
Deze interactieve Masterclass was het schoolvoorbeeld
van hoe een kruisbestuiving tussen de wetenschap en de
praktijk eruit zou moeten zien: vol enthousiasme, energie
en discussies die samen leiden tot nieuwe inzichten.

Geef zelf daarnaast het goede voorbeeld: zeg het als je
een fout hebt gemaakt. En wees je als ervaren accountant
bewust van het effect dat jouw aanwezigheid heeft. Dat
laatste onderwerp is ook één van de onderwerpen die
de sprekers verder gaan onderzoeken voor het door FAR
geïnitieerde onderzoek: ‘Moving audit teams forward Designing firm environments for sustainable learning from
errors’. In dit onderzoek wordt specifiek ingezoomd op het
effect van de wisselende en hiërarchische team-opbouw
van audit teams en de maatschappelijke verwachting dat
accountants geen fouten zouden mogen maken.

De vier belangrijkste take-aways zijn:
• Een veilige leeromgeving is een voorwaarde voor het
leveren van meer controlekwaliteit.
• De kwaliteit van de oordeelsvorming (judgment quality)
relateert zich aan het principe of individuen mogen
leren van hun fouten en daarbij hebben geleerd om te
reflecteren.
• Ervaring en zelfvertrouwen zijn geen goede voorspellers
van het geven van een juist oordeel en minder fouten.
• Jouw gedrag draagt bij aan een veilige leeromgeving!

Zie voor meer informatie de website van de FAR:
www.foundationforauditingresearch.org
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Organisatie
De FAR is opgericht op 20 oktober 2015 en bestaat uit
een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een
bureauorganisatie met enkele parttime medewerkers.
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Henriëtte Prast benoemd tot bestuursvoorzitter
Op 8 april 2016 werd Prof. dr. H.M. (Henriëtte) Prast
benoemd tot voorzitter van de FAR. Zij is lid van de Eerste
Kamer en hoogleraar finance aan de Tilburg School of
Economics and Management, onderdeel van de Tilburg
University. Henriëtte Prast volgde drs. P.J.A.M. (Pieter)
Jongstra RA op, die als voorzitter van beroepsorganisatie
NBA ad interim ook het voorzitterschap van FAR vervulde
sinds de oprichting.
Bestuurssamenstelling
Naast de onafhankelijke voorzitter telt het bestuur
van de FAR vier onafhankelijke leden vanuit de
academische wereld en vijf leden vanuit betrokken
accountantsorganisaties. Samen met Prof. dr. Jan Bouwens
(Universiteit van Amsterdam) en dr. Olof Bik RA (Nyenrode
Business Universiteit), beiden managing directors van
FAR, vormt de voorzitter ook het dagelijks bestuur van de
stichting. In voorkomende gevallen heeft de voorzitter de
beslissende stem binnen het bestuur.
Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:
• dr. O.P.G. Bik RA, managing director en
wetenschappelijk bestuurder
• Prof. dr. J.F.M.G. Bouwens, managing director en
wetenschappelijk bestuurder
• Prof. dr. W.F.J. Buijink, wetenschappelijk bestuurder
• Prof. drs. E. Eeftink RA, bestuurder namens KPMG
Accountants

• drs. P.A.J. Hopstaken RA, bestuurder namens Mazars
Accountants, alsmede Baker Tilly Berk, BDO en
Grant Thornton
• drs. J.F.M. Kamphuis RA, bestuurder namens EY
Accountants
• Prof. dr. W.R. Knechel, wetenschappelijk bestuurder
• Prof. dr. H.M. Prast, voorzitter van het bestuur
• drs. M. de Ridder RA, bestuurder namens PwC
Accountants alsmede penningmeester van het bestuur
• M.J. van der Vegte RA, bestuurder namens Deloitte
Accountants
Bestuursvergaderingen en andere overleggen en
bijeenkomsten
In het eerste (verlengde) boekjaar hebben zes
bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De eerste
drie werden voorgezeten door waarnemend voorzitter
Pieter Jongstra, de daarop volgende door Henriëtte
Prast. Er waren vier financiële overleggen met de
penningmeester. Met Stichting Accountantsfonds heeft
de FAR periodiek overlegd over de onderzoeksagenda
en bredere beroepsontwikkelingen. Daarnaast is met
diverse stakeholders gesproken over doelstellingen en
onderzoeksagenda van de FAR, waaronder met de NBA,
de MCA, AFM, IAASB, IIA en NBA Young Profs. FAR was
vertegenwoordigd op een aantal wetenschappelijke
congressen.
Andere accountantskantoren en -afdelingen kunnen
eveneens participeren in de stichting, via een jaarlijkse
bijdrage van € 50.000 of meer en het bieden van toegang
tot hun data. Ook andere partijen die willen bijdragen,
door verstrekking van onderzoeksgegevens of financiële
middelen, zijn welkom als sponsors.

Bureauorganisatie
FAR is gehuisvest aan de Antonio Vivaldistraat 2-8
te Amsterdam. Onder toepassing van zakelijke,
financiële afspraken vastgelegd in een Service
Level Agreement maakt de stichting gebruik van de
faciliteiten van de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants. Daaronder begrepen zijn het secretariaat,
bestuursondersteuning, financiële administratie en
vergaderfaciliteiten.
Daarnaast bestaat de bureauorganisatie uit een beperkt
aantal deeltijdmedewerkers die op freelance basis voor
de FAR werkzaam zijn op het gebied van programmamanagement, dataverzameling, kennisontsluiting en
communicatie.
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Financiële
Resultaten
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De financiële baten van de FAR bestaan voornamelijk uit
bijdragen die worden toegezegd door de aangesloten
accountantsorganisaties op basis van aangegane
onderzoeksprojecten en goedgekeurde bureaukosten.
In het eerste boekjaar is uit dien hoofde € 1,5 miljoen
aan baten verantwoord. Daarnaast zijn we Stichting
Accountantsfonds zeer erkentelijk voor hun bijdrage als
donateur van € 100.000.
We hebben de beschikbare maximale
onderzoeksbijdragen grotendeels kunnen besteden
aan de geselecteerde onderzoeksprojecten. De
totale, meerjarige bijdragen voor deze toegezegde
onderzoeksprojecten bedraagt € 1.038.000, inclusief de
kosten die direct samenhangen met de uitvoering van
de onderzoeksprojecten. Deze zijn als last in de staat
van baten en lasten en als verplichting in de balans
verantwoord omdat voor dit bedrag onconditionele
toezeggingen zijn gedaan aan onderzoeksteams.
Daarnaast is € 102.000 aan projectgerelateerde
onderzoekskosten verantwoord, betreffende met name
de kosten voor de onderzoeksagenda en selectie van
onderzoeksprojecten.

De bureaukosten, inclusief bestuurskosten en kosten
voor conferenties en dergelijke, hebben dit (verlengde)
boekjaar € 231.000 bedragen. Daarmee resulteert eind
boekjaar een positief saldo van € 229.000, ofwel € 182.000
meer dan oorspronkelijk begroot. Om zeker te stellen dat
FAR ook in de toekomst aan haar algemene verplichtingen
kan voldoen, heeft het bestuur het gewenst geacht dit
saldo te bestemmen als continuïteitsreserve. De thans
gevormde continuïteitsreserve, zijnde 0,9 keer de kosten
van de werkorganisatie, wordt toereikend geacht.
Financiering door facturatie vindt pas plaats
bij liquiditeitsbehoefte naar voortgang van de
onderzoeksprojecten of ter dekking van de goedgekeurde
en begrote bureaukosten. Dit betekent dat de FAR geen
ongebruikte financiële middelen kent.
De FAR heeft een externe accountant, RSM Netherlands
Accountants N.V., die de jaarrekening controleert. Deze
jaarrekening 2016 is met de accountant besproken op
17 mei en 23 juni 2017.

Vooruitblik 2017
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Het fundament voor de FAR is gelegd. In het komende
boekjaar gaan we met volle kracht vooruit. Ons doel
dit jaar is met name de dataverzameling te realiseren
– dat is cruciaal voor het kunnen realiseren van de
onderzoeksagenda.
Eind 2016 is overeenstemming bereikt met de
deelnemende accountantskantoren over de manier
waarop de informatie voor de onderzoeksprojecten
wordt uitgewisseld en over de beheersingsmaatregelen
die hierbij nodig zijn. In april 2017 heeft een ‘Data
Summit’ plaatsgevonden met afgevaardigden van
de bij de FAR betrokken accountantskantoren en de
FAR onderzoeksteams waar zij hun verwachtingen
en mogelijkheden op elkaar kunnen afstemmen. Die
meer directe afstemming en samenwerking tussen
de onderzoeksteams en de deelnemende kantoren
zal naar verwachting worden voortgezet in de data
verzamelingsstrategie. De FAR verwacht de eerste
daadwerkelijke dataverstrekking door de aangesloten
firma’s aan de onderzoeksteams kort na de zomer
van 2017 te kunnen realiseren. Daarna zullen de
onderzoeksteams kunnen starten met het empirisch
deel van hun onderzoeken, waarvan de eerste resultaten
mogelijk begin 2018 in working papers zullen worden
gepresenteerd.
Tweede Internationale Conferentie
Ondertussen zitten we niet stil met het initiëren van nieuw
onderzoek en het ontsluiten van bestaand onderzoek.
Zo heeft op 7 en 8 juni 2017 de tweede Internationale
Conferentie van de FAR plaatsgevonden.

Tweede FAR conferentie: het initiatief ligt nu bij de
accountantssector
Een uitdagende minister van Financiën, een bevlogen
toezichthouder, een breed en betrokken publiek en
inhoudelijk debat over intrigerende stellingen; de tweede
FAR conferentie bracht organisatie en deelnemers waarop
ze hadden gehoopt – en meer. Bovenal was het congres,
met diverse gerenommeerde internationale sprekers, een
unieke ontmoeting tussen de wetenschap en de praktijk
van de accountantssector.
De rode draad van de conferentie: is de kloof tussen
theorie en praktijk te groot, wat is de definitie van
audit quality, hoe meten we die, hoe herwint de sector
vertrouwen en welke persoonlijke eigenschappen van de
auditor spelen een rol (of misschien: een veel belangrijkere
rol dan we vaak denken) bij een audit?
Het belang van de sector voor de maatschappij wordt
ondersteund door de samenstelling van het publiek
tijdens de conferentie. In vergelijking met vorig jaar
zijn er meer mensen uit de praktijk naar Breukelen
gekomen: 45 procent van de bezoekers is practitioner (of
practitioner én academicus), ten opzichte van 37 procent
in 2016. Academici maken 44 procent van het publiek uit,
vergeleken met 57 procent vorig jaar. Dit tot tevredenheid
van de FAR. ‘Wij willen het gat dichten tussen de
academische wereld en de praktijk’, aldus voorzitter
Henriëtte Prast tijdens haar openingswoord. “Als je in een
ivoren academische toren zit, heb je niet goed door dat
je taal niet altijd begrepen wordt door mensen in andere
gebieden of uit andere sectoren.”.

“Ik was vorig jaar ook op de FAR conferentie”, vertelt een deelnemer
aan het FAR Congres 2017 en tevens onderzoekster en werkzaam in de
praktijk. “Wat ik heel leuk vind, is dat hier zowel de praktijk als de theorie
aan de orde komt.”

De eerste keynote-speaker van de conferentie, Mark
DeFond van de University of Southern California, deed
tijdens zijn bijdrage (getiteld ‘Controversies of Audit
Quality’) allereerst provocerend een stapje terug. Zijn
vraag, overgenomen uit een research paper: moeten we
überhaupt onderzoek doen naar audit quality? DeFond liet
meteen duidelijk weten hoe hij erin staat: hij is het er niet
mee eens, maar vindt desalniettemin dat de vraag serieus
moet worden genomen.
De tweede dag van de conferentie kenmerkte zich door
de bijdragen van twee prominente sprekers: minister
van Financiën Jeroen Dijsselbloem en AFM-bestuurder
Gerben Everts. Om het vertrouwen te herwinnen van de
samenleving moet de accountantssector zelf initiatief
tonen, ook richting de politiek. Dat was de kern van het
betoog van minister Dijsselbloem. “Laat zien dat het
initiatief komt vanuit de sector, en niet vanuit de politiek”,
aldus Dijsselbloem, die het herwinnen van vertrouwen
typeert als een ‘uphill battle’.
Net als Dijsselbloem moedigde AFM-bestuurder Gerben
Everts de accountantssector ook aan initiatief te tonen,
vooral op het gebied van innovatie. Robert Knechel, in het
publiek, wees erop dat de sector moet innoveren, maar
dat tolerantie voor falen de andere kant van de medaille
is. Everts was het daarmee eens en wil bedrijven daarom
‘een veilige haven’ bieden op het gebied van innovatie. Als
audit-bedrijven mogelijkheden zien voor het bieden van
zekerheid in een ander model dan het huidige, is de AFM
bereid ‘waivers’ te verlenen voor de regels die daarop van
toepassing zijn. “We willen dan flexibiliteit geven”, aldus
Everts.

Tijdens de conferentie werden vier FAR onderzoeken
gepresenteerd, door Frank Moers (‘The Loss of Talent’), Kris
Hardies (‘Professional Skepticism’), Reggy Hooghiemstra
(‘Multiple Team Membership Effects’) en Denise Hanes
Downey (‘Group Audits’).
Onderzoek
In juli 2017 hopen we de volgende selectie van empirische
onderzoeken en literatuur syntheses te kunnen afronden
op basis van de ‘Call for Research Projects 2017’.
Een ander speerpunt komende periode is het neerzetten
van de ‘Joint Working Groups’ rondom het toekomstig
firma en partnership business model en de root cause
analyse methoden. Verwacht wordt dat een eerste
‘summit’ op beide onderwerpen in het najaar van 2017
gehouden kan worden. Als basis voor deze summits
wordt een eerste verkennend onderzoek gedaan op basis
van literatuur, documenten en interviews in de praktijk.
Daarnaast hopen we komend jaar de eerste ‘Case Study’
pilot te starten.
Masterclasses
In het najaar van 2017 is een aantal Masterclasses gepland,
waaronder een op 15 november 2017 over de identificatie
en bespreking van controlebevindingen door Prof. dr. Ann
Vanstraelen van de Universiteit van Maastricht. Ook zal in
het najaar een eerst ‘inhouse’ Masterclass verzorgd worden
om te bezien of dergelijke besloten bijeenkomsten met
een specifiek doel binnen een bepaalde organisatie
bijdragen aan de doelstelling van de FAR.
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genoeg ambities
dus voor de
komende periode

Financiële vooruitblik
Om invulling te kunnen geven aan onze
onderzoeksagenda, kennisontsluiting en bijdrage aan
de beroepsontwikkeling zal de FAR ook komend jaar
een beroep doen op de door de aangesloten kantoren
en donateur(s) toegezegde financiële bijdrage. Deze
bijdragen bedragen ook over 2017 maximaal € 1,6
miljoen. Rekening houdend met de projectgerelateerde
onderzoekskosten (begroot op € 100.000) en de
algemene bureaukosten (begroot op € 250.000)
bedraagt het maximale onderzoeksbudget voor komend
jaar € 1.250.000. Financiële middelen blijken voor de
onderzoeksteams echter niet altijd de hoogste prioriteit
– de toegang tot onderzoeksdata heeft dat wel. Terwijl
FAR nadrukkelijk wil investeren in de opbouw van de
onderzoeksgemeenschap in het auditing vakgebied – en
daar hoort financiering van bijvoorbeeld promovendi bij –
betekent dit niet dat er altijd een grote financiële bijdrage
wordt gevraagd en het dus niet vaststaat dat het gehele
budget nodig is ter financiering van de projecten die we
willen doen. Tegelijkertijd is het onderzoeksprogramma
uitgebreid met onder andere ‘Joint Working Group’ en
’Case Study’ projecten. Daarnaast vraagt het ontsluiten
van onderzoeksdata door de kantoren een aanzienlijke
inzet en investering van de kantoren. FAR zal daarin
ondersteunen waar mogelijk.

Bij de oprichting van FAR is gekozen voor een
ingroeimodel uitgaande van een licht coördinerende
bureauorganisatie. Het streven blijft om de vaste
organisatie zal zo klein mogelijk te houden door
zoveel mogelijk samen te werken met de aangesloten
onderzoeksgroepen en accountantsorganisaties. We
streven naar een kostenratio van maximaal circa 15
procent van de huidige basis van financiële bijdrage. Maar
gezien de ambities en de groei van de activiteiten van FAR
zal komende periode ook gekeken worden naar verdere
professionalisering van de bureauorganisatie.
Genoeg ambities dus voor de komende periode. Wij
zijn enthousiast over het fundament dat gelegd is en
hebben er alle vertrouwen in dat we komende periode
wederom de nodige grote stappen kunnen zetten richting
wetenschappelijk onderzoek naar de drivers van audit
quality en daarmee het ontsluiten van de ‘black box’ van
de accountantscontrole.

Amsterdam, 23 juni 2017
Namens het dagelijks bestuur van Stichting Foundation
for Auditing Research
w.g. dr. O.P.G. Bik RA – managing director en
wetenschappelijk bestuurslid
w.g. Prof. dr. J.F.M.G. Bouwens – managing director en
wetenschappelijk bestuurslid
w.g. Prof. dr. H.M. Prast – voorzitter van het bestuur
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Het is hun ‘lovebaby’. Vijftien jaar lang
hebben de Amsterdamse hoogleraar Jan
Bouwens en Nyenrode-onderzoeker Olof
Bik gelobbyd voor een organisatie die
wetenschappelijk onderzoek doet naar
de prangende vragen rond accountancy.
Inmiddels is het zover. In het najaar
van 2015 is de Foundation for Audit
Research, kortweg FAR, geboren, en nu,
anderhalf jaar later, staan de eerste onderzoeksteams op het punt om aan de
slag te gaan.
Olof Bik: ‘Dat de FAR er is gekomen,
toont aan dat de accountantskantoren
op zoek zijn naar de echte antwoorden
op de grote vragen.’
De FAR komt geen moment te vroeg.
De turbulentie waarin de sector jarenlang verkeerde is weliswaar wat afgenomen, maar een boekhoudaffaire zit in
een klein hoekje. Het circus van kritische
mediaberichtgeving, verontwaardigde
Kamerleden en een sector die zichzelf

Bas Knoop en Jeroen Piersma
Breukelen

Geheime gegevens
zijn nu eindelijk
toegankelijk voor
onderzoekers FAR

Hoogleraar Jan Bouwens (l.) en onderzoeker Olof Bik.

FOTO: PETER STRELITSKI VOOR HET FD

Accountants openen hun ‘black box’
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oorstanders van
hervorming van de
accountantssector
baseren hun plannen
meestal niet op de wetenschap, zegt Jan Bouwens.
Een bekend voorbeeld is de
verplichte roulatie van accountantskantoren. Zo’n maatregel
leidt eerder tot minder dan
meer controlekwaliteit, zo
blijkt.
Ook zware commissies werken eerder vanuit intuïtie, visie
en veronderstellingen. De Monitoring Commissie Accountancy
stelde vast dat het hervormingsproces verder moet vanwege ‘wicked problems’, zoals
het partner- en verdienmodel
van de kantoren. ‘Waar is die
vaststelling op gebaseerd?’,
vraagt Bouwens zich af. ‘Het
staat helemaal niet vast dat de
kwaliteit van de controle omhoog gaat als het verdienmodel
wordt veranderd.’ Belonen op
kwaliteit is er ook zo een. ‘Je
moet kwaliteit niet belonen,
maar een gebrek eraan bestraffen. En we moeten eerst nog
definiëren wat kwaliteit is, voordat we weten wat we dan gaan
belonen of bestraffen.’

V

Intuïtie

De formele hordes zijn
vrijwel genomen en het
onderzoek kan van start;
de eerste resultaten zullen
in 2018 te zien zijn

Accountantskantoren zijn gebonden
aan geheimhoudingsplicht over de informatie die hun klanten hen verstrekken,
daarom waren ze altijd zo terughoudend
om openheid van zaken te geven. Vandaar dat ook na de oprichting van de FAR
nog flink wat water door de Rijn moest
voordat de kantoren zover waren dat zij
de data beschikbaar stelden. Bik: ‘Daar
zijn we eigenlijk het grootste deel van
2016 mee bezig geweest. Vlak voor de
kerst vorig jaar hebben wij daar een dik
contract met hen over gesloten.’
De kantoren zijn volgens hem mede
overstag gegaan door de maatschappelijke druk op de sector. Maar het komt
ook uit henzelf. ‘Zij zijn ervan overtuigd
geraakt dat het belangrijk is om te weten
hoe de black box van de accountantscontrole werkt. Zij hadden te maken met
incidenten die ze niet goed konden verklaren. De sector is serieus op zoek naar
antwoorden.’
Volgens Bik en Bouwens heeft de FAR
een unieke positie. Nergens ter wereld
hebben onderzoekers een vergelijkbare
toegang tot de data van de grote kantoren. Vandaar dat ook onderzoekers van
bijvoorbeeld Harvard plaats nemen in de
FAR-teams. Bouwens: ‘Deze data kunnen
ze zelf in de VS niet krijgen.’
De FAR wordt gefinancierd door de

Hoogleraar Jan Bouwens (l.) en onderzoeker Olof Bik.
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men, maar een boekhoudaffaire zit in
een klein hoekje. Het circus van kritische
mediaberichtgeving, verontwaardigde
Kamerleden en een sector die zichzelf
aan de eigen haren uit het moeras probeert te trekken, kan zo weer van start
gaan. Net als in 2014, toen de affaires bij
KPMG aanleiding waren voor een groot
hervormingsplan van 53 punten. Een
daarvan was de oprichting van de FAR.
Het probleem is dat de meeste van die
hervormingspunten zijn gebaseerd op
ervaring, intuïtie, visie en buikgevoel,
maar niet op wetenschappelijk gefundeerde kennis over de werkwijze van de
accountancy en wat de kwaliteit van het
werk van accountants bepaalt. En dat
geldt niet alleen voor de 53 punten, maar
ook voor alle andere maatregelen die de
afgelopen jaren over de sector zijn uitgestort, zoals een vergunningsplicht, een
toezichthouder, verplichte roulatie van
accountantskantoren en scheiding van
advies en controle.
Bouwens: ‘We hebben te weinig kennis over de factoren die de kwaliteit van
het accountantswerk bepalen. Sterker
nog, we zijn het er niet over eens wat
kwaliteit eigenlijk is.’ Het probleem is
dat wetenschappelijke onderzoekers
altijd van buitenaf naar de sector hebben
gekeken. Tot de essentiële gegevens, zoals de controledossiers, kregen zij nooit
toegang. ‘De kantoren waren altijd zo gesloten als een oester’, zegt Bouwens.
Daar moet de FAR het verschil gaan
maken. De negen grootste accountantskantoren van Nederland hebben
afgesproken dat onderzoeksteams
toegang krijgen tot hun data. Jaarlijks
komen zo’n vijfhonderd controledossiers beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek. Geanonimiseerd en dus niet
herleidbaar tot het individuele kantoor,
de accountant en de klant.
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sector en vertegenwoordigers van de
grote kantoren hebben een plaats in het
bestuur. Hoe zit het met de onafhankelijkheid van het onderzoek? ‘Onze
onafhankelijkheid is gewaarborgd in de
bestuursstructuur. De onafhankelijke
bestuursleden hebben de meerderheid
van de stemmen’, zegt Bik. Maar dat is
een formele positie die Bik en Bouwens
niet graag innemen. Het gaat om samenwerking. ‘De plek in het bestuur voor de
kantoren is ook bedoeld om de toegang
tot de interne gegevens te garanderen.’
Nu de formele hordes vrijwel genomen zijn, kan het onderzoek van start.
De eerste resultaten kunnen we in 2018
tegemoet zien. De teams rukken over vier
fronten op: literatuurstudies, empirisch
onderzoek, projectonderzoeken naar
grote vragen zoals de relatie tussen het
verdienmodel van de kantoren en de
kwaliteit, en onderzoek naar casussen
waar iets mis is gegaan.
De onderzoeksresultaten kunnen een
nuttige rol gaan spelen. Er ligt nog een
rapport van de Monitoring Commissie
Accountancy die vorig jaar november
concludeerde dat de sector er nog niet
was met de 53 punten. Bovendien komt
de AFM eind juni weer met een, ongetwijfeld kritisch, rapport over de kwaliteit bij de Big Four.
‘We hebben zeker niet de illusie dat
wij de waarheid in pacht hebben of dat
wij het beleid zouden moeten bepalen’,
zegt Bouwens. ‘Maar we streven er wel
naar dat beleidsmakers ons raadplegen
als zij nieuwe veranderingen in de sector
willen doorvoeren. We hopen dat zij bij
de FAR beginnen.’

FOTO: PETER STRELITSKI VOOR HET FD
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1. BALANS PER EINDE BOEKJAAR

(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

31-12-2016
x € 1.000

Ref.

ACTIVA
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Vorderingen

1

€

1.000

Liquide middelen

2

€

372

€

1.372

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen

3

€

229

Onderzoekstoezeggingen

4

€

1.038

Kortlopende schulden

4

€

105

€

1.372

TOTAAL PASSIVA

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN1

Realisatie
2016

Begroting
2016

x € 1.000

x € 1.000

Ref.
BATEN

5

Financiële bijdrage ‘Big 4’

€

1.200

€

1.200

Financiële bijdrage ‘Middle 4’

€

300

€

300

Donatie Stichting Accountantsfonds

€

100

€

100

TOTAAL BATEN

€

1.600

€

1.600

LASTEN

6

Onderzoeksgerelateerde kosten

€

102

€

107

Kosten onderzoeksprojecten

€

1.038

€

1.131

€

1.140

€

1.238

Totaal projectkosten

6a

Oprichtingskosten

€

7

€

-

Bureaukosten

€

34

€

52

Bestuurskosten

€

107

€

145

€

60

€

57

€

208

€

254

€

3

€

11

€

20

€

50

€

23

€

61

TOTAAL LASTEN

€

1.371

€

1.553

SALDO

€

229

€

47

Algemene kosten
Totaal bureau en algemene kosten

6b

Internationaal
Nationaal
Totaal conferenties


1

6c

De cijfers hebben betrekking op het eerste (verlengde) boekjaar 20 oktober 2015 tot en met 31 december 2016.
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Realisatie
2016

Begroting
2016

x € 1.000

x € 1.000

Bestemming saldo van baten en lasten:
Dotatie aan continuïteitsreserve
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€

229

€

-

€

229

€

-

3. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

3.1.

Doelstelling en activiteiten

Stichting Foundation for Auditing Research [hierna: de Stichting] is statutair gevestigd aan de Antonio
Vivaldistraat 2-8 te Amsterdam en heeft als doel om structureel bij te dragen aan het lerend vermogen
en de bestendige ontwikkeling in ruime zin van accountantsorganisaties, het accountantsberoep en
het accountantsonderwijs en -onderzoek in Nederland, teneinde onder meer:
•

de accountantspraktijk bestendig te verbeteren (inclusief de daarop toepasselijke of daarmee
verband houdende wet- en regelgeving);

•

het accountantsonderwijs te voeden; en

•

tegelijkertijd het wetenschappelijk accountancyonderzoek te versterken.

Om het doel van de Stichting te verwezenlijken worden (veelal meerjarige) onderzoeksprojecten
geïnitieerd op basis van een onderzoeksagenda. Deze projecten worden onder meer aanbesteed door
middel van Calls for Research Projects waarop universiteiten en onderzoeksteams, nationaal en
internationaal, zich kunnen inschrijven. Deze onderzoeksprojecten hebben tevens tot doel auditing
onderzoek (in Nederland) te stimuleren en verkregen kennis te verspreiden door middel van
onderzoeksartikelen, onderwijs en bijdragen aan het professionele debat (bijvoorbeeld door het
organiseren van congressen en masterclasses en het publiceren van professionele artikelen).
Daarnaast richt de Stichting zich op het ontsluiten naar de praktijk van bestaande wetenschappelijke
inzichten.
Hiertoe verkrijgt de Stichting financiële bijdragen van de aangesloten organisaties en donateurs voor
een initiële periode van vijf jaar (met een tussentijdse evaluatie per eind 2017). Aangesloten
organisaties hebben zich daarnaast verplicht toegang tot onderzoeksdata te verstrekken.
3.2.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2.1.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met ‘Richtlijn Organisaties-zonder-winststreven’
[RJ 640], zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De
waarderingsgrondslagen gaan uit van waardering op basis van nominale waarde, tenzij een andere
grondslag is vermeld. De verslaggevingsperiode betreft een verlengd boekjaar vanaf de datum van
oprichting 20 oktober 2015 tot en met 31 december 2016. Hierbij is de jaarrekening opgesteld in
euro’s. Opgenomen referenties verwijzen naar de toelichtende paragrafen.
3.2.2.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
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tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.
3.2.3.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
3.2.4.

Schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste
verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is
meestal de nominale waarde.
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.
3.3.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.3.1.

Baten

De baten van de Stichting bestaan voornamelijk uit bijdragen die worden toegezegd door de
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aangesloten organisaties. De hoogte van de toezegging wordt bepaald op basis van aangegane
onderzoeksprojecten en goedgekeurde bureaukosten. Deze bijdragen worden ten gunste van de staat
van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen of bureaukosten
worden verantwoord.
3.3.2.

Lasten

De totale bijdragen voor toegezegde onderzoeksprojecten, ook als deze meerdere jaren beslaan,
worden als last in de staat van baten en lasten en als verplichting in de balans verantwoordt voor
zover op balansdatum onconditionele toezeggingen zijn gedaan aan onderzoeksteams (anders dan
de conditie van het conform het onderzoeksvoorstel uitvoeren van het onderzoek). De naar inschatting
verwachte kosten (anders dan de toezeggingen aan onderzoeksteams) die direct samenhangen met
de uitvoering van de onderzoeksprojecten waarop die toezeggingen betrekking hebben, verantwoordt
de Stichting op hetzelfde moment.
De overige kosten (bureaukosten) worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.
De Stichting wordt niet aangemerkt als onderneming in de zin van de BTW en is daarom niet BTW
plichtig, noch kan het betaalde BTW terugvorderen.

4. TOELICHTING OP DE BALANS

1. Vorderingen

31-12-2016
 

Ref.
-

-

Nog te factureren +Big 4, kantoren

-

800

Nog te factureren +Middle 4, kantoren

-

200



1.000

Debiteuren

(a)

Overlopende activa:

(b)

a. Debiteuren
Per balansdatum is er geen sprake van een debiteurenpositie. Op grond hiervan is er geen
voorziening op oninbare debiteuren opgenomen.

2015 / 2016 | FAR | 43
JAARVERSLAG

b. Overlopende activa
De overlopende activa betreft met name de nog te factureren financiële bijdragen van de aangesloten
accountantskantoren over de in 2016 toegezegde onderzoeksprojecten. Deze bijdrage zal over de
looptijd en naar voortgang van de projecten aan de kantoren betaalbaar worden gesteld.
# %%! #%!#-   (gespecificeerd onder 6a).

2. Liquide middelen

31-12-2016
 

Rekening courant ABN Amro

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

-

372



372

3. Eigen vermogen

Stand per
31-12-2016

Mutaties
2015 / 2016

Stand per
20-10-2015

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Ref.
Continuïteitsreserve

(a)

€

229

€

229

€

-

€

229

€

229

€

-

a. Continuïteitsreserve
Om zeker te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft het
bestuur een continuïteitsreserve gevormd.
Voor de bepaling van de hoogte van de continuïteitsreserve richt de Stichting zich naar de richtlijn van
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Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richtlijn staat een maximale reservering toe
van 1,5 keer van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (waaronder kosten van personeel,
huisvesting, administratie en bestuur). De begrote kosten van de werkorganisatie bedragen circa
€ 250.000. De thans gevormde continuïteitsreserve, zijnde 0,9 keer de kosten van de werkorganisatie,
wordt toereikend geacht.

4. Onderzoekstoezeggingen en kortlopende schulden

31-12-2016
x € 1.000

Ref.
€

1.038

Crediteuren

€

69

Nog te betalen overige kosten

€

36

€

1.143

Onderzoekstoezeggingen

(a)

a. Onderzoekstoezeggingen
De nog te betalen projectkosten betreft de financiële bijdragen met betrekking tot de in 2016
toegezegde onderzoeksprojecten en de direct daaraan gerelateerde verwachte onderzoeks- en
projectkosten. Dit laat zich als volgt specificeren:
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2016-2017

2018

2019

2020

Totaal

Bedragen x € 1.000

€

765

14

€

218

8

€

55

102

€

1.038

Toegezegde
onderzoeksbijdragen

€

296

€

289

€

100

€

80

Dataverzamelingskosten

€

87

€

73

€

44

€

Overige projectkosten

€

17

€

20

€

10

€

Totaal

€

400

€

382

€

154

€

Het langlopend deel van deze verplichting bedraagt € 638.000.
b. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De aangesloten accountantskantoren en de donateur hebben zich gecommitteerd voor een initiële
periode van vijf jaar, met een tussentijdse evaluatie per eind 2017. Hierbij hebben de kantoren zich
statutair verplicht tot betaling van de toegezegde onderzoeksgelden van de reeds goedgekeurde
meerjarige onderzoeksprojecten over de gehele looptijd.

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5. Baten
Met ingang van de oprichting van de Stichting hebben de aangesloten accountantskantoren zich
gecommitteerd tot een jaarlijkse, maximale financiële bijdrage van € 1.500.000 voor een initiële
periode van vijf jaar (met een tussentijdse evaluatie per eind 2017). De financiering van de Stichting
bestaat hiermee hoofdzakelijk uit gelden die worden toegezegd door en ontvangen van de kantoren
op basis van de toegezegde onderzoeksprojecten en goedgekeurde begroting. Hierbij verplichten de
kantoren zich op moment van toezegging tot betaling van bijdragen ter dekking van de goedgekeurde
meerjarige onderzoeksprojecten over de gehele looptijd zodat onderzoeksteams in staat zijn om het
onderzoek waarvoor zij goedkeuring van de Stichting hebben gekregen af te ronden. Facturatie van
de toegezegde bijdrage aan de aangesloten accountantskantoren vindt plaats naar voortgang van de
onderzoeksprojecten, dat wil zeggen op het moment dat de projectkosten zijn gerealiseerd, rekening
houdend met de liquiditeiten benodigd ter dekking van de algemene bureaukosten.
Daarnaast hebben Stichting Accountantsfonds en de Stichting met ingang van 1 januari 2016 een
donateursovereenkomst afgesloten. Hierin wordt een jaarlijkse bijdrage van € 100.000 gedaan door
Stichting Accountantsfonds. Deze verbinding en donatie geldt in principe voor een periode van vijf
jaar.
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6. Lasten
a. Projectkosten
2016
x € 1.000

Onderzoeksgerelateerde kosten:
Onderzoeksagenda en Call for Research Projects

€

15

Eerste review en selectie

€

44

Tweede review en selectie

€

11

Overkoepelend data management

€

18

Definitieve selectie en communicatie

€

8

Algemene ondersteuning bij onderzoeksprojecten

€

6

€

102

Kosten onderzoeksprojecten:
Toegezegde bijdragen aan onderzoeksteams

€

765

Project specifiek data management

€

36

Dataverzameling en -beheer

€

182

Project management en monitoring

€

Onderzoeksrapportages en communicatie

€

30

€

1.038

€

1.140

Totaal projectkosten

25

De kosten voor onderzoeksprojecten, en de daaruit voorvloeiende verplichtingen, laten zich als volgt
in de tijd specificeren:
2016-2017

2018

2019

2020

Totaal

Bedragen x € 1.000

Toegezegde
onderzoeksbijdragen

€

296

€

289

€

100

€

80

€

765

Dataverzamelingskosten

€

87

€

73

€

44

€

14

€

218

Overige projectkosten

€

17

€

20

€

10

€

8

€

55

Totaal

€

400

€

382

€

154

€

102

€

1.038

b. Bureau en algemene kosten
2016
x € 1.000

Ref.
Oprichtingskosten

€

7

Secretariaat en administratie

€

34

Advieskosten

€

9

Algemene kosten dataverzameling

€

28

€

107

Communicatie

€

23

Totaal bureau en algemene kosten

€

208

Bestuurskosten

(I)

De Stichting heeft geen personeel in dienst.
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I.

Bestuurskosten

De bestuurskosten betreffen de vergoedingen aan de voorzitter van het bestuur, aan de instellingen
die de andere twee leden van het dagelijks bestuur (tevens wetenschappelijk bestuurders) ter
beschikking stellen en aan de (andere) wetenschappelijke bestuurders. Daarnaast worden gemaakte
onkosten, waaronder reis- en verblijfkosten, vergoed. De door het voltallige bestuur van de Stichting
voor dit boekjaar vastgestelde en uitbetaalde vergoedingen bedraagt € 154.000 (exclusief BTW).
Hiervan is € 73.000 verantwoord onder de onderzoeksgerelateerde kosten.

c.

Conferenties
2016
x € 1.000

Ref.
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Internationaal

(I)

€

3

Nationaal

(II)

€

20

€

23

Totaal kosten conferenties

I.

Internationaal

Dit betreft de kosten gerelateerd aan deelname aan verscheidene wetenschappelijke conferenties in
het buitenland.
II. Nationaal
In 2016 heeft de Stichting twee openbare events georganiseerd, te weten de internationale
conferentie 2016 (op 9 en 10 mei 2016) en de eerste FAR Masterclass (22 november).

7. Analyse realisatie 2016 ten opzichte van budget
Gegeven dat de Stichting onderzoeksprojecten selecteert op basis van relevantie voor haar
onderzoeksagenda en kwaliteit van het onderzoek, terwijl toegang tot onderzoeksdata van minstens
zo grote waarde is voor wetenschappelijk onderzoek, heeft de Stichting haar maximale begrote
onderzoeksbudget van € 1.131.000 niet volledig kunnen benutten. In dit boekjaar heeft de Stichting
voor € 1.038.000 aan onderzoeksgelden toegezegd voor zes onderzoeksprojecten. Gezien de

opstartfase van de Stichting is gekozen voor een ingroeimodel. Dit heeft dit boekjaar onder meer
betekent dat de totale bureau en algemene kosten € 46.000 lager zijn dan oorspronkelijk begroot. Dit
heeft deels te maken met lagere bestuurskosten door de aanstelling van de voorzitter van het bestuur
van de Stichting per 8 april 2016 en deels met lagere bureaukosten in relatie tot
managementondersteuning. Daarnaast zijn de kosten voor conferenties € 38.000 lager dan begroot
door opstart van door de Stichting georganiseerde conferenties, masterclasses en dergelijke, alsmede
door bezoek van een nog beperkt aantal internationale congressen op het gebied van auditing
research. Rekening houdend met de vorming van de continuïteitsreserve zijn de toegezegde bijdragen
volledig gerealiseerd, resulterend in een totale bate van € 1,6 miljoen.

8. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

9. Voorstel verwerking saldo baten en lasten eerste (verlengde) boekjaar
Het bestuur van de Stichting heeft goedkeuring gegeven om het saldo van baten en lasten over 2016
ten bedrage € 229.000 volledig te bestemmen aan de continuïteitsreserve. Dit is verwerkt in de
jaarrekening.
De jaarrekening is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting op 23 juni 2017
te Amsterdam:

w.g. dr. O.P.G. Bik RA

w.g. Prof. dr. J.F.M.G. Bouwens

Managing director en

Managing director en

wetenschappelijk bestuurslid

wetenschappelijk bestuurslid

w.g. Prof. dr. H.M. Prast
Voorzitter van het bestuur
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De jaarrekening is eveneens goedgekeurd door de overige leden van het algemeen bestuur van de
Stichting in de bestuursvergadering van 7 juli 2017 te Amsterdam:

w.g. Prof. dr. W.F.J. Buijink

w.g. Prof. drs. E. Eeftink RA

Wetenschappelijk bestuurslid

Bestuurslid vertegenwoordigd KPMG

w.g. Drs. J.F.M. Kamphuis RA

w.g. Drs. P.A.J. Hopstaken RA

Bestuurslid vertegenwoordigd EY

Bestuurslid vertegenwoordigd Mazars, BDO,
Baker Tilly Berk and Grant Thornton
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w.g. Prof. dr. W.R. Knechel

w.g. Drs. M. de Ridder RA

Wetenschappelijk bestuurslid

Bestuurslid vertegenwoordigd PwC

w.g. M.J. van der Vegte RA
Bestuurslid vertegenwoordigd Deloitte
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OVERIGE GEGEVENS
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