TOEGESTANE DIENSTEN

i. de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening
ii. de controle of beoordeling van (tussentijdse) financiële overzichten
iii. de verstrekking van assurance met betrekking tot andere aspecten van de verslaggeving,
zoals het directieverslag, corporate governance, risicomanagement of maatschappelijk
verantwoord ondernemen;
iv. de verstrekking van assurance en rapportage over uitkomsten van feitenonderzoek ten
behoeve van verantwoordingen voor toezichthouders en belastingdienst;
v. elke andere wettelijke taak die verband houdt met controlewerkzaamheden die door
wetgeving is opgelegd aan de externe accountant of de accountantsorganisatie (bv.
subsidieverklaringen);
vi. de verstrekking van assurance en rapportage over uitkomsten van feitenonderzoek gevraagd
door derden (bv. comfort letters)
vii. de verstrekking van assurance en rapportage over uitkomsten van feitenonderzoek ten
behoeve van de Raad van Commissarissen (bv. op het gebied van interne beheersing, fusies
en overnames, en fraude).

VERBODEN DIENSTEN
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.
x.

diensten van deskundigen die geen verband houden met de controle, diensten inzake
belastingadvies, algemene bedrijfsvoering en andere adviesdiensten, te weten:
•
Waardebepalingen en purchase price allocations
•
Fiscale advieswerkzaamheden, inclusief fiscale vertegenwoordiging.
•
Overige adviesopdrachten, bijvoorbeeld op het gebied van strategie, HR, IT, logistiek,
bedrijfsoptimalisering.
boekhouding en het opstellen van administratieve vastleggingen en financiële overzichten,
waaronder:
•
Administratieve dienstverlening waaronder: verzorgen van de financiële en/of
salarisadministratie, samenstellen van de jaarrekening, opstellen van prognoses/
budgetten, liquiditeitsberekeningen
•
Opstellen van fiscale aangiften
•
Zelfstandig bepalen van de fiscale positie
het ontwikkelen en implementeren van de interne beheersings- of risicobeheersprocedure
die verband houdt met de opstelling en/of controle van financiële informatie in de financiële
overzichten, waaronder:
•
Ontwerp en implementatie van de inrichting van de administratieve organisatie en
interne beheersing
•
Ontwerp en implementatie van een financieel informatiesysteem
waarderingsdiensten, het geven fairness opinies of inbreng verklaringen, waaronder:
•
Werkzaamheden waarbij de accountant posities in de jaarrekening berekent en
vervolgens zichzelf controleert
•
Het afgeven van fairness opinies, tenzij vereist door de wet
•
Het berekenen van de schade in een schadestaatprocedure
actuariële en juridische diensten, waaronder de beslechting van rechtsgeschillen;
•
Het bepalen van de actuariële positie
•
Het optreden als advocaat en/of vertegenwoordiger in civiele rechtszaken
•
Juridische dienstverlening, niet zijnde het optreden als vertegenwoordiger van de
onderneming
het participeren in de interne audit van de auditcliënt en het verlenen van diensten die
verband houden met de interne auditfunctie, waaronder:
•
Het verlenen van interne accountantsdiensten
fusie- en overname dienstverlening, waaronder;
•
Het promoten van of handelen in de aandelen van de onderneming
•
Het optreden als vertegenwoordiger van de onderneming
•
Het onderhandelen namens de onderneming
•
Het bij elkaar brengen van koper en verkoper
•
Het optreden als makelaar of tussenpersoon
•
Het optreden als beleggingsadviseur
leidinggeven aan de auditcliënt als lid van de directie, het managementteam of het
toezichthoudend orgaan, waaronder
•
Het bekleden van management functies
personeelsdiensten, met inbegrip van het werven van hogere leidinggevenden;
•
Bemiddeling bij werving van (hoger) kader
resultaatafhankelijke diensten (waarbij het honorarium afhankelijk is van de uitkomst).

