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Het einde van het jaar i een mooi moment om terug te kijken en
de piekmomenten van 2018 nog een de revue te laten paeren.
en dicuie die in de zomer en het egin van de herft piekte
ging over het door de accountant detecteren en adreeren van
fraude en overtredingen van wet- en regelgeving, al onderdeel
van de jaarrekeningcontrole.
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Die dicuie zal in 2019 en daarna ongetwijfeld een vervolg krijgen.
In het verlengde ervan i de vraag geteld of de jaarrekeningcontrole,
zoal we die nu kennen, relevant i en lijft in het volgende
decennium. Doel van de jaarrekeningcontrole i om “ij te dragen
aan de mate van vertrouwen dat de eoogde geruiker tellen in de
financiële overzichten. Dit wordt ewerktelligd doordat de
accountant een oordeel tot uitdrukking rengt over de vraag of de
financiële overzichten in alle van materieel elang zijnde opzichten
zijn opgeteld in overeentemming met het paende telel inzake
financiële verlaggeving” (CO 200, paragraaf 3).
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Vacature
Deze rol van de accountant werd een eeuw geleden door
vermogenverchaffer van elang gevonden. Om te voorkomen dat
ze zouden inveteren op ai van onjuite informatie dwongen zij ij
ondernemingen de enoeming af van een onafhankelijk accountant,
die de opdracht kreeg om de financiële informatie te controleren. De
jaarrekeningcontrole werd in de loop van de tijd zelf zodanig
elangrijk gevonden dat deze op enig moment voor een deel van de
rechtperonen via de wet werd afgedwongen. Op ai van artikel
2:393 W verleent die wet rechtperonen opdracht aan een
accountant om te onderzoeken of de jaarrekening het in artikel 362
lid 1 vereite inzicht geeft. Regelmatig komt echter naar voren dat er
takeholder zijn die meer verwachten van de accountant dan
‘lecht’ de controle of de jaarrekening klopt.

Relevantie
en eerte elangrijke vraag i hoe relevant de jaarrekening i voor de
eluitvorming van takeholder. Immer, alleen al de informatie in
de jaarrekening relevant i, kan zekerheid over de getrouwheid van
die informatie relevant zijn. Deze relevantie wordt eïnvloed door
een aantal ontwikkelingen. Ten eerte zien we dat de aard van
ondernemingen en hun edrijfmodellen verandert. In teed
mindere mate wordt de waarde van ondernemingen epaald door de
waarde van hun tatare activa of huidige wintgevendheid. Het
Financieele Daglad van 30 oktoer 2018 erichtte ijvooreeld dat
83 procent van de edrijven die tot dat moment in 2018 naar de eur
waren gegaan, verliegevend wa.
De waarde van edrijven wordt teed meer epaald door immateriële
activa, die door conervatime in verlaggevingregel niet worden
geactiveerd. Ook wordt een groot deel van de waarde van edrijven
epaald door de mate waarin zij over tien of twintig jaar nog in taat
zullen zijn om inkomten te genereren, oftewel door de
houdaarheid van hun edrijfmodel op langere termijn. Daarnaat
dringt het eef teed meer door dat, om op langere termijn
uccevol te zijn, edrijven zich niet alleen moeten richten op
inveteerder maar de elangen van een redere groep takeholder
in ogenchouw moeten nemen.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de jaarrekening alléén niet
voldoende i voor de eluitvorming van takeholder. Zij heen
meer informatie nodig over het edrijfmodel,
langetermijnwaardecreatie, kanen en edreigingen. Het elang van
niet-financiële informatie om deze zaken in te chatten neemt toe.
Het gaat niet alleen om de activa en verplichtingen, de oprengten
en koten van het afgelopen oekjaar, maar ook om reultaten op het
geied van onderzoek en ontwikkeling, werknemer tevredenheid,
klanttevredenheid en het elag op natuur en milieu.
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Maar dat etekent niet dat financiële informatie over het afgelopen
oekjaar irrelevant i. Wie wil er nu inveteren in een edrijf of een
lening vertrekken zonder inzicht te heen in de financiële
ituatie? Mijn ervaringen ij ijvooreeld overnametrajecten laten
zien dat financiële informatie over een onderneming nog teed een
elangrijke rol peelt in eluitvorming en waardeepaling. n de
jaarrekening i er niet alleen voor de eluitvorming van mogelijke
inveteerder in het aandeel. Het gaat ook om het afleggen van
verantwoording over het afgelopen oekjaar. Zo i in het Conceptual
Framework van de IA het egrip tewardhip weer opgenomen.
Ook peelt financiële informatie een rol ij de inchatting door
kredietvertrekker van kredietwaardigheid en in divere contracten,
zoal ankcovenanten, onuregelingen en earn-out-regelingen.
De wijze waarop informatie wordt verchaft, de aard van de
informatie en de frequentie van informatieverchaffing zal wijzigen.
Maar het lijkt onwaarchijnlijk dat de ehoefte aan door een
organiatie verchafte informatie in de komende decennia zal
verdwijnen. Informatie, ook financiële informatie, i elangrijk voor
eluitvorming en voor een elangrijk deel zal die informatie door de
organiatie moeten worden verchaft aan takeholder. In welke
vorm dan ook. Het elang van die informatie rengt ook met zich
mee dat het elangrijk i dat etrokken partijen (zoal
tandardetter, ondernemingen en accountant) lijven werken aan
de tranparantie en relevantie ervan.

Jaarrekeningcontrole
Al de door de onderneming vertrekte informatie relevant i, i
zekerheid omtrent de getrouwheid van die informatie dan niet ook
relevant? Doordat de jaarrekeningcontrole voor veel rechtperonen
wettelijk verplicht i, i het moeilijk vat te tellen of die nog teed
wordt uitgevoerd vanwege een ehoefte daaraan van takeholder.
Maar waar controle niet wettelijk verplicht i, zien we ook nu nog
divere ituatie waarin de ehoefte van takeholder leidt tot een
opdracht aan een accountant, om zekerheid te vertrekken ij
informatie. Denk hierij aan vrijwillige jaarrekeningcontrole, in
Nederland en in verchillende uitenlanden waar wettelijke
controleplicht niet of in mindere mate etaat. Maar ook aan
ondernemingen die een afzonderlijke opdracht vertrekken tot
controle of eoordeling van een duurzaamheidverlag of
geïntegreerd
verlag.
De ijdrage en relevantie van controle kan voor partijen die de
effecten ervan van dichtij ervaren tataarder zijn dan voor partijen
die relatief ver af taan. Onderzoek in opdracht van de Financial
Reporting Council (FRC) in 2014 liet ijvooreeld zien dat het
vertrouwen in het werk van accountant hoger i ij menen die het
effect ervan van dichtij ervaren, zoal hoofden van audit
committee, dan ij menen die op relatief grote aftand taan, zoal
journaliten, politici en academici.
Partijen die accountant van dichtij aan het werk zien, zijn vaak
getuige van tevige dicuie over de kwaliteit van verlaggeving,
over controleverchillen waarvan de accountant correctie afdwingt,
over de kwaliteit van de interne eheering of over fraude die de
accountant ontdekt en laat hertellen. en enkele keer halen
dergelijke dicuie of correctie het nieuw, maar veelal peelt dit
zich af op de achtergrond en zien takeholder alleen het aangepate
product. Het artikel in het Financieele Daglad van 1 novemer
jongtleden, waarin de Fiod, FIU en het OM hoog opgeven van de
meldingen van ongeruikelijke tranactie door Nederlande
accountant, waarmee dit zichtaar wordt voor een grotere groep
takeholder, i daarop een uitzondering.

Voor partijen die op grotere aftand taan i het elangrijk dat
accountant meer inzicht verchaffen in de ijdrage die ze leveren
aan etrouware informatie; ijvooreeld door informatie te
vertrekken over doorgevoerde correctie, vereteringen in interne
eheering of gedetecteerde fraude. Maar er i één apect waarvoor
dat moeilijk tataar te maken i, terwijl dat michien wel de
elangrijkte toevoegde waarde i van de accountantcontrole: de
preventieve werking. Zoal J. Koter het in 1939 al verwoordde:
“Menige zwakkere figuur die zich onder controle ziet, zal nalaten wat
hij zonder controle zou aandurven.” Die preventieve werking lijkt
wel uit wetenchappelijk onderzoek, maar i voor een individuele
controle moeilijk aan te tonen.
De controle van de jaarrekening i relevant, maar de
accountantector moet lijven aantonen dat zij de aangewezen
partij i om die controle uit te voeren en continu lijven werken aan
veretering van kwaliteit, effectiviteit en toegevoegde waarde van de
controle die ze uitvoert. ijvooreeld door inzet van technologie en
voortdurende veretering daarvan. Daaraan wordt hard gewerkt door
vele partijen in de ector, maar daarmee zullen ze nooit klaar zijn.

rede expertie
Accountant dragen op vele manieren ij aan een eter
functionerend edrijfleven, het oploen van
complexe vraagtukken, veretering van interne eheering en
etrouware informatieverchaffi ng. Het goed uitvoeren van de
(wettelijk voorgechreven) jaarrekeningcontrole i één manier om
dat te doen. Maar accountant helpen edrijven ook op andere wijze.
Zoal via opdrachten die pecifiek zijn gericht op het vereteren van
hun interne eheering of eveiliging tegen cerecuritriico’, via
het uitvoeren van foreniche onderzoeken of due diligenceonderzoeken ij overname, via het verchaffen van zekerheid ij
utainailit-verlagen of het advieren ij complexe
verlaggevingvraagtukken.
In veel gevallen levert de accountant deze dienten aan organiatie
waar hij niet de jaarrekeningcontrole uitvoert. r i voor de
organiatie ook geen wettelijk voorchrift om deze pecifieke
opdracht te vertrekken. Het kan zijn dat dit op verzoek van epaalde
takeholder geeurt en het kan ook zijn dat het de onderneming zelf
i die elang hecht aan deze dientverlening. De accountant levert
deze dienten omdat hieraan een ehoefte etaat in aanvulling op
de jaarrekeningcontrole. De expertie die hierij wordt ontwikkeld
kan de accountant overigen wel eter in taat tellen om
jaarrekeningcontrole goed uit te voeren, ijvooreeld doordat hij
hierdoor eter in taat i om riico’ te identificeren, hierop te
reageren of omdat hij hierdoor eter in taat i om epaalde expertie
op te ouwen en ij te houden.

Meer dan jaarrekeningcontrole
Het i duidelijk dat takeholder ehoefte heen aan meer dan
alleen jaarrekeningcontrole. Het fraudedeat van deze zomer laat
ijvooreeld zien dat er takeholder zijn die wenen dat accountant
uitgereider fraudeonderzoek doen dan nodig i om vat te tellen
dat de jaarrekening het vereite inzicht geeft. Ook zijn er
takeholder die een grotere rol verlangen van de accountant ij de
controle van niet-financiële informatie in (ijvooreeld) het
etuurverlag.

Mede in het licht van wat ik hiervoor chette ten aanzien van de
toenemende relevantie van die niet-financiële informatie i de
huidige rol die de accountant wordt toeedeeld ij het
etuurverlag (artikel 2:393 lid 3 W) wat mager. Op ai daarvan
onderzoekt hij “of het etuurverlag in het licht van de tijden het
onderzoek van de jaarrekening verkregen kenni en egrip omtrent
de rechtperoon en zijn omgeving, materiële onjuitheden evat”.
Doordat de accountant geen aanvullend onderzoek hoeft te doen al
hij informatie niet heeft verkregen in het kader van de
jaarrekeningcontrole, i het mogelijk dat hij over allerlei informatie
in het etuurverlag geen mening heeft en ook geen mening hoeft
te heen. Maar voor takeholder i het onduidelijk voor welke
informatie dat wel of niet het geval i.
De vraag i vervolgen of het meerdere waaraan takeholder
ehoefte heen onderdeel moet worden van
de jaarrekeningcontrole en hoe we dat zouden kunnen vormgeven.
De rechtperoon i op dit moment wettelijk verplicht om de
opdracht tot controle van de jaarrekening te verlenen aan een
accountant. Zoal prof. J.. Huizink recent aangaf in het Tijdchrift
voor Jaarrekeningenrecht: “Niet meer - maar ook niet minder!”
Het vertrekken van eventuele andere opdrachten door een
rechtperoon aan een accountant i vrijwillig. Overwogen zou
kunnen worden om al ector collectief te eluiten (en dat
ijvooreeld vat te leggen in de NV CO) om de in de wet
voorgechreven dient (onderzoek of de jaarrekening het in artikel
362 lid 1 vereite inzicht geeft) alleen nog maar te leveren in
cominatie met een aantal aanvullende dienten. ijvooreeld
uitgereider fraudeonderzoek en controle van alle informatie in het
etuurverlag. Daar zitten in mijn optiek wat haken en ogen aan,
omdat het neigt naar (veroden) koppelverkoop.

Zuiver
Het zou daarom veel zuiverder zijn (en michien wel de enige
egaanare weg) al takeholder die dat daadwerkelijk elangrijk
vinden, van de deetreffende onderneming eien dat ze naat de
jaarrekening ook andere zaken laat onderzoeken door een
accountant. ijvooreeld aandeelhouder via de
aandeelhoudervergadering, anken via de leningovereenkomt, of
afnemer via voorwaarden in een offerte- of aanetedingprocedure.
Ook andere takeholder kunnen de onderneming daartoe ewegen,
ijvooreeld door geen zaken te doen met edrijven die dit niet doen.
Al de ehoefte reed aanwezig i ij een grote groep takeholder
zouden epaalde rechtperonen zelf wettelijk verplicht kunnen
worden om de opdracht voor dergelijk aanvullend onderzoek te
vertrekken; al dan niet aan een accountant. Al de ehoefte er niet
lijkt te zijn en takeholder dergelijke eien niet tellen, i de vraag
op grond waarvan het gepat i dat de ector zelf eluit om zulke
aanvullende zekerheden verplicht onderdeel te maken van het
wettelijk voorgechreven onderzoek van de jaarrekening.
Het ewandelen van deze weg i niet alleen zuiverder, het creëert ook
de gezonde ituatie waarin de accountant in een niet-gereguleerd
domein, in concurrentie met andere partijen, moet ewijzen dat hij
van waarde i voor takeholder die ehoefte heen aan zekerheid.
Het moet de amitie van de ector zijn om in die omgeving haar
waarde voor die takeholder te ewijzen. en relevante
jaarrekeningcontrole, relevante andere dientverlening, een
maatchappelijk relevante accountantector.

Arjan rouwer

Arjan rouwer i partner ij PwC en hoogleraar externe
verlaggeving aan de VU Amterdam. Hij maakte deel uit
van de werkgroep Toekomt Accountanteroep (2014).
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Olof ik: 'Accountant moeten
voet ij tuk houden in puliek
deat'
De riico' die horen ij accountantcontrole
kunnen nooit helemaal ondervangen worden door
regelgeving en "profeionele interventie". Dat
telde profeor Olof ik tijden zijn inaugurele
rede aan Nenrode. "We moeten on realieren dat
accountant ook maar menen zijn." 
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'Accountant mogen troter zijn
en meer naar uiten treden'
Het accountanteroep mag et iet meer trot
uittralen, want er gaat heel veel goed. Dat telde
trafrechtadvocate Natacha Harlequin tijden een
relatie-event van de NA in het
cheepvaartmueum in Amterdam. "Treed meer
naar uiten en laat zien waar jullie voor taan." 
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V wil AFM-toezicht op auditcommiie
Leden van auditcommiie moeten onder wettelijk toezicht komen
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor pleit Vdirecteur Paul Koter in het Financieele Daglad. 
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De toekomt i elangrijker dan
het verleden
en oproep aan de Commiie Toekomt
Accountancector (CTA): in een nel
veranderende omgeving moet het accent liggen op
een andere inhoud van de accountanttaak en op
gerichter AFM-toezicht. 
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Food for thought

Mijn vakantie zit erop. Drie weken in lovenië en
Kroatië met nog een vleugje Italië erij. Prachtige
natuur, vriendelijke menen, mooi weer, leuke
activiteiten (parapenten, mountainiken, zeilen,
canoning, grotezoek, wandeltochten en
peedoot) en goed van eten en drinken. Ik hoop
dat het de lezer die al op vakantie zijn geweet ook
goed i vergaan en dat zij die nog mogen er ook van
zullen genieten. 
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Marcel Pheijffer
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