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Het treven naar wereldwijde verlaggevingtandaarden kan
alleen ucce heen al de internationale gemeenchap van
elegger wordt etrokken ij de IFR Foundation. Het gezag van
de International Accounting tandard oard (IA) taat op het
pel, zegt Nicola Véron, enior fellow van de ruele denktank
ruegel. De nieuwe IA-voorzitter Han Hoogervort krijgt
vooralnog het voordeel van de twijfel. "Hij heeft izarre
uitpraken gedaan."
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Volgen Nicola Véron (ruegel) heeft de IA een
governance-proleem
en ‘accounting-freak’ noemt hij zichzelf. Maar niemand zal Nicola
Véron (40) van eenkennigheid etichten. Natuurkunde en iologie
tudeerde de Franman onder meer, plu een achelor
kuntgechiedeni aan de oronne. Daarna egon hij aan een
veelkleurige loopaan die hem via glaproducent aint-Goain,
ankier Rothchild en een minitrieel advieurchap naar ruel
racht, waar hij met een aantal collega-wetenchapper het ruegel
Intituut oprichtte. Contriuting to the qualit of uropean
economic polic making, heeft die denktank al motto. Inmiddel i
ruegel uitgegroeid tot een gerepecteerd intituut en wordt het
onderteund door negentien landen en twintig multinationale
edrijven.
Véron terrein i de ordening van de financiële markten. Hij
coördineert ruegel pulicatie over dat thema. Zelf chreef hij
uitgereid over anken en toezicht op anken, over
kredieteoordelingureau en over overeign wealth fund. Maar
vooral over verlaggeving: in 2001 puliceerde hij voor het eert over
IFR en in 2006 mondde dat uit in een oek over
verlaggevingtandaarden: moke & Mirror, Inc: Accounting for
Capitalim. Het thema i daarna niet meer aan zijn aandacht
ontnapt, zeker niet ind die gedenkwaardige oktoermaand in
2008, toen de IA ‘rak’ onder de druk van de uropee Commiie.

Financieel nationalime
Het Centraal Planureau nodigde Véron eind oktoer 2011 uit voor
een eminar over wat na alle onrut van de afgelopen drie jaar, het
perpectief i voor de amitie van de IFR Foundation om IFR te
laten uitgroeien tot de wereldwijde verlaggevingtandaard.
Daaraan voorafgaand prak Accountant met Véron.

Wel of niet 'all-in'?
TH HAPPY FINANCIAL

02 augutu 2019

Waarom vinden
accountant vernieuwing
zo latig?
MR ARTIKLN

Vacature
Zoek vacature

Powered 





PGGM zoekt een
(junior)
Kwantitatief
Analit
Manager
electie in Zeit



uropean
Invetment ank
zoekt een
Derivative
Quantitative
Analt in
Luxemourg



De Heu Animal
Nutrition V
zoekt een Gloal
uine
Development
Analt in de



Contact

Thema' 



Heen de divere crie de wereldwijde acceptatie van IFR
dwargezeten?
“Kijk je naar de cijfer, dan i dat nauwelijk het geval. Van de
vijfhonderd grootte eurgenoteerde edrijven pate in 2006 34
procent IFR toe, volgend jaar zal dat vijftig procent zijn. ovendien:
in 2006 kwam 79 procent van de edrijven die IFR geruikten uit
uropa, volgend jaar i dat nog maar 48 procent. igenlijk moet je op
grond van die cijfer concluderen dat het hele treven om met IFR
een wereldtandaard in verlaggeving neer te zetten een doorlaand
ucce i.”

Maar u maakt er een voorehoud ij.
“Ja, want de financiële crii heeft natuurlijk wel gevolgen gehad. r
zijn verhitte deatten gevoerd over de economiche effecten van
mark-to-market en andere IFR-principe. Daaruit leek dat er zeer
verchillende opvattingen zijn over wat eigenlijk de miie i van
tandard etter, met name de IA. n ook dat er zeer verchillende
opvattingen zijn over hoe de tandaarden moeten worden toegepat
al ze in oting komen met overheideleid en andere elangen. We
zagen de opkomt van financieel nationalime. Die verchillen, in
uropa en in de V, maken voortgaande acceptatie van IFR niet
eenvoudiger. De convergentie met U GAAP heeft erntige
vertraging opgelopen.”

Zal de amitie te hoog gegrepen lijken te zijn?
“Ten eerte: wat in ieder geval niet zal geeuren i dat op korte
termijn alle juridictie heel IFR zullen aannemen. Ik denk dat de
vorige voorzitter van de IA, ir David Tweedie, overamitieu wa
in zijn doeltellingen. Hij wilde te veel en hij had haat en daarij had
hij niet voldoende oog voor de politieke haalaarheid van een nelle
wereldwijde acceptatie van IFR. Ik denk dat het heel moeilijk wordt
al de IA op dezelfde weg voortgaat al onder Tweedie. Ten tweede:
het proleem i niet de inhoud van de tandaarden. Daar komen we
wel uit. Het proleem i dat er geen duidelijkheid i over de
uitgangpunten en over de governance van de IFR Foundation, de
tichting die al paraplu dient doet voor de IA. Waarom willen we
wereldwijde verlaggevingtandaarden? Het enige antwoord i:
informatievoorziening aan kapitaalverchaffer. De elofte van IFR
i eenduidigheid en vergelijkaarheid, waardoor de cot of capital op
de internationale kapitaalmarkten kan dalen, met economich
guntige effecten voor de hele wereldeconomie. en andere
doeltelling kan ik me niet voortellen: IFR i er niet voor
toezichthouder, niet voor elatingdienten en niet voor nationale
overheden. IFR i er voor de elegger.”

Met dat uitgangpunt i meteen het governance-proleem van de
Foundation geformuleerd?
“Ja, want al er één partij nu nauwelijk vertegenwoordigd i in de
organen die toezicht houden op het werk van de IA, dan i het de
internationale gemeenchap van elegger. De zogeheten trutee
en de monitoring oard etaan uit (emi-)vertegenwoordiger van
nationale overheden, internationale toezichthouder en grote
accountantkantoren, aangevuld met enkele onafhankelijke leden,
maar dat i geen afpiegeling van de direct elangheenden ij de
tandaarden. Idealiter zouden elegger een meerderheid moeten
heen in de Monitoring oard. Die wordt nu alleen emand door de
uropee Commiie en een aantal toezichthouder.”

Politieke voorzitter
Zijn elegger wel gemotiveerd om zich met de IFR Foundation te
emoeien?
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“Nee, daar heen ze geen zin in. Maar dat i het punt niet. Het punt
i dat de foundation zou moeten zien dat het in haar elang i daar
verandering in te rengen. Dat ze elegger moet zien te motiveren
om mee te doen, omdat daarmee de tatu van de tandard etter
duidelijker omchreven zou zijn: een operatie ten ehoeve van de
informatievoorziening aan kapitaalverchaffer. Die tatu kan
alleen maar worden gevetigd onder voorwaarde van actieve
etrokkenheid van elegger ij het toezicht op de foundation.
Alleen al dat het geval i, zal de foundation eter in taat zijn zich te
onttrekken aan de ongewente emoeienien van overheden en
toezichthouder, die ij tijd en wijle andere elangen heen ij de
tandaarden dan die informatievoorziening aan elegger.”

I de enoeming van Han Hoogervort tot nieuwe voorzitter van de IA
een tap in de goede richting?
“Ik zet mijn vraagteken ij het feit dat Hoogervort geen
achtergrond heeft in de accountanc. Dat wil volgen mij niet zeggen
dat hij geen goede voorzitter zou kunnen zijn, maar in de tatuten
van de IFR Foundation taat dat de voorzitter wél over zo'n
achtergrond zou moeten echikken. Dat men daarvan afgeweken i,
kan ik Hoogervort niet kwalijk nemen, dat neem ik de Trutee
kwalijk. Dat heeft het gevolg gehad dat de IA nu een politieke
voorzitter heeft, iemand die de hele wereld afreit om het draagvlak
voor de IFR Foundation te vergroten. Dat i niet volgen plan: zo'n
rol zou de voorzitter van de trutee op zich nemen, terwijl de
voorzitter van de IA dan in de luwte zijn vakinhoudelijke werk kon
doen. Nu wordt die laatte rol vervult door IA-vice-voorzitter Ian
Mackintoh. De governance van de IA i er hierdoor niet helderder
op geworden.”

izarre uitpraken
Maar hoe functioneert Hoogervort?
“Ik gun hem vooralnog het voordeel van de twijfel. Maar zijn tart
wa niet metteloo. Hij heeft natuurlijk izarre uitpraken gedaan
toen hij juli 2011 de uropee Commiie opriep IFR 9 nel te
accepteren. Volgen IFR 9 i het mogelijk aet te herclaificeren
van availale for ale naar amortized cot. Toen peelde ook de
prolematiek rond de Grieke chulden en Hoogervort gaf al
argument om IFR 9 nel te accepteren dat daarmee de uropee
anken nel wat lucht konden krijgen ten aanzien van de Grieke
taatoligatie.”

Op de rite ite AccountancAge.com werd al reactie gegeven: ‘Who
need accounting principle? Ovioul not the head of the IA.’
“De uitpraken heen in ieder geval verwarring gecreërd. n ik denk
niet dat ze de acceptatie van IFR in de Verenigde taten heen
verneld. Vervolgen chreef Hoogervort in augutu 2011 een rief
aan de uropean ecuritie and Market Authorit (MA) om zijn
eklag te doen over de wijze waarop uropee anken hun Grieke
chuldpapieren afwaardeerden. Dat wa duidelijk een eenmanactie
en ook duidelijk een politieke actie. Maar ook een actie zonder
precedent, want hij zette daarmee de uropee anken apart, terwijl
IFR een wereldwijde tandaard i en deze kwetie ook wereldwijd
peelt. Hiermee wordt weer de indruk gewekt dat de IA vooral een
uropee organiatie i en zich vooral richt op uropa.”

Governance-proleem
Had Hoogervort niet gelijk met zijn opmerkingen over de
afwaarderingen?

“Dat kan heel goed het geval zijn, maar dat i niet de kern van de
zaak. De kern i dat de verlaggevingtandaarden van IFR worden
ontworpen door een organiatie met een governance-proleem. De
perikelen rondom mark-to-market in oktoer 2008 waren daar
exemplarich voor, de kwetie rond de afwaarderingen van Grieke
chulden i dat wederom. De IA mit het gezag om zich te weer te
tellen tegen druk van partijen die aan verlaggevingtandaarden
andere eien tellen dan alleen informatieverchaffing. Daarom
moeten de kapitaalverchaffer, de partijen die het meete elang
heen ij IFR, een voorname rol krijgen in het toe zicht op de IFR
Foundation.”

Geert Dekker
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25 juli 2019

IFR update - Week 30
en wekelijk overzicht van de laatte
ontwikkelingen rond International Financial
Reporting tandard (IFR) en externe
verlaggeving. 
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18 juli 2019

IFR update - Week 29
en wekelijk overzicht van de laatte
ontwikkelingen rond International Financial
Reporting tandard (IFR) en externe
verlaggeving. 
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11 juli 2019

IFR update - Week 27-28
en wekelijk overzicht van de laatte
ontwikkelingen rond International Financial
Reporting tandard (IFR) en externe
verlaggeving. 
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10 juli 2019

KPMG: 'Aangepate IFR 17
tandaard moet verzekeraar
aanzetten tot actie'
De veranderingen die de International Accounting
tandard oard (IA) heeft aangeracht aan IFR
17, de verlaggevingtandaard voor
verzekeringcontracten, moet verzekeraar
wereldwijd aanzetten tot nieuwe actie en het
gemakkelijker maken om de tandaard in te
voeren. 
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27 juni 2019

IFR update - Week 26
en wekelijk overzicht van de laatte
ontwikkelingen rond International Financial
Reporting tandard (IFR) en externe
verlaggeving. 
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