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Tijden van
voorzichtigheid

andra Lutchman werkt
aan diveriteit innen de
NA

‘There i no hope’, zo echreef voormalig C-voorzitter Arthur
Levitt de feer in zijn thuiland, de Verenigde taten. Levitt wa
enkele dagen in Nederland en prak daar met vertegenwoordiger
van het accountanteroep over de kredietcrii en de rol van de
accountant.



Het wa chokkend om deze contatering te horen van een
vertegenwoordiger van het land waar altijd alle mogelijk leek, het
land van de American Dream. Levitt echreef hoe op dit moment
vrijwel elk Amerikaan gezin geraakt wordt door aan- of
inkomenverlie waardoor het land niet alleen in een economiche,
maar vooral ook in een mentale depreie verkeert.
Het afgelopen jaar i pijnlijk duidelijk geworden dat de wereld niet
meer i wat hij wa, en dat ook niet meer zal worden. Dat geldt een te
meer voor de financiële ector. “De overheerende trend i die van
voorzichtigheid in plaat van riico, en dat zal voorlopig zo
voortduren”, zo omchreef hoofdredacteur Lionel arer van de
Financial Time de ontwikkelingen in Wall treet en in de Cit van
Londen. Hij voorpelde dat de winnaar in de financiële
dientverlening diegenen zijn die het et kapitaal weten te
moilieren en ondergewaardeerde activa weten op te poren. Nu
geldt die eerte conditie niet alleen voor de financiële intellingen,
maar voor alle ondernemingen. In tijden van voorzichtigheid taat de
kredietkraan immer nog maar zeer eperkt open.
Het i deze factor die van accountant de komende tijd extra alertheid
vereit. De vraag i immer in hoeverre de financiering, en daarmee
ook de continuïteit van de onderneming, i gewaarorgd. Het
antwoord op deze vraag i epalend voor de waardering: op ai van
continuïteitwaarde of op ai van liquiditeitwaarde. en duivel
dilemma, volgen Jan Joling in Accountancnieuw. Want het gevaar
van elffulfilling prophec en criiverterkende effecten liggen op
de loer, tegelijkertijd verwachten inveteerder en
kredietverchaffer een cherp en onafhankelijk oordeel.
De ete manier om dit dilemma te vermijden i het niet zover te
laten komen. Om die reden heeft het NIVRA aangedrongen op tijdige
en grondige informatie-uitwieling tuen management en
accountant.
en gedetailleerde weergave van de riico' in het jaarverlag
voorkomt onzekerheden, en de daarij ehorende negatieve
oordelen van de accountant met alle gevolgen van dien.
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De aanporing van het NIVRA taat niet op zichzelf. Vorig jaar al
contateerden we amen met umedion dat de riicoparagraaf van
veel jaarverlagen te wenen overliet. n zeer recent nog pleitte Paul
Koter, inmiddel toezichthouder in Duai, voor een ‘verale
verklaring’ van de cruciale elementen in een jaarrekening. Daarij
wee hij op het toenemend gevaar van het weergeven van een
complexe ituatie in één cijfer of edrag, waarover dan geen dicuie
mogelijk i. Het i in feite gerekkige informatie die lecht leidt tot
chijnzekerheid.
Het zal een intereant jaar worden. Ik en niet zo peimitich al
Levitt, al i het alleen maar vanwege het feit dat ik vertrouwen he in
de meer gealanceerde uropee, of zo u wilt Nederlande economie.
Maar het zal wel een jaar worden waarin u voorpoed en geluk hard
nodig zal heen. Dat wen ik u dan ook van harte toe.
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