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De jaarrekening i elat met te veel doeltellingen. Dat zegt
Margot cheltema, financieel directeur van hell Nederland V.
"De complexiteit vertroeelt het eeld, terwijl we helderheid
willen." en interview over 'de chijnzekerheid van fair value',
over formuleringen waar twee weken onder handelingen aan
vooraf zijn gegaan en over het lezen van een jaarverlag al
'liefderief'.
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Margot cheltema (hell Nederland)
De jaarrekening i elat met te veel doeltellingen. Dat zegt Margot
cheltema, financieel directeur van hell Nederland V. “De
complexi- teit vertroeelt het eeld, terwijl we helderheid willen.”
en interview over ‘de chijnzekerheid van fair value’, over
formuleringen waar twee weken onderhandelingen aan vooraf zijn
gegaan en over het lezen van een jaarverlag al ‘liefderief’.
“De complexiteit egint edrijven parten te pelen.” Margot
cheltema, financieel directeur van hell Nederland, heeft het over
de “almaar uitdijende wolk” van regel rondom de jaarrekening. “Het
i een ekend verchijnel: al je naar iedereen wilt luiteren, dan
groeit de oploing, het wordt ingewikkelder. Zo gaat het ook met
verlaggeving: Iemand verzuimt epaalde verplichtingen op zijn
alan te nemen? Daar maken we een nieuwe regel voor. en
chandaal? Daar maken we een nieuwe et regel voor. en fraude?
Daar gaan we nel wat aan doen - etc.”
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Één hoofddoel
Ondernemingen heen daar, volgen cheltema, teed meer lat
van, van die groeiende wolk epalingen. “Het elat de organiatie.
Het kot heel veel tijd en geeft niet veel terug al het om helderheid
gaat.” Haar ezwaren zijn daarnaat principieel. “Ooit kreeg ik de
wijheid van econoom Jan Tinergen voorgelegd, dat meer
doeltellingen niet met één enkel intrument kunnen worden
ereikt. Dat wordt nu wel geproeerd met de jaarrekening. We
proeren er te veel verchillende dingen mee te doen.”
Verantwoording afleggen over het verleden en een getrouw eeld
geven op alandatum, dat moet wat cheltema etreft het
hoofddoel zijn. “n dat je dan daarnaat een lik vooruit werpt, met
een inchatting van de toekomtige verplichtingen, dat i logich. De
kenni die je daarvan het, deel je met je aandeelhouder. Maar moet
dat via de jaarrekening? Praten over de trategie, over de
doeltellingen van het edrijf, over de toekomt; daar he je toch
andere communicatiekanalen voor? Daar moet je de jaarrekening
niet mee opzadelen.”

chijnzekerheid
De complexiteit wordt nog groter wanneer het vervolgen de
edoeling i dat die lik in de toekomt wordt geruikt om tot een
waardering van alle ezittingen en verplichtingen van het edrijf te
komen, tot feitelijk een epaling van de marktwaarde van het
moment. cheltema zet kanttekeningen ij het egrip fair value.
“Dan verlang je echt te veel. r etaat niet voor alle een markt. Du
moet je dan ‘doen alof’. Daarmee i het een chijnzekerheid die je
iedt, omdat het een momentopname i. Je epaalt de fair value op 31
decemer, maar al je er een paar dagen later mee naar uiten treedt,
ziet de wereld er weer heel ander uit en moet de waardering méé
veranderen. In feite gaat het om het verchil tuen cijfer en
woorden.
Met woorden kun je onzekerheden echrijven; cijfer geven echter
de indruk van onterechte preciie. Met cijfer kun je onzekerheid wel
mitigeren door te werken met langetermijngemiddelden,
kanerekening van riico', of range. Maar dat telt niet op: je kunt
geen wint maken die ergen ‘tuen de acht en de tien miljoen’ ligt.
Terwijl dat een logiche uitkomt kan zijn.”
De pretentie van fair value worden in de praktijk ook niet
waargemaakt, ervaart ze. “Voor analiten ijvooreeld i de
jaarrekening lecht een van de dataronnen om tot een
waardeepaling te komen: ze nemen er een aantal gegeven uit en
toppen die in hun eigen modellen, waar heel veel anderoortige
gegeven in zitten. Ook toezichthouder heen hun eigen
modellen. Opnieuw: elke doeltelling zijn eigen intrument.”

ack to aic
“Ik pleit voor een terugkeer naar het fundament van de jaarrekening:
ack to aic. Maar dat kun je alleen maar doen al men centraal
tiltaat ij de vraag ‘Wat wilden we ook al weer met de
jaarrekening?’ en al men vervolgen een et regel voorchrijft, en
tegelijkertijd een groot aantal andere wegnijdt. Mitigeer daarnaat
de chijnzekerheid die cijfer kunnen ieden op twee manieren: met
woorden - du in aparte dicloure of erichten - en met
eredeneerde chattingen. Je ziet dat het laatte ijvooreeld ij het
waarderen van voorzieningen ij claim al wordt voorgeteld.”

I dat niet voltrekt onhaalaar?

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



Rijkoverheid
zoekt een enior
eleidmedewer
ker treaur in
Den Haag



Lidl Nederland
zoekt een
pecialit
General Ledger
in Huizen



cheltema: “Waarom zou het ondenkaar zijn? Alle heeft zijn
lingereweging.” De kritiek van cheltema etreft de inhoud van
IFR, niet de vorm. Wat etreft het treven naar een eenduidig telel
van verlaggevingregel, i cheltema juit “een fan van IFR”, want
die trend pat uittekend ij het proce van wereldwijde
tandaardiering waarin ook hell i verwikkeld. Dat proce heeft
grote gevolgen gehad voor de financiële functie ij hell. “Jaren
geleden i dit ingezet, maar het krijgt voortdurend nieuwe impulen.
We proeren wereldwijd teed meer al één coherent en homogeen
edrijf te opereren en dat i een grote verandering ten opzichte van
de ituatie vijftien, twintig jaar geleden, toen hell min of meer een
undeling wa van ongeveer 150 landeneenheden. Die verandering
i van groot elang geweet voor onderteunende functie zoal
financiën.” Centraliatie en tandaardiering zijn de twee
elangrijkte ontwikkelingen. “Al je een edrijf wereldwijd
aantuurt, moet je ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde manier de
proceen uitvoert.”

Geen accountant
Al eerder liet cheltema zich uit over de mate waarin
accountantkantoren in taat zijn mee te gaan in die trend van
gloaliering. “Men i egonnen, en er zijn uccevolle vooreelden wij heen op centraal niveau één geprek met PwC - maar een en
ander i nog niet voltooid.”
cheltema i van hui uit jurite. Om de tafel met accountant heeft
dat voor- en nadelen. “r i wat meer aftand, wat ruimte iedt voor
andere perpectieven. n michien leg ik wat makkelijker
verindingen tuen de dicipline.
Dat kunnen voordelen zijn. Nadeel kan zijn dat je niet dezelfde
achtergrond het. Om dat te ondervangen he ik er altijd voor
gezorgd dat ik een degelijke accountant in mijn naate omgeving
he. Maar anderzijd: de overgang naar IFR wa ook voor
Nederlande accountant nieuw. In techniche onderwerpen al
penioen-accounting he ik mij met veel plezier vatgeeten. n
laten we er ook niet moeilijker over doen dan noodzakelijk: iedereen
met een gezond tel heren kan deze materie tot zich nemen. Maar:
je moet er wel zin in heen.”

tevige dicuie
ij de confrontatie tuen de divere dicipline i cheltema geoeid
geraakt door de functie die taal daarij vervult. “r komt in
jaarverlagen teed meer gewicht te liggen op de formuleringen. Dat
heeft ook te maken met de roep om tranparantie. r i een panning
tuen het elang van open communiceren enerzijd en commerciële
elangen anderzijd. Want openheid kan je concurrentiepoitie
chaden, of je juridiche poitie.”

Taal i cruciaal in het opheffen van die panning. cheltema noemt
al vooreeld het jaarverlag van hell Nederland V, dat vooral
wordt gemaakt om te voldoen aan de wettelijke verplichting
(deponering ij de Kamer van Koophandel) en verder niet wordt
geruikt al communicatiemiddel met elangheenden. “Dat hou
ik du zo aai mogelijk. De communicatie ligt immer op het niveau
van de Groep, ij Roal Dutch hell plc. Maar zelf voor dat verlag
kunnen wij nog wel een een week of twee praten over een
formulering. ijvooreeld het echrijven van een voorziening. De
accountant wil graag dat die zichtaar wordt gemaakt, de uine
zegt dat niet alle informatie ij de concurrentie terecht moet komen,
of al het om een juridiche procedure gaat, niet ij de tegenpartij.
Want dat zou het edrijf enadelen. Daar wordt dan met juriten en
accountant een tevige dicuie over gevoerd en uiteindelijk lijkt
het neer te komen op de formulering: het i de kunt iet te vinden
dat tegemoet komt aan al die verchillende elangen. Ik vind dat
geweldig oeiend.”

Liefderief
Het i het lot van menig jaarverlag dat het tuk vervolgen
nauwelijk nog leeaar i. In ieder geval i de helderheid ver te
zoeken. “Naarmate je een edrijf verplicht meer naar uiten te
rengen, krijg je meer van dit oort dicuie”, zegt cheltema. “Ik
egrijp wel dat de toezichthouder tranparantie wil creëren, maar
meer detail i niet hetzelfde al etere informatie …”
Het doet cheltema denken aan een andere wijheid uit haar
tudiejaren: “ij INAD werd on een voorgehouden dat je een
jaarverlag moet lezen al een liefderief: je moet ook tuen de
regel door kunnen lezen en kunnen lezen wat er niet taat. Maar ik
denk niet dat veel geruiker van jaarverlagen die kunt eheeren.
De lezer weet niet wat er achter zit.”

Margot cheltema
Margot cheltema tudeerde internationaal recht en internationale
zaken. Ze werkt inmiddel 23 jaar ij hell. In 2004 werd ze enoemd
tot financieel directeur van hell Nederland V, daarvoor wa ze op
divere internationale locatie financieel manager. cheltema
vertegenwoordigt hell Nederland in de financiële wereld. Daarnaat
houdt ze een wakend oog over de kwaliteit en kwantiteit van het
financiële medewerkeretand in Nederland. “We moeten het
financieel talent koeteren”, zegt ze. “Zijn we voldoende
vertegenwoordigd op de univeriteiten, krijgen we de kwaliteit die
we wenen? Dat oort vragen wil ik eantwoorden. Uit dien hoofde
voer ik ijvooreeld geprekken met het NIVRA over de accreditatie
van on financiële curuenprogramma.”
cheltema i geregeld in de openaarheid rond andere dan financiële
thema'. Ze profileert zich in kwetie zoal de diveriteit en
incluiviteit van de edrijfvoering, duurzaamheid en over de
areidparticipatie van vrouwen. “Al je jezelf ergen over opwindt,
en je het de mogelijkheid je over die kwetie uit te preken, dan vind
ik dat je de plicht het dat ook te doen.”Nevenfunctie onder meer:
commiari ij Triodo ank en lid van de Commiie xterne
Verlaggeving van de AFM. cheltema i gehuwd en heeft twee
kinderen.

‘Weet ik wat ik weten moet?’
Niet de vraag hoe de uitenwereld geïnformeerd moet worden i de
eerte en grootte zorg van een financieel directeur, zegt Margot
cheltema, maar de vraag “of ík weet wat ik weten moet”. “Het in
control-gevoel moet vooral van innen zitten. Om te eginnen moet
je een intuïtie ontwikkelen voor de cijfer. De ommetje kloppen
altijd wel, maar al er ij een epaalde kotenpot 300 taat, klopt dát
dan wel? Moet daar niet 6 taan, of michien 24.000? Al je in een
nieuwe aan egint, he je daar het gevoel nog niet voor en het
ontwikkelen daarvan i dan je eerte zorg. Dat doe je door de uine
te leren kennen.”
Vervolgen komt het aan op het accuraat inrichten van de proceen,
zodat de cijfer er netje uit rollen. “Waar je je ook weer zorgen over
gaat maken: werken mijn controle wel, i er niet ergen een fout in
het teem? Wat dat etreft en ik heel lij met wat we van Ox
heen geleerd, hoe je de gewente controle enoemt en tet.
Daarmee geef je jezelf een tematich teuntje in de rug ij het
ontwikkelen van het in control-gevoel.”

Geert Dekker
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