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 Leetijd van ongeveer 7 minuten

"Ik he geen ewijzen kunnen vinden dat het toezicht leidt tot
etere audit", zegt hoogleraar Clive Lennox over de inpectie
van de Amerikaane toezichthouder op accountant PCAO.
Naming and haming van accountant die tekortchieten, zou
effectiever zijn, meent hij.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 7/8, 2009
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Onderzoek: toezicht PCAO haalt weinig uit
De PCAO werd na de deconfiture van nron en WorldCom
ingeteld met de arane-Oxle Act (Ox) uit 2002. De zogenoemde
peekaoo houdt toezicht op de accountant die de oeken
controleren van ondernemingen die vallen onder de Amerikaane
effectenwetgeving.
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De kredietcrii heeft laten zien dat de Ox in elk geval niet ij
machte i geweet het etuur van financiële intellingen met een
notering aan de NY aan te zetten tot voorzichtigheid. r zijn
twijfel gegroeid aan de effectiviteit van de ooit zo gevreede wet.

I het koek en
pannenkoek of geakken
deeg en geakken
elag?

Ook de PCAO lijkt niet zo effectief: “Ik he geen ewij gezien dat de
inpectie een poitief effect heen op de kwaliteit van de audit”,
zegt Clive Lennox. “Ik he geen moking gun kunnen vinden.”
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Achthonderd rapporten
Lennox ekleedt al econoom een accountancleertoel aan de
Hongkong Univerit of cience and Technolog. In april 2009 wa
hij een van de preker op het Accounting pring Camp van de
Univeriteit van Tilurg. Daar eprak hij de teleurtellende
evindingen van zijn onderzoek van de PCAO-inpectie, waarvoor
hij en zijn medewerker ruim achthonderd openare rapporten
doorpitten.
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Toch i het riico van claim wellicht de reden dat de
inpectiereultaten ij de ig four niet worden gepuliceerd. De
PCAO inpecteert ongeveer vijf procent van de controle die de ig
four uitvoeren ij eurgenoteerde ondernemingen. Lennox: “Het
Congre heeft er na een lo van de ig four mee ingetemd dat de
gegeven over hun controle vertrouwelijk lijven. Waarom i niet
duidelijk. De PCAO wil het niet uitleggen.”
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Dat hij zich vanuit Hongkong oog over Amerikaane rapporten,
heeft een praktiche reden: “Deze gegeven zijn openaar. In de
inpectierapporten van de ngele en Autraliche toezichthouder
op accountant taan veel minder gegeven. Dat i ironich. Gezien
de kan op chadeclaim zou je zo'n openheid niet verwachten in de
Verenigde taten.”

Het gevolg van deze electieve openaarheid i dat Lennox alleen
iet kan zeggen over de kantoren die niet de allergrootte
ondernemingen controleren. Zijn onderzoek richt zich op ongeveer
veertig procent van de Amerikaane controlemarkt.

I het onderzoek dan wel repreentatief?
“Ik he geen reden om aan te nemen dat het ij de zetig procent en
de ig four ander i geteld.”

Achter het ureau
Hoe gaat zo'n inpectie van de PCAO in zijn werk?
“De inpecteur houden geprekken met de accountant, kijken naar
de audit working paper, naar de eloning van de partner, naar de
opleiding en training van de medewerker en naar de tone at the top:
het ethich gedrag van het ondernemingetuur. lecht een deel
van de evindingen wordt openaar gemaakt. Al er ijvooreeld te
weinig ontvangten worden verantwoord en de accountant daar
onvoldoende naar heen gekeken, komt dat in het rapport. Maar al
iet chort aan de opleiding en training van de controlemedewerker
i dat niet in het rapport terug te vinden.”

Gaan de PCAO-inpecteur altijd naar de kantoren toe?
“Nee, teed minder. Omdat ze te weinig menen en middelen
heen, doen zij teed meer van achter hun ureau in plaat van on
ite.”

Zijn die geprekken een eetje erieu? Of lijft het gezellig en eleefd,
zoal in geprekken met Nederlande toezichthouder nogal een pleegt te
geeuren?
“Ik wa er zelf niet ij. Maar al ik afga op wat menen zeggen die er
wel ij waren, neemt de PCAO de inpectie vrij erieu en zijn de
inpecteur ijverig. Geïnpecteerde accountant kunnen reageren op
de inpectie. Uit die reactie lijkt dat zij nogal een klagen over een
te hardvochtige houding van de inpecteur.”

Kleinere teekproeven
eteden de inpecteur voldoende tijd aan de controle?
“Daar kan ik niet over zeggen. Ik weet alleen dat ik geen poitief
effect he gezien van de inpectie.”

Waarom houden ze die inpectie dan?
“Dat kun je je inderdaad afvragen. r zijn daarom critici die zeggen
dat de PCAO meer moet doen aan handhaving. Dat wil zeggen dat
de inpecteur er niet naar moeten treven alle kantoren te
controleren, maar de aandacht moeten richten op de kantoren waar
de riico' het groott zijn. Net zoal de elatingdient dat doet. De
PCAO zegt dat zij rik-aed werkt door ij een cliënt de doier te
kiezen met de grootte potentiële riico'. Maar feitelijk heeft de
PCAO de laatte jaren minder tijd uitgetrokken voor inpectie ij
zowel kantoren die het in haar ogen goed heen gedaan al ij
kantoren met een lecht rapport. Dat komt waarchijnlijk door de
ezuinigingen op de inpectie.”

De teekproeven ij de inpectie worden teed kleiner. Geeurt hier
hetzelfde al ij de audit door accountant?
“De inpecteur hanteren dezelfde methode al auditor, ja.”

Honorarium
r lijkt een verand te etaan tuen wat de accountant aan
honorarium ontvangen en het aantal onzorgvuldigheden ij de controle.
Hoe zit dat precie?
“De kantoren die meer fouten maken, ontvangen ook minder voor
hun controle. Zij heen du waarchijnlijk minder uren gemaakt en
niet genoeg werk gedaan. Dat i niet erg verraend. Wat ik wel
verraend vind i dat het ij de volgende inpectie precie hetzelfde
i. De accountant zijn du niet meer tijd gaan eteden aan de
controle. n je vindt ook niet minder onzorgvuldigheden in de
controle. De accountant doet zijn werk na een inpectie du niet
eter.”

I de PCAO een papieren tijger?
“Accountantkantoren heen prikkel nodig om te veranderen. Dat
kan de dreiging zijn van een traf. Of het openaar maken van de
oordelen in de vorm van ijvooreeld een A,  of C.”

en triple A voor het goede kantoor, een Alt-A voor het minder goede?
“Dat zou kunnen. Al een kantoor een lechte eoordeling heeft,
gaat zijn cliënt michien naar een ander. Vóór de invoering van Ox
wa het teem opener. Toen werden alle verlagen gepuliceerd en
kon je zien welke kantoren prolemen hadden. Nu i het moeilijk te
zeggen of het kantoor het goed of lecht heeft gedaan. Je ziet een lijt
met tekortkomingen. Maar ij grotere kantoren i die lijten langer
dan ij kleinere, omdat daar meer doier worden gecontroleerd. Dat
wil du niet zeggen dat het grotere kantoor lechter i dan het kleine
kantoor, dat maar één of twee eurgenoteerde cliënten heeft.”

Naming and haming
ent u voor naming and haming?
“Ja.”

n zou de PCAO vaker een flinke oete moeten opleggen?

“Ja. De toezichthouder heeft eind 2007 een oete van één miljoen
dollar opgelegd aan Deloitte & Touche en de controlepartner voor
twee jaar uit het eroep gezet. De partner had de omzet van epaalde
producten ij zijn cliënt onvoldoende gecontroleerd. Het edrijf
oekte 59 miljoen dollar te veel moet de wint later flink naar
eneden ijtellen. Tot nu toe i dit de enige keer dat de PCAO zo'n
hoge oete heeft opgelegd.”

I er dan niet poitief te melden?
“Ja, en dat i voor Nederland michien ook wel intereant. Dat
accountantkantoren zich moeten regitreren al zij
eurgenoteerde ondernemingen willen controleren, heeft een
poitief effect. In de Verenigde taten i het aantal kantoren dat
grote ondernemingen mag controleren daardoor gedaald van
negenhonderd naar 540. Het zijn met name de lechtere kantoren die
de markt heen verlaten. Daardoor i de kwaliteit vereterd.”

Wat vindt de PCAO van uw onderzoek?
“Ik he geen enkele reactie gehad. Ik weet niet of ze het gelezen
heen.”

Wie i Clive Lennox?
Clive Lennox i hoogleraar economic of audit reporting, the audit
proce and auditor aan de Hongkong Univerit of cience and
Technolog. Hij promoveerde al econoom aan de Oxford Univerit
en wa daarvoor auditor ij KPMG.

PCAO: ‘No comment’
De PCAO reageert ontwijkend op onze vraag om een reactie.

Heeft de toezichthouder het rapport gelezen?
“No comment.”

Wat vindt de toezichthouder van de concluie?
Of de toezichthouder te weinig menen en middelen heeft moeten
wij nalezen in een - onduidelijk - perericht. Hoe de PCAO denkt
over een rik-aed-enadering “taat in het jaarverlag”. De
pervoorlichter i wel zo vriendelijk om de relevante paage uit het
jaarverlag aan te halen: De inpecteur inpecteren “delen van
geelecteerde controleafpraken” en die electie erut primair op
een chatting van het riico op materiële fouten in de
verantwoording, op ignificante tekortkomingen in de controle en
andere pecifieke riico'.

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
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Opvolging Van Vroonhoven ij
AFM nog onduidelijk
Merel van Vroonhoven heeft afcheid genomen al
voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). De toezichthouder i nog op zoek naar een
opvolger. 
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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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Accountant krijgt acht maanden
cel voor lekken PCAOinformatie
Accountant Cnthia Holder moet acht maanden de
cel in omdat zij chuldig i aan het doorpelen van
informatie aan KPMG U over aantaande
inpectie van de Amerikaane toezichthouder
Pulic Compan Accounting Overight oard
(PCAO). 
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Verdriedueling oete rite
accountantkantoren
De rite toezichthouder Financial Reporting
Council (FRC) heeft in het afgelopen jaar het totale
edrag aan oete dat het oplegde aan
accountantkantoren en accountant
verdriedueld ten opzichte van het voorgaande
jaar. 
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FRC vindt auditkwaliteit rite
accountantkantoren 'niet
acceptael'
lecht controlewerk komt nog veel te veel voor ij
de grote rite accountantkantoren. 
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