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ig four verliezen controleklanten
Volgen een onderzoek van het in Atlanta gevetigde Auditor-Trak,
dat alle ij de C opgegeven accountantwielingen volgt, verloren
de ig four in 2003 voor het eert in tien jaar meer controleklanten
dan ze acquireerden. PricewaterhoueCooper i volgen de cijfer
van het ureau de grootte verliezer, met per aldo 91 vertrekker.
rnt & Young verloor er 76, Deloitte 65, en KPMG handhaafde zich
het et met ‘lecht’ 51 afzwaaier. “Na een nelle groei in het licht
van de deconfiture van Anderen, wa de verwachting dat 2003 een
jaar van conolidatie van het cliëntenetand zou zijn. Die vindt
onmikenaar plaat”, zegt Richard Ooff, uitgever van AuditorTrak, op AccountingW. “Wij zien ook een toename van de
gevoeligheid ij edrijven in het licht van de nieuwe
onafhankelijkheidwetgeving van arane-Oxle.”
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Vacature
International Accounting ulletin ignaleert in een eigen onderzoek
dezelfde marktverchuivingen, zij het met iet andere cijfer (zie
figuur). Middelgrote kantoren, met DO voorop, pinnen garen ij
deze ontwikkeling. Driekwart van de vertrekker ij de ig four zoekt
zijn heil namelijk uiten dit kwartet, terwijl omgekeerd lecht
zetien procent van de nieuwe ig four-aanwa afkomtig i van
kleinere kantoren.
De oorzaken van het kantoorhoppen zijn niet eenduidig. De
onafhankelijkheidrichtlijnen zijn waarchijnlijk niet de enige
verklaring. Mogelijk heen ook de verhoogde tarieven en de
trengere electie ‘aan de poort’ door de ig four, in het kader van de
riicoeheering, ermee te maken. Dat laatte zou de vraag oproepen
hoe lij de ontvangende kantoren dan met de nieuwe klandizie
moeten zijn.

AICPA-voorzitter
Het etuur van de Amerikaane eroepvereniging van accountant
heeft arr Melancon voor vijf jaar herenoemd tot preident en CO.
Het i de derde termijn van de 45-jarige Melancon, die in juli 1995
aantrad. De verwachtingen van AICPA-voorzitter . cott Vonich
lijken extreem hoog gepannen. Hij voorpelt dat de organiatie
onder Melancon leiderchap een “period of unprecedented
progre” tegemoet zal gaan. Melancon i oorpronkelijk afkomtig
van ergeron & Compan, een klein kantoor in Louiiana.

Record aantal financial retatement
Volgen een tudie door de Huron Conulting Group moeten 206
eurgenoteerde ondernemingen in de Verenigde taten in 2003
hun gedeponeerde en gecontroleerde jaarcijfer herzien. In 2002
waren dat er nog 183. Al ook de kwartaalrapportage worden
meegenomen, komt het aantal retatement zelf op 323. Dat i net
iet minder dan in 2002 (330). Terwijl in vorige jaren vooral de
omzetverantwoordingen onderwerp van correctie waren, chortte
het in 2003 relatief vaak aan de pot ‘voorzieningen’.

CPO?
De CO, CFO, CMO en CAO kennen we al. Komt er ook nog een CPO?
Mogelijk, want volgen ommigen i zo’n chief proce officer hard
nodig om edrijven uccevol door de governance- en
verlaggevingeien van onder meer arane-Oxle en de Pulic
Compan Accounting Overight oard te looden. Volgen de door
AccountingW geciteerde Glenn Conwa, partner ij Viage
olution, i een “proce heriff” nodig, die de orde ewaakt en
effectiever communiceert en prioriteiten telt rond alle
aanpaingen die nodig zijn. Hoewel, een heriff i nog niet goed
genoeg: “What i needed i a multi-dimenional Proce Guru who
can communicate, coordinate and articulate to help integrate
uine procee.” en CPO du.
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‘itda’ uit pererichten’
Nadat het NIVRA het geruik van exotiche wintegrippen in de
jaarrekening aan de kaak heeft geteld, pleit rnt & Young ook voor
regulering van pererichten. Uit onderzoek van 140 pererichten
over jaar-, halfjaar en kwartaalcijfer van de 25 AX-ondernemingen
lijkt dat alternatieve pretatie-indicatoren zoal ita en itda
veelvuldig worden geruikt. Vaak krijgen ze zelf een zeer
prominente plaat in het ericht, zonder verdere toelichting over het
waarom en over de verhouding met de ‘gewone’ nettowint.
Ruud Vergooen, voorzitter Vaktechniek van rnt & Young
Accountant, wijt er op dat pererichten voor de financiële markt
elangrijke informatieronnen zijn. “Je mag dan verwachten dat de
gehanteerde wintegrippen voldoen aan de wet- en regelgeving en
aanluiten op die in het jaarverlag. Dat i niet altijd zo, lijkt uit on
onderzoek.” rnt & Young noteerde acht egrippen, waaronder
ita, itda, operating profit, organic growth en cah earning.
Geen daarvan i volgen Vergooen terug te vinden in de
Nederlande wet- en regelgeving.
ij het ter pere gaan van dit nummer maakt de AFM ekend in een
eigen pererichtenonderzoek tot oortgelijke concluie te komen.
De AFM heeft aanevelingen op zijn weite gezet die in lijn zijn met
de Amerikaane regel op dit terrein.

Peroongerichte
accountantonderzoeken
Op 1 april 2004 wordt de gedragrichtlijn Peroongerichte
Accountantonderzoeken van kracht. Deze geldt voor alle
regiteraccountant die optreden al accountant in de zin van artikel
2 lid 1 GR 1994. De richtlijn telt regel voor het doen van
accountantonderzoeken gericht op het functioneren, handelen of
nalaten van handelen van natuurlijke en/of rechtperonen, niet
zijnde opdrachtgever.
Met de richtlijn chept het NIVRA voor alle partijen duidelijkheid ij
peroongerichte accountantonderzoeken - waaronder egrepen
foreniche accountantonderzoeken - en levert daarmee een
ijdrage aan de kwaliteit van de dientverlening door accountant
die zulke onderzoeken verrichten.
De ontwerprichtlijn i in maart 2003 naar alle leden vertuurd voor
commentaar. Het NIVRA-etuur ontving dertig reactie. De
verwerking van de commentaren leidde tot een aantal aanpaingen
in de richtlijn. Het etuur heeft eloten het tuk de naam
Gedragrichtlijn (GRL) te geven, ter ondercheiding van
de controlerichtlijnen in de Richtlijnen voor de Accountantcontrole
(RAC). en GRL heeft dezelfde tatu al een RAC: de leden worden
geacht zich aan het epaalde te conformeren. en GRL valt uiten
het kader van het aurance framework van IFAC en handelt over hoe
de accountant zich dient te gedragen in het kader van een epaalde
ituatie of opdracht.
U wordt verzocht zorgvuldig kenni te nemen van de inhoud van
deze regelgeving.

tre en Duite humor
Werktre: 79 procent van de Nederlander heeft er lat van. Dat
lijkt tenminte uit een onderzoek in opdracht van Center Parc inderdaad van de onttreende vakantieparken - onder 1.300
Nederlander, elgen en Duiter. Hoge werkdruk (42 procent) en
gerek aan waardering (26 procent) zijn de elangrijkte
trefactoren. Maar er zijn ook verraender uitkomten. Zo lijken
uitgerekend Duiter - volgen het gangare cliché niet de geetigte
aardewoner - het meete plezier te eleven aan humor op de
werkvloer (69 procent). Opvallend i ook dat achttien procent van de
Duiter lat heeft van treiterende collega’, tegenover drie procent
van de Nederlander en ze procent van de elgen. Zowel
Nederlander, elgen al Duiter lijken nu trouwen meer
getret dan tijden een eerdere meting in augutu 2003. Ondank
de vakantiehuije.

NautaDutilh veriedt etuurfunctie
NautaDutilh, het grootte Nederlande advocatenkantoor, wil niet
langer dat kantoorgenoten optreden al etuurder of commiari
ij een commerciële onderneming, ook al zo’n edrijf geen cliënt
van het kantoor i. Dat zegt Nauta-voorzitter Joan van Marwijk Kooij
in antwoord op vragen van de digitale nieuwrief Orde van de dag
van de Nederlande Orde van Advocaten. Andere advocatenkantoren
werken aan vergelijkare oploingen. Dit naar aanleiding van de
code Taaklat en deze maand in werking tredende Wet Toezicht
Trut-kantoren. De Nauta-advocaten moeten hun huidige
etuurfunctie en commiariaten in eginel voor 1 maart 2004
eëindigen. Onlang leek dat een Nauta-dochteronderneming het
etuur voerde van een aantal Nederlande Parmalat-v’.

NIVRA-reactie Wetvoortel Toezicht
Financiële Verlaggeving
Het NIVRA heeft het miniterie van Financiën laten weten
voortander te zijn van toezicht op externe financiële verlaggeving
door effectenuitgevende intellingen in Nederland. Puliek toezicht
zal de kwaliteit en tranparantie van de financiële verlaggeving ten
goede komen. Wel heeft het NIVRA in haar reactie de noodzaak van
aftemming op U-niveau enadrukt. Ook moet een ongewente
concentratie van informatie en evoegdheden ij de toezichthouder,
de Autoriteit Financiële Markten (AFM), worden voorkomen.
Daarvoor i het noodzakelijk tuen de verchillende toezichttaken
van de AFM trikte organiatoriche en peronele grenzen aan te
rengen, of één taak ij een andere toezichthouder onder te rengen.

Hoezo receie?
Het tumult rond de accountanc-ector mag dan nog niet zijn
geluwd, met de verdienten i niet mi. Het jaarlijke overzicht van
International Accounting ulletin toont een getage omzetgroei
voor nagenoeg alle grotere accountantkantoren in de wereld.
Gemiddeld groeiden de fee income met een repectaele zetien
procent. Opvallend i wel dat de ovengemiddelde groeier vooral in
de onderte helft van de IA Top-37 zijn te vinden. De top vier klinkt
vertrouwd in de oren, evenal het gapende gat met de nummer vijf
(DO) en daaronder. Opvallend i ook dat het aandeel ‘audit’ innen
de omzet ij de grootte kantoren doorgaan groter i dan in de
lagere egmenten.

aprij
Op 14 januari 2004 zijn de NIVRA-Nenrode aprijzen 2003
uitgereikt. Tien afgetudeerden van de aftudeerrichtingen
Accounting & Auditing en Accounting & Controlling waren
genomineerd mee te dingen. Jaarlijk wordt een aantal auteur van
aftudeercriptie van hoog niveau genomineerd voor de prij en
uitgenodigd om op ai van hun criptie een ea te chrijven. Deze
ea worden geundeld. De prij etaat uit een oorkonde en een
geldedrag.
en onafhankelijke jur eloonde Olof ik met de eerte prij voor
zijn ea ‘De (on)mogelijke ijdrage van de accountant aan het
financiële toezicht’. Daarin ehandelt hij de relatie tuen enerzijd
de accountant en toezichthouder op het effectenverkeer en
anderzijd de effecten- en eleggingintellingen. De tweede prij
ging naar art Oude Vrielink voor het ea ‘De invloed van een
nterprie Reource Planning tem (RP-teem) op de omvang
van de financiële functie, de tijdeteding van de controller en de
kwaliteit van managementinformatie’. Ameliu o ontving voor
het ea ‘De onafhankelijkheid van de accountant: een goede
fundering ehoeft onderhoud’ de derde prij.

NIVRA tegen ‘exotiche’ wintegrippen
In een perpulicatie van medio januari 2004 heeft het NIVRA
duidelijk haar tandpunt naar voren geracht over de te hanteren
wintegrippen in de wint- en verlierekening al onderdeel van de
jaarrekening. Uit het onderzoek Het jaar 2002 verlagen lijkt dat
wintegrippen al eitda, eita en vele andere een grote
populariteit genieten voor toepaing in de geconolideerde winten verlierekening. Ze zijn echter in trijd met de Nederlande weten regelgeving op dit geied: het eluit Modellen Jaarrekening
taat het hanteren van zulke afwijkende egrippen niet toe.
ovendien evordert het geruik van dergelijke wintegrippen niet
de vergelijkaarheid van cijfer en kan het ten kote gaan van de
tranparantie van jaarrekeningen. Het hanteren van afwijkende
wintegrippen in de toelichting ij de jaarrekening of in een
afzonderlijke ijlage i wel toegetaan, mit uiteraard paend
innen een adequate toelichting op de reultaten.
Het NIVRA roept alle leden op om het geruik van ‘exotiche’ termen
al eitda niet meer te accepteren, in die zin dat een dergelijk geruik
ij volharding zal moeten leiden tot een vermelding in de
accountantverklaring conform artikel 2:393 lid 5 W Titel 9, al
zijnde een afwijking van de wettelijke epalingen. In het najaar van
2004 zal het NIVRA de toepaing in de praktijk evalueren aan de
hand van de jaarverlagen 2003.

Rectificatie
In het omlagartikel ‘Genoeg concurrentie’ (‘de Accountant’ feruari
2004) zijn al gevolg van een verwerkingfout tijden de
commentaarfae twee torende onjuitheden gelopen.
In het tektkader ‘Van hogerhand ingrijpen?’ (pagina 17), wordt aan
Martin van Roekel (DO) de uitpraak toegechreven dat volgen
hem “de mededinging (moet) worden evorderd met ehulp van de
AFM”. Het juite citaat luidt dat “… de mededinging niet (moet)
worden elemmerd door pecifieke regelgeving voor de
accountantranche”.

Verder taat nu op pagina 18 (linkerkolom) de zin: “In Nederland
heeft DO lecht twee van de twintig grootte ondernemingen al
opdrachtgever, terwijl DO International negen
eurvennootchappen al cliënt heeft.” Dit i feitelijk onjuit. De
juite zin luidt: “In Nederland heeft DO een eperkt aantal
eurfonden en twee van de twintig grootte niet eurgenoteerde
ondernemingen al opdrachtgever, terwijl DO International vele
honderden eurvennootchappen al cliënt heeft.”

oting C en U over
jaarrekeningtandaarden?
In 2003 keurde de uropee Commiie de toen etaande
Internationale Accounting tandaarden goed voor verplicht geruik
vanaf 2005 in de geconolideerde jaarrekening van eurgenoteerde
ondernemingen. Al gevolg van druk van Frane anken, geteund
door preident Jacque Chirac, echter met uitzondering van de
tandaarden 32 en 39 over financiële intrumenten. De anken
zeggen dat deze tandaarden zorgen voor te grote fluctuatie in de
reultaten.
De International Accounting tandard oard kwam daarop met een
tegemoetkoming: dekking van poitie zou op portefeuilleai
mogen gechieden in plaat van per tranactie. Maar de C ging deze
tegemoetkoming niet ver genoeg. Op 3 feruari 2004 waarchuwde
de voorzitter van de Amerikaane eurwaakhond C dat
verwatering van de tandaarden de convergentie tuen
internationale en Amerikaane tandaarden in gevaar kan rengen.
en dag later vreede U-commiari olketein dat tandaarden 32
en 39 de kat in gaan al in maart geen overeentemming wordt
ereikt. De IA advior group treeft naar een compromi, want dat
i eter dan niet.
De C gaf niet aan wat de anctie i al tandaarden over financiële
intrumenten niet worden overgenomen zoal de Amerikanen
willen. Voor jaarrekeningen van uitenlande ondernemingen met
een Amerikaane eurnotering zal het ongetwijfeld gevolgen
heen (JA).

Vrije eroepen in vizier NMa
Vrije eroepen ehoren tot de elangrijke thema’ voor de
Nederlande Mededingingautoriteit (NMa) in 2004. Dit maakte
directeur-generaal Pieter Kalfleich in januari 2004 ekend. De
toezichthouder enadrukt overigen dat het enoemen van zo’n
aandachtveld niet ij vooraat etekent dat er een concreet
vermoeden etaat van overtreding van de wettelijke regel. ij de
keuze peelt vooral het maatchappelijk elang van een ector of
thema een rol. Ook eziet de NMa of een markttructuur
concurrentievertorend gedrag dreigt te evorderen door
ijvooreeld hoge toetredingdrempel en/of een gerek aan - die
term hoor je wel vaker - ‘tranparantie’.
De markten van vrije eroepen zijn van oudher terk gereguleerd en
kennen vaak hoge toetredingdrempel. ovendien heeft de
dientverlener er volgen de NMa vaak een aanzienlijke
informatievoorprong ten opzichte van de klant. De toezichthouder
noemt in haar erichtgeving geen pecifieke vrije eroepen, maar dat
de accountantector tot de peciale aandachtgeieden ehoort i,
gezien andere uitpraken vanuit de NMa, onwaarchijnlijk (zie ‘de
Accountant’ feruari 2004, pagina 14 e.v.).

Geen tuchtklacht, wel cherpere regel
Het Koninklijk NIVRA wil de eroepregel voor accountant
aancherpen. Aanleiding vormt de vermeende
elangenvertrengeling van accountant ij Parmalat-dochter
Dairie Holding International.

In januari 2004 leek uit perpulicatie dat een accountant van het
kantoor HL Van Daal & Partner de jaarcijfer controleerde van de
Nederlande potufirma Dairie Holding, terwijl een accountant
van HL Den Hartog ij diezelfde firma in het etuur zat. Op ai
van de nu ekende feiten contateert het NIVRA dat er op dit punt
geen reden i voor het indienen van een tuchtklacht tegen de
etrokken accountant. Volgen de geldende eroepregel wa er in
deze ituatie geen prake van optreden onder gemeenchappelijke
naam.
NIVRA-voorzitter Fran van der Wel contateert wel dat de perceptie
van het maatchappelijk verkeer noodzaakt om de eroepregel voor
amenwerking tuen accountant onder gemeenchappelijke naam
aan te cherpen. “De etaande voorchriften laten nog te veel
ruimte voor interpretatie die een eleving van afhankelijkheid en
verondenheid oproepen.”
Ook op andere punten eoogt het NIVRA een aancherping van de
eroepregel. Volgen de huidige Nadere Voorchriften
Onafhankelijkheid mag een accountant geen etuur- of
toezichthoudende functie ij zijn controlecliënt ekleden. Van der
Wel: “We overwegen deze epaling uit te reiden tot alle
controlecliënten van de deetreffende accountantorganiatie.”
Ten lotte wil het NIVRA de werkingfeer van de huidige
onafhankelijkheidvoorchriften uitreiden van alleen (zoal nu) de
wettelijk verplichte controle tot alle controleopdrachten,
overeenkomtig de voorchriften van de International Federation of
Accountant (IFAC).
De door het NIVRA eoogde aancherpingen gaan verder dan de
uropee regelgeving over onafhankelijkheid. Fran van der Wel:
“Uiteraard zullen we de voornemen toeten aan de internationale
regelgeving en onze tandpunten zo nodig aanhangig maken ij de
uropee autoriteiten.”
De voortellen zullen de komende periode verder worden uitgewerkt
in amenwerking met de NOvAA. Na raadpleging van de leden van
eide eroeporganiatie zullen de aangepate regel zo nel
mogelijk worden ingevoerd.

Privac-wenen
Wat verwacht de markt van een privaccertificaat en ijehorende
privac-audit? Olaf Kuper, werkzaam ij PricewaterhoueCooper,
onderzocht dat in het kader van de afronding van zijn potdoctorale
opleiding DP-auditing aan de ramu Univeriteit. De uitkomten
zijn van elang omdat een werkgroep van accountantkantoren,
NIVRA en NORA op dit moment amen met het College
echerming peroongegeven (Cp) werkt aan de ontwikkeling
van een privaccertificaat. Naar verwachting komt een vorm van
privaccertificering medio 2004 echikaar.
Kuper elangrijkte concluie i dat organiatie hoge eien tellen
aan zowel certificaat, audit al certificerende intelling. De
inhoudelijke verwachtingen komen overeen met de kwaliteiteien
van het Cp. Dit geldt ook voor de eien aan de certificerende
intellingen.

De repondenten willen voor een privacaudit echter niet veel
etalen. en privacaudit door een gekwalificeerde auditor, op de
wijze die de repondenten verwachten, wordt hoogtwaarchijnlijk
duurder dan de meeten van hen aanvaardaar vinden. Intellingen
die al eerder heen overwogen een intern of extern
privaconderzoek te laten uitvoeren, geven overigen een hoger
aanvaardaar kotenniveau aan. Daarom i het van elang de
toegevoegde waarde van een privac-audit en -certificaat veel
aandacht te geven. Het i mogelijk de privac-audit zodanig in te
edden in de organiatie dat de onderzoekwerkzaamheden deel
gaan uitmaken van de reguliere planning- en controlcclu, ofwel
het teem van interne eheering.

U-regel na Parmalat
De Parmalat-affaire leidt tot een aancherping van de in maart 2004
te puliceren uropee wetgeving voor accountanc. uropee
commiari Frit olketein kondigde in het uropee parlement
onder meer aan de groepaccountant verantwoordelijkheid te willen
geven voor de jaarrekening van de hele groep. Verder moeten
edrijven volledige openheid gaan geven over uitenlande
vennootchappen en moet het toezicht op elatingparadijzen
worden vereterd.
Al de financiële wereld niet nel zelf de zaken op orde rengt, ziet de
eurocommiari zich genoodzaakt nog meer regel uit te vaardigen.
olketein, geciteerd door Het Financieele Daglad: “r i
leiderchap uit de ector nodig om de dieven uiten te zetten, hun
lechte praktijken loot te leggen en uitenporige hezucht te
eteugelen. Op het moment ontreekt het daar eerlijk gezegd aan.”
en korte opomming van de extra maatregelen na Parmalat:
cherper toezicht op accountant;
neller rouleren accountant;
verduidelijking rol van commiarien;
etuurder verantwoordelijk voor jaarrekening;
volledige openheid uitenlande vennootchappen;
internationale amenwerking toezichthouder vereteren.

Dat laatte komt mooi uit, want C-voorzitter William Donaldon
vindt dat de Amerikaane eurtoezichthouder C en het uropee
Comité van eurtoezichthouder officieel moeten gaan
amenwerken. Met een ‘formeel raamwerk’ voor amenwerking en
meer uitwieling van gegeven en ervaringen kunnen de
toezichthouder volgen hem ‘proactiever’ optreden. Hij zei dit eind
januari 2004 tijden een ijeenkomt van het uropean Polic
Centre, een ruele denktank. De toezichthouder voeren al
verkennende eprekingen.

uropa te traag met OX
Veel van de 275 uropee ondernemingen met een Amerikaane
eurnotering - waaronder zetien Nederlande - zijn nog maar
nauwelijk egonnen met het implementeren van de araneOxle-wet. en kwart zal daardoor niet tijdig echikken over de
vereite financiële controletemen. Dit telt Handoft - een
Amerikaane producent van oftware voor edrijfproceen - op
grond van een onderzoek onder de etrokken financiële manager.
De eerte elangrijke OX-deadline voor uropee edrijven vallen
in april 2005. Volgen Handoft i er geen reden om aan te nemen
dat de Amerikaane toezichthouder daarna coulanter zullen zijn
voor uropee ondernemingen dan voor Amerikaane
ondernemingen. ovendien zullen volgen Handoft ook
kredieteoordelaar, analiten en elegger negatief reageren op
edrijven die in gereke lijven.

Ook de te verwachten koten van de nieuwe wet werden in het
onderzoek in kaart geracht. De prij van de jaarlijke
accountantcontrole zal door de cherpere verantwoordingeien
ruim eenderde hoger worden. De eenmalige implementatiekoten
zullen volgen de onderzoeker nog ‘veel hoger’ zijn.
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