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VEB: kritischer op toelichting aandachtspunten
accountant
De Vereniging van E ectenbezitters (VEB) zal dit jaar kritischer kijken naar de 'key audit matters' in de
uitgebreide controleverklaring bij beursvennootschappen. Ook verwacht de beleggersvereniging een
actieve rol van de accountant bij persberichten van de onderneming over haar
en andere

nanciële verslaggeving

nanciële berichten die de onderneming uitbrengt.

Verder wil de VEB dat de accountant kritisch kijkt naar de interne-controleomgeving en zich uitspreekt over
geconstateerde controleverschillen. Dat heeft de VEB aan de acht grote accountantskantoren laten weten in de
jaarlijkse Accountantsbrief.

Materialiteit
Uit de uitgebreide controleverklaringen bij een aantal beursvennootschappen over boekjaar 2016 bleek volgens de VEB
dat de accountant een signi cant hogere materialiteit (op geconsolideerd niveau) hanteerde dan een jaar eerder. "Deze
aanpassing werd echter in de controleverklaring niet nader toegelicht. Dit roept vragen op over de reden(en) voor die
hogere materialiteitsgrens, de risico-inschatting door de accountant en zijn daaruit voortvloeiende controleaanpak",
aldus de VEB. De beleggersvereniging vraagt de accountants om opheldering hierover.

Key audit matters
De nieuwe Europese Audit Verordening schrijft voor dat 'indien relevant' door de accountant ten aanzien van de key
audit matters ook 'belangrijke opmerkingen in verband met die risico's' worden vermeld.
De VEB vraagt de accountants voor alle key audit matters een dergelijke conclusie op te nemen. "Het feit dat de
accountant een thema als key audit matter aanmerkt, moet naar onze mening per de nitie toe leiden dat een dergelijke
conclusie/kwali catie wordt vermeld. Op die wijze wordt recht gedaan aan de relevantie van de key audit matters voor
de controle."
Voor de gebruiker van de jaarrekening is bovendien relevant of de beursvennootschap de key audit matter van het
voorgaande jaar goed heeft opgepakt, aldus de beleggersvereniging.
De VEB zal de accountant, onder andere op deze punten, bevragen tijden de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
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'Meer aandacht voor fraude en wet- en regelgeving in
uitgebreide controleverklaring'
Accountants van ondernemingen die genoteerd zijn aan de AEX en de AMX
besteden in de uitgebreide controleverklaring steeds vaker aandacht aan
fraude en wet- en regelgeving.... 
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10 maart 2020

Heeft de verwachtingskloof zijn langste tijd gehad?
De tweede editie van de MAB-uitgave 'De controle verklaard' staat in het
teken van verwachtingen en percepties. Wat hoogleraar Barbara Majoor
betreft is het tijd... 
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13 december 2019

Niet over één kam scheren
De rapportages van accountants over de kernpunten van de controle worden welwillend ontvangen. Maar niet meer
dan dat. Want terwijl dit onderdeel van de uitgebreide... 
OPINIE

26 juli 2019

Een duidelijke opdracht
Medio juli is op het Dashboard Accountancy informatie opgenomen over de
uitgebreide controleverklaring. Het laat zien dat accountants iets hebben
gedaan met de input... 
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KPMG: 'Accountant besteedt bij minderheid
beursbedrijven uitgebreid aandacht aan fraude'
Uit onderzoek van KPMG onder vijftig Nederlandse AEX- en AMX-fondsen
blijkt dat bij 44 procent van de bedrijven in het recent afgesloten boekjaar de
accountant gebruik... 

