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De reisbeperkingen naar en vanuit China vanwege het
coronavirus kunnen leiden tot problemen bij het afronden
van de jaarrekeningcontrole van ondernemingen met
belangrijke bedrijfsonderdelen in China. Dat kan zelfs
resulteren in uitstel van de controleverklaring van de
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accountant.
Het is voor een groepsaccountant momenteel erg lastig om naar
China af te reizen voor een review van het dossier van Chinese
accountants, aldus Kees Bergwerff, partner bij KPMG.
Hoewel het zich op dit moment nog niet heeft gemanifesteerd,
kan dit betekenen dat de afronding van de jaarrekeningcontrole
wordt vertraagd. In extreme gevallen kan een en ander ook
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invloed hebben op de strekking van de controleverklaring, meent
Bergwerff.

Leveringsproblemen
Volgens berichten in internationale media blijven grote Chinese
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bedrijven zoals Alibaba, Tencent en Foxconn ook na de verlengde
viering van het Chinese Nieuwjaar nog zeker een week dicht.
Winkelketen Action gaf recent al aan leveringsproblemen uit
China niet uit te sluiten. Ook andere bedrijven vrezen voor hun
voorraden.
Leveringsproblemen kunnen leiden tot een vermelding in de
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jaarrekening als een gebeurtenis na balansdatum. Daarnaast
kunnen in potentie going concernproblemen ontstaan als gevolg
van leveringsproblemen vanuit China.

Gevolgen voor ondernemers
Nederlandse bedrijven ondervinden naar verwachting nog
maanden problemen door het nieuwe coronavirus, vrezen
ondernemersorganisaties als VNO-NCW en FME na speciaal
crisisoverleg over de virusuitbraak. Zelfs als de verspreiding van
het virus op korte termijn wordt gestopt, zullen de problemen in
het transport en de productie waarschijnlijk nog maanden naijlen.
De ondernemersorganisaties houden de situatie komende tijd in
de gaten. FME heeft een meldpunt ingesteld waar ondernemers
met vragen en problemen terecht kunnen. Op de websites van
VNO-NCW en MKB-Nederland komt een overzicht van alle
organisaties en instanties waar ondernemers voor specifieke
zaken kunnen aankloppen.
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Rem op wereldwijde economische groei
Volgens S&P Global kunnen de economische gevolgen van het
coronavirus veel groter uitpakken dan eerder geraamd, als de
virusuitbraak volgend maand niet onder controle is.
De kredietbeoordelaar voorspelde recent al dat de economische
groei in China dit jaar mogelijk terugzakt tot 5 procent, van 6,1
procent vorig jaar. Ook neemt het virus een behoorlijke hap uit de
groei van de wereldeconomie. Deze wordt volgens S&P door het
coronavirus waarschijnlijk met zo'n 0,3 procentpunt geremd.
De rekenmeesters bij de kredietbeoordelaar stellen nu dat ze er bij
hun voorspellingen op rekenden dat de virusuitbraak in maart
weer onder controle kan worden gebracht. Als dit niet lukt moeten
ze hun becijferingen herzien.
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ING: 'Toerisme in Azië
krijgt klap van meer
dan 100 miljard'
De uitbraak van het coronavirus in
China zorgt naar schatting voor
meer dan 100 miljard dollar aan
schade in de Aziatische
toerismesector. Dat hebben
economen van... 
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Ook SEC en PCAOB in
gesprek met
accountantskantoren
over Coronavirus
De Amerikaanse toezichthouders
Securities and Exchange
Commission (SEC) en de Public
Company Accounting Oversight
Board (PCAOB) zijn in gesprek
met accountantskantoren... 
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FME:
werktijdverkorting
mogelijk bij problemen
om coronavirus
Bedrijven die door de verspreiding
van het nieuwe coronavirus in
China problemen ondervinden,
kunnen bij de overheid
werktijdverkorting voor hun
personeel aanvragen. 

NIEUWS

19 februari 2020

FRC bezorgd over
risico's audits door
coronavirus
De Britse toezichthouder Financial
Reporting Council (FRC) heeft
Britse accountantskantoren
gevraagd welke noodplannen zij
hebben liggen voor het
afhandelen van... 
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Coronavirus haalt hap
uit dekkingsgraad
grote pensioenfondsen
De financiële positie van de grote
pensioenfondsen heeft in januari
een flinke knauw gekregen. De
wereldwijde angst voor het
nieuwe coronavirus zette de
aandelenmarkten... 
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