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AFM: 'Voer dialoog met accountant over
materialiteit in jaarrekening'
Beleggers, analisten en

nanciers kunnen de accountant meer bevragen over de bepaling van de

materialiteit in de jaarrekeningcontrole. De gehanteerde materialiteit in de controleverklaring kan
belangrijke informatie bieden bij het nemen van economische beslissingen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft samen met de CEAOB (Committee of European Audit Oversight Bodies)
verkend hoe materialiteit door big four-accountantsorganisaties wordt toegepast bij wettelijke controles van
organisaties van openbaar belang (oob's).
De inzichten geven aanknopingspunten voor een dialoog tussen gebruikers van jaarrekeningen, ondernemingen,
auditcommissies en accountants, aldus de AFM.

Materieel
Informatie is materieel als het onjuist weergeven of weglaten hiervan van invloed kan zijn op de economische
beslissingen van gebruikers van jaarrekeningen, stelt de toezichthouder. In de controleverklaring van een oob moet de
externe accountant vermelden wat materieel is en aangeven welke grondslag daarvoor is gehanteerd. Gebruikers
krijgen zo een indicatie van de diepgang van de uitgevoerde werkzaamheden en informatie over de grootte en de aard
van de fouten die de accountant heeft gecorrigeerd.
De oordeelsvorming van de externe accountant speelt een grote rol bij het bepalen van materialiteit, omdat elke
wettelijke controle speci eke kenmerken heeft. Er wordt een bepaalde omvang voor materialiteit gehanteerd, maar er
wordt ook gekeken naar kwalitatieve aspecten. Een relatief kleine post, zoals de bestuurdersbeloningen, kan daardoor
ook materieel zijn, benadrukt de AFM.

Stel vragen op de aandeelhoudersvergadering
Uit de verkenning blijkt dat er enkele verschillen zijn tussen de big four in hun methodologie en de toepassing daarvan
bij de bepaling van materialiteit. Gebruikers kunnen accountants daarop bevragen: hoe is de materialiteit bepaald en
welke kwalitatieve aspecten zijn meegenomen? Dat kan bijvoorbeeld op de aandeelhoudersvergadering. In het rapport
zijn vragen opgenomen die gebruikers hierbij op weg kunnen helpen.
De verkenning is gebaseerd op gegevens uit een gezamenlijke survey van de AFM met de CEAOB, het orgaan voor
Europese samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. De AFM betrok in de survey veertig
wettelijke controles van jaarrekeningen van oob's. De verkenning geeft geen oordeel over de naleving van wettelijke
normen of de kwaliteit van de controles.
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Van materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit
De vertaling van (overall) materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit komt
niet zo maar uit de lucht vallen. Daar moet de accountant wel wat voor doen.
Moet hij... 
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Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik heb er al vaker over geschreven. Dit keer is de
aanleiding een artikel van Eva Eijkelenboom op de website van het MAB. Zij
heeft onderzoek... 
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Materialiteit, uitvoeringsmaterialiteit, en de
toelaatbare afwijking
Bijna vijftien jaar na de introductie van de begrippen uitvoeringsmaterialiteit
en toelaatbare afwijking is er nog steeds onduidelijkheid over de toepassing.
Maar,... 
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12 oktober 2018

Welke materialiteitsbenchmark hanteren bij evaluatie
van getrouwheid van de jaarrekening?
In de praktijk hanteren accountantsorganisaties een verschillende
benchmark bij het evalueren van de getrouwheid van de jaarrekening. Er zijn
kantoren die de materialiteit... 
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Nog een keer: materialiteit
“Ik zie dat je de materialiteit hebt bepaald op 19 miljoen euro.” “Ja, hoezo?
Vind je het niet goed?” De accountant bespreekt met de manager op de
opdracht de planningsfase... 

