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AFM beboet accountant JPA voor overtreden
vergunningplicht
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 75 duizend euro opgelegd aan
accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler & Co. JPA krijgt de boete, omdat het kantoor zonder oobvergunning een wettelijke controle uitvoerde bij een organisatie van openbaar belang.
JPA voerde begin 2019 een wettelijke controle uit van een jaarrekening over het boekjaar 2018 van een onderneming,
die gedurende dat hele boekjaar nog een beursgenoteerde oob was. Hiermee trad JPA buiten de reikwijdte van haar
vergunning. Dat de onderneming op het moment van afgifte van de controleverklaring door JPA geen oob meer was,
maakt dat niet anders, aldus de AFM.
Als de onderneming op balansdatum van het te controleren boekjaar een oob is, mag de wettelijke controle van de
jaarrekening van dat boekjaar alleen worden verricht door een accountantsorganisatie met oob-vergunning, zo
benadrukt de toezichthouder. JPA heeft alleen een AFM-vergunning voor het verrichten van reguliere wettelijke
controles.

Lagere boete
Voor overtreding van de vergunningplicht geldt een wettelijk basisbedrag van twee miljoen euro. De AFM heeft dit
bedrag "vergaand verlaagd" tot 75 duizend euro, omdat JPA Van Noort Gassler & Co een kleine onderneming is.
Daarnaast speelt mee dat de omvang van de overtreding relatief beperkt is en er een licht verminderde verwijtbaarheid
geldt aan de kant van JPA, aldus de toezichthouder.
Om een jaarrekening van een oob te mogen controleren is een speciale vergunning van de AFM nodig, waarvoor
aanzienlijk zwaardere eisen gelden. Oob-controles zijn vaak complexer of hebben grotere maatschappelijke impact, zo
stelt de AFM. Slechts zes accountantsorganisaties beschikken over zo'n oob-vergunning, JPA heeft die vergunning
niet.
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29 november 2022

AFM verduidelijkt wat van accountants wordt
verwacht bij incidenten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verheldert wat zij verstaat onder een
'incident', in relatie tot incidentmeldingen die accountantsorganisaties
verplicht moeten... 
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22 november 2022

AFM-sectorrapport accountantsberoep:
marktaandeel reguliere vergunninghouders gestegen
naar 55 procent
De wettelijke controle van de jaarrekening wordt nu in meerderheid (55
procent) uitgevoerd door accountantsorganisaties met een reguliere
vergunning. Het marktaandeel... 

NIEUWS

03 november 2022

AFM-trendrapport: 'Nieuwe beheersingsrisico's voor
accountantsberoep'
Het "post-corona-optimisme" heeft plaatsgemaakt voor een "omslag in
sentiment en economie". Rondom het accountantsberoep is sprake van
nieuwe beheersingsrisico's.... 
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01 september 2022

AFM: Samenwerken bij wettelijke controles vereist
waarborgen
Samenwerking tussen accountantsorganisaties kan bijdragen aan de kwaliteit
van wettelijke controles, mits daarvoor goede kwaliteitswaarborgen worden
ingericht. Dat... 
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26 augustus 2022

AFM bezoekt zestig niet-oob-kantoren voor meer
inzicht in sector
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft circa zestig
accountantsorganisaties met reguliere vergunning voor het doen van
wettelijke controles bezocht. Doel was... 

