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Pa hoorde ik het weer. en verhaal van een accountant over een
latige klant. In dit geval een klant die niet voor meerwerk wilde
etalen dat vaktechnich gezien echt nodig wa. n hoeveel
makkelijker het zou zijn al je klant niet meer de directe
opdrachtgever wa.
Het gaat dan over de 'weeffout' in het eroep: de accountant die
wordt etaald door diegene die hij controleert en daarmee ook i
overgeleverd aan dien grillen. De accountant in de rol van
'lachtoffer'. en accountant ook die een oploing ziet in actie door
anderen uiten het eroep: de toezichthouder of de wetgever. Ik he
het de afgelopen jaren zo vaak gehoord, maar ik geloof er nog teed
niet in.
Ter illutratie. Ik kijk met mijn dochter naar 'Rita'. en Deene erie
over een onconventionele chooljuffrouw. Zo’n erie waarvan je
denkt: we moeten eigenlijk naar ed, maar één aflevering kan nog
wel. én van de verhaallijnen: een groep leerlingen en hun ouder
maakt het leven van docent rik loodzwaar. Hij wordt getreiterd en
de ouder zetten het chooletuur onder grote druk om hem te
ontlaan. Al Rita voor diezelfde kla taat, zijn er geen prolemen.
Iedereen doet keurig mee met de leen.
Het naar chool gaan i nog teed een 'moetje' voor de leerlingen,
dat i niet ander geworden. Maar waarom lukt het Rita wel om ze
aan het werk te zetten, zonder morren mee te laten doen? Niet met
het onterecht geven van goede cijfer of met het doen van leuke
dingen die niet met de letof te maken heen, maar ook niet met
een overdreven harde hand of traf.
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Toch napt iedereen dat je met Rita niet moet ollen. Waarom?
Omdat ze kundig i, taat voor haar vak, houdt van haar werk en het
ete voor heeft met haar leerlingen. Geen enationeel verhaal:
herkenaar toch uit je eigen chooltijd?
ij accountant werkt het volgen mij niet ander. n kan de juf of
meeter de leerlingen niet kiezen, een accountant kan dat wel met
zijn klanten. He je van die latige klanten, die altijd zeuren over het
udget, waar je op moet afoeken, die moeilijk zijn in het geven van
informatie of toegang tot locatie of peronen, die ontdekte fouten
niet willen corrigeren, die toelichtingen niet willen aanpaen of
niet ereid zijn om een andere dan een goedkeurende verklaring te
accepteren? n en je zelf of al kantoor niet in taat om daar
doorheen te reken?
Dan zeg je die klanten toch gewoon op? Kun je dat niet? Waarom dan
niet? Kun je de omzet niet mien of i de klant te elangrijk voor je
eigen tatu of die van het kantoor? Maar al dat zo i: en je dan wel
onafhankelijk? Nee toch? Dan he je owieo al een proleem.
Het goede nieuw. De jaarrekeningcontrole 2014 zijn ijna
afgelopen, de controle 2015 gaan eginnen. Maar die kunnen niet
eginnen voordat je de continuering van de opdracht erieu het
overwogen. Dat i een wettelijke verplichting (artikel 12 ta). Maak
daar dit jaar een echt werk van. Loop al externe accountant je
controleportefeuille door en identificeer die klanten waar je het
moeilijk mee het. Zorg dat je die klanten epreekt met de
etuurder die verantwoordelijk i voor de controlepraktijk en dat je
amen naar oploingen zoekt. Durf dat geprek aan te gaan.
Opzeggen i de ultieme conequentie, maar een goed geprek met
een klant of een wieling naar een andere externe accountant kan
ook een optie zijn. n michien i die klant wel zo 'latig' omdat je
eigen dientverlening onder de maat i.
n al je etuurder ent: zorg dat je het geprek aangaat met de
accountant. Het i immer de verantwoordelijkheid van de
accountantorganiatie om wettelijke-controleopdrachten te
continueren en daarvoor de enodigde eoordeling te doen. n dan
gaat het overigen niet alleen om 'latige' klanten, maar ook om de
vraag of je al accountantorganiatie de enodigde tijd, menen en
middelen ter echikking kunt tellen aan de accountant om
kwalitatief goede controle te doen. Ook niet vanzelfprekend, in
deze tijd waarin veel kantoren kampen met peroneeltekorten.
Daarover een volgende keer meer.
Reageren? Graag! Doe dat hier of mail naar reactie@mvanderzijde.nl.

Dit i de vierde ijdrage in een erie waarin Marianne van der Zijde, extoezichthouder ij de AFM, vertelt hoe zij naar de accountanc kijkt, met
al doel te helpen jaarrekeningcontrole leuker en eter te maken.
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Marianne van der Zijde
Marianne van der Zijde advieert accountantorganiatie
en i voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantcontrole en verlaggeving van de AFM.
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Afleidingmanoeuvre
Het zijn turulente tijden voor het
accountanteroep, want de toekomt i onzeker.
Het vertrouwen in het eroep i nog niet herteld
en de roep om maatregelen i groot. 
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Onenutte
veretermogelijkheden
Met interee he ik de reactie gelezen die de
Commiie Toekomt Accountancector heeft
ontvangen op haar openare conultatie. 
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Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik he er al vaker over
gechreven. Dit keer i de aanleiding een artikel
van va ijkelenoom op de weite van het MA.
Zij heeft onderzoek gedaan naar materialiteit in de
uitgereide controleverklaring ij
eurvennootchappen. Dat geeft intereante
nieuwe inzichten. 
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NA: kapitein of peelal?
"Veel meer dan ellen lazen voor de ühne telt
het tot op de dag van vandaag allemaal niet voor."
Dat zeggen Marco Moling en Guu Ham in een
artikel op Accountanc Vanmorgen. 
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Kwaliteitontkenner

Met toenemende verazing he ik de opinie 'ete
Wopke' en de achterliggende rief aan miniter
Hoektra van Antoinette Dijkhuizen gelezen. Zij
telt dat een weeffout in de accountanc een
gezond toekomtperpectief in de weg taat. 
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