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en klant wil geen pulicatietukken deponeren ij de Kamer van
Koophandel, terwijl de onderneming daar wel toe verplicht i.
Wat etekent dat voor de accountant? Ik zie dat
accountant/kantoren hier op verchillende wijze mee omgaan.
Ik zie in de praktijk drie ituatie. r zijn accountant die zeggen:
klanten die weigeren om de pulicatietukken te deponeren
accepteer ik niet al klant, omdat het iet zegt over de integriteit van
die klant en ik daarmee niet wil worden geaocieerd.
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Deze keuze zijn helder, maar er zijn ook accountant die een
middenpoitie kiezen. Zij zeggen: het hoort niet, maar ik vind het
toch aanvaardaar en daarmee heeft het geen invloed op de
klantrelatie. Die aanvaardaarheid kan zitten in de inchatting dat
de ernt van de overtreding eperkt i, of in de redenen die de klant
heeft om niet te willen deponeren. Die redenen vallen meetal uiteen
in drie categorieën. De eerte i dat de ondernemer het niet nodig
acht, omdat er maar weinig elangheenden ij de onderneming
zijn en zij al op andere wijze worden geïnformeerd. De tweede i dat
de ondernemer geen inzicht wil geven in de cijfer van zijn
onderneming vanuit concurrentie-overwegingen. n de derde: dat
de ondernemer inzicht in zijn peroonlijk vermogen niet gewent
acht of zelf gevaarlijk vindt.
De accountant moet in deze ituatie afwegen of de reden voor hem of
haar peroonlijk aanvaardaar i. Daarij, tel ik me zo voor, komen
vraagtukken aan de orde al:
Wie zijn de elangheenden ij de organiatie en hoe zijn zij dan
geïnformeerd?
Zullen leverancier hogere inkoopprijzen vragen of afnemer lagere
verkoopprijzen al ze zien hoeveel marge de onderneming realieert
met hun producten? Wat i dan een redelijke marge en zit de
onderneming daar oven of niet?
Zullen leverancier niet meer leveren al ze kunnen zien hoe de
onderneming er financieel voor taat? Hoe weet je dat?
Maakt het uit of de waarde van de onderneming zeg een ton i of moet
het minten gaan om miljoenen?
I een afpering- of ontvoeringriico reëel en hoe weet je dat?
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Daar tegenover taan accountant die zeggen: het i niet mijn
verantwoordelijkheid, maar de verantwoordelijkheid van de klant
zelf. Die moet de eventuele conequentie aanvaarden. Voor de
klantrelatie maakt het niet uit.
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n zo zijn er nog heel wat vragen te edenken.
Het deponeren van de jaarrekening i een wettelijke verplichting. Op
de weite van de Kamer van Koophandel taan geen uitzonderingen
op deze deponeringplicht aangegeven. Wel i het mogelijk om in
uitzonderlijke gevallen een ontheffing te krijgen, al het voor de
etuurder() in ‘techniche zin’ onmogelijk i om de jaarrekening op
te maken, voor te leggen en vat te tellen. Maar over die ituatie he
ik het hier niet. De ontheffing wordt trouwen lecht in zeer
uitzonderlijke gevallen verleend, zo taat er op de ite van Rijkdient
voor Ondernemend Nederland. Daar taat dat dit heeft te maken met
het poitieve elang dat velen in de maatchappij heen ij de
naleving. De verplichtingen inzake de jaarrekening kunnen
afhankelijk van de omtandigheden van elang zijn voor
ijvooreeld aandeelhouder, leden, werknemer, crediteuren,
contractpartijen, toekomtige contractpartijen en donateur.
Het niet naleven van de deponeringverplichting i een overtreding
in de zin van de Wet op de conomiche Delicten en daarmee een
trafaar feit. ven googelen laat zien dat, naat een oete, dit ook
conequentie heeft voor de onderneming al het gaat om zakelijke
integriteiteoordelingen en gedragverklaringen.
Alle overziend denk ik dat er maar één keuze i voor de accountant:
niet met een klant in zee gaan die niet wil deponeren. Het zelf
oordelen over de aanvaardaarheid van het niet puliceren i voor
mij een hele heldere no-go. Het oordeel i volkomen ujectief en
druit in tegen wat de wetgever en daarmee wij allen met de
wetgeving heeft eoogd. n wegkijken? Dat i relatief makkelijk,
maar nou net niet wat van accountant vanuit hun maatchappelijke
rol wordt verwacht!
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Kwaliteit etuurverlag laat te wenen
over
De kwaliteit en echikaarheid van niet-gedeponeerde
etuurverlagen i lecht, doordat grote en middelgrote
ondernemingen vaak (zeer) terughoudend, afwijzend of in het
geheel niet reageren op een (herhaald) verzoek om van de inhoud
kenni te mogen nemen. 
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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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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. 

 x 8  99  15
Marianne van der Zijde

Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adre

Aanmelden

Accountant i een uitgave van de Koninklijke Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA).

ACCOUNTANT.NL

THMA'

Home

Aanprakelijkheid

Accountantdag

Areidmarkt

Nieuw

Areidrecht

Aurance

eroep met toekomt

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

xterne verlaggeving

Financiële intellingen Financiering

Feiten en cijfer

Ficaal

Flex-v

Fraude en witwaen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mk

Ondernemingrecht

Onderzoek en

Opleiding

Overheid

Privac

Profeioneel-kritiche

amentellen
tatitical auditing

wetenchap
Penioen

intelling

Puliek elang

R

emi-pulieke ector

uidie

Van de Helpdek

Accountant maakt geruik van cookie om de weite te analeren en te vereteren en om advertentie te tonen. Door op 'akkoord'
2019 NA (0.0.0.0)
Contact vanDiclaimer
Privacverklaring
pelregel
deat
Volg on
op Twitter
te klikken geeft u ©
toetemming
voor het geruik
cookie. In de
cookieverklaringCookieverklaring
vindt u meer informatie
over
het geruik
van

cookie op deze ite.

NA.nl

Akkoord

