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Medio juli i op het Dahoard Accountanc informatie
opgenomen over de uitgereide controleverklaring. Het laat zien
dat accountant iet heen gedaan met de input van
takeholder zoal umedion en de V.
Zo zijn in 2018 in alle onderzochte verklaringen de oervatie en
concluie per kernpunt opgenomen. In zeventig procent van de
gevallen waarin een kernpunt van voorgaand jaar i vervallen i
hierover een toelichting opgenomen en ij 31 procent van de
ondernemingen heeft de accountant een afzonderlijke toelichting
over zijn fraudewerkzaamheden opgenomen. Goede ontwikkelingen,
maar ook nog ruimte voor veretering.
In de feedack op de gecontateerde ontwikkelingen worden ook
kritiche kanttekeningen gemaakt. umedion vraagt ijvooreeld
om meer duidelijkheid over de rol van de accountant ij het
etuurverlag: "Wat etreft de cope van de controle lijven er du
onduidelijkheden etaan. (….) elangrijkte punt i wat on etreft de
vraag of het etuurverlag nu wel of niet onder die cope valt. Moeten
materiële onjuitheden in het etuurverlag actief opgepoord worden?
Wat on etreft wel, maar daar verchillen de meningen lijkaar over.
Met die onduidelijkheid zijn elegger niet gediend."
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Niet-financiële informatie, in aanvulling op de jaarrekening, i van
elang voor de oordeelvorming over een onderneming. Zonder
inzicht in ijvooreeld het verdienmodel, de riico’,
riicoeheering en de niet-financiële apecten van de
edrijfvoering i het latig om de financiële reultaten goed op
waarde te chatten. Die informatie i elangrijk en de wen dat de
accountant die informatie controleert i dan ook egrijpelijk. Dat de
huidige ituatie onduidelijk wordt gevonden ook.
Op ai van de wet (artikel 2:393 lid 1 W) verleent de rechtperoon
opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. Die
accountant onderzoekt op ai van artikel 2:393 lid 3 W niet alleen
of de jaarrekening het vereite inzicht geeft, maar ook "of het
etuurverlag overeenkomtig deze titel i opgeteld en met de
jaarrekening verenigaar i, en of het etuurverlag in het licht van de
tijden het onderzoek van de jaarrekening verkregen kenni en egrip
omtrent de rechtperoon en zijn omgeving, materiële onjuitheden
evat". In controletandaard 720 i dit verder uitgewerkt zonder dat
dit de eentie van de wettelijk voorgechreven opdracht verandert.
Kort gezegd komt het erop neer dat de accountant in actie komt al
hij weet dat informatie in het etuurverlag niet juit i, maar dat
hij geen nader onderzoek hoeft te doen al hij zich over informatie
geen eeld heeft hoeven vormen al onderdeel van de controle van de
jaarrekening.
Dat een accountant niet wegkijkt al hij weet dat iet niet klopt i
elangrijk en een goed uitgangpunt. Dat uitgangpunt moet voor
iedereen duidelijk zijn. De huidige ituatie draagt echter niet ij aan
de hieroven echreven gewente duidelijkheid. Het i voor een
geruiker van het etuurverlag namelijk latig om te eoordelen
of de accountant epaalde informatie wel of niet gecontroleerd zal
heen al onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Zo kan het
mogelijk zijn dat de CO2-emiie, klanttevredenheidcore,
werknemertevredenheid of het aantal ongevallen relevant i in het
kader van de jaarrekeningcontrole ij de ene onderneming terwijl dat
ij een andere onderneming niet het geval i waardoor de accountant
hierover ij de ene onderneming wel en ij de andere onderneming
geen controleewij verzamelt. Van welke ituatie prake i kan een
geruiker van deze informatie in veel gevallen niet eoordelen.
en integrale controle of eoordeling van het etuurverlag zou,
getuige het citaat hieroven, een wenelijke uitreiding kunnen zijn
op de opdracht die een rechtperoon op ai van de huidige wet
verleent aan een accountant. De vraag i hoe die wen gerealieerd
kan worden. Het vereit óf aanpaing van de wet óf een vrijwillige
uitreiding van de opdracht. Uitreiding van de wettelijke taak zou
naar mijn mening niet de logiche eerte reactie zijn op deze door
takeholder geuite wen. Uitreiding van de opdracht ij die
ondernemingen waar aandeelhouder of andere takeholder daar
pecifiek waarde aan hechten wel. Die opdracht wordt in eginel
verleend door de algemene vergadering, de vergadering waarin de
eigenaren van het edrijf de eluiten nemen. De door de
aandeelhouder aangetelde raad van commiarien (audit
commiie) heeft daarnaat een elangrijke rol ij de meer
gedetailleerde invulling en cope-epaling. Ik he niet de indruk dat
het vaak i voorgekomen dat een accountant een aanvullende
opdracht voor aurance ij door de onderneming gerapporteerde
niet-financiële informatie heeft geweigerd. rgen in de interactie
tuen de aandeelhouder van ondernemingen en de door hen
aangetelde raad van commiarien lijkt du iet mi te gaan al het
gaat om de vertaling van de wenen van de aandeelhouder in de
daadwerkelijke vertrekking van een opdracht aan de accountant.
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De uitdaging i du om te zorgen dat dit wordt opgelot en dat de
door (de meerderheid van de) aandeelhouder gewente opdracht
uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt vertrekt. Die aanvullende
opdracht draagt ij aan de relevantie van de accountantcontrole en
aan het maatchappelijk vertrouwen in door ondernemingen
gerapporteerde informatie. Accountant heen daar elang ij en
zouden hier du een actieve rol in moeten pelen. Aandeelhouder
en commiarien ook.
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Arjan rouwer
Arjan rouwer i partner ij PwC en hoogleraar externe
verlaggeving aan de VU Amterdam. Hij maakte deel uit
van de werkgroep Toekomt Accountanteroep (2014).
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'Al je zegt dat het eter moet,
moet je wel zeggen wát eter
moet' (FD)
Ad van Gil, ind een jaar topman van PwC, ziet
'een dicrepantie' tuen hoe accountant
tegenwoordig hun werk doen en hoe de
uitenwacht daarover denkt. 'Al je zegt dat het
eter moet, moet je wel zeggen wát eter moet.' 
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KPMG: 'Accountant eteedt ij
minderheid euredrijven
uitgereid aandacht aan fraude'
Uit onderzoek van KPMG onder vijftig Nederlande
AX- en AMX-fonden lijkt dat ij 44 procent van
de edrijven in het recent afgeloten oekjaar de
accountant geruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om de takeholder in de uitgereide
controleverklaring meer inzicht te geven in het
onderwerp fraude. ij deze 22 ondernemingen i in
12 gevallen ook aandacht eteed aan een ke audit
matter die gekoppeld i aan een gecontateerd
frauderiico. 
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tuurgroep Puliek elang zet
pulicatie op een rij
De tuurgroep Puliek elang (GP) heeft een
overzicht gemaakt van eerder uitgerachte
pulicatie. 
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Dahoard Accountanc
uitgereid met ke audit matter
Het Dahoard Accountanc van de NA, gericht
op het zichtaar maken van pretatie van
accountantkantoren, i uitgereid met informatie
over ke audit matter. Ook i een interview
toegevoegd met de Auditdient Rijk, al derde deel
van een erie interview met toezichthouder. 
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CTA houdt 'rondetafeldag' met
ector en takeholder
De Commiie Toekomt Accountancector (CTA)
organieerde op 5 juli een reek
rondetafelgeprekken. Vooraf haalde de commiie
al een vracht aan informatie op. 
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