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Al accountant geef je een verklaring af over, onder meer, de
getrouwheid van de financiële verantwoording en de
gerealieerde wint van een edrijf. Waarom i deze verklaring
eigenlijk zo elangrijk? Geeft wint etaanrecht aan een edrijf
en i het hoogte doel het maken van wint voor de
aandeelhouder? Of i er meer? Wat i eigenlijk het nut van een
edrijf?
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Voor veel menen zijn edrijven temen waarin men geld
inveteert om wint te maken. Ze heen een prominente rol in onze
amenleving gekregen. lke dag kun je er wel iet over lezen in het
nieuw. edrijfwinten zijn gekoppeld aan onze penioenen en
elatingen. Deze moeten in de naije toekomt vijftig procent van
onze evolking een goede en gezonde oudedagvoorziening geven.
r worden ook onuen van etaald.
Het maken van wint i du elangrijk voor een edrijf en voor de
amenleving. Zo elangrijk zelf dat het moet worden gecontroleerd
door een onafhankelijke partij: de accountant. De
aantrekkingkracht van wint i zo terk geworden dat we zeker
willen weten of het allemaal klopt. De accountant wordt op zijn eurt
weer gecontroleerd of hij of zij wel goed heeft gecontroleerd. Met
andere woorden: wint i een elangrijk etaanrecht voor het
edrijfleven en daarmee indirect ook voor de accountant.
Maar al deze focu op wint maakt onze amenleving en ook het
accountanteroep er niet veel eter op. Groei van de economie lijft
momenteel uit, er i nog nooit zo'n groot verchil geweet tuen
arm en rijk en ovendien i de natuur er niet eter op geworden.
Michien denk je nu "Het i toch de taak van de politiek om
dergelijke vraagtukken op te loen?" Alleen i die zo verdeeld en
verliefd op zichzelf dat politici drukker met elkaar ezig zijn dan met
de amenleving.
Al gevolg van dit alle i al langere tijd een eweging aan het
onttaan die verlangt dat edrijven mee gaan helpen een ijdrage te
leveren aan een etere maatchappij om in te leven. Lee
ijvooreeld de uine Roundtale-verklaring Redefining the
purpoe of a corporation, waarin 181 ceo' van de grootte edrijven in
Amerika zeggen dat het in de toekomt niet alleen meer mag draaien
om aandeelhouderwaardecreatie. edrijvenheen immer ook een
aandeel gehad in de hiervoor genoemde vraagtukken, door hun
winten te maximalieren en weg te luizen naar de aandeelhouder
in plaat van een deel ervan te inveteren in een etere amenleving.
Vanoudher zijn we, naat de overheid, ook afhankelijk van de rijke
familie (lee aandeelhouder) die een deel van hun dividenden
geruiken voor goede doelen om de amenleving te dienen.
Tenminte al ze dit elangrijk genoeg vinden en het geld niet
geruiken om nog meer rijkdom te vergaren. en vraag die daarij
van elang i: waarom kan dit patroon niet veranderen door
edrijven en werknemer ook een deel van deze rol te geven? Zij
taan immer veel dichter ij de maatchappij.
Daarnaat, edrijven die meer dan wintmaximaliatie natreven en
de wil tonen om de wereld waarin we leven te vereteren, trekken
ook de nieuwe generatie werknemer en conumenten aan. Deze
willen teed meer dan vroeger dat edrijven duidelijk laten weten
waarvoor ze taan, op het geied van maatchappelijke waarden en
vraagtukken. Wat i de purpoe van het edrijf naat het maken van
wint? Niet alleen de nieuwe generatie wil dit weten, maar ook
teed meer inveteerder vinden dit elangrijk. Ik refereer aan de
rief van de ceo van lack Rock, Larr Fink, die duidelijk oproept tot
meer purpoe naat het maken van wint.
Natuurlijk moet en kan het ook niet alleen gaan om purpoe, want de
rekeningen moeten ook gewoon worden etaald. Purpoe en profit
moeten daarom hand in hand gaan. Dit kan alleen al korte termijn
wintmaximaliatie - wat ook etekent maximale efficienc - wordt
vervangen door lange termijn waardecreatie. Hierij i het elangrijk
dat waarden niet worden opgeofferd voor het treven naar teed
meer efficienc. Je kunt niet op waarden turen en tegelijkertijd
treven naar honder procent efficienc. Focu op efficienc keert een
organiatie naar innen toe, werknemer gaan zich dan al vanzelf
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richten op korte termijn reultaten, het i de voedingodem voor
ilo' die innovatie de nek omdraaien. Waarden en purpoe heen
een externe focu nodig: op de menen en hun omgeving. Kortom:
we moeten toppen edrijven en hun etuurder alleen te
eoordelen op efficienc en wint.
Graag wil ik het accountanteroep prikkelen een ijdrage te leveren
aan een etere corporate wereld. Dit kan ijvooreeld door al
accountant niet alleen te kijken naar de wint en efficienc en
effectiviteit van edrijfproceen, maar ook naar het
waardecreatieproce; i dit korte termijn of lange termijn gericht.
Doe dit niet alleen in je eigen organiatie, maar ook ij je klanten.
en edrijf dat korte termijn wintmaximaliatie natreeft, zal veel
grotere continuiteit- en integriteitriico' lopen. Vertel het
maatchappelijk verkeer of je klant een purpoe driven edrijf i of
niet. ete accountant: wee een purpoe driven vertegenwoordiger
van het puliek elang!
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