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De Deloitte-accountant die de jaarrekeningen 2008 en 2009 van
Vetia goedkeurde, heeft voldoende gekeken of de
waarderinggrondlag voor de derivaten wel paend wa.
Vetia' keuze voor kotprijhedge accounting i verdedigaar.
De accountant had Vetia niet hoeven waarchuwen voor de
riico'.
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Lex van Almelo

elangrijkte feiten
en regiteraccountant van Deloitte geeft op 23 mei 2007 een
goedkeurende accountantverklaring af ij de jaarrekening 2006 van
de Rotterdame woningcorporatie Vetia. Op 17 april 2008 heeft hij
een goedkeurende accountantverklaring afgegeven ij de
jaarrekening 2007, op 25 mei 2009 ij de jaarrekening 2008 en op 30
juni 2010 ij de jaarrekening 2009.
De corporatie heeft een enorme derivatenportefeuille, die niet op de
alan taat. In de toelichting op de alanpot 'liquide middelen'
wordt naar de derivaten verwezen. De derivaten worden gewaardeerd
op ai van (hitoriche) kotprij in plaat van actuele
marktwaarde.
De marktwaarde van de derivatenprotefeuille wa op 31 decemer
2008 762 miljoen euro negatief en een jaar later 149 miljoen euro
negatief.
In de tweede helft van 2011 roepen meerdere anken vanwege de
dalende marktrente zogenoemde margin call in. Vetia moet 1,3
miljard euro aan zekerheid torten. In het voorjaar van 2012 lijkt de
corporatie door liquiditeitprolemen niet meer in taat genoeg te
torten.
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Op 16 juli 2012 dient de tichting Onderzoek edrijf Informatie
(OI) een klacht in tegen de regiteraccountant; op 2 novemer
2012 volgt het nieuwe etuur van Vetia met een klacht.

Klachten
OI
De accountant heeft de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vetia ten
onrechte voorzien van goedkeurende verklaringen, want
1. Vetia heeft in de jaarrekening ten onrechte rentederivaten tegen
kotprij gewaardeerd, omdat die geen hedgefunctie hadden en de
riico' niet verkleinden of vergrootten;
2. het eigen vermogen en het reultaat over de jaren 2008 en 2009 i door
de negatieve markwaarde van de rentederivaten te hoog in de
jaarrekening weergegeven;
3. Vetia i zonder gegronde reden overgegaan tot een
grondlagwijziging door vanaf 2008 de
4. rentederivaten, die de riico' niet eïnvloedden, te waarderen tegen
kotprij, zonder dit uiteen te zetten in de toelichting en zonder de
invloed van die wijziging op het reultaat en het eigen vermogen weer
te geven;
5. de accountant heeft verzuimd in zijn verklaringen te melden dat een
aantal rentederivaten i gekocht en/of verkocht in trijd met het voor
Vetia geldende Financieel tatuut.

Vetia
De goedkeurende verklaringen voor de jaarrekeningen 2006 tot en
met 2009 heen een ondeugdelijke grondlag omdat de grote
riico' van de afgeloten derivaten onvoldoende naar voren kwamen
in de adminitratie, die geen mogelijkheden ood om die riico'
voldoende te monitoren.

et in Finance:
Data Analtic tip &amp; tool
18 novemer 2019,
Rotterdam
€ 345.00 | P 3
NA Opleidingen



Auxilium
Inpiratiedag
2019 met
voormalig
rigade
generaal Otto
van Wiggen en
de
Omdenkhow |
chrijf in voor 1
novemer en
ontvang € 25
korting!
11 decemer 2019,
Nationaal Militair
Mueum oete
€ 195.00 | P 4
Auxilium
adviegroep



Accountant magazine

Rode vlaggen:
frauderiico'
ontdekken en melden
Opvolger van de
uccevolle
uitgave
'Uitglijder',
volledig gewijd
aan het thema
fraude.
ij elke eproken
uitpraak een
aantal rode en
groene vlaggen.

De accountant heeft ij zijn controlewerkzaamheden verzuimd Vetia:
a. te waarchuwen voor deze riico'; . te wijzen op de erntige
tekortkomingen in de adminitratieve organiatie/interne controle
('AO/IC') met etrekking tot de derivatenportefeuille, zoal de
ontoereikende adminitratie, de zeer geringe omvang van de afdeling
Treaur & Control, de afwezige functiecheiding tuen
eleid/uitvoering/adminitratie/controle en het ontreken van een
adequaat rik management;
De afgeloten derivaten en de daaraan veronden reultaten en riico'
zijn onjuit en in trijd met de daarvoor geldende regelgeving verwerkt
in de jaarrekeningen 2006 tot en met 2009 en de accountant heeft
daarij ten onrechte een goedkeurende verklaring afgegeven.

Vacature

Oordeel klacht OI
De klacht i ongegrond.
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Volgen de accountant i OI te laat met klagen over de
goedkeurende verklaring ij de jaarrekening 2008. Die i afgegeven
op 25 mei 2009, terwijl OI haar klacht pa op 16 juli 2012 heeft
ingediend. De verjaringtermijn gaat lopen op het moment dat het
voor de potentiële klager op grond van de voor hem echikare
informatie ojectief gezien duidelijk moet zijn dat het optreden van
de accountant in trijd kan zijn met zijn gedrag- en eroepregel.
Dat Vetia de jaarrekening 2008 en de goedkeurende verklaring op
25 mei 2009 op haar weite heeft gezet, etekent niet dat OI
daardoor ojectief gezien op de hoogte i geraakt van de verweten
feiten. De accountant heeft niet tegengeproken dat OI pa in de
eerte helft van 2012 kenni heeft genomen van de jaarrekening
2008 en de goedkeurende verklaring. De klachttermijn i du toen
pa gaan lopen, zodat dit deel van de klacht tijdig i ingediend.
Verder wijt de Accountantkamer erop dat hij wel degelijk evoegd
i om volledig te toeten of de jaarrekening het vereite inzicht geeft
en de accountant du niet tuchtrechtelijk verwijtaar heeft
gehandeld door deze goed te keuren.

Kotprijhedge accounting
De Accountantkamer zal in dit geval ook moeten eoordelen of de
jaarrekeningen van Vetia overeentemmen met de
verlagleggingmethode die Vetia heeft gekozen. Het gaat in dit
geval niet om de vraag of de verwerking van de derivaten op ai van
kotprijhedge accounting voldoet aan paragraaf 6 van RJ 290, maar
of de jaarrekening voldoet aan het inzichtvereite en andere
voorchriften die in de wet taan of daaruit voortvloeien. RJ 290 kan
daarij wel een rol pelen, net al het oordeel van dekundigen
toezichthouder.

Verweer
De accountant wijt er in zijn verweer onder meer op dat het eleid
van Vetia wa om de riico' van rentechommelingen te verkleinen
ij langlopende leningen door met derivaten een epaalde
andreedte te creëren. Wanneer er daadwerkelijk prake i van een
effectieve hedge-relatie hoeven waardeverminderingen van
derivaten niet direct in het reultaat en de alan te worden verwerkt
al de derivaten zijn gewaardeerd tegen kotprij. De kotprij van
derivaten i veelal nihil. In de praktijk leidt dat ertoe dat de
marktwaarde niet in het reultaat en de alan worden opgenomen,
maar in de toelichting. Om de effectiviteit van de hedge-relatie te
onderzoeken heeft de accountant een eroep gedaan op de expertie
van van Deloitte FA. FA heeft de conitentie van de derivaten
getoett aan de financiële poitie en de prognoe. FA heeft
evetigd dat Vetia innen de toegetane kader van kotprijhedge
accounting i geleven. In uitvoerige toelichtingen maakte Vetia in
de jaarverlagen inzichtelijk welk derivateneleid zij voerde en hoe
de derivatenpoitie zich ontwikkelden. De marktwaarde van de
derivaten i expliciet vermeld in de toelichting op de jaarrekeningen
2008 en 2009, terwijl daarin ook informatie over de margin call te
vinden wa.

Voldoende getoett
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Uit dit verweer en de onderouwing met tukken lijkt volgen de
Accountantkamer 'in voldoende mate' dat de accountant 'actief,
ewut op kritiche wijze heeft getoett' of de geruikte waarderingen verlaggevinggrondlag van kotprijhedge accounting paend
wa voor Vetia. Ook i duidelijk dat hij zijn controle van de
derivatenportefeuille met voldoende diepgang heeft uitgevoerd en
daarvoor een dekundige heeft ingechakeld. Hij heeft de controle
gegevengericht uitgevoerd. Daarij heeft hij niet alleen geteund op
de (interne) adminitratieve organiatie en interne eheering, maar
ook aanvullende controlewerkzaamheden verricht. Daarvoor heeft
hij onder meer aldoevetigingen van de etrokken financiële
intellingen gevraagd en de functiecheiding getoett.

RJ 290
De telling van OI dat ingewikkelde rentederivaten (zoal
tructured wap, exotic en waption) en het geruik daarvan niet
voldoen aan de voorwaarden voor kotprijhedge accounting, vindt
de Accountantkamer op zich verdedigaar. Het i ook denkaar dat
kotprijhedge accounting voor dergelijke derivaten indruit tegen
de edoelingen van RJ 290. In eerte intantie leidde het geruik van
deze derivaten namelijk vooral tot een eperking in de
rentekatroom en niet zozeer tot de eperking of afdekking van het
riico in de katroom, waarvoor de toepaing van kotprijhedge
accounting i edoeld. Hoewel het daarom verdedigaar i dat de
meer complexe rentederivaten niet voldoen aan de voorwaarden voor
kotprijhedge accounting vindt de Accountantkamer "ij nadere
echouwing" ook de keuze van Vetia voor toepaing van de
kotprijhedge accounting verdedigaar en daardoor aanvaardaar.
Daarvoor zijn verchillende redenenen:
de accountant kon aannemen dat er per aldo prake wa van een
eperking van de chommelingen en riico', mede omdat Vetia op
portefeuilleniveau eoordeelde of de derivaten een riicoeperkend
effect hadden;
een dekundige, die door de accountant wa ingechakelde, temde in
met deze vorm van verlaggeving;
het inzicht in de pretatie van Vetia zou niet groter worden door de
derivaten te waarderen tegen een reële waarde in plaat van tegen
kotprij;
er wa toentertijd geen reden om aan de continuïteit van de
onderneming van Vetia te twijfelen;
de regelgeving over kotprijhedge accounting i niet eenvoudig en
niet eenduidig geformuleerd en laat daardoor ruimte voor meer dan
één oploing;
er etond geen nadere, eperkende wetgeving;
er waren geen rechterlijke uitpraken die noopten tot een veel engere
interpretatie van de voorwaarden voor kotprijhedge accounting.

Complexe derivaten

De accountant hoefde niet te twijfelen aan het oordeel van Vetia dat
het geruik van de meer complexe derivaten pate innen het
Financieel tatuut van Vetia. Dat tatuut verood het geruik van
'off alance'-intrumenten, zoal getructureerde derivaten en optie
op rentewap, niet. Dat in de toelichting tond dat de marktwaarde
van de getructureerde derivaten en waption negatief wa en die
van de reguliere wap poitief, etekent niet dat kotprijhedge
accounting ongeoorloofd wa voor getructureerde derivaten en
waption. De vermelde marktwaarden zijn lecht aldi. n die
geven geen dan wel onvoldoende inzicht in de totale
derivatenportefeuille, in de amenhang tuen de verchillende
derivaten, in de verchillende leningen, in de looptijden en in de
pecifieke trehold waarij de ank "margin call" kon inroepen,
terwijl de getorte depotedragen niet worden gekoppeld aan
pecifieke derivaten. Daardoor i niet aangetoond dat de complexere
wap rikanter waren dan de reguliere en toepaing van
kotprijhedge accounting du niet wa toegetaan. Het i daarom
verdedigaar, aanvaardaar en niet tuchtrechtelijk verwijtaar dat de
accountant heeft goedgekeurd dat de derivaten op ai van de
kotprij werden gewaardeerd en niet werden verwerkt in de alan
en wint- en verlierekening.

Toelichting
Deze aanpak telt echter wel eien aan de toelichting. De
Accountantkamer vindt dat Vetia in de toelichting voldoende
inzicht heeft geoden in de liquidiiteitriico' van de derivaten.
Daarin taat namelijk dat:
de marktwaarde van de derivaten ultimo 2008 en 2009 negatief wa;
dat die marktwaarde in 2009 minder negatief wa geworden;
de derivaten gevoelig waren voor veranderingen in de marktrente;
Vetia door de negatieve marktwaarde een liquidiiteitriico liep,
omdat de ank meer tortingen al zekerheid kan eien al de rente
daalt;
Vetia hiervoor ultimo 2008 253 miljoen in depot had en ultimo 2009
55 miljoen.

Achteraf gezien wa het eter geweet al Vetia in de toelichting
had geconcretieerd hoe een lagere marktrente de marktwaarde van
de derivaten zou eïnvloeden, zoal alinea 927 van RJ 290 aaneveelt.
De Accountantkamer relativeert die opmerking echter. Die alinea
evat echter geen dwingend voorchrift. ovendien zou daarmee nog
niet duidelijk zijn wanneer Vetia precie welke edragen moet
ijtorten al zekerheid. Die toelichting op de rentegevoeligheid zou
du geen eter inzicht heen gegeven in het liquidiiteitriico, dat
eind 2011 toeloeg. Daarij komt dat de marktwaarde minder
negatief wa geworden, het depot voor de zekerheid lager, terwijl
Vetia op dat moment voor meer dan 1 miljard aan aan liquide
middelen en eleggingen ezat. De Accountantkamer weegt verder
mee dat de raad commiarien, de toezichthouder en andere
elangrijke geruiker in het maatchappelijk verkeer het jaarlijke
treaurverlag hadden gekregen. n dat de financiële intellingen,
waarmee Vetia de derivatenovereenkomten aanging, al volledig
inzicht hadden in de rentegevoeligheid van de eproken derivaten
in het algemeen en die van henzelf in het ijzonder. De
Accountantkamer vindt het daarom verdedigaar en du
aanvaardaar dat Vetia de concrete cijfermatige onderouwing van
rentegevoeligheid niet heeft opgenomen in de toelichting, zodat de
accountant op dit punt tuchtrechtelijk niet te verwijten valt.

Geen grondlagwijziging

Vetia pate de kotprijhedge accounting ook al eerder toe en heeft
de grondlag voor de verlaggeving niet gewijzigd. De klacht van
OI i daarom ook op dit onderdeel ongegrond.

Oordeel klacht Vetia
De klacht i ongegrond voor wat etreft de goedkeuring ij de
jaarrekening 2009 en voor de eerdere jaren niet-ontvankelijk.

Formele punten
Het nieuwe etuur van Vetia i te laat met de klachten over de
goedkeuring van de jaarrekeningen 2006 tot en met 2008. Vetia i
ojectief ezien en gelet op de informatie waarover zij echikte,
teed volledig op de hoogte geweet van de taat waarin haar
adminitratieve organiatie verkeerde en de interne eheering
inzake de rentederivaten. De kenni hierover dateert van vóór 5
novemer 2009 en i du ouder dan drie jaar. Dat het nieuwe etuur
van Vetia een andere afweging heeft gemaakt over de riico' doet er
niet toe. Het verweer dat de de miniter van Wonen, Wijken en
Integratie, het Centraal Fond Volkhuiveting en het
Waarorgfond ociale Woningouw geen proleem heen
gemaakt van de aard en omvang van de derivatenportefeuille
verwerpt de Accountantkamer. Dat doet immer niet af aan de
verantwoordelijkheid van de accountant.

Claificatie
Het inhoudelijk oordeel over de klacht van Vetia valt grotendeel
amen met het oordeel over de klacht van OI. In tegentelling tot
OI voert Vetia aan dat de derivaten onjuit zouden zijn
geclaificeerd. Volgen de Accountantkamer heeft Vetia dit
klachtonderdeel echter onvoldoende onderouwd met feiten en
omtandigheden en het verwijt verder niet toegelicht. n zonder die
toelichting ziet de kamer niet in wat de relevantie van de ewering i.
Want wat de marktwaarde en de kan op margin call etreft zijn de
riico' van de verchillende oorten derivaten immer hetzelfde.

Geen waarchuwingplicht
Ook de klacht dat de accountant Vetia moeten waarchuwen i
ongegrond. Zoal gezegd zijn zowel het etuur al de raad van
commiarien teed volledig op de hoogte geweet van de taat
waarin haar adminitratieve organiatie verkeerde en de interne
eheering inzake de rentederivaten. De Accountantkamer ziet
daarom niet in waarvoor de accountant had moeten waarchuwen.
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