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De klachtfunctionari van een accountantkantoor ziet al
opdrachtgerichte kwaliteiteoordelaar fouten van een collega
door de vinger, die daarvoor later ze maanden wordt
doorgehaald. De kwaliteiteoordelaar zelf wordt nu eript.
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en edrijf dat drinkwaterintallatie eheert en onderhoudt en
daarover technich advieert, heeft drie dochter-v'. én van de
aandeelhouder wil in 2009 uit de onderneming tappen. De andere
aandeelhouder zullen na dien vertrek een nieuwe v oprichten,
amen met de moeder-v en de aandeelhouder van deze moeder.
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en extern ureau epaalt de waarde van twee dochter aan de hand
van een quick can en informatie van twee aandeelhouder. De
aandelen van de eerte dochter zouden ultimo 2008 3,98
repectievelijk 2,62 miljoen euro waard zijn.
en regiteraccountant eoordeelt de halfjaarcijfer met toelichting
per 30 juni 2009 van drie dochter-v' en geeft ij alledrie een
verklaring van oordeelonthouding af. De projectadminitratie van
twee dochter en de voorraadadminitratie ij de derde dochter zijn
volgen de accountant “onvoldoende gechikt” om de omzet en
kotprij omzet repectievelijk de voorraadwaarde te kunnen
eoordelen. Daardoor kan hij niet vattellen of er eventueel
correctie noodzakelijk zijn. De accountant chrijft dat hij “geen
enkele zekerheid” geeft omdat hij niet voldoende gechikte
informatie kon verkrijgen om een concluie op te aeren.
egin 2010 geeft de accountant een inrengverklaring af ij de
oprichting van de nieuwe moeder-v. Daarin i hij van oordeel dat de
waarde van de voorgenomen inreng ten minte gelijk i aan het
edrag van de tortingplicht ad 1,89 miljoen euro, excluief het
agio. De nieuwe moeder-v koopt de aandelen van twee
aandeelhouder in de drie dochter. De koopom etaat uit 2,2
miljoen euro en een variaele component van maximaal 4 ton.
In 2011 eginnen de aandeelhouder van moeder en dochter een
civiele procedure tegen de twee aandelenverkoper. De moeder
eëindigt de opdracht met het accountantkantoor, waaraan de
regiteraccountant veronden i. De voorzieningenrechter van de
rechtank Amterdam veroordeelt het kantoor in januari 2014 om uit
het doier een aantal tukken over de moeder en de dochter af te
geven.
Het moederedrijf laat een ander accountantkantoor in 2012
onderzoeken of het teveel heeft etaald voor de aandelen in de
dochter-v'. egin 2014 dienen moeder, dochter en twee gelieerde
aandeelhouder een klacht in tegen de accountant, die door de
Accountantkamer voor ze maanden wordt doorgehaald. De
accountant heeft eroep aangetekend tegen dit vonni, daarover i
nog geen uitpraak gedaan.
De klachtenfunctionari van het accountantkantoor trad ij dit
doier op al opdrachtgerichte kwaliteiteoordelaar. In die
hoedanigheid:
woonde hij een ijeenkomt ij waarin de achtergrond van de
opdracht en de riico’ zijn eproken;
ekeek hij het controleplan en de doier;
eprak hij na afronding van de opdracht met zijn collega waarom
deze zich onthield van een concluie;
vond hij dat de collega de juite afweging had gemaakt.

De klager dienen ook een klacht in tegen de kwaliteiteoordelaar.

Klacht
De accountant heeft:
1. de opdrachtgerichte kwaliteiteoordeling niet juit uitgevoerd;
2. al klachtfunctionari niet naar ehoren gehandeld.

Oordeel
Klachtonderdeel 1 i gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond.
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ij de klacht tegen de collega ging het er volgen de
Accountantkamer in eentie om dat hij:
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uitpraak een
aantal rode en
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wit dat de cijfer en zijn eoordelingverklaringen nodig waren voor
het financieringarrangement;
het onderhanden werk en mogelijk te hoge reultaten vooraf zelf al
aandachtpunten had aangemerkt voor de eoordelingopdracht;
ij het uitvoeren van de eoordelingopdracht op ignalen tuitte voor
te hoge reultaten en onderhanden werk.

In de toen geldende NV CO 2400 taat onder punt 8 van
randnummer 22 dat de accountant ij vermoeden van materiële
onjuitheden zoveel extra werkzaamheden moet verrichten dat hij
een uitpraak kan doen met een negatief geformuleerde eperkte
mate van zekerheid òf contateert dat een aangepate formulering
van het oordeel noodzakelijk i. In ieder geval moet hij dan altijd
aanvullende werkzaamheden verrichten.
ij de uitvoering van zijn opdracht had de collega reden om aan te
nemen dat er onjuitheden van materieel elang zouden kunnen
zijn, maar heeft hij nader onderzoek achterwege gelaten. Zijn
redenering daarij wa dat hij met een verklaring van
oordeelonthouding toch geen enkele zekerheid vertrekte. De
collega heeft daardoor niet alleen in trijd gehandeld met
randnummer 22 van NV CO 2400, maar ook met 22A. Nadat hij
contateerde dat de poten onderhanden werk en omzet kuntmatig
waren opgehoogd – wat een mogelijk ignaal wa voor fraude - heeft
hij geen nadere werkzaamheden uitgevoerd, zoal NVCO 240 en 250
voorchrijven ij ignalen van mogelijke fraude. De
eoordelingverklaringen van de collega hadden du onvoldoende
ai en hadden niet mogen worden afgegeven.
De kwaliteiteoordelaar heeft gezegd dat hij de afwegingen heeft
eproken die zijn collega maakte ij de afgifte van de
eoordelingverklaringen. Hij wit dat er wellicht een materiële
eperking zat in de manier waarop de poten onderhanden werk en
te factureren omzet waren geregitreerd, namelijk door poten
tweemaal handmatig te oeken. De kwaliteiteoordelaar erkent dat
dit aanvankelijk ook wa onderkend al riico.
De collega had volgen hem zonder ucce geproeerd onderlinge
aanluitingen te maken; er leven aanluitverchillen etaan. Het
ging om zoveel facturen dat het praktich onmogelijk wa die terug
te rekenen. De vennootchappen hielden de voortgang van de
projecten ij in een preadheet, waaraan veel menen werkten en
die geen zuivere adminitratie opleverde. Het wa onegonnen werk
voor de collega om aan de hand van de inkoop- en verkoopfacturen
na te gaan in welke periode een project wa uitgevoerd, omdat de
primaire vatleggingen ontraken. Volgen de kwaliteiteoordelaar
moet je een verklaring met onthouding van concluie afgeven al je
geen aanvullende werkzaamheden kunt doen.
Omdat volgen de Accountantkamer duidelijk i dat de collega de
eoordelingverklaringen niet zonder nader onderzoek had mogen
afgeven en de kwaliteiteoordelaar dit met hem heeft eproken,
treft hem ook een tuchtrechtelijk verwijt. De opdrachtgerichte
kwaliteiteoordeling i namelijk onjuit uitgevoerd, terwijl de
kwaliteiteoordelaar op de hoogte wa van de relevante feiten en
omtandigheden. De kwaliteiteoordelaar had nooit mogen
toetaan dat de collega de eoordelingverklaringen zou afgeven. Of
hij had erop moeten aandringen dat de collega aanvullende
werkzaamheden zou verrichten.
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Dat nader onderzoek naar hun inchatting “nagenoeg niet mogelijk
zou zijn”, doet niet af aan de onderzoekverplichting uit de
paragrafen 22 en 22A van de NV CO 2400. De accountant hadden
niet te lichtvaardig mogen afzien van nader onderzoek. Overigen i
niet aannemelijk geworden dat nader onderzoek onmogelijk wa.
Alleen al de contra-expertie van een ander accountantkantoor
wijt op het tegendeel.

Ad 2
De klachtfunctionari zegt dat:
de rief die één van de klager naar het kantoor had getuurd
aanleiding wa om ij zijn collega te vragen wat er aan de hand wa;
hij een telefoongeprek met de klager niet ontweek, maar niet op
kantoor wa toen hij elde;
hij hem diezelfde middag een e-mail heeft getuurd met het verzoek
chriftelijk te reageren (wat niet geeurde);
hij de rief niet opvatte al een gewone klacht maar al opmaat naar
een claim;
hij het daarom eter vond de rief niet telefonich af te doen;
de collega de afhandeling van de rief overnam, omdat het zijn doier
wa;
de collega de klager een e-mail heeft getuurd met de reactie van het
kantoor.

De klager heen dit niet tegengeproken. De Accountantkamer
vindt het gezien de inhoud van de rief inderdaad onduidelijk of het
om een klacht ging. De zinnede “Teven overweeg ik een klacht in te
dienen.” uggereert eerder dat de riefchrijver een klacht ij de
Accountantkamer wilde indienen. De klager heen dit
klachtonderdeel onvoldoende onderouwd.
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