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en accountant-adminitratieconulent, die teven regiter
valuator i, pat in werkelijkheid andere waarderinggrondlagen
toe ij het amentellen dan hij had aangekondigd. ovendien
had hij onvoldoende informatie.
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elangrijkte feiten
ind 2006 telt een accountant-adminitratieconulent de
jaarrekeningen amen van vijf eloten vennootchappen die actief
zijn in de cheep- en jachtouw. In de loop van 2010 krijgt het
kantoor van de accountant de opdracht om vóór 1 januari 2011 een
edrijfhal juridich/ficaal in te rengen in één van de
groepvennootchappen. Het kantoor haalt de deadline niet. De
groep telt het kantoor aanprakelijk voor de geleden en nog te lijden
chade. In augutu 2012 chikken eide partijen de zaak met een
vattellingovereenkomt.
Kort daarna geeft de accountant een amentellingverklaring af ij
de jaarrekening 2011 van één van de groep-v’. De voorraden
grond- en hulptoffen en handelgoederen zou hij volgen de
opdrachtevetiging waarderen tegen verkrijgingprij of lagere
netto-oprengtwaarde, waarvoor hij de voorraden individueel zou
eoordelen.
De pot onderhanden projecten zou hij waarderen tegen
vervaardigingprij, vermeerderd met de wint of verminderd met de
voorzienare verliezen. Onder de vervaardigingprij vertaat hij de
directe productiekoten en de overige koten die rechttreek
kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging, met een oplag
voor indirecte koten. Voor de wint van een project zou hij kijken
naar de verhouding tuen de etede koten en de totale koten die
naar verwachting worden eteed aan het project.
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De termijnen die zijn gedeclareerd voor de onderhanden projecten
zou hij aftrekken van de onderhanden projecten. en eventueel
negatief aldo onderhanden projecten zou hij volgen de
afgeproken grondlagen charen onder de kortlopende chulden. In
de praktijk doet de accountant het ander. Om te komen tot de
verkoopprij van een project (ijvooreeld een jacht), neemt hij de
prij waartegen de groep-v inkoopt ij een andere groep-v met 10
procent.
De regitercontroller van de groep vertrekt de accountant een
opgave van de nog te factureren omzet voor alle projecten van de hele
groep. Daarin taat volgen de accountant duidelijk dat ij alle
projecten achteraf wordt gefactureerd. De accountant vindt de
opgave niet onjuit, onvolledig of anderzin onevredigend. Aan de
hand van deze opgave erekent hij de pot onderhanden werk ij de
vennootchap op ongeveer 802.000 euro. In 2010 volgde hij dezelfde
methode. Naar aanleiding van de tuchtklacht zegt hij later dat hij
niet wit dat er vooruit wa gefactureerd, omdat hij daarover niet wa
geïnformeerd.
De groep-v wordt op eigen verzoek failliet verklaard. De advocaat
van de groep laat een externe controller de werkzaamheden
onderzoeken die de accountant heeft uitgevoerd voor het
amentellen de jaarrekening 2011 van de groep-v, in amenhang
ezien met de overige vennootchappen van de groep. De advocaat
tuurt het kantoor een memo met de onderzoekevindingen “vooruitlopende op een eventuele gezamenlijke epreking dan wel
civielrechtelijke procedure”.
Volgen het memo i de waardering van de pot voorraad geaeerd
op een telpot zonder deugdelijke onderouwing. De controller
vindt de telpot van 350.000 euro te hoog, omdat er weinig cah
wa. “Aangezien er niet i geteld, i niet te epalen hoe hoog deze
poitie i.”
De controller contateert verder dat de accountant in werkelijkheid
andere waarderinggrondlagen heeft gehanteerd voor het
onderhanden werk, waardoor een ignificante fout i onttaan ij
deze pot. In plaat van 802.463 euro poitief zou die pot 401.746
euro negatief moeten zijn.
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De dga van de groep dient een klacht in tegen de accountant RV.

Klacht
De accountant heeft:
a. ij het amentellen van de jaarrekening van de groep-v een
onjuite waarderinggrondlag gehanteerd voor de pot
onderhanden werk;
. de waarde van de alanpot ‘voorraad’ te hoog geteld;
c. de opdracht om een edrijfhal uiterlijk vóór 2011 juridich/ficaal
in te rengen niet tijdig uitgevoerd.

Oordeel
Klachtonderdeel a i gegrond en klachtonderdeel  i ongegrond.
Klachtonderdeel c i niet-ontvankelijk, omdat dit te laat i ingediend.
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De klager taven dit klachtonderdeel met een verwijzing naar een
paage uit het memo. Uit die paage lijkt niet duidelijk waarom de
controller vindt dat de waarde van de pot voorraden te hoog i
geteld. Dat de voorraad niet i geteld, i op zichzelf geen reden om
aan te nemen dat de voorraad te hoog i gewaardeerd. Mede gezien
het gemotiveerde verweer van de accountant heeft de dga dit verwijt
onvoldoende onderouwd.
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Ad a
Uitgaande van de echreven grondlag voor de waardering van de
onderhanden projecten had de accountant moeten ezien of hij van
de regitercontroller van de groep voldoende en adequate gegeven
aangereikt kreeg om de lopende projecten ultimo 2011 te waarderen.
Hij moet daarvoor per project gegeven heen over de directe
productiekoten, de overige koten die je direct kon toerekenen aan
de vervaardiging, de oplag voor indirecte koten en de edragen van
de termijnen die waren gedeclareerd tot aan de alandatum. Met
name op dit laatte punt wa hij onvoldoende geïnformeerd.
De accountant had moeten contateren dat de gegeven onvolledig
waren en volgen paragraaf 13 en 14 van de oude NVCO 4410 nadere
informatie moeten vragen aan de controller of directie van de v.
Door dit na te laten heeft hij ondekundig en onzorgvuldig
gehandeld.

Maatregel
eriping. De accountant kent de elangrijkte regel voor het
amentellen van jaarrekeningen onvoldoende en heeft
onvoldoende inzicht in de inrichting van een adminitratie.
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