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De voorzitter van Y Accountant had er al etuurlijk
verantwoordelijke voor het kwaliteittelel voor moeten zorgen
dat het duidelijk wa dat een oeterapport voor De
Nederlandche ank wa opgeteld door niet-accountant, die
zich niet hoefden te houden aan de eroepregel voor
accountant.
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elangrijkte feiten
In januari 2017 legt De Nederlandche ank (DN) een oete van
ijna vijf miljoen euro op aan een vermogeneheerder. en
penioenfond, dat i gelieerd aan de vermogeneheerder, heeft
zich namelijk ezondigd aan ongeoorloofde nevenactiviteiten. De
hoogte van de oete i geaeerd op het voordeel van 4,9 miljoen
euro, dat de eheerder en het fond zouden heen ehaald. ij wijze
van traf i de oete verhoogd met 37.500 euro.
De vermogeneheerder etwit de hoogte van het ehaalde
voordeel en aeert zich daarij op een rapport van een eigen expert.
Die expert ecijfert het ehaalde voordeel op minder dan twee
miljoen. DN vraagt Y Accountant in augutu 2017 het rapport
van de expert te eoordelen. In januari 2018 komt Y met een
alternatieve erekening, die i ondertekend door de adviorpartner, een wikundige/actuari, en een penioenadvocaat. Op
ai van de evindingen van Y neemt de toezichthouder de
concluie van de expert niet over.
De vermogeneheerder dient een klacht in tegen de
etuurvoorzitter van Y Accountant.
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Klacht
De etuurvoorzitter:
a. i eindverantwoordelijk voor het rapport, dat allerlei
tekortkomingen vertoont en de indruk geeft dat het i opgeteld
door een regiteraccountant;
. heeft al eindverantwoordelijke voor het rapport niet ojectief
gehandeld door onder meer te kiezen voor één cenario en mogelijke
alternatieven niet te vermelden;
c. heeft al eindverantwoordelijke voor het rapport geen hoor en
wederhoor laten toepaen;
d. heeft al eindverantwoordelijke voor het rapport niet onderkend
dat het onderzoek een peroongericht karakter had;
e. heeft in trijd gehandeld met het vakekwaamheid- en
zorgvuldigheideginel en/of het profeionaliteiteginel, omdat
hij:
1. in het kader van het kwaliteitteem van Y Accountant geen
maatregelen heeft getroffen om de indruk te voorkomen dat een
rapport van de ervice line advior i uitgeracht onder
verantwoordelijkheid van een accountant;
2. er verantwoordelijk voor i dat in het kwaliteitteem eien
ontreken die ervoor zorgen dat de eindverantwoordelijke
profeional conform de NVK onderhevig i aan tuchtrecht;
3. heeft niet gedaan om een einde te maken aan de onvolledigheid en
onjuitheid van het Y-rapport en de indruk die daarin wordt gewekt
dat het rapport i uitgeracht door een accountant.
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Oordeel

Accountant magazine

De klachtonderdelen e.1 en e.3 zijn gegrond; de ret van de klacht i
ongegrond.
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De etuurvoorzitter i niet direct etrokken geweet ij het
optellen van het rapport en i daarvoor vaktechnich ook niet
verantwoordelijk. Volgen vate rechtpraak van het College van
eroep voor het edrijfleven i een accountant niet tuchtrechtelijk
aanpreekaar voor “het handelen of nalaten van een derde die
namen het kantoor zelftandig werkzaamheden verricht al wa het
dien eigen handelen of nalaten”. (Zie onder meer deze en deze
uitpraak). De etuurvoorzitter i du niet tuchtrechtelijk
verantwoordelijk voor de genoemde tekortkomingen.

Ad e.2
Volgen de etuurvoorzitter heeft hij voldaan aan de
inpanningverplichting om te zorgen voor een deugdelijk
kwaliteitteem, want:
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er zijn algemene richtlijnen en maatregelen;
voor de verchillende oorten opdrachten gelden verchillende oorten
kwaliteitvoorchriften;
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de NVK-opdrachten worden uitgevoerd in de ervice line aurance;
overige opdrachten worden uitgevoerd in de ervice line advior;
het telel van kwaliteiteheering voor advior-opdrachten i
vatgelegd in de Advior ervice Qualit Polic Guidance.

De etuurvoorzitter voert verder aan dat:
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ezwaren tegen de uitkomt van een individuele opdracht niet
automatich moeten leiden tot de concluie dat het interne telel van
kwaliteiteheering niet deugt, zelf niet al die ezwaren terecht
lijken;
niet alle opdrachten die een accountantkantoor uitvoert zijn NVKopdrachten;
deze opdracht van DN niet valt onder het regime van de NVK.

De Accountantkamer i het hiermee een. Artikel 1 van de NVK
definieert een NVK-opdracht al een aurance- of aan een
aurance verwante opdracht die wordt uitgevoerd door een
eindverantwoordelijke accountant onder toepaing van de NV CO
en gelijkwaardige opdrachten die worden uitgevoerd door een
eindverantwoordelijke profeional onder toepaing van andere
regelgeving dan de NV CO. Het rapport van de wikundige/actuari
en advocaat i een neerlag van erekeningen op verzoek van een
toezichthouder, die een eluit moet nemen op ai van financiële
gegeven. Het rapport voldoet niet aan de echrijving van een
aurance-opdracht en i ook geen aan aurance verwante opdracht.
De NVK geldt hiervoor du niet en de etuurvoorzitter van Y
Accountant i hiervoor du ook niet verantwoordelijk.

Ad e.1
Voor dit klachtonderdeel i het de vraag of de etuurvoorzitter
tuchtrechtelijk aanprakelijk i voor het kwaliteitteem voor
andere opdrachten dan NVK-opdrachten en zo ja of het
kwaliteitteem voldoet aan de regel. innen de
kantoororganiatie i de etuurvoorzitter naar eigen zeggen
verantwoordelijk voor de kwaliteit. Hij meent dat de opdracht i
uitgevoerd volgen het kwaliteitteem dat geldt voor de ervice
line advior. Op de zitting i echter geleken dat hij geen
waarorgen heeft getroffen om expliciet duidelijk te maken dat
opdrachten zijn uitgevoerd door niet-accountant. In dit geval i het
rapport uitgeracht op papier met een Y-logo, i de egeleidende
rief afkomtig van Y Accountant en i die namen Y
Accountant ondertekend.
De etuurvoorzitter wijt erop dat:
de opteller zich niet heen gepreenteerd al accountant;
er in het rapport niet i gerefereerd aan accountantregel;
de opdracht duidelijk i enoemd al advieopdracht;
deze werkwijze in de afgelopen tien jaar zeker niet tot verwarring heeft
geleid.

De Accountantkamer concludeert echter dat de kwaliteit ij
opdrachten die worden uitgevoerd door niet-accountant
tematich (in de uitpraak taat “mptomatich”) ander wordt
gewaarorgd dan ij advieopdrachten die wel worden uitgevoerd
door accountant. De cliënten worden echter niet duidelijk
geïnformeerd over de gevolgen van de verchillende
kwaliteittemen. Daardoor wordt de verwachting gewekt dat de
werkzaamheden worden uitgevoerd door een accountant in
overeentemming met de wet- en regelgeving voor accountant. Het
kwaliteitteem had een maatregel moeten heen die
duidelijkheid op dit punt garandeert.
In het Y-rapport wordt de onjuite verwachting dat het gaat om
accountantwerk verterkt door termen te geruiken die tpich zijn
voor accountantrapporten, zoal:
“een rapport van feitelijke evindingen”;
“pecifiek overeengekomen werkzaamheden”;
“oordeel”;
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de geruikelijke “diclaimer”.

Juit wanneer in een organiatie naat accountant ook andere
eroepeoefenaren werken, moet duidelijk worden gemaakt welke
werkzaamheden worden uitgevoerd door welk oort profeional.
Ook moet duidelijk zijn welke werkzaamheden wel en niet onder
verantwoordelijkheid van een accountant worden uitgevoerd. Het
ontreken van een waarorg hiervoor i een tekortkoming van het
kwaliteitteem.
De etuurvoorzitter had al zodanig en al direct verantwoordelijke
voor de werking van het kwaliteitteem moeten eeffen dat dit
kan leiden tot verwarring ij geruiker. Het ontreken van de
waarorg i een tekortkoming, die in trijd i met het fundamentele
eginel van vakekwaamheid en zorgvuldigheid. De
etuurvoorzitter i hier tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor.

Ad e.3
Op grond van artikel 9 van de VGA moeten accountant zich
ditantiëren van materieel onjuite, onvolledige of mileidende
informatie. Ook een accountanteenheid en de peronen die
daarinnen verantwoordelijk zijn, moeten hiertegen zo nodig
maatregelen treffen. De klager heeft de etuurvoorzitter erop
gewezen dat hij de onjuite, onvolledige en mileidende indruk in
het rapport moet wegnemen. Tijden de ehandeling van de klacht i
het de Accountantkamer niet geleken dat Y of de
etuurvoorzitter het nodig vonden om het gerek in het
kwaliteitteem alnog te helen.
De etuurvoorzitter wa de eert verantwoordelijke accountant
voor het kwaliteitteem, maar heeft geen paende maatregelen
getroffen.

Maatregel
Waarchuwing. De etuurvoorzitter i ind 2 mei 2017
verantwoordelijk voor de opzet en werking van het
kwaliteitteem, maar heeft degevraagd niet gedaan tegen de
“klaarlijkelijke, materiële onvolledigheden”. De Accountantkamer
houdt er rekening mee dat de etuurvoorzitter etrekkelijk kort
verantwoordelijk wa voor het kwaliteitteem, terwijl niet i
geleken dat er voor zijn aantreden klachten waren over mogelijke
materiële onvolledigheden.

Annotatie Lex van Almelo
Onder de vlag van rnt & Young Accountant LLP rengen een
wikundige/actuari en een advocaat “een rapport van evindingen”
uit. Het rapport ademt in alle een uit dat de werkzaamheden zijn
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een accountant en
volgen de eroepregel voor accountant. De wikundige/actuari
en de advocaat komen met een erekening, die De Nederlandche
ank doet eluiten het ezwaar af te wijzen tegen een opgelegde
oete van ijna vijf miljoen euro.
De eoete vermogeneheerder wijt Y Accountant erop dat ten
onrechte de indruk wordt gewekt dat een accountant het rapport
heeft uitgeracht. Y Accountant en haar etuurvoorzitter doen
echter niet om de verkeerde indruk weg te nemen en de informatie
hierover te corrigeren. Het i niet duidelijk waarom Y dit niet heeft
gecorrigeerd. ij de Accountantkamer wijt de etuurvoorzitter er
in zijn verweer onder meer op dat hij lecht een
inpanningverplichting heeft om te zorgen voor een deugdelijk
kwaliteitteem, dat dit teem deugt en dat ezwaren tegen de
uitkomt van één opdracht nog niet etekenen dat het teem
tekortchiet.

Vooral dat laatte argument i pikant. Het College van eroep voor
het edrijfleven (C) heeft onlang immer gezegd dat de AFM op
ai van enkele tekortkomingen in wettelijke-controledoier niet
kon concluderen dat het kwaliteittelel onvoldoende i. De AFM
heeft de oete voor Y du onvoldoende onderouwd. Maar ij de
Accountantkamer gaat dit niet op. Al je een rapport uitrengt in
naam van de accountantdiviie van jouw kantoor moet je er al
etuurvoorzitter van die diviie voor zorgen dat het
kwaliteitteem waarorgt dat een rapport geen verkeerde indruk
wekt over de emoeieni van accountant en daarover geen foute
informatie evat. Al het teem op dit punt tekortchiet, moet je
al voorzitter en kwaliteitepaler in actie komen. Zeker al je daarop
gewezen wordt door de geruiker van een op dit punt mileidend
rapport.
De etuurvoorzitter i niet verantwoordelijk voor de
tekortkomingen in het rapport, alleen voor die in het
kwaliteitteem. Dat teem hoeft in dit geval niet te voldoen aan
de NVK, omdat het geen (aan) aurance (verwante) opdracht
etreft. Het teem moet wel voldoen aan de VGA en dan met
name de fundamentele eginelen van vakekwaamheid en
zorgvuldigheid. Verder had de etuurvoorzitter op grond van art. 9
van de VGA actie moeten ondernemen tegen de onjuite,
onvolledige en mileidende informatie over de etrokkenheid van
accountant.
De Accountantkamer merkt hierover met zoveel woorden op “dat
tijden de ehandeling van onderhavige klacht niet i geleken dat
Y, en namen Y etrokkene, maatregelen noodzakelijk heeft
geacht om voormeld gerek in het kwaliteitteem alnog te
helen”. De tuchtrechter, die alleen het handelen en nalaten van
accountant eoordeelt, lijkt hiermee ook kritiek te uiten op het
kantoor. Het oordeel van de Accountantkamer i verder opmerkelijk
omdat het C de oete wegen tekortkomingen in het
kwaliteittelel van Y Accountant onlang chrapte.
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