accountantscontrole
gekomen dat de jaarrekening en/of de afgegeven controleverklaring ter discussie
stelt. Dat de jaarrekening in ernstige mate
tekortschiet, wil zeggen dat er sprake is
van een fundamentele fout.

Trajecten voor de scenario’s A, B en C
Stap 1: Beoordelen of het nieuwe feit wezenlijk is voor de onderbouwing van de controleverklaring, dan
wel voor het inzicht in de jaarrekening en het aldus opportuun is om herstel te doen laten plaatsvinden.

Stap 2: Bepalen op welke van onderstaande scenario’s de ‘tekortkoming/fout’ betrekking heeft.
of

Conclusie

of

SCENARIO A

Resumerend: in scenario A wordt uitgegaan van een situatie waarin de fout in de
jaarrekening niet wordt aangepast in het
betreﬀende boekjaar. Er behoeft in dit
geval geen nieuwe controleverklaring bij
de jaarrekening te worden verstrekt, omdat er feitelijk geen nieuwe verantwoording bestaat. De fout wordt pas hersteld
in het volgende boekjaar en de accountant ziet er dan in zijn controle op toe
dat de fout inderdaad wordt hersteld.
In de scenario’s B en C is er feitelijk sprake van directe fouten die door de accountant zelf zijn gemaakt en waar de accountant derhalve blaam treft. Hij dient ervoor
zorg te dragen dat de gemaakte fouten
worden hersteld. Een volledig redres van
fouten kan pas hebben plaatsgevonden
indien er in sommige gevallen een nieuwe controleverklaring wordt verstrekt.

Jaarrekening schiet in ernstige
mate tekort

SCENARIO B

SCENARIO C

Onjuiste controleverklaring,
maar jaarrekening schiet niet in
ernstige mate tekort

Geen toereikende controle-informatie in controledossier

Stap 1

Accountant trekt schriftelijk zijn toestemming
tot openbaarmaking van
de afgegeven verklaring
bij de jaarrekening in en
verklaart de afgegeven
controleverklaring bij
jaarrekening ‘van onwaarde’.3

Stap 1

Accountant trekt schriftelijk zijn toestemming
tot openbaarmaking van
de afgegeven verklaring
bij de jaarrekening in en
verklaart de afgegeven
controleverklaring bij
jaarrekening ‘van onwaarde’.

Stap 1

Accountantsorganisatie
registreert schending
en treft maatregelen
ter voorkoming in de
toekomst.

Stap 2

Bestuur controlecliënt
stelt mededeling ex
artikel 2:362 lid 6 op.

Stap 2

Bestuur controlecliënt
stelt mededeling ex
artikel 2:362 lid 6 op.

Stap 2

Indien zwaarwegend4 ,
dan voert de accountant
herstelmaatregelen uit
gericht op het verleden
(retrospectief) om alsnog toereikende controle-informatie te verkrijgen.5

Stap 3

Accountant stelt
accountantsverklaring
bij mededeling6 op.

Stap 3

Accountant stelt
accountantsverklaring
bij mededeling op.

Stap 3

Indien herstelmaatregelen leiden tot de conclusie dat er een onjuiste controleverklaring is
afgegeven, dan wordt
het traject van scenario
B gevolgd.

Stap 4

Bestuur controlecliënt
deponeert mededeling
en accountantsverklaring bij mededeling bij
het handelsregister.

Stap 4

Bestuur controlecliënt
deponeert mededeling
en accountantsverklaring bij mededeling bij
het handelsregister.

Stap 4

Indien herstelmaatregelen leiden tot de conclusie dat de jaarrekening in ernstige mate
tekortschiet, dan wordt
het traject van scenario
A gevolgd.

Stap 5

Fundamentele fout
wordt door controleclient verwerkt in jaarrekening opvolgend
boekjaar.

Stap 5

Accountant geeft nieuwe (toestemming tot
openbaarmaking) controleverklaring bij de
jaarrekening af.

Stap 6

Indien de accountant
blaam treft v.w.b. de
fout, dan registreert de
accountantsorganisatie
een schending en treft zij
maatregelen ter voorkoming in de toekomst.

Stap 6

Bestuur controlecliënt
publiceert de (nieuwe)
controleverklaring bij de
jaarrekening.

Stap 7

Accountantsorganisatie
registreert schending
en treft maatregelen
ter voorkoming in de
toekomst.

Pijnlijk maar noodzakelijk
Het is duidelijk dat in geval een controleverklaring moet worden ‘ingetrokken’
en een mededeling moet worden gedeponeerd bij het handelsregister of zelfs in een
landelijk dagblad, dit een uitermate pijnlijke zaak is voor zowel de controlecliënt,
de accountant en de accountantsorganisatie in kwestie. De accountantsorganisatie
loopt – bij gebleken incompetentie – bovendien gedegen kans op aansprakelijkstelling voor geleden (imago)schade. Maar
een arts die een operatieklem in de buik
van zijn patiënt heeft laten zitten kan toch
ook niet zeggen: ‘Laat maar zitten’? An
1. Wordt het nieuwe feit als niet wezenlijk beoordeeld, dan behoeven de volgende stappen
niet te worden doorlopen.
2. Ervan uitgaande dat jaarrekening niet door de
Ondernemingskamer is vernietigd. Is dat wel
het geval, dan dient de ondernemingsleiding
een nieuwe jaarrekening op te stellen waarbij
een nieuwe controleverklaring moet worden

3. Juridisch gezien kan een eenmaal afgegeven
controleverklaring niet worden ‘ingetrokken’.

   

NB: Indien controlecliënt medewerking weigert, dient de accountant zich te distantiëren en zelf
maatregelen te nemen om stakeholders in te lichten.

Vaak wordt dit wel als zodanig gesteld, maar
een eenmaal afgegeven controleverklaring
blijft zelfstandig bestaan.
4. De kwaliﬁcatie ‘zwaarwegend’ dient casusspeciﬁek te worden beoordeeld.
5. Het controledossier wordt conform COS 230
paragraaf 13 geopend en opnieuw afgesloten.
6. Let op: dit betreft een accountantsverklaring
bij de bestuurdersmededeling en betreft geen

afgegeven.

    

An

nieuwe controleverklaring bij de jaarrekening.

Edwin van der Wösten is
als externe accountant
werkzaam bij PKF Wallast Accountants & Belastingadviseurs en is scriptiebegeleider bij Nyenrode
Business Universiteit.
Dit artikel is geschreven
op persoonlijke titel.
www.accountancynieuws.nl

41

