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Voorwoord

In de zomer van 2013 zag het ontwerp voor een informatievere, ondernemingspecifieke controleverklaring het levenslicht. Het ontwerp 
daagt accountants uit meer te zeggen over de opzet van de controle bij ondernemingen. Arnold Schilder van de International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB), de opsteller van het ontwerp, stelde bij de lancering dat de wijzigingen cruciaal zijn voor de 
veronderstelde waarde van de controleverklaring en dus voor de relevantie van het accountantsberoep. 

Natuurlijk heeft hij een punt: de ‘verouderde’ controleverklaring sluit niet meer aan bij de huidige tijdsgeest waar transparantie de norm 
is. Een simpel ‘akkoord en goed bevonden’ is veel te mager: dat geeft de gebruiker van de jaarrekening nauwelijks comfort en bovendien 
blijft daarmee het proces dat voorafgaat aan een goedkeurende verklaring aan het zicht van het brede publiek onttrokken. Als mijn auto 
is gekeurd, wil ik ook weten welke werkzaamheden de monteur heeft verricht. Dat geeft mij meer zekerheid en de monteur meer eer van 
zijn werk. 

Het is dus een goede zaak dat accountants meer de taal gaan spreken van de gebruikers van de jaarrekening. Echter, het is een 
misverstand dat hier enkel de relevantie van het accountantsberoep mee wordt gediend. Naast de gebruiker is ook de opsteller van de 
jaarrekening, de gecontroleerde onderneming, de grote winnaar. Die is immers gebaat bij het vertrouwen dat zijn stakeholders ontlenen 
aan gerapporteerde informatie. En die willen klare taal!

Zie hier een belangrijke motivatie om voortvarend aan de slag te gaan met de controleverklaring ‘nieuwe stijl’. Sommigen vrezen dat 
een ‘Alleingang’ van landen de vergelijkbaarheid van controleverklaringen in gevaar brengt. Dat zal in deze fase ongetwijfeld zo zijn. 
Daar staat tegenover dat Nederland de rol van gidsland kan vervullen en op die manier proactief bijdraagt aan een zo relevant mogelijke 
controleverklaring. Dat belang staat wat ons betreft voorop.

Nog voordat de nieuwe controleverklaring verplicht is gesteld, zijn wij gaan testen bij een aantal van onze beursgenoteerde klanten. 
Soms zijn wij verder gegaan dan het ontwerp van de IAASB. Zo vindt de lezer in een aantal controleverklaringen informatie over 
materialiteit en de reikwijdte van de groepscontrole. Dat onderdeel van deze verklaringen ligt meer in lijn met de regels in het Verenigd 
Koninkrijk (VK), waar de informatievere controleverklaring al verplicht is. 

Wij zien de nieuwe controleverklaring als een logische stap. Zo vindt er tijdens aandeelhoudersvergaderingen al meer communicatie 
over en weer plaats tussen accountant en aandeelhouder waar het gaat om de uitgevoerde controlewerkzaamheden. Stakeholders 
zullen als volgende stap ongetwijfeld een debat gaan voeren over wie de primaire bron moet zijn van het verstrekken van 
ondernemingsspecifieke informatie en waar de grenzen van transparantie door de accountant ophouden en die van de gecontroleerde 
onderneming begint. Een boeiend vraagstuk dat om een breed debat vraagt. 

Met deze publicatie, waarin resultaten van en onze ervaringen met de pilot zijn gebundeld, willen wij ons steentje bijdragen aan dit 
maatschappelijke debat. Wat ons betreft geven de ontwikkelingen en de pilotuitkomsten alle reden om verder te gaan op de ingeslagen 
weg. Tegelijkertijd roepen wij bestuurders, commissarissen, beleggers, analisten en andere stakeholders op om ook hun ervaringen met 
de controleverklaring ‘nieuwe stijl’ te delen. 

Het pas geopende seizoen van aandeelhoudersvergaderingen 2014 is hiervoor een uitstekende eerste gelegenheid.

Michael de Ridder, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC
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1. Transparant over 
controlewerkzaamheden
Informatievere controleverklaring logische stap

De huidige controleverklaring bevat te 
weinig informatie die van belang is voor 
de oordeelsvorming van de buitenwereld. 
Dat is op zijn minst curieus. Immers, 
de externe accountant is een openbare 
beroepsbeoefenaar: hij dient het 
maatschappelijke belang. Daartoe dient hij 
transparant en begrijpelijk te zijn over zijn 
bevindingen en over hoe die tot stand zijn 
gekomen. 

Maar in plaats daarvan blijven 
zijn controlewerkzaamheden ten 
aanzien van veronderstellingen bij 
waarderingen, complexe belastingposities, 
voorzieningen, omzetverantwoording en 
de betrouwbaarheid van processen en 
systemen voor het grote publiek onder de 
radar. Dat geldt ook voor zijn discussies 
met bestuurders en commissarissen over 
cijfers en bewoordingen in jaarrekeningen 
en jaarverslagen. Van de correcties, die als 
gevolg van deze discussies zijn doorgevoerd, 
krijgt de buitenwereld niets mee. 

Signalerende rol versterken
De accountant heeft altijd gerapporteerd 
aan het bestuur van de onderneming 
en aan de raad van commissarissen. In 
voorkomende gevallen is er contact met 
de bank of een specifieke toezichthouder, 
zoals DNB of de overheid. Aandeelhouders, 

andere belanghebbenden en de 
maatschappij in bredere zin moeten het 
evenwel doen met zijn eindoordeel 
over de jaarrekening die in standaard 
bewoordingen wordt weergegeven. Dat 
zorgt voor internationale vergelijkbaarheid 
en herkenbaarheid, zo is de gedachte. 
Toch is bijna iedereen het er wel over eens: 
de huidige controleverklaring heeft zijn 
langste tijd gehad. 

De beroepsgroep zoekt al jaren naar 
nieuwe wegen om zijn signalerende rol 
te versterken en maatschappelijke rol 
beter in te vullen. Zo geeft de NBA, de 
beroepsorganisatie voor accountants, sinds 
2010 periodiek publieke management 
letters uit. Daarin worden bevindingen uit 
individuele jaarrekeningcontroles vertaald 
naar generieke maatschappelijk relevante 
thema’s en risico’s. Er zijn intussen 
publieke management letters voor onder 
andere gemeenten, zorg en vastgoed.
 
Ook op Nederlandse 
aandeelhoudersvergaderingen (AvA) 
worden externe accountants mondiger. 
Velen nemen bij de bespreking van de 
jaarrekening in de AvA op eigen initiatief 
het woord om de aandeelhouders in 
te lichten over de controle. Volgens 
onderzoek van de NBA gebeurde dit 
in 2013 in 56% van de AvA’s. Dit tot 
genoegen van belangenbehartigers van 
(institutionele) beleggers die hiertoe 
hadden opgeroepen. 

Keur aan wereldwijde 
initiatieven 
De controleverklaring ‘nieuwe stijl’ is 
een logische stap. Er is internationaal 

Noem het de tragiek van de accountant: tienduizenden controle-uren 
teruggebracht tot een standaardtekst. Een controleverklaring die bij 
een grote internationale bank nauwelijks afwijkt van een regionaal 
productiebedrijf. De accountant verricht noeste arbeid, maar dat 
onttrekt zich voor het grootste deel aan het zicht van de stakeholders 
waar hij het voor doet.
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hard gewerkt aan een verklaring die 
meer informatie bevat over de opzet 
van de controle bij ondernemingen. 
De IAASB publiceerde in de zomer van 
2013 een eigen ontwerp. In het VK is 
een informatievere controleverklaring 
met ingang van 2013 al verplicht. En 
ook de Amerikaanse toezichthouder op 
accountants (PCAOB) wil accountants 
verplichten meer informatie te geven over 
hun controle. Bij al deze initiatieven is 
meer en relevantere informatie de gemene 
deler. 

Maar verschillen zijn er ook. Zo is in het 
VK gekozen voor een controleverklaring 
die gericht is op de ‘story van de audit’. 
Accountants dienen de belangrijkste 
controlerisico’s en materialiteit te 
vermelden, inclusief de werkzaamheden 
die hierop zijn uitgevoerd. De IAASB 
en de PCAOB hebben gekozen voor het 
vermelden van aangelegenheden die het 
‘meest significant’ zijn geweest tijdens de 
controle en/of die veel aandacht hebben 
gevraagd van de accountant. Dit kunnen 
controlerisico’s zijn, maar ook wijzigingen 
van de aanpak gedurende de controle als 
gevolg van significante tekortkomingen in 
de interne beheersing. 

De verwachting is dat een informatievere 
controleverklaring rond 2017 toepassing 
geniet in een groot deel van de wereld. In 
Nederland streeft de NBA naar verplichte 
introductie voor beursgenoteerde 
ondernemingen voor jaarrekeningen  
over 2014.

Nederland loopt voorop
De IAASB heeft een beroep gedaan op 
accountants om aan de slag te gaan. 
De NBA heeft, in lijn met dit verzoek, 
accountantsorganisaties opgeroepen om de 
nieuwe verklaring te testen. Het is immers 
al onder de huidige controlestandaarden 
mogelijk om op vrijwillige basis de nieuwe 
verklaring voor jaarrekeningcontroles over 
2013 toe te passen. Ook de Nederlandse 
politiek en belangenbehartigers van 
beleggers, zoals de VEB en Eumedion, 
hebben hier stevig op aangedrongen. 

PwC heeft samen met een aantal 
andere accountantsorganisaties de 
handschoen opgepakt. We zijn de nieuwe 
controleverklaring gaan testen bij een 
aantal Nederlandse beursfondsen. 
In eerste instantie met directies en 
commissarissen, uiteindelijk in een aantal 
gevallen ook publiekelijk. Met als doel 
om tot een dialoog met ondernemingen 
en stakeholders te komen. En, om 
te onderzoeken op welke punten de 
internationale voorstellen zouden kunnen 
worden verbeterd. Soms zijn wij verder 
gegaan dan de voorstellen van de IAASB. 
Zo geven we in een aantal verklaringen 
informatie over de ondernemingsspecifieke 
reikwijdte van de controle en lichten we de 
gehanteerde materialiteit toe.

Het enthousiasme waarmee bestuurders 
en commissarissen van betrokken 
ondernemingen op de proef reageren, 
is zeer bemoedigend. Ook zij zijn 
overtuigd van het belang dat stakeholders 
accuraat worden geïnformeerd over 
de controlewerkzaamheden van de 
accountant. Het resultaat is dat bijna de 
helft van de gepubliceerde jaarverslagen 
over het boekjaar 2013 van Nederlandse 
AEX en AMX beursfondsen al een 
controleverklaring ‘nieuwe stijl’ bevat. 

Nederland (vrijwillig) loopt samen met 
het VK (verplicht) voorop. Zowel de 
IAASB als de PCAOB hebben met interesse 
kennisgenomen van de ontwikkelingen in 
Nederland.
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2. Analyse controleverklaring 
‘nieuwe stijl’
Een benchmark onder Nederlandse beursfondsen

De pilot is van grote waarde, omdat 
nu al de gevolgen voor gebruikers van 
jaarrekeningen, raden van commissarissen, 
directies en accountants kan worden 
geëvalueerd. Natuurlijk is niet alles 
volledig uitgekristalliseerd: het was soms 
letterlijk pionieren. Is dat erg? Zeker 
niet, want de pilot levert een schat aan 
lessen voor de toekomst op waarmee 
standaardsetters hun voordeel kunnen 
doen. Dit leidt tot betere standaarden, 
optimaal afgestemd op de praktijk. 

Er zijn ook ondernemingen die ervoor 
hebben gekozen om niet op een definitieve 
internationale standaard vooruit te 
lopen. Zij hechten aan een vastgesteld 
normenkader dat via een ‘due process’ tot 
stand is gekomen. Daar is ook iets voor te 
zeggen. Wel hebben wij bij veel van die 
ondernemingen een discussie gevoerd met 
directie en commissarissen over hoe de 
nieuwe verklaring er bij hun onderneming 

uit zou zien. Ook die discussies hebben 
nuttige nieuwe inzichten opgeleverd. 

Bijna helft (middel) grote 
beursfondsen nieuwe verklaring
Van de 38 gepubliceerde AEX en 
AMX jaarverslagen1 heeft 45% een 
controleverklaring ‘nieuwe stijl’. De 
nieuwe controleverklaring die in 
Nederland is toegepast, is gebaseerd op de 
voorbeeldtekst in de ontwerpstandaard 
van de IAASB en wijkt op een aantal 
punten af van de oude verklaring. Zo 
beschrijft de accountant de belangrijkste 
kernpunten van de controle en 
onderschrijft hij expliciet de conclusies 
van het management over de continuïteit 
van de onderneming. De verklaring is 
door enkele accountants aangevuld met 
passages over materialiteit en de reikwijdte 
van de groepscontrole die ook voorkomen 
in de verklaringen die in het VK zijn 
afgegeven. Er zijn drie ondernemingen die 
door hun Engelse juridische verwevenheid 
meeliften op de verplichte onderdelen 
van de controleverklaring in het VK. 
Twee ondernemingen hebben door de 
rechtsvorm sinds enkele jaren al een 
uitgebreide controleverklaring als gevolg 
van Franse wetgeving, maar hebben over 
2013 nog niet de controleverklaring 

Een aantal accountants van beursgenoteerde ondernemingen heeft 
bij de jaarrekening over 2013 een informatievere controleverklaring 
verstrekt. Zij lopen daarmee vooruit op een verplichting die 
naar verwachting voor de jaarrekeningen over 2014 van alle 
beursgenoteerde ondernemingen gaat gelden.

Informatievere controleverklaring 
in gepubliceerde jaarrekeningen 

AEX-fondsen

Informatievere controleverklaring 
in gepubliceerde jaarrekeningen 

AMX-fondsen

Totaal

wel niet wel niet wel niet

Totaal 9 13 8 8 17 21

1 Stand per 22 maart 2014 op basis van op internet gepubliceerde jaarverslagen. Per 22 maart 2014 hebben 3 AEX en 9 AMX fondsen hun jaarrekening nog 
niet gepubliceerd. Zie bijlage 2 voor nadere details.

2 Op basis van de nieuwe indeling van Euronext per 24 maart 2014.

Tabel 1: Benchmark1 heeft zich gericht op AEX en AMX fondsen2. 
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gepubliceerd. Er zijn vier ondernemingen 
die een Belgische of Luxemburgse 
rechtsvorm hebben.

De nieuwe controleverklaring3 begint 
met het oordeel. Zo wordt direct duidelijk 
wat de accountant van de jaarrekening 
als geheel vindt. Vervolgens geeft 
de accountant een overzicht van de 
kernpunten uit zijn controle (‘key audit 
matters’) en trekt hij een conclusie over 
de analyse van het management over de 
continuïteitsveronderstelling. Het gaat 
hier dus om informatie die specifiek is 
voor de jaarrekening van de betreffende 
onderneming. De standaardteksten komen 
pas verderop terug in de controleverklaring 
of krijgen bij sommige ondernemingen een 
plek in de bijlagen.

Kernpunten van de controle
De nieuwe controleverklaring bevat een 
sectie met kernpunten4 van de controle. 
Dit zijn zaken die het meest significant zijn 
geweest tijdens de controle of die van de 
accountant veel aandacht hebben gevraagd. 
Deze zogenoemde ‘key audit matters’ 
hebben een hoge informatiewaarde, omdat 
ze specifiek zijn voor de gecontroleerde 

3 Een voorbeeld van de nieuwe controleverklaring is in bijlage 1 opgenomen. 
4 Zie bijlage 3 voor enkele voorbeelden van ondernemingsspecifieke key audit matters.

Aantal 
kernpunten

Item over 
continuïteit

Item over 
materiali- 

teit

Item over 
reik- 

wijdte 
groeps-

controle

Accountant

Ahold 5 ja nee ja PwC

Brunel 3 ja ja ja PwC

Corio 3 ja nee nee PwC

KPN 3 ja ja ja PwC

NSI 2 ja nee nee KPMG

Nutreco 3 ja nee nee KPMG

PostNL 5 ja ja ja PwC

Randstad 4 ja ja ja PwC

Reed Elsevier *) 4 ja ja ja Deloitte

SBM 3 ja nee nee KPMG

Shell *) 6 ja ja ja PwC

Sligro 3 ja nee nee KPMG

TNT Express 6 ja nee nee PwC

Unilever *) 6 ja ja ja PwC

Vastned 5 ja ja ja Deloitte

Vopak 4 ja nee ja PwC

Wereldhave 3 ja nee nee PwC

* Als gevolg van de geldende verplichte controleverklaring in het VK en de gecombineerde publicatie van de jaarrekeningen, heeft de 
accountant van Unilever NV verwezen naar de controleverklaring van de accountant van Unilever plc. Bij Reed Elsevier NV heeft de 
accountant verwezen naar de controleverklaring bij de gecombineerde jaarrekening van Reed Elsevier plc en Reed Elsevier NV. Shell 
is een plc; de accountant volgt daarom de Britse vereisten. In deze benchmark is gebruikgemaakt van de controleverklaringen bij 
deze plcs waarbij de daar door de accountant genoemde risico’s zijn beschouwd zijnde key audit matters. 

Tabel 2: Kernpunten per beursfonds.

Tabel 3: Gerapporteerde kernpunten.

AEX AMX Totaal

Acquisitie en verkoop van bedrijfsactiviteiten 4 5 9

(Latente) belastingposities 8 1 9

Waardering goodwill 5 3 8 

Waardering vastgoed 2 3 5

Frauderisico/opbrengstenverantwoording 4 1 5

Pensioenen 2 2 4

Waardering overige activa 3 1 4

Management override of controls 3 1 4

Claims & litigations 3 0 3

Derivaten 1 2 3

Inkoopbonussen 1 1 2

IT omgeving 0 2 2

Waardering debiteuren 0 2 2

Liquiditeitspositie/bankleningen 0 2 2

Overig 4 2 6

Totaal 40 28 68

onderneming. Het gaat dus niet om 
standaardteksten die voor alle organisaties 
jaar-in-jaar-uit gelijk blijven. 

Dit laatste blijkt een grote uitdaging. 
Zo gaat het bijvoorbeeld bij een groot 
bedrag van goodwill niet zozeer om 
het feit dat impairment-analyses zijn 
getoetst, maar vooral om die onderdelen 
van de goodwill waar de analyses geen 
of weinig overwaarde bevatten en die 
dus gevoelig zijn voor verandering in 
de waardering. Gebruikers verwachten 
dat de accountant extra kritisch is op 
de gehanteerde veronderstellingen en 
onderliggende kasstromen. Dat geldt ook 
voor de toelichting van de onderneming 
rondom gevoeligheden van gekozen 
veronderstellingen.
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Uit de benchmark blijkt dat 68 kernpunten 
van de controle zijn gerapporteerd in 17 
controleverklaringen. Deze kernpunten 
vormen een mix van items die uniek zijn 
voor de onderneming en items die qua aard 
ook bij andere ondernemingen worden 
gerapporteerd maar nu specifiek zijn 
gemaakt. 

De kernpunten die in de verschillende 
opinies zijn benoemd, hebben betrekking 
op een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen. Het gaat bijvoorbeeld om 
de waardering van goodwill of vastgoed, 
de belastingpositie, de waardering 
en verwerking van derivaten, de 
pensioenvoorziening of de IT-omgeving. 

Materialiteit en reikwijdte 
groepscontrole
Een aantal controleverklaringen bevat 
een passage over de door de accountant 
gehanteerde materialiteit en de reikwijdte 
van de groepscontrole. Deze accountants 
hebben zich - indachtig de specifieke 
behoefte van beleggers en het doel van 
de pilot - niet uitsluitend gebaseerd op 
de IAASB-voorbeeldtekst. Deze bevat 
dergelijke passages immers niet. Overigens 
is de IAASB van mening dat dergelijke 
passages prima passen in het concept van 
de IAASB, maar dat dit niet in alle situaties 
relevant hoeft te zijn.

Feit is dat op dit aspect enige 
terughoudendheid is te bespeuren onder 
accountants. Wellicht vindt men het lastig 
om het concept van materialiteit en de 
daarbij gehanteerde keuzes in de controle 
van groepsonderdelen uiteen te zetten in 
de verklaring. Dat is begrijpelijk. Echter, 
inzicht in de betekenis van materialiteit, 
hoe die is bepaald en welke keuzes er in 
de reikwijdte van de groepscontrole zijn 
gemaakt, kan van belang zijn voor een 
goed begrip van de accountantscontrole 
en haar beperkingen. Het is daarom zeer 
nuttig dat een aantal accountants een 
aanzet heeft gegeven, zodat er een serieuze 
discussie binnen het accountantsberoep en 
met stakeholders kan plaatsvinden.

Continuïteit van de onderneming
In de sectie over continuïteit geeft de 
accountant aan of hij het eens is met de 
conclusies van het management over de 
continuïteit van de onderneming. Dit doet 
hij ongeacht of er al dan niet sprake is 
van een probleem. In de oude verklaring 
maakte de accountant slechts melding als 
hij een probleem rondom de continuïteit 
had gesignaleerd. 

Een uitzonderingsparagraaf werkt als een 
rode vlag en roept mogelijk meer alertheid 
op bij gebruikers dan een paragraaf die 
jaarlijks wordt opgenomen. Daar staat 
echter tegenover dat risico’s ten aanzien 
van continuïteit zich bewegen langs een 
continuüm van een heel laag risico tot een 
heel hoog risico. Hierbij past nuance die 
zich niet gemakkelijk laat vertalen tot een 
keuze tussen wel of niet rapporteren, maar 
eerder tot een periodieke genuanceerde 
rapportage over de situatie. 

Het is de vraag of het huidige voorstel 
daar recht aan doet. Nadeel van 
de nieuwe tekst is dat deze wordt 
gepercipieerd als boilerplate met 
summiere informatiewaarde. Ook kan de 
verwachting ontstaan dat de accountant 
informatie gaat geven op aspecten waar het 
passend is dat de onderneming dat doet. 
Een logischer streven zou zijn om vanuit 
de verslaggevingsregels te vereisen dat 
iedere onderneming een genuanceerde 
continuïteitsanalyse opneemt in haar 
jaarrekening en dat de accountant in zijn 
verklaring expliciet aangeeft wat hij van 
die analyse vindt.

Aandacht voor leesbaarheid
In tegenstelling tot de gebruikelijke 
controleverklaring, bevat de 
nieuwe controleverklaring meer 
ondernemingsspecifieke informatie. 
Daardoor wordt de controleverklaring 
aanzienlijk langer. Hierdoor ontstaat 
het risico dat de gebruiker niet in een 
oogopslag langs de meest opvallende 
aspecten in de verklaring wordt geleid.

PwC heeft dit bij een aantal 
controleverklaringen ondervangen door 
in elke nieuwe controleverklaring de 
belangrijkste statements in een kader te 
plaatsen, afhankelijk van het beursfonds 
al dan niet in een andere kleurstelling. 
Daarnaast is bij een aantal beursfondsen 
een deel van de tekst verplaatst naar 
een bijlage bij de controleverklaring. 
Het betreft de (verplichte) paragraaf 
over de verantwoordelijkheden van 
de onderneming en de accountant. 
Deze paragraaf is weliswaar relevant, 
maar voor iedere onderneming 
gelijk en dus een dissonant tussen de 
ondernemingsspecifieke informatie. 

De IAASB heeft aan nationale 
standaardsetters de mogelijkheid gegeven 
om in de controleverklaring te verwijzen 
naar een website waar deze generieke 
paragraaf is opgenomen. Deze optie is bij 
de recent uitgegeven controleverklaringen 
(nog) niet gehanteerd.
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Het gaat niet vanzelf
Bij de uitvoering van deze pilot hebben wij de totstandkoming van een groot aantal controleverklaringen ‘nieuwe stijl’ kunnen 
ervaren. Dit heeft betrekking op zowel het formuleren van de verklaringen als de voorbereidingen voor de AvA’s. Wij delen graag 
enkele punten die we zelf hebben geleerd en die behulpzaam kunnen zijn voor accountants die in de toekomst hiermee te maken 
krijgen:

• Begin with the end in mind. Een goede controle start met een goede risicoanalyse en scoping. Als voorafgaand aan de controle 
goed wordt nagedacht welke items relevant zijn dan vertaalt zich dat automatisch naar rapportage in de management letter en 
de controleverklaring.

• Knowledge is power. Het schrijven van een key audit matter vergt aandacht. Een key audit matter die – zonder kennis te hebben 
van de onderneming – op elke onderneming betrekking kan hebben, voldoet niet. 

• Consistency is not an object. Consistentie is geen doel. Ondernemingsspecifieke verklaringen moeten per onderneming 
verschillend zijn. Maar zorg er wel voor dat je begrijpt en kunt uitleggen waarom zaken die bij een onderneming in de sector als 
key worden aangemerkt voor een andere onderneming in dezelfde sector niet key zijn.

• Reader mindset. Het is de kunst om kernachtige key audit matters te schrijven waarin vaktechnische aspecten in een voor de 
stakeholders begrijpelijke taal moeten worden omgebouwd. Dit is een iteratief proces waarbij ook een scherpe blik van buiten 
het controleteam van belang is (bijvoorbeeld door consultatie).

• Explain your role. Een aantal reacties laat zien dat er misverstanden bestaan over de verantwoordelijkheid van de accountant en 
die van de onderneming en haar commissarissen. Het is van belang dat dit goed duidelijk wordt gemaakt. De komende AvA’s zijn 
een goede gelegenheid om dat nog eens goed uit te leggen.
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3. Controleverklaring is het 
sluitstuk 
De controleverklaring in relatie tot de onderneming  
en haar commissarissen

De aandachtsgebieden van de accountant 
hebben betrekking op zaken met 
een verhoogd risico en op zaken die 
materieel zijn voor het beeld van de 
jaarrekening en onderhevig zijn aan 
subjectiviteit. De gebruiker wil immers 
weten welke gebieden de accountant 
heeft geïdentificeerd en wat hij hieraan 
heeft gedaan. Daarbij is vooral de 
samenhang met de door de onderneming 
gerapporteerde risico’s en schattingen 
relevant. Deze informatie komt op twee 
concrete plaatsen terug, namelijk in de 
risicoparagraaf en in de gerapporteerde 
bronnen van schattingsonzekerheden.

Controleverklaring versus 
risicoparagraaf 
In de risicoparagraaf in het 
jaarverslag beschrijft de directie de 
voornaamste strategische, operationele, 
financiële, compliance en financiële 
verslagleggingsrisico’s waar de organisatie 
mee wordt geconfronteerd in de uitvoering 
van haar strategie en bedrijfsactiviteiten. 
Het gaat daarbij niet om een onuitputtelijke 
lijst van mogelijke risico’s maar om 
de beschrijving van voornaamste 
bedrijfsrisico’s in relatie tot de strategie en 
risicohouding.

De controleverklaring ziet toe op de verantwoording waarop zij 
betrekking heeft. Het is het sluitstuk op de jaarrekening van de 
onderneming. Een ondernemingsspecifieke controleverklaring 
gaat hand in hand met specifiekere informatieverstrekking door de 
onderneming en haar Raad van Commissarissen (RvC).

De key audit matters in de nieuwe 
controleverklaring hebben betrekking 
op de specifieke risico’s die verhoogde 
aandacht krijgen van de externe 
accountant in het kader van de controle 
van de jaarrekening. Met andere 
woorden, key audit matters hebben per 
definitie betrekking op de financiële 
verslagleggingsrisico’s en dus niet op het 
gehele scala van bedrijfsrisico’s. 

Strategische, operationele, financiële en 
compliance risico’s kunnen natuurlijk 
wel van invloed zijn op de financiële 
verslaglegging. En dat is dan ook de reden 
dat in onze benchmark naar voren komt 
dat circa twee derde van de benoemde 
key audit matters direct dan wel indirect 
te relateren zijn aan de beschreven risico’s 
in het risicoprofiel in de risicoparagraaf. 
Het impairment risico van goodwill dat 
regelmatig wordt opgevoerd als key audit 
matter is een voorbeeld van een risico dat 
doorgaans indirect beschreven is in de 
risicoparagraaf als de vertaling van het 
risico van bijvoorbeeld markt, technologie 
en/of concurrentieontwikkelingen naar de 
impact op de jaarrekening. 

Circa een derde van het totaal aantal 
key audit matters in de nieuwe 
controleverklaringen betreft specifieke 
risico’s die niet als zodanig zijn beschreven 
in het risicoprofiel, en dat speelt bij 
drie kwart van de ondernemingen (zie 
voorbeelden in kader op pagina 11). 
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Deze voorbeelden illustreren de 
informatiewaarde van de nieuwe 
controleverklaring voor wat betreft 
de risico’s rondom de financiële 
verslaglegging. In de nieuwe 
controleverklaring worden door 
accountants tevens aandachtsgebieden 
benoemd (key audit matters), die in 
een aantal gevallen niet tevens specifiek 
terugkomen in de risicoparagraaf in het 
jaarverslag. Dat is overigens niet onlogisch 
en geen verrassing, want het strategische 
risicoprofiel in de risicoparagraaf ziet toe 
op het brede scala van de voornaamste 
bedrijfsrisico’s. Het strategische 
risicoprofiel is dus minder specifiek gericht 
op sec de financiële verslagleggingsrisico’s 
dan de nieuwe controleverklaring. En 
het is ook niet gezegd dat de specifieke 
aandachtsgebieden die de accountant 
benoemt niet elders zijn genoemd in het 
directieverslag.

Potentiële verwachtingskloof
Maar hier ligt wel een potentiële nieuwe 
verwachtingskloof op tafel. Het is niet 
onaannemelijk dat gebruikers van het 
jaarverslag en de jaarrekening de vraag 
zullen stellen waarom accountants 
risicogebieden opnemen in hun 
controleverklaring die niet als zodanig 
zijn opgevoerd door de directie in het 
risicoprofiel. Immers, dat is de eerste plaats 

Enkele voorbeelden van aandachtsgebieden van de externe 
accountant (key-audit matters) die bij een aantal ondernemingen 
niet als zodanig tevens direct terugkomen in het risicoprofiel in 
het jaarverslag: 

• Vendor allowances
• Deferred tax assets / taxation
• Management override of internal controls
• Measurement of and change in accounting for pensions
• Valuation and recognition of interest rate derivatives
• Lease classification is complex and highly judgemental
• Fraud in revenue recognition
• Revenue recognition on construction contracts is highly judgemental
• Revenue recognition
• Gross and net presentation of balances

in het jaarverslag waar een gebruiker 
verwacht dat ook de risico’s voor de 
jaarrekening worden beschreven. Tevens 
kan -onbedoeld- de vraag opkomen of 
de directie en commissarissen voor wat 
betreft risico-inschattingen rondom de 
jaarrekening wel op 1 lijn staan met de 
accountants. Dit omdat het primair de RvC 
en de directie zijn die de aandeelhouders 
en andere stakeholders informeren 
over alle relevante zaken rondom de 
onderneming, inclusief de jaarrekening. 
Hier ligt dus een gebied dat in de 
Nederlandse context nog nader discussie 
en uitwerking behoeft.

Een oplossing voor deze mogelijke nieuwe 
verwachtingskloof ligt in het VK-model 
voor de nieuwe controleverklaring. 
Daarin is namelijk voorzien dat de 
audit commissie in haar verslag een 
uiteenzetting geeft van significante issues 
gerelateerd aan de jaarrekening en zijn de 
key audit matters in de controleverklaring 
dan ook complementair aan de genoemde 
beschrijving door de audit commissie. In 
de VK-controleverklaring wordt dan ook 
expliciet verwezen naar de betreffende 
uiteenzetting door de audit commissie (zie 
ook pagina 13).

Rol accountant bij 
risicoparagraaf vraagt om nader 
debat
In het kader van de jaarrekeningcontrole 
stelt de accountant vast dat de informatie 
in de risicoparagraaf verenigbaar is met 
de jaarrekening en de uitkomsten van zijn 
controle. Diverse stakeholdersgroepen 
hebben de wens geuit dat de accountant 
in zijn signalerende rol een explicietere 
uitspraak doet over het risicoprofiel in 
het jaarverslag. Dit via bijvoorbeeld 
het opnemen van een passage in de 
controleverklaring dat de accountant in 
het kader van zijn jaarrekeningcontrole 
geen andere risico’s heeft onderkend dan 
door de directie zijn beschrijven in het 
risicoprofiel. Het valt buiten het bestek 
van deze publicatie om dieper op de 
pro’s en con’s van deze optie in te gaan. 
Dat geldt ook voor de uitbreiding van de 
reikwijdte van de accountantscontrole 
en het opnemen van een extra passage in 
de nieuwe controleverklaring. PwC pleit 
er voor om hier een nader debat met alle 
betrokken stakeholders over te voeren.
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Randstad Holding 

Jaarverslag – risk & opportunity 
management
Other financial reporting risks mainly 
relate to the valuation of deferred tax 
assets and goodwill, to the provisions for 
claims of third parties, and to revenue 
recognition.

We have various policies in place, such 
as accounting policies and review 
procedures to mitigate these risks. 
Further information is included in notes 
3.2 and 4 to the financial statements.

Jaarrekening – 4.3.1 Deferred and 
current income taxes

Deferred income tax assets
The recoverability of deferred income 
tax assets resulting from tax losses carry-
forward and temporary differences is 
reviewed and assessed annually, using 
forecasts that are based on the actual 
operating results and the expected future 
performance based on management’s 
estimates and assumptions of revenue 
growth and the development of operating 
margins of the Group companies 
concerned. External data are used for 
reference, and significant judgment is 
required. Deviations from these estimates 
and assumptions can affect the value of 
deferred tax assets and may, in that case, 

have a material impact on the effective 
tax rate. The actual outcome may differ 
significantly from the outcome estimated 
by management.

Certain deferred income tax assets, 
whose recoverability is considered 
not probable are valued at nil. These 
comprise deferred tax assets in relation to 
tax losses carry-forward of € 191 million 
(2012: € 160 million), deferred tax assets 
relating to other temporary differences of 
€ 6 million (2012: € 10 million).

The part of deferred tax assets that is 
expected to be recovered within one year 
is estimated at € 47 million (2012: € 50 
million).

Sensitivity
These projections are assessed using a 
number of scenarios to cover reasonable 
changes in the assumptions underlying 
the projections. These changes mainly 
relate to variations in revenue growth 
percentages and operating margin 
percentages. The deferred tax assets are 
only recognized to the extent that it is 
considered probable that future taxable 
profits will be available, against which 
these deferred tax assets can be utilized. 
The various scenarios are in agreement 
with the variations in estimates and 
assumptions used in the goodwill 
impairment testing (see note 4.1.2). 

The various scenarios yield potential 
outcomes that do not materially deviate 
from the carrying amount.

Controleverklaring – key audit matter
Judgment in valuation of deferred income 
tax positions 
The Group’s deferred income tax assets 
and deferred income tax liabilities as at 
31 December 2013 are valued at € 521.9 
million and € 36.6 million respectively. 
Under EU-IFRS, the Company is required 
to annually determine the valuation of 
deferred tax positions. This area was 
significant to our audit because of the 
related complexity and subjectivity of the 
assessment process, which is based on 
assumptions that are affected by expected 
future market or economic conditions. As 
a result, our audit procedures included, 
amongst others, using our tax specialists to 
assist us in evaluating the assumptions and 
methodologies used by the Company. In 
particular we assessed the recoverability 
of deferred tax assets related to operations 
in the USA, Luxembourg, France, Spain, 
Belgium and the UK by reviewing their 
profitability, management’s forecasts 
and local fiscal developments. We also 
focused on the adequacy of the Company’s 
disclosures on deferred income tax 
positions and assumptions used. The 
Company’s disclosures concerning income 
taxes are included in note 4.3 to the 
consolidated financial statements.

Schattingsonzekerheden
IFRS vereist dat ondernemingen in de 
jaarrekening informatie verschaffen over 
de veronderstellingen over de toekomst 
en andere belangrijke bronnen van 
schattings onzekerheden. Het gaat hier 
om onzekerheden die een wezenlijk 
risico in zich dragen van een materiële 
aanpassing van de boekwaarde van activa 
en verplichtingen in het volgende boekjaar. 
Het betreft schattingen waarbij de oordeels-

vorming door het management het meest 
moeilijk, het meest subjectief of complex is. 

Er dient informatie te worden 
gerapporteerd die de gebruiker helpt 
om inzicht te verkrijgen in de gemaakte 
schatting en de impact hiervan op de 
jaarrekening. Hierbij kan worden gedacht 
aan belangrijke veronderstellingen, de 
bandbreedte van mogelijke uitkomsten 
en de gevoeligheid van de boekwaarden 

voor de gehanteerde methodes, 
veronderstellingen en schattingen.

De risicoparagraaf in combinatie 
met de kritische schattingen in de 
jaarrekening en de informatie over 
controlewerkzaamheden in de 
controleverklaring geven de gebruiker een 
compleet beeld van waar de onderneming 
staat (zie kader: voorbeeld Randstad).
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Audit committee Report 
Unilever 2013

The Committee reviewed the quarterly 
financial press releases together with 
the associated quarterly reports from 
the Chief Financial Officer and the 
Disclosure Committee, and with respect 
to the half-year and full-year results the 
external auditors’ reports, prior to their 
publication. They also reviewed the 
Annual Report and Accounts and Annual 
Report on Form 20-F. These reviews 
incorporated the accounting policies and 
significant judgements and estimates 
underpinning the financial statements as 
disclosed within note 1 on pages 94 and 
95. Particular attention was paid to the 
following significant issues in relation to 
the financial statements: 
• goodwill and intangible assets – 

impairment testing refer to note 9; 
• pensions – obligations and 

assumptions, refer to note 4; 
• provisions and contingencies, 

including direct and indirect tax 
provisions, refer to notes 6 and 19;

The external auditors have agreed the 
list of significant issues reported. 

For each of the above areas a paper 
outlining the key facts and judgements, 
prepared by management, was 
circulated to the Committee prior to 
the meeting at which it was discussed. 
Members of management attended 
the section of the meeting of the 
Committee where their paper was 
discussed to answer any questions or 
challenges posed by the Committee. 
The issues were also discussed with the 
external auditor. The Committee was 
satisfied that these significant issues 
have been appropriately addressed by 
management.

Controleverklaring 2013 
Unilever Plc 

We considered the following areas to be 
those that required particular focus in 
the current year. This is not a complete 
list of all risks or areas of focus identified 
by our audit. We discussed these areas 
of focus with the Audit Committee. 
Their report on those matters that they 
considered to be significant issues in 
relation to the financial statements is set 
out on page 53.

Controleverklaring versus 
governance verslaglegging
Onder governance verslaglegging verstaan 
we de informatievoorziening over corporate 
governance in het directieverslag alsmede in 
het RvC-verslag en het remuneratieverslag.
Governance verslaglegging en de nieuwe 
controleverklaring kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. De accountant krijgt 
de opdracht voor de jaarrekeningcontrole 
van de AvA op voordracht van de RvC en de 
directie. Het zijn ook primair de RvC en de 
directie die de aandeelhouders en andere 
stakeholders informeren over alle relevante 
zaken rondom de onderneming. 
De informatievoorziening door de externe 
accountant mag in beginsel nooit een 
vervanging zijn van informatie die door de 
directie via haar directieverslag of RvC via 
haar RvC-verslag verstrekt moet worden aan 
stakeholders. Dit geldt zelfs voor zaken die 
via een (verplichte) toelichtende paragraaf 
onder de aandacht worden gebracht van de 
gebruikers van de controleverklaring. 

De eerste reacties op de nieuwe 
controleverklaring maken duidelijk 
dat het niet voor iedereen even helder 
is wat de verantwoordelijkheid is 
van de onderneming en wat de 
verantwoordelijkheid is van de accountant. 
Hier ligt naar onze mening nog een 
belangrijke uitdaging. Accountants 
moeten duidelijker maken dat hun 
eerste verantwoordelijkheid ligt bij het 
waarborgen dat alle relevante informatie 
die noodzakelijk is voor de oordeelsvorming 
van de gebruiker van de jaarrekening door 
de onderneming zelf wordt opgenomen 
in de jaarrekening. Alleen dan kan hij een 
goedkeurende verklaring afgeven. 

Rapportageregels aanpassen
De controleverklaring moet in samenhang 
met de jaarrekening en het jaarverslag 
worden gelezen. De roep om meer 
transparantie zal ook in die samenhang 
moeten worden beantwoord. Dus als de 
accountant via zijn controleverklaring 
meer kleuring geeft aan zijn 
informatievoorziening, dan hoort daar ook 
bij dat de RvC, en in bijzonder de audit 
commissie, specifiekere informatie verstrekt 

en kleuring geeft over zijn opdracht aan 
de externe accountant. Dat kan gaan om 
de reikwijdte, de key audit matters die de 
RvC en accountant hebben onderkend en 
aspecten uit de management letter. 
In onze ogen wordt juist dan aan de lezers 
van financiële verslaglegging duidelijk 
gemaakt dat de verklaring niet los staat 
van de actieve dialoog en discussie met de 
audit commissie gedurende het gehele jaar. 
Zo niet, dan ontstaat er een onwenselijke 
onbalans in de informatieverstrekking 
over de jaarrekening. Dat vereist dus ook 
een aanpassing van de rapportageregels 
voor directie en RvC in de jaarrekening 
en het jaarverslag. Als we bijvoorbeeld 
kijken naar de eerder genoemde 
continuïteitsparagraaf, dan kan behoefte 
aan meer informatie niet worden opgelost 
via de controleverklaring alleen. 

IAASB legt geen relatie met  
RvC-verslag
Omdat IAASB niet gaat over het RvC 
verslag, gaat het IAASB-ontwerp voorbij 
aan de relatie tussen het RvC verslag en 
de controleverklaring. Dat zien we terug 
in onze benchmark onder Nederlandse 
beursfondsen. In de nieuwe verklaringen 
bij fondsen die tevens een beursnotering 
in het VK hebben, zoals Unilever Plc, 
Reed Elsevier Plc en Shell Plc, komt deze 
benadering wel terug.

Dat komt omdat in het VK-model hierin 
wel is voorzien. Dat model schrijft voor 
dat de audit commissie in haar verslag 
een uiteenzetting geeft van significante 
issues gerelateerd aan de jaarrekening. 
In het VK moeten key audit matters in de 
controleverklaring dan ook complementair 
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zijn aan de genoemde beschrijving door 
de audit commissie (zie kader: voorbeeld 
Unilever Plc). 

Best practice opnemen in 
Corporate Governance Code
Verschillende partijen, waaronder de 
jury van de Sijthoff-prijs, de Monitoring 
Commissie Corporate Governance Code 
en wetenschappers, hebben RvC’s al 
opgeroepen transparantere RvC-verslagen 
op te stellen. Het ligt voor de hand om 
bij een eventuele herziening van de 
Nederlandse Corporate Governance Code 
(hierna Code) een nieuwe best practice op 
te voeren. Deze zou de audit commissie 
moeten uitdagen om in haar verslag 
expliciet melding te maken van de key 
issues die samenhangen met de financiële 
verslaglegging. 

Toetsing governance-informatie 
en beloningsparagraaf
Er valt nog iets anders op in de VK-variant. 
Dit betreft de eis dat er een specifieke 
passage in de controleverklaring moet 
worden opgenomen over wat de externe 
accountant doet aan (a) het toetsen van de 
governance-informatie in het jaarverslag 
en (b) het toetsen van de informatie in het 
beloningsrapport (zie kader: voorbeeld Reed 
Elsevier). 

In ons land maakt de beoordeling van 
de vereiste governance-toelichting in het 
jaarverslag, inclusief beloningsparagraaf, 
deel uit van de formele toets die de 
accountant uitvoert op het jaarverslag. 
De accountant stelt daarbij de vraag 
of de wettelijk vereiste toelichtingen 
zijn opgenomen in het jaarverslag en 
of de informatie verenigbaar is met de 
jaarrekening en de uitkomsten van de 
controle. De basis voor de werkzaamheden 
van de externe accountant zijn opgenomen 
in de NBA Handreiking 1109. Oftewel, in 
Nederland kennen we in tegenstelling tot in 
het VK een impliciete benadering waarbij 
de toets van de governance-informatie 
valt onder de algemene passage in de 

Reed Elsevier Plc 2013 – 
controleverklaring inzake 
beloning en corporate 
governance

Directors’ remuneration 
Under the Companies Act 2006 
we are also required to report if in 
our opinion certain disclosures of 
directors’ remuneration have not been 
made or the part of the Directors’ 
Remuneration Report to be audited is 
not in agreement with the accounting 
records and returns. Under the Listing 
Rules we are required to review 
certain elements of the Directors’ 
Remuneration Report. We have 
nothing to report arising from these 
matters or our review. 

Corporate Governance Statement 
Under the Listing Rules we are also 
required to review the part of the 
Corporate Governance Statement 
relating to the company’s compliance 
with nine provisions of the UK 
Corporate Governance Code. We have 
nothing to report arising from our 
review.

controleverklaring inzake de toetsing of 
het jaarverslag aan de (formele) wettelijke 
eisen voldoet. 

De VEB vraagt in haar accountantsbrief 
20145 nadrukkelijk om een nadere 
uitleg van de rol van de accountant 
bij de governance-informatie in het 
jaarverslag en de toets op de naleving van 
de Code. Eumedion en VEB hebben in 
hun reactie op de concept update van de 
NBA Handreiking 1109 aangeven tevens 
voorstander te zijn van een uitbreiding van 
de huidige formele toetsende rol van de 
accountant bij een aantal specifieke best 
practices uit de Code. 

5 Brief (d.d. 20 januari 2014) van VEB aan zes grote accountantsorganisaties. 
6 Wat in het spraakgebruik een management letter wordt genoemd, is conform BW2 titel 9 het accountantsverslag (‘Board Report’) aan de Raad van Commissarissen en directie. 

Daarin zijn ook de onderwerpen uit de eventueel uitgebrachte management letter opgenomen, voor zover relevant voor de Raad van Commissarissen.

Wij pleiten ervoor dat in een komende 
update van de Code de rol van de 
accountant – conform het VK - explicieter 
wordt benoemd dan thans het geval is. 
Daar hoort ook de vraag bij of de huidige 
rol van de accountant ten aanzien van 
governance-verslaglegging al dan niet 
uitgebreid moet worden.

Controleverklaring versus 
management letter
Belangenbehartigers van beleggers pleiten 
er tevens voor dat de hoofdpunten van 
de management letter6 worden gedeeld 
met de aandeelhouders. In de IAASB-
voorstellen en in het Britse model voor de 
nieuwe controleverklaring wordt hierin 
niet voorzien. In lijn met hetgeen hiervoor 
is gesteld over verantwoordelijkheid is dat 
logisch. 

Immers, hoewel accountants er niets 
op tegen zouden moeten hebben als de 
belangrijkste punten uit hun rapportages 
aan directie en RvC worden gedeeld 
met de aandeelhouders, leent de 
controleverklaring zich daar niet voor. Het 
is de onderneming die verantwoording 
aflegt aan haar aandeelhouders en het 
is de accountant die daar een oordeel 
over geeft. Bovendien is de management 
letter geschreven met de directie en 
RvC als doelgroep. Hoofdpunten van 
de management letter kunnen worden 
opgenomen in het RvC-verslag of door de 
RvC worden behandeld in de AvA.

Benchmark management letter 
in RvC verslag
De wijze waarop ondernemingen 
rapporteren over de hoofdpunten van de 
management letter loopt behoorlijk uiteen. 
De meeste RvC-verslagen stellen dat de 
commissarissen hebben gesproken over 
de rapportage van de externe accountant. 
Deze benadering is bijvoorbeeld door 
Randstad, Unilever, Vopak, Ahold, Corio en 
Reed Elsevier gekozen. 
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Nutreco RvC-verslag 2013: 
Management letter external 
auditor

In early February, in the presence 
of the external auditor KPMG 
Accountants N.V., we discussed 
the draft 2012 annual accounts as 
well as the external auditor’s report 
and the findings summarised in the 
management letter. The Board agreed 
with the Financial Statements and 
approved the dividend proposal and 
the 2012 annual results press release. 
The auditor’s recommendations in the 
management letter were all related 
to improvement opportunities; no 
material weaknesses in internal 
control were identified. The 
improvement potential mainly relates 
to the on-boarding programmes of 
new acquired companies, as well as 
project management for investments. 
The Executive Board agreed with 
these comments and plans were 
made for follow up; we have been 
monitoring progress.

Een beperkt aantal RvC-verslagen benoemt 
de onderwerpen en verbeterpunten 
die de accountant heeft gerapporteerd. 
Zo stelt Sligro: ‘Apart from a few minor 
points of financial nature, it was mainly 
the IT environment that merited the 
attention of the auditor’. Nutreco (zie 
kader) stelt dat alle management letter 
punten samenhingen met ‘improvement 
opportunities’ en benoemt dat haar externe 
accountant extra aandacht vraagt voor 
het project management rondom nieuwe 
investeringen en het verankeren van 
nieuwe entiteiten in de organisatie. Het 
RvC-verslag van PostNL benoemt dat de 
accountant aanbevelingen heeft gedaan 
rondom het periodiek updaten van het 
raamwerk van interne controle voor 
financiële verslaglegging, het belang van 
focus op de executie van controls in de 
context van doorlopende reorganisaties en 
de verbetering van de IT-control omgeving 

op het terrein van functiescheidingen en 
change management. 

Een derde variant is dat RvC-verslagen via 
specifieke stellingen kleur geven aan de 
strekking van de punten uit management 
letter. Een beperkt aantal RvC-verslagen 
vermeldt expliciet dat de accountant geen 
materiële bevindingen had. Zo stellen de 
commissarissen bij Brunel: ‘The external 
auditor found no irregularities in the 
financial reports and also the management 
letter did not contain material weaknesses.’

Het opnemen in het RvC-verslag van de 
belangrijkste punten die de RvC hebben 
besproken met de externe accountant 
en die de externe accountant heeft 
gerapporteerd in onder andere de 
management letter is een trend die zich de 
komende tijd naar onze verwachting zal 
gaan doorzetten.
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4. Epiloog: samen de volgende  
stap nemen 

De roep om meer tijdige en transparante 
informatie zal alleen maar toenemen. 
Dit wordt aangejaagd door nieuwe 
mogelijkheden rondom online, real time 
informatieverschaffing en het toenemende 
belang van niet-financiële informatie. Een 
belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de 
accountant. 

Echter, niet alleen de accountant is aan 
zet. In ‘Klare taal’ laten wij zien dat er voor 
directies, commissarissen, regelgevers, 
toezichthouders en aandeelhouders en 
andere stakeholders ook een belangrijke 
rol is weggelegd. Daarbij is het zaak om 
belangen goed op elkaar af te stemmen 
en rollen zuiver te houden. De weg naar 
verandering is nog vol uitdagingen. We 
noemen er vijf:

1. De ondernemingsdirectie is primair 
verantwoordelijk voor het verschaffen 
van informatie aan hun stakeholders. 
Stakeholders willen steeds meer 
informatie op maat. Dat betekent niet 
alleen een jaarrekening die voldoet 
aan IFRS of de RJ (‘compliance’), 
maar vooral ook een jaarrekening die 
het echte verhaal van de organisatie 
vertelt (‘transparantie’). Daar is moed 
voor nodig. Ondernemingen moeten 
af van de vrees om informatie te delen 
die noodzakelijk is voor een begrip 
van die onderneming - ook als daar 
(nog) geen verplichting toe is. Deze 

Wij zien de door een aantal accountants afgegeven controleverklaring 
nieuwe stijl als een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling naar 
transparantere en relevantere informatie aan stakeholders. Het 
belang van deze stap mag niet worden onderschat.

vrees werkt vaak contraproductief. De 
schade die kan ontstaan als verborgen 
gehouden informatie later uitkomt, 
is vele malen groter dan het initieel 
onderkende belang van het niet naar 
buiten brengen van deze informatie. Wij 
zullen ondernemingen hiertoe blijven 
uitdagen.

2. Commissarissen houden toezicht op 
het management en dienen het belang 
van de organisatie en hun stakeholders. 
Wij roepen commissarissen en audit 
commissies op om in hun verslag 
meer inzicht te geven in de wijze 
waarop zij het toezicht vormgeven. 
Daarbij hoort informatie over de 
dialoog met stakeholders, de inhoud 
van belangrijke gesprekken met 
management over risico’s en belangrijke 
aandachtsgebieden voor de financiële 
verslaggeving, de opdracht aan de 
accountant en het noemen van de 
belangrijkste punten van het overleg 
met de accountant en wat zij hiermee 
hebben gedaan of gaan doen. Wij zullen 
deze ontwikkelingen blijvend op de 
agenda zetten.

3. De accountant is de controleur 
van de organisatie. Hij heeft een 
belangrijke rol in het vaststellen en 
communiceren dat de informatie die 
door management en commissarissen 
is verstrekt voor stakeholders geschikt 
is voor hun besluitvorming. Daarom 
moet ook de accountant de behoeften 
van stakeholders kennen. Wij zullen 
meer de dialoog met stakeholders zelf 
moeten aangaan. Bij verslaggeving 
op maat hoort een controle en een 
controleverklaring op maat. Zo kunnen 
stakeholders via de AvA focusgebieden 
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bepalen voor de jaarrekeningcontrole 
van het komende jaar waar de 
accountant vervolgens weer in zijn 
controleverklaring over rapporteert. Wij 
moeten de schroom om meer informatie 
te verstrekken van ons af schudden. 

4. Regelgevers en toezichthouders zijn 
respectievelijk verantwoordelijk voor 
verslaggevingskaders en het toezicht op 
accountants. Zij bewaken de belangen 
van stakeholders en dragen dus in 
belangrijke mate bij aan het vertrouwen 
in verslaggeving en de controle daarop 
door accountants. Het is belangrijk 
dat regelgevers en toezichthouders 
borgen dat de rollen van de te 
onderscheiden partijen zuiver blijven. 
Door bijvoorbeeld de ervaringen met 
de nieuwe controleverklaring mee te 
nemen in de ontwikkeling van meer op 
maat gesneden standaarden en toezicht. 
Wij hebben de pilotuitkomsten gedeeld 
met de IAASB en de NBA. Wij zullen 
nationaal en internationaal blijven 
bijdragen aan ontwikkelingen, zoals de 
controleverklaring nieuwe stijl. 

5. Aandeelhouders en andere 
stakeholders vragen om meer en 
relevantere informatie van organisaties 
en hun accountants. Waar liggen de 
risico’s, wat is het beleid hierop van 
management, wat zijn de subjectieve 
elementen in de jaarverslaggeving 
en welke impact kunnen afwijkende 
scenario’s hebben? Moet de huidige 
toets door de accountant van de 
corporate governance informatie, het 
RvC-verslag en beloningsparagraaf 
worden verduidelijkt c.q. worden 
uitgebreid? Het is aan stakeholders 
om zelf aan te geven welke informatie 
nodig is om tot besluitvorming te 
komen. Voor aandeelhouders is de 
komende aandeelhoudersvergadering 
een uitstekende gelegenheid om de 
dialoog hierover met management, 
commissarissen en accountant aan te 
gaan.
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Bijlagen



Bijlage 1. Voorbeeld controleverklaring van 
de onafhankelijke accountant

Aan de Algemene Vergadering van Beursfonds N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Ons oordeel

Naar ons oordeel, 

• geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van Beursfonds N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat en de kasstromen 
over 2013, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard 
binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW), en

• geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van Beursfonds N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013, in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de jaarrekening 2013 van Beursfonds N.V. te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening 
omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat 
uit de geconsolideerde balans per 31 december 2013, de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het 
geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen 
vermogen en kasstroomoverzicht over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht 
van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De enkelvoudige 
jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de enkelvoudige winst-en-
verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden onder deze standaarden worden 
nader beschreven in de paragraaf Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. 

Wij zijn onafhankelijk van Beursfonds N.V. zoals bepaald in de Verordening op de gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en hebben voldaan aan onze andere verantwoordelijkheden zoals 
voorgeschreven in deze voorschriften. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.
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De kernpunten van onze controle
De kernpunten van onze controle zijn die aangelegenheden die, in onze professionele oordeelsvorming, 
het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. Deze aangelegenheden zijn een 
selectie uit de zaken die wij met de Raad van Commissarissen hebben gecommuniceerd, maar vormen 
geen volledige weergave van alles dat wij met hen hebben besproken. 

Onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze aangelegenheden zijn opgezet in het kader van 
onze controle van de jaarrekening als geheel. Wij geven geen afzonderlijk oordeel over deze individuele 
aangelegenheden. Ons oordeel over de jaarrekening is niet aangepast als gevolg van de hieronder 
beschreven kernpunten.

Kernpunt 1

Kernpunt 2

Kernpunt 3

Onze bevindingen met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening van Beursfonds N.V. is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
De toepassing van deze veronderstelling is passend tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen dan wel hiervoor geen realistisch 
alternatief heeft. 

In het kader van onze controle van de jaarrekening kunnen wij ons verenigen met de toepassing 
door het bestuur van de continuïteitsveronderstelling bij het opmaken van de jaarrekening van de 
vennootschap.

Het bestuur heeft geen onzekerheid van materieel belang geïdentificeerd die gerede twijfel kan 
doen ontstaan over het vermogen van de entiteit om haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit voort te 
zetten. Daarom worden er geen onzekerheden van deze aard in de jaarrekening van Beursfonds N.V. 
vermeld. Op basis van onze controle van de jaarrekening van de entiteit, hebben ook wij een dergelijke 
onzekerheid van materieel belang niet geïdentificeerd. 

Echter, noch het bestuur, noch de accountant kan het vermogen van de entiteit om haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit voort te zetten garanderen.
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Onze verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van 
Commissarissen
De respectievelijke verantwoordelijkheden zijn uiteengezet in de bijlage bij deze controleverklaring.

Wij zijn verplicht met Raad van Commissarissen te communiceren over, onder andere, de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij zijn ook verplicht om aan De Raad van Commissarissen te bevestigen dat wij de relevante ethische 
voorschriften betreffende onafhankelijkheid hebben nageleefd, en om met hen, alle relaties en andere 
zaken die, redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden, te communiceren en, indien 
van toepassing, over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen.

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens
Op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW betreffende onze 
verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens vermelden wij:

• dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 
opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.  

• dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, XX februari 2014

Naam en handtekening accountant
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Bijlage bij de controleverklaring

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen 
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW, en voor het opstellen van het 
jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is ook verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten. De Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van Beursfonds N.V..

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze controle heeft tot doel om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 
als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten en om een 
oordeel te geven op basis van onze controle. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate 
van zekerheid, maar biedt geen garantie dat eventuele materiële afwijkingen altijd worden ontdekt 
bij een controle die in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden is uitgevoerd. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en worden van materieel belang 
geacht indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed zullen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. 

Bij een controle die in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden wordt 
uitgevoerd passen wij gedurende de gehele planning en uitvoering van de controle professionele 
oordeelsvorming toe en hebben we een professioneel kritische instelling. Daarnaast omvat onze 
controle:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten, het selecteren van controlewerkzaamheden naar 
aanleiding van deze risico’s en het uitvoeren ervan, en het verkrijgen van controle-informatie 
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico dat een afwijking van 
materieel belang als gevolg van fraude niet wordt ontdekt is groter dan het risico als gevolg 
van fouten, aangezien bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de redelijkheid van de door het bestuur gemaakte schattingen en de daarmee 
samenhangende toelichtingen in de jaarrekening.

• Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen, en of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

• Het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële 
informatie en bedrijfsactiviteiten van Beursfonds N.V. om een oordeel te geven over de 
jaarrekening. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de 
groepscontrole. Wij blijven zelf eindverantwoordelijk voor ons oordeel. 
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Bijlage 2. Status jaarverslagen 2013 per 22 maart 2014
volgens AEX/AMX indeling per 24 maart 2014

Accountant Jaarrekening
gepubliceerd

Nieuwe 
controleverklaring

Bijzonderheid

AEX ja nee ja nee nvt

Aegon EY x x

Ahold PwC x x

Akzo Nobel KPMG x x

ArcelorMittal Deloitte x x SA (Luxemburg)

ASML Deloitte x x

Boskalis KPMG x x

Corio PwC x x

Delta Lloyd EY x x

DSM EY x x

Fugro KPMG x x

Gemalto PwC x x

Heineken KPMG x x

ING EY x x

KPN PwC x x

OCI KPMG x x

Philips KPMG x x

Randstad PwC x x

Reed Elsevier Deloitte x x Plc (UK) en NV

Shell PwC x x Plc (UK)

SBM KPMG x x

TNT Expresss PwC x x

Unibail Rodamco Deloitte/EY x x SA (Frankrijk)

Unilever PwC x x Plc (UK) en NV

Wolters Kluwer KPMG x x

Ziggo EY x x

22 3 9 13 3
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Accountant Jaarrekening
gepubliceerd

Nieuwe 
controleverklaring

Bijzonderheid

AMX ja nee ja nee nvt

Aalberts PwC x x

Accell Deloitte x x

Air France-KLM KPMG/Deloitte x x SA (Frankrijk)

Aperam Deloitte x x SA (Luxemburg)

Arcadis KPMG x x

Arceus PwC x x NV (België)

ASMI Deloitte x x

BAM PwC x x

BinckBank EY x x

Brunel PwC x x

Cate, ten KPMG x x

Corbion Deloitte x x

Eurocommercial EY x x boekjaareinde 30 juni 

Exact KPMG x x

Imtech KPMG x x

NSI KPMG x x

Nutreco KPMG x x

PostNL PwC x x

Sligro KPMG x x

TKH Deloitte x x

TomTom Deloitte x x

USG PwC x x

Vastned Deloitte x x

Vopak PwC x x

Wereldhave PwC x x

16 9 8 8 9

Bron: websites ondernemingen
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Bijlage 3. Voorbeelden van key audit matters in 
controleverklaringen

Vopak:

Significant IT migration for the Netherlands business
In 2013, the Netherlands business has migrated to a new IT system for its main financial reporting 
processes. We have focused on this migration due to the inherent risk of error and the impact such 
an error may have on the control environment of the Group’s largest operating segment. In this 
context we involved our IT specialists and assessed, amongst other things, the quality controls 
governing the implementation of the new IT system, the configuration within the new system’s 
modules, the interaction between the modules, the segregation of duties and the configuration of 
expected automated application controls. We also tested the migration of general ledger data from 
the legacy IT system to the new IT system.

SBM Offshore:

Revenue recognition on contruction contrcts involves significant judgement
The engineering and construction of Floating Production Storage and Offloading systems 
(FPSOs) is complex and exposes the Company to various business and financial reporting risks. 
Revenue arising from construction contracts, in its Turnkey segment, represent more than 75% 
of the Group’s total revenue. The recognition of revenue and the estimation of the outcome of 
construction contracts requires significant management judgement, in particular with respect 
to estimation the cost to complete and the amounts of variation orders to be recognised. In 
addition, significant management judgement is required to assess the consequences of various 
legal proceedings in respect of construction contracts. Reference is made to 4.2.6 Notes to the 
Consolidated Financial Statements, Accounting principles, C. Critical accounting policies, (e) 
Revenue: Contsruction contracts.

We identified revenue from construction contracts as a significant risk, requiring special audit 
consideration. Our audit procedures included an evaluation of the significant judgements made by 
management, amongst others based on an examination of the associated project documentation 
and discussion on the status of projects under construction with finance and technical staff of the 
Company. We also tested the controls that the Company has put in place over its process to record 
contract costs and contract revenues and the calculation of the stage of completion. In addition we 
visited two projects under construction. Furthermore, we discussed the status of legal proceedings 
in respect of construction contracts, examined various documents in this respect and obtained 
lawyers’ letters.
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Nutreco:

Sensitivities with respect to the valuation goodwill
The annual impairment test was significant to our audit as the assessment process is complex and 
judgemental by nature as it is based on assumptions on future market and/or economic conditions. 
The assumptions used included future cash flow projections, discount rates, perpetuity and 
sensitivity analyses.
We specifically focused on the valuation of goodwill allocated to the Animal Nutrition Brazll 
business’ given the available headroom. Our procedures included, among others, using a valuation 
expert assisting us in evaluating the model and assumptions used, in particular the future growth 
rates and discount rates which are key to the outcome of the impairment test. We further focused 
on the adequacy of the Company’s disclosures on key assumptions in Note 14 of the financial 
statements.

Post NL:

Pension accounting
As from 1 January 2013 the accounting standard for pensions has changed (IAS19R). Changes 
in key assumptions applied under IAS 19R have a significant impact on the defined benefit 
obligations, pension costs incurred and equity. The accounting requires the company to make 
assumptions regarding parameters such as the discount rate, the rate of benefit increase and future 
mortality rates. Our audit procedures included, amongst others, evaluating the assumptions and 
the methodologies used by the company, whereby we also used pension experts to assist us. We 
tested the disclosure of the pension paragraph and specifically the change to IAS 19R. The impact 
of IAS 19R on the consolidated 2012 balance sheet and (comprehensive) income statement has 
been disclosed in the Summary of restatements in the notes. Disclosures on the assumptions 
applied including a sensitivity analysis are included in note 11.
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Wilt u meer informatie over de pilot met de controleverklaring nieuwe stijl? Neem dan 
contact op met de auteurs van deze publicatie:

Arjan Brouwer*
Partner
Telefoon: 088 792 4945
E-mail: arjan.brouwer@nl.pwc.com
*tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Peter Eimers*
Partner
Telefoon: 088 792 5081
E-mail: peter.eimers@nl.pwc.com
*tevens verbonden aan de Vrije Universiteit

Jos de Groot
Senior Director
Telefoon: 088 792 5238
E-mail: jos.de.groot@nl.pwc.com

Frans de Groot
Senior manager
Telefoon: 088 792 5286
E-mail: frans.de.groot@nl.pwc.com

Deze uitgave is afgesloten per 22 maart 2014. Latere ontwikkelingen zijn hierin niet 
opgenomen.

Bij PwC in Nederland werken ruim 4.300 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC 
Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid 
van het PwC-netwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 184.000 mensen. Wij zien het als onze 
taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat 
voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.
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