
NV COS 315 verplicht de accountant 
tot het uitvoeren van een risicoanaly-
se (hier bedoeld als het risico van een 
materiële fout in de jaarrekening) op 
drie niveaus. Dat is het niveau van de 
jaarrekening als geheel, het niveau 
van (significante) jaarrekeningposten 
en het niveau van beweringen. Wijzi-
gingen in de planningsfase (o.a. ten 
aanzien van verbonden partijen, con-
tinuïteit, reorganisatie en initiële cij-
ferbeoordeling) kunnen vrij directe 
gevolgen hebben voor de risicoanaly-
ses. Een aantal voorbeelden:

een verhoogd ‘earnings manipula-• 

tion’ risico brengt met zich mee dat 
de accountant extra kritisch gaat kij-
ken naar de posten die een in hoge 
mate subjectief karakter hebben. De 
accountant formuleert daarvoor spe-
cifieke risico’s en zal met extra aan-
dacht de schattingen van het manage-
ment beoordelen (zie NV COS 540);
een lager niveau van materialiteit/• 

controletolerantie kan er toe leiden 
dat bepaalde jaarrekeningposten nu 
worden bestempeld als significant, 
terwijl zij voorheen het predicaat in-
significant kregen. Voor deze posten 
moet een (nieuwe) risicoanalyse wor-
den verricht; 

wanneer een accountant een cliënt • 

heeft die in belangrijke mategebruik 
maakt van financiële instrumenten, 
zal hij extra aandacht moeten beste-
den (aanvullende of nieuwe risico’s 
formuleren) aan de waardering hier-
van. Zie hiervoor ook de uitgebrach-
te IFAC-handreiking ‘fair value’. Het 
gebruik van financiële instrumenten 
vormt, samen met de inwerkingtre-
ding van de gewijzigde ‘RJ 290 Finan-
ciële instrumenten’, een aandachts-
gebied dat voor veel ondernemingen 
nieuw is.1

risico’s die voorheen niet als ‘signifi-• 

cant’ (in de zin van NV COS 315) wer-
den bestempeld, worden nu door de 
kredietcrisis significant. Een terug-
loop in de economie kan als gevolg 
hebben dat ‘voorraadwaardering’ een 
significant risico wordt. En zo zijn er 
legio voorbeelden van significante 
risico’s denkbaar. Zie voor meer voor-
beelden de Q&A’s rond de kredietcri-
sis van het NIVRA (www.nivra.nl).

Frauderisico’s

Een bijzonder aspect van risicoanaly-
se is de identificatie en beoordeling van 
frauderisico’s. Frauderisico’s zijn in 
hoofdzaak te onderscheiden in: 

het risico van manipulatie van de jaar-• 

rekening (het risico van ‘liegen’); 
het risico van onrechtmatige onttrek-• 

king van waarden (goederen, gelden) 
aan de organisatie (‘stelen’). 

Met betrekking tot het risico van ma-
nipulatie van de jaarrekening verwij-
zen wij naar wat eerder is opgemerkt bij 
de cliëntacceptatie-/continueringsfase: 
verslechterde economische omstan-
digheden kunnen niet-integer gedrag 
uitlokken. De kredietcrisis kan ook in 
brede zin, misschien wel met name, ge-
volgen hebben voor het risico van ‘ste-
len’. Veel Nederlanders ondervinden op 
dit moment dagelijks de gevolgen van 
de kredietcrisis door een sterke afname 
van de waarde van hun aandelen (bij-
voorbeeld particuliere beleggers met te-
goeden bij de IJslandse bank, beleggers 
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De kredietcrisis veroorzaakt nu al zichtbare sporen in de controle-

aanpak van accountantskantoren. Dat begint bij het tegen het licht 

houden van de bestaande relatie met de cliënt bij wie de controle-

opdracht wordt uitgevoerd. De accountant zal vervolgens – in 

verhouding tot voorgaande controleopdrachten – meer aandacht 

moeten besteden aan de bedrijfsverkenning, materialiteit en 

controletolerantie. Ook zal de accountant in deze situatie extra 

oog moeten hebben voor risicoanalyse. 

Deel II
Dit is het tweede deel van een twee-

luik over controle van de jaarreke-

ning in de context van de huidige 

kredietcrisis. In deel I in AN, afl. 1 

van 9 januari jl. is vooral gefocust op 

de punten omgevingsanalyse, mate-

rialiteit en controletolerantie. In 

dit tweede deel wordt duidelijk dat 

er een extra accent moet worden 

gelegd op risicoanalyse. Als gevolg 

daarvan zal de accountant ook meer 

alert moeten zijn in de uitvoerings-

fase van de controleopdracht.

‘Een bijzonder aspect 
van risicoanalyse is de 

identificatie en beoordeling 
van frauderisico’s.’
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bij ING of Fortis). In de meest extreme 
vorm is een aantal mensen in techni-
sche zin failliet. Dit brengt nieuwe im-
pulsen voor het risico van ‘stelen’ met 
zich mee, en wel op alle niveaus binnen 
de organisatie van de controlecliënt. De 
fraudedriehoek (zie NV COS 240) komt 
daarmee in een bijzonder actueel dag-
licht te staan. Medewerkers die pri-
vé onder ‘druk’ staan, zullen ‘gelegen-
heden’ creëren om te stelen, en zullen 
deze vervolgens kunnen rationaliseren 
vanuit hun privé-situatie.

Pre-audit meeting

De kredietcrisis raakt veel aspecten van 
de inrichting van de controleaanpak. Zo 
zal in de controledossiers goed zichtbaar 
moeten worden gemaakt hoe het onder-
werp kredietcrisis vertaald is naar de con-
crete risico’s en de bijbehorende werk-
programma’s. Gezien de aard en impact 
van de kredietcrisis, zou het ons inziens 
ook een afzonderlijk gespreksonderwerp 
tijdens de pre-audit meeting moeten zijn. 
Discussies over deze materie in teamver-
band zijn bittere noodzaak, omdat het 
voor individuele accountants niet goed 
mogelijk is om de consequenties van de 
kredietcrisis voldoende te overzien. 

Uitvoeringsfase 

Tijdens de interim-controle voert de ac-
countant lijncontroles uit om de (toerei-
kendheid van) opzet en het bestaan van 
interne beheersingsmaatregelen vast te 
stellen. Daarbij worden ook systeemtes-
ten uitgevoerd om de effectieve werking 
van de interne beheersingsmaatregelen 
te bepalen. Door de kredietcrisis wordt 
dit – in ieder geval procedureel – niet in-
eens anders. Wel geldt dat sprake is van 
bepaalde accenten. Zo moet de accoun-
tant alert zijn op wijzigingen in de inter-
ne beheersingsomgeving, bijvoorbeeld 
ten gevolge van reorganisaties of her-
structureringen. Dit is een specifiek aan-
dachtspunt dat expliciet overwogen moet 
worden na het jaareinde. Bekeken moet 
worden of de systeemtesten de gehe-
le controleperiode hebben omvat, of dat 
de laatste periode van het jaar nog expli-
ciet moet worden getoetst op wijzigingen 
in de interne beheersingsomgeving. Ook 
zal de accountant in samenspraak met de 
opdrachtgever specifieke aandacht beste-

den aan interne beheersingsmaatregelen 
die (nieuw geïdentificeerde) significante 
risico’s moeten afdekken. 

Aandacht voor treasury

Het onderwerp financiële instrumen-
ten krijgt in deze uitvoeringsfase ook 
extra aandacht. De processen die de ac-
countant beoordeelde tijdens de inte-
rim-controle, zijn gebaseerd op de zo-
genaamde posten/processenmatrix. Uit 
deze matrix volgt voor elke significante 
jaarrekeningpost welk proces of welke 
transactiestroom daaraan ten grondslag 
ligt. Voor de hand liggende processen 
daarbij zijn het inkoopproces, het ver-
koopproces, geldverkeer en personeel. 
De MKB-accountant zal in zijn praktijk 
doorgaans minder aandacht hebben 
voor het treasuryproces. Toch zullen 
met de inwerkingtreding van de gewij-
zigde RJ 290 meer financiële instru-
menten on-balance komen. Dit heeft als 
mogelijk (en overigens ook waarschijn-
lijk) gevolg dat de post financiële in-
strumenten als significante post wordt 
bestempeld. De consequentie daarvan 
is dat de accountant het proces moet 
beoordelen dat hieraan ten grondslag 
ligt. Het lastige daarvan is dat treasury 
bij veel MKB-ondernemingen geen ge-
organiseerd proces is. Zo zullen een ge-
formaliseerd treasurybeleid en overige 
geformaliseerde interne beheersings-
maatregelen, waaronder controletech-
nische functiescheidingen, vaak ontbre-
ken. Laat staan dat grosso modo sprake 
is van toereikende documentatie in het 
kader van hedge accounting. Het is 

daarom van groot belang dat de accoun-
tant in een vroegtijdig stadium hierover 
besprekingen voert met zijn opdracht-
gever. Dit mede met het oog op een ef-
fectief risicomanagementkader dat de 
onderneming moet realiseren. De in-
terne beheersingsmaatregelen rond het 

treasuryproces zullen worden getest. 
De accountant moet zich daarbij af-
vragen of er voldoende expertise in het 
controleteam aanwezig is om de (veel-
al complexe) financiële instrumenten te 
kunnen beoordelen. Is dat niet het ge-
val, dan zal hij hiervoor een externe ex-
pert moeten inschakelen. 

Balanscontrole

Bij een gegevensgerichte controleaan-
pak van de accountant, gestoeld op ri-
sicoanalyse, zullen de werkprogram-
ma’s zichtbaar maken hoe de gevolgen 
van de kredietcrisis zijn vertaald naar de 
gegevensgerichte controle. Daarbij zal 
sprake zijn van extra focus op:

significante risico’s; • 

frauderisico’s; • 

gewijzigde interne beheersingsom-• 

geving (mogelijk minder steunen 

op interne beheersing en meer ge-

gevensgerichte controlewerkzaam-

heden uitvoeren);

specifieke accounting issues, zoals • 

de toepassing van RJ 290 en de be-

oordeling van de reorganisatievoor-

ziening.

Een ander mogelijk gevolg is de waar-
dering van de pensioenverplichting 
uit hoofde van RJ 271. Wanneer spra-
ke is van een toegezegd pensioen, zal 
de accountant met verhoogde interes-
se de diverse veronderstellingen moe-
ten beoordelen in het kader van de lage 
beleggingsrendementen en eventuele 
doorgevoerde reorganisaties. Ook de 
mogelijke impact daarvan moet hij be-
oordelen. Hierbij moet eveneens ge-
dacht worden aan de vrijstelling voor 
het middelgrote regime om eenmaal in 
de vier jaar een exacte actuariële bere-
kening te laten uitvoeren. Wijzigen de 
veronderstellingen in belangrijke mate, 
dan zou de onderneming moeten over-
wegen om tussentijds een nieuwe actu-
ariële berekening te laten uitvoeren in 
plaats van een redelijke benadering van 
de voorziening. De middelgrote onder-
neming behoeft, bij vervroegde toepas-
sing van RJ Uiting 2008-6, geen tussen-
tijdse herrekening uit te voeren indien 
veranderingen hebben plaatsgevon-
den ten aanzien van de waarde van de 

‘De accountant moet 
extra alert zijn op 

wijzigingen in de interne 
beheersingsomgeving.’



fondsbeleggingen en veranderingen in 
actuariële grondslagen op grond van 
marktontwikkelingen. Vervolgens ver-
plicht dezelfde Uiting wel dat eenmaal 

in de drie jaar, in plaats van vier jaar, 
een exacte actuariële berekening moet 
plaatsvinden.

Afrondingsfase

De accountant kan zich alleen een een-
duidig beeld vormen over de impact 
van de kredietcrisis op een onderne-
ming als het controledossier via een 
gestructureerd proces van informatie-
verzameling en analyse van controle-
informatie tot stand komt. De accoun-
tant moet zich hiervan bewust zijn. 

Daarbij is het van groot belang dat 
alle significante onderwerpen worden 
overgenomen in het overall topmemo 
van bevindingen. Het onderwerp ‘con-
tinuïteit’ wordt hierbij van nog groter 
belang dan het al was. Op deze plaats 
verwijzen wij naar de terzake door het 
NIVRA uitgebrachte Audit Alert Nr. 
20. Accountantsorganisaties doen er 
daarom verstandig aan hun interne 
regelgeving (waaronder gebruik van 
checklisten) nog eens goed tegen het 
actuele licht van de kredietcrisis hou-
den. In het verlengde daarvan zal de ac-
countant ook het onderwerp ‘Gebeur-
tenissen na balansdatum’ met gepaste 
belangstelling moeten beoordelen.

Concrete aanpak

De kredietcrisis raakt veel aspecten van 
de inrichting van de controleaanpak. 
Risicoanalyse zal ook een zwaarder ge-
wicht in de schaal leggen dan voorheen. 
In de controledossiers zal de accountant 
daarom duidelijk moeten documenteren 
hoe de gevolgen van de kredietcrisis con-
creet vertaald zijn naar de bijbehorende 

werkprogramma’s. Conclusies over de 
impact van de kredietcrisis op de jaarre-
kening dienen duidelijk tot uitdrukking 
te komen in het afsluitend controleme-
morandum. Kortom, accountantsorga-
nisaties komen er in deze tijd niet mee 
weg wanneer het onderwerp kredietcri-
sis bij een jaarrekeningcontroleopdracht 
op de agenda ontbreekt. An
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1 Zie ook hetgeen hierna wordt opgemerkt terzake 

van de interim-controle. 
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‘Bekeken moet worden 
of de systeemtesten de 
gehele controleperiode 

hebben omvat.’
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