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Betreft: Reactie PricewaterhouseCoopers op de NBA Consultatie
Standaard 4410
Geachte heer Jongstra,
Graag willen wij u onze reactie geven naar aanleiding van de openbare consultatie van Standaard 4410.
Wij kunnen ons vinden in de verduidelijking van de verplichtstelling van Standaard 4410 en het
overbrengen van het stroomschema, zoals beschreven in het consultatiedocument.
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om meer duidelijkheid te vragen over de werkingssfeer
van Standaard 4410 in de context van SBR. Wij stellen voor dat dit afzonderlijk wordt geadresseerd in
regelgeving over SBR.
Situaties die wij onder andere op het oog hebben zijn de volgende. Het kan zijn dat er twee
verschillende accountantsorganisaties betrokken zijn bij (SBR-) jaarrekeningen van Nederlandse
dochterondernemingen van een internationaal concern. Één accountantsorganisatie verzorgt het
samenstellen, beoordelen of controleren van de (papieren) jaarrekeningen. De andere
accountantsorganisatie zet de jaarrekeningen om in SBR en verzorgt het deponeren bij de Kamer van
Koophandel. Kan in dat geval de accountant die deponeert, steunen op het werk van de andere
accountant, of vereist de werkingssfeer van Standaard 4410 dat ook de deponerende accountant alle
werkzaamheden verricht zoals vereist onder Standaard 4410? Zo zijn er meer voorbeelden denkbaar
van digitale diensten door zowel accountants als andere professionele dienstverleners in de context
van SBR. Deze diensten kunnen beïnvloed worden door de werkingssfeer van Standaard 4410. Wij
hopen dat u hierover meer duidelijkheid kan verschaffen en ook een suggestie kunt doen.
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Tevens begrijpen wij het tekstvoorstel voor de nieuwe 4410.A3 niet goed; wij vermoeden dat het
volgende bedoeld wordt:
Toepassing van de standaard is niet verplicht als bij het opstellen van de standaard financiële
overzichten primair andere deskundigheid dan de deskundigheid van de accountant op het gebied
van financiële verslaggeving wordt toegepast.
Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
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