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Betreft: Consultatiereactie Accountantsopdracht bij de NOW-regeling

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de voorgestelde regelgeving voor accountantsopdrachten in het kader
van de NOW-regeling. Graag maken wij gebruik van de gelegenheid hierop te reageren.

Wij vinden het een goede zaak dat met het naar buiten brengen van de consultatiedocumenten meer
duidelijkheid over de rol van de accountant ontstaat voor zowel de ontvangers van de NOW-subsidies als
de beroepsgroep zelf. Wij zijn van mening dat het accountantsberoep bij uitstek haar maatschappelijke
rol kan vervullen om na te gaan of NOW-subsidies terecht worden toegekend. Wij waarderen het feit dat
NBA gezien de bijzondere omstandigheden maatwerk heeft kunnen en willen leveren.

In het navolgende zullen wij een antwoord geven op de gestelde vragen.

Diversificatie (vraag 1)
Wij zijn van mening dat er terecht onderscheid wordt gemaakt tussen werkgevers afhankelijk van de
wettelijke controleplicht enerzijds en de omvang van de aangevraagde subsidie anderzijds. Ons is
onvoldoende duidelijk waarom aanvragen op het niveau van een werkmaatschappij lijken te zijn
uitgesloten van deze diversificatie, nu hiervoor altijd het hoogste zekerheidsniveau wordt vereist. Wij
zouden verwachten dat het gewenste zekerheidsniveau ook in die situaties mede afhankelijk zou zijn van
de controleplichtigheid van de groep. Voor niet-controleplichtige groepen kan de huidige lijn onevenredig
nadelig uitvallen.

Afrekenmethodiek (vraag 2 en 10)
Wij begrijpen dat een niet-goedkeurend conclusie van de accountant gevolgen zal hebben voor de
toekenning van de subsidie. Aan de accountant wordt gevraagd om een de pro-forma berekening op te
nemen, welk getal leidend gaat zijn voor de financiële consequenties. Hoewel wij voorstander zijn van
pragmatische oplossingen, vinden wij het in het kader van de NOW regeling van belang dat de uitkomst
van onze verklaring, met name in het geval van afwijkingen van een goedkeurende conclusie, inhoudelijk
ook qua aard wordt gewogen. Het valt ons verder op, dat de rekenregel bij een verklaring met beperking
leidt tot een korting van 50% van de onzekerheid, terwijl bij een oordeelonthouding op basis van een
vergelijkbare inherente beperking een korting van 10% wordt gehanteerd.
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Aan assurance verwante Standaard (vraag 3)
Wij kunnen ons vinden in standaard 4415N en denken dat het samenstellen van de NOW-afrekening door
de accountant passend is voor dit segment. Wij constateren echter dat de standaard in combinatie met in
het accountantsprotocol voorgeschreven werkzaamheden resulteert in een hybride opdracht, waarbij
samenstellingswerkzaamheden worden gecombineerd met overeengekomen specifieke werkzaamheden.
Wij vinden het belangrijk dat dit karakter, indachtig paragraaf 4415N.42, voldoende blijkt uit de tekst van
de verklaring. Wij denken dat de expliciete vermelding, dat uit de aanvullende werkzaamheden geen
bevindingen zijn gebleken, waarbij bij de samenstelling van de NOW-aanvraag tot vaststelling geen
rekening is gehouden, zoals nu wordt voorgeschreven in 4415N.43, niet past bij het karakter van deze
opdracht.

Innovaties (vragen 5, 6 en 13)
Wij onderschrijven de wijze waarop de standaard onderscheid maakt tussen de twee verantwoordelijke
organisaties alsmede de twee assurance-objecten en zien hierin een pragmatische oplossing. Dit geldt
ook voor de gedeelde verantwoordelijkheid en wijze waarop mag worden omgegaan met de omzet 2019.

Inherente beperkingen (vragen 4, 8, 9 en 11)
Wij signaleren dat de diversificatie naar ons idee in beperkte mate wordt doorgetrokken naar de
reikwijdte en diepgang van het vereiste accountantsonderzoek, nu de uitvoering beide opdrachten slechts
marginaal zal verschillen. Wij zouden op dit punt meer onderscheid verwachten, bijvoorbeeld door geen
werkzaamheden ten aanzien van de interne beheersing te verwachten in kwadrant 2. Daarnaast is het
concept om bij beperkte mate van zekerheid de inherente beperkingen niet mee te wegen bij de
eindconclusie nieuw. Dat vraagt om een duidelijkere toelichting en nadere guidance, omdat wij
verwachten dat in praktijk juist op dit punt discussies zullen ontstaan. In paragraaf A23 worden
voorbeelden gegeven. Wij vinden het belangrijk dat NBA, indien daar aanleiding toe bestaat, nadere
Q&A’s ontwikkelt.

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 4415N (vraag 7)
Wij zijn het niet eens met het uitgangspunt, dat een 4415N-opdracht vrijwel altijd leidt tot bedreigingen
van de fundamentele beginselen objectiviteit en de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid als gevolg
waarvan in beginsel standaard een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling wordt voorgeschreven. Het is
aan de accountantseenheid om opdrachten toe te wijzen aan voldoende gekwalificeerd personeel. Wij
vinden het niet noodzakelijk om een dergelijke kwaliteitsmaatregel standaard voor te schrijven, omdat
andere kwaliteitsmaatregelen passender kunnen zijn. Wij zouden graag zien dat de standaard
nadrukkelijker ruimte biedt om alternatieve kwaliteitsmaatregelen in te regelen, zodat de
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling in lijn met NVKS risicogericht kan worden ingezet.

Overige opmerkingen
Wij hebben geen nadere opmerkingen ten aanzien van de consultatievragen 12 en 14.

Wij willen de NBA in overweging geven om ten aanzien van de toepassingen van voorgestelde
standaarden via de website nadere Q&As uit te werken van de vraagstukken, die naar voren zullen komen
bij de uitvoering van deze opdrachten ter bevordering van de goede en consistente uitvoering van deze
opdrachten.
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Tenslotte willen de NBA en betrokkenen die hebben meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze
standaarden bedanken voor hun inzet voor dit belangrijke onderwerp,

Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. mr. drs. F.H.E. van Hoek RA w.g. prof. dr. A. de Bos RA


