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Een voormalige accountant van Ac-
con AVM heeft eerder dit jaar een 
berisping gekregen van de Accoun-
tantskamer, de tuchtrechter voor 
accountants, omdat hij tekort is 
geschoten bij een waarderingsop-
dracht. De uitspraak dateert van 23 
maart van dit jaar, maar is door de 
klaagster in deze zaak vorige week 
aan het FD toegestuurd. Aanleiding 
daarvoor is het slechte rapportcij-
fer dat Accon AVM onlangs heeft 
gekregen van toezichthouder AFM.

De AFM heeft twee weken gele-
den een rapport uitgebracht over 
negen kantoren die een vergun-
ning hebben voor de controle van 
beursgenoteerde bedrijven en fi-
nanciële instellingen, waaronder 
de Big Four — EY, KPMG, Deloitte 
en PwC —  en middelgrote kanto-
ren zoals Accon AVM. Het laatste 
kantoor kwam als slechtste uit de 
bus, met een score van 1,7 op een 
schaal van 1 tot 5.

Volgens de klaagster in de waar-
deringskwestie is haar zaak symp-
tomatisch voor het gebrekkige 
kwaliteitsbeleid bij het kantoor. 
De Accountantskamer gaat daar 
in zijn uitspraak overigens niet in 
mee. De tuchtrechter schrijft dat 
uit de misslagen die de accoun-
tant in deze zaak heeft begaan 
niet volgt dat het kwaliteitsbeleid 
te kort schiet. 

In de zaak zelf draait het om de 
waardering van Postma Holding, 
de holding van de voormalige echt-
genoot van de klaagster. De holding 
beschikt over belangen in Letse be-
drijven die actief zijn in de parallel-
handel. In het kader van een echt-
scheidingszaak heeft de rechtbank 
in Groningen in 2011 een accoun-
tant van Accon AVM opdracht ge-
geven de economische waarde van 
het bedrijf vast te stellen.

Hij koos voor de methode van de 
intrinsieke waarde — dat wil zeggen 
het eigen vermogen zoals op de ba-
lans vermeld — en kwam op een 
waarde van € 1,9 mln uit. Volgens 
de klaagster een veel te laag bedrag, 
omdat de toekomstige winstpoten-
tie niet in de waardering was meeg-

nomen. Zij heeft zelf een waarde-
ringsbureau in de arm genomen die 
op veel hogere bedragen tussen € 7 
en € 11 mln uitkwam. Zij verdenkt 
de accountant ervan partijdig te zijn 
geweest en bij de waarderingspro-
cedure alleen naar haar ex-echtge-
noot te hebben geluisterd.

De Accountantskamer stelt in 
zijn vonnis vast dat de accountant 
inderdaad te veel heeft geluisterd 
naar de echtgenoot van de klaag-
ster en te weinig naar haar. Hij is 
bovendien te weinig kritisch om-
gegaan met de informatie die hem 
door de echtgenoot van de klaag-
ster is verstrekt. De tuchtrechter 
vindt dat de accountant de keuze 
voor de intrinsieke waarde boven-
dien onvoldoende onderbouwd 
heeft en niet consistent heeft toe-
gepast.

De klaagster is bij het College 
Beroep voor het Bedrijfsleven in 
hoger beroep gegaan tegen de uit-
spraak van de Accountantskamer, 
omdat zij wil aantonen dat er wel 
degelijk een verband is met het 
kwaliteitsbeleid van Accon AVM 
en zij zich daarin bevestigd voelt 
door het rapport van de AFM. Het 
kantoor heeft eerder in een reac-
tie op het rapport van de AFM ge-
schreven dat het slechte rapportcij-
fer niet als een verrassing kwam en 
aanleiding is geweest om het tem-
po van de invoering van verbeter-
maatregelen op te schroeven. Een 
woordvoerder van Accon AVM wijst 
er bovendien op dat de waardering 
door de accountant niet viel in de 
categorie controleopdrachten (‘as-
surance’), waar het rapport van de 
AFM over ging. 

De berispte accountant was ten 
tijde van de waardering in dienst 
van Accon AVM, maar heeft begin 
dit jaar het kantoor verlaten en een 
eigen bureau opgericht. 
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AFM gispt accountant 
om waarderingszaak
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Voormalig accountant 
van Accon AVM zou 
volgens tuchtrechter 
te veel naar één partij 
hebben geluisterd 
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