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Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

1. Voorwoord bestuur

Voor Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. heeft 2015 in het teken
gestaan van het verder implementeren van systemen en het opleiden van
mensen om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Wij streven ernaar een
kwalitatief hoogwaardige en toonaangevende assurance, accountancy- en adviesorganisatie te zijn, die groeiambities van medewerkers en klanten helpt te
realiseren. Hierbij stellen wij het publieke belang centraal.
Er is veel tijd en energie gestoken in het verder implementeren van de maatregelen zoals die zijn verwoord in het rapport ‘In het Publiek Belang’. Wij
streven ernaar deze maatregelen zorgvuldig afgewogen te implementeren, hierbij zoveel mogelijk
rekening houdend met de urgentie die hier maatschappelijk en politiek aan wordt gegeven. Een
belangrijk aspect van de veranderingen is de cultuur
binnen de organisatie. Cultuur verander je niet op
een achternamiddag en het duurt meerdere jaren
voordat dit in de volle breedte is gerealiseerd. Het
implementeren van cultuurprogramma’s en het
daadwerkelijk in de praktijk hiernaar gedragen, zijn
eerste stappen die in 2015 zijn gezet.
Daarnaast heeft op individueel niveau, gezien de
positieve ervaringen met de voor externe accountants in 2014 verplicht gestelde dossiermentoring,
wederom dossiermentoring voor zowel de externe
accountants, als de managers plaatsgevonden. Ook
is actie ondernomen op de uitkomsten van het AFM
onderzoek bij de grote kantoren en zijn aanvullende maatregelen en procedures ingevoerd mede
gericht op de versterking van de IT in de controle.
Als voorbereiding op de nieuwe controle tool die
thans wordt ontwikkeld en naar verwachting in 2017
wordt ingevoerd, hebben alle assurance medewerkers een eerste set van e-learnings gekregen gericht
op de praktische toepassing van de ISA’s. Tot slot is
de concentratie van externe accountants verder vorm
gegeven.

Verwachtingen 2016

In 2016 wordt verder gewerkt aan de implementatie
van de maatregelen, zoals die zijn opgenomen in het
rapport ‘In het Publiek Belang’. Naar ons oordeel is
het hierbij van belang dat de accountant transparant
is in zijn werkzaamheden die hij uitvoert en de conclusies die hij trekt. Wij zijn er voorstander van dat
deze transparantie verder wordt vormgegeven door
middel van de controleverklaring en het accountantsverslag.
Voor 2016 wordt verder ingezet op concentratie van
externe accountants, maar ook van controleteams.
Daarnaast worden nieuwe sets van e-learning
trainingen aangeboden die gericht zijn op het verder
vergroten van de kennis van de ISA-richtlijnen. Het
beleid blijft gericht op het verder verbeteren van de
kwaliteit van de werkzaamheden in ons bestaande
marktsegment van middelgrote organisaties. Hiertoe wordt in 2016 geïnvesteerd in kwaliteit door
uitbreiding van de compliance functie en het Bureau
Vaktechniek. Automatisering blijft een belangrijk
aandachtspunt om onze werkzaamheden en communicatie met klanten op een efficiënte manier te
laten verlopen. Omdat kwaliteit ook in belangrijke
mate te maken heeft met cultuur, wordt hier in
2016 verder aandacht aan geschonken door op alle
niveaus sessies te organiseren die gericht zijn op cultuur en leiderschap. Het uitdragen van onze cultuur
vanuit de partners draagt bij aan het gedrag van de
medewerkers. Dit wordt verder versterkt met gezamenlijke sessies voor alle assurance medewerkers.
Voor het segment middelgrote organisaties willen
we actief bijdragen aan de impact die nieuwe wet- en
regelgeving heeft en de behoeften die er binnen dit
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marktsegment bestaan. Omdat wij diversiteit in het
OOB-segment belangrijk vinden blijven we ons inspannen om een positie te verwerven in het segment
van de OOB-ondernemingen. In 2015 zijn de eerste
OOB-ondernemingen als relatie bediend. Wij zien
dat de regelgeving met betrekking tot striktere scheiding van controle en overige dienstverlening zijn
vruchten afwerpt. Aan micro-entiteiten willen wij
kwalitatief goede dienstverlening bieden, die past bij
hun specifieke kenmerken en behoeften. Wij menen
deze dienstverlening effectiever vanuit een afgezonderde entiteit, Incompanion B.V., te kunnen leveren.
In het kader van onze strategie 2020 loopt een programma ‘Growing Together 2020’. Hierin staan de
thema’s ‘clients, people, markets and communities
en organisation’ centraal. In het kader van de uitwerking van de strategieën wordt nadere invulling gegeven over de marktsegmenten, naast het
OOB-segment, waarin Grant Thornton wil groeien
en zich verder wil specialiseren.
Risicoanalyse:
Wij realiseren ons dat de risico’s van een accountantsorganisatie o.a. samenhangen met een partnerstructuur. Een partnergroep van voldoende
omvang, maar ook voldoende doorstroom/aanwas
van partners is een voorwaarde voor de continuïteit.
Wij hebben speciale trainingsprogramma’s voor high
potentials die wij intern opleiden voor het partnerschap.
Ook het samenwerkingsverband tussen de disciplines kan conflicterende situaties met zich mee
brengen. Wij zijn van mening dat de tendens van
het scheiden van controle en overige dienstverlening
het samenwerkingsverband meer kansen biedt dan
risico’s, vooral gezien de markt voor overige dienstverlening bij controle klanten van Big4 kantoren.
De medewerking van de andere servicelines aan de
relatief snelle invoering van de raad van commissarissen bevestigt het accepteren van de effecten voor
de servicelines die samenhangen met het samenwerkingsverband en het publieke belang dat door de
accountantsorganisatie wordt gediend.
Een tweede risico dat wordt onderkend is de kwaliteit en het handelen van individuen in de organisatie.
Wij hebben een stelsel van kwaliteitsmaatregelen om
de kwaliteit te borgen en het individueel handelen
zoveel mogelijk te monitoren.
Vermelding van realisatie van de geplande
acties van 2015

2015 was het jaar van de implementatie van de
maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang’.
Vooral de invoering van een raad van commissarissen, de ISA-trainingen en de concentratie van
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externe accountants waren geformuleerde doelstellingen voor 2015. Deze zijn allemaal gerealiseerd.
Vanaf 1 oktober 2015 is de compliancefunctie beperkt uitgebreid en vanaf 1 april 2016 wordt deze
nog iets verder uitgebreid.
Voor 2015 was een verdere samenwerking met
ConQuaestor gepland. De beoogde samenwerking
heeft geen doorgang gevonden, doordat geen overeenstemming over de condities is bereikt. Dit heeft
geen invloed op de ambities die Grant Thornton
heeft voor de verdere ontwikkeling tot toonaangevende assurance- en adviesorganisatie. Uiteraard
wordt bij de ontwikkeling naar assurance- en
adviesorganisatie rekening gehouden met het publieke belang en de borging van de onafhankelijkheid bij het verrichten van assurance-opdrachten.
Commissie Publiek Belang/RvC

Dit is het derde jaar dat de Commissie Publiek
Belang heeft gefunctioneerd binnen onze organisatie. Wij ervaren de inbreng en ideeën van deze
commissie als een positieve bijdrage aan het
realiseren van onze doelen. Per 1 oktober 2015 is een
raad van commissarissen ingevoerd. De Commissie
Publiek Belang is een kerncommissie geworden van
de raad van commissarissen. Wij willen de voormalige leden van de ledenraad en de commissarissen
bedanken voor de wijze waarop zij ons positief,
maar ook kritisch input hebben gegeven het
afgelopen jaar.
Kwaliteit wordt uiteindelijk bepaald door de mensen
die dit moeten realiseren. Wij zijn ervan doordrongen dat onze medewerkers hier een belangrijke rol
in vervullen. Wij stellen het op prijs dat zij deze weg
met ons in willen gaan en de ambitie delen om onze
kwaliteit elke dag weer te willen verbeteren.
Alphen aan den Rijn, 31 maart 2016
Raad van bestuur
F.A.M. Ponsioen RA (voorzitter)
M.J.J. Welsink RA
Drs. S.M. Havinga (vanaf 1-1-2016)
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2. Verslag RvC en Commissie
Publiek Belang
Grant Thornton heeft per 1 juli 2013 een Commissie Publiek Belang ingesteld,
zoals bedoeld in de Code Accountantsorganisaties. Op basis van het rapport
‘In het Publiek Belang’ is per 1 oktober 2015 een raad van commissarissen
(RvC) aangesteld. De Commissie Publiek Belang is sindsdien een kerncommissie van de RvC.
2.1 Algemeen

De Commissie Publiek Belang heeft samen met de
RvC als taak toe te zien op de waarborging van het
publieke belang. Tot de installatie van de RvC
bestond de Commissie Publiek Belang uit drie leden,
twee externe leden en een intern lid. Vanaf de
installatie van de RvC bestaat de Commissie Publiek
Belang uit de twee commissarissen. Gezien de verwevenheid van de Commissie Publiek Belang en de
RvC, de gezamenlijke doelstelling en het feit dat de
RvC per 1 oktober 2015 is geïnstalleerd, wordt op dit
moment één verslag opgesteld voor zowel de
Commissie Publiek Belang als de RvC.
Om invulling te geven aan de Commissie Publiek
Belang is bepaald dat de voorzitter van de
Commissie Publiek Belang niet ook de voorzitter
van de RvC is. De RvC zal gaan bestaan uit 3 leden,
zodat op dit moment wordt gezocht naar een 3e
commissaris. Na benoeming van de 3e commissaris
wordt op basis van expertise en ervaring bepaald wie
van de commissarissen deelneemt aan de Commissie
Publiek Belang. Daarbij wordt tevens invulling
gegeven aan de andere kerncommissies die zijn
benoemd, de Audit & Risk Committee en de
Remuneratie- en benoemingscommissie.
2.2 Taken en bevoegdheden Commissie Publiek
Belang

De taken en bevoegdheden van de Commissie
Publiek Belang (commissie) zijn vanaf 1 oktober
2015 vastgelegd in het ‘Reglement van de Commissie Publiek Belang van de raad van commissarissen’. De commissie ziet specifiek toe op de
waarborging van het publieke belang. Om deze
toezichthoudende rol goed te kunnen vervullen, is de
commissie betrokken bij:
•		 naleving van de Code Accountantsorganisaties;
• 		 beoordeling van de bestuurlijke besluitvorming;
• 		toezicht houden op kwaliteitsbeheersing, interne

en externe kwaliteitstoetsing en risicomanagement;
• 		procedure voor het afhandelen van meldingen;
• 		beoordeling (potentiële) reputatierisico’s die het
vertrouwen in Grant Thornton kunnen schaden;
•		 dialoog met stakeholders.
2.3 Werkzaamheden Commissie Publiek Belang

De commissie heeft in 2015 vier maal zelfstandig
vergaderd. Daarnaast heeft de commissie vergaderd
met de ledenraad van Grant Thornton, het bestuur,
de Directeur Assurance en de Compliance Officer.
Verder is de commissie, of één van de leden regelmatig aanwezig geweest bij partnervergaderingen.
Om invulling te geven aan haar rol zijn vaste agendapunten per gremium opgesteld, zodat wordt geborgd
dat de aspecten die behoren tot de taak van de
commissie ruimschoots aan de orde komen en
worden voorzien van vergaderstukken. In 2015 was
de commissie terdege voorbereid op het uitvoeren
van haar taken.
In 2015 heeft de Commissie Publiek Belang onder
meer gesproken over de volgende onderwerpen:
•		 strategie en beleid van de organisatie;
•		 organisatie van de assurance dienstverlening;
•		 systeem van kwaliteitsbeheersing;
•		uitkomsten kwaliteitstoetsingen, zowel intern als
extern;
•		belonings- en beoordelingsbeleid van de externe
accountants en het bestuur;
•		voortgang implementatie maatregelen uit het
rapport ‘In het Publiek Belang’ en het dashboard
inzake ‘In het Publiek Belang’ van de AFM.
2.4 Toekomst volgens de Commissie Publiek Belang

In 2016 blijft de Commissie Publiek Belang de voortgang van de implementatie van de maatregelen die
voortvloeien uit het rapport ‘In het Publiek Belang’
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monitoren. Enkele maatregelen vergen een gedegen
voorbereiding voordat tot definitieve implementatie
kan worden overgegaan, zoals de invoering van een
‘claw-back’ regeling.
2.5 Taken en bevoegdheden raad van commissarissen

De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen (RvC) zijn in overeenstemming met
het rapport ‘In het Publiek Belang’ opgesteld en
vastgelegd in ‘Grant Thornton reglement voor de
commissarissen van Coöperatie VIII U.A.’. Door
de installatie van de RvC is de ledenraad, die een
toezichthoudende rol had vergelijkbaar met de RvC,
opgeheven. De statuten van de Coöperatie VIII U.A.
zijn dienovereenkomstig aangepast. Hieronder volgt
een samenvatting van de taken van de RvC (die uiteraard een overlap hebben met de Commissie Publiek
Belang):
•		Het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, het
bestuur omtrent:
		 - de strategie en de risico’s verbonden aan de
ondernemingsactiviteiten;
		 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
		 - de naleving van wet- en regelgeving;
		 - relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen, waaronder met name het borgen van
het publieke belang van de accountantscontrole;
		 - organisatie brede aspecten die van invloed zijn
op de kwaliteit van de accountantscontrole, de
onafhankelijkheid, integriteit en het in aanmerking nemen van de belangen van externe stakeholders bij die controle.
•		Het opstellen van een profielschets voor de
samenstelling van het bestuur, het selecteren van
kandidaten voor benoeming tot leden van het
bestuur en het doen van een bindende voordracht
tot benoeming aan de Ledenvergadering.
•		Het formuleren van de uitgangspunten voor de
tijdsbesteding van de leden van het bestuur aan
bestuurstaken en andere, niet bestuurlijke
verantwoordelijkheden en het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van
het bestuur, evenals het functioneren van de
individuele leden.
•		Het in behandeling nemen van, en beslissen over,
gemelde (potentiële) tegenstrijdige belangen
tussen de organisatie enerzijds en leden van het
bestuur en de RvC anderzijds.
•		Het in behandeling nemen van, en beslissen over,
gemelde vermeende onregelmatigheden die het
functioneren van leden van het bestuur betreffen.
De volgende onderwerpen dienen expliciet (mede) te
worden goedgekeurd door de RvC. Voorheen
werden de onderwerpen met een * (deels) goedgekeurd door de ledenraad:
•		 het door het bestuur opgestelde beleidsplan*;
•		de jaarrekening evenals de jaarlijkse begroting
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van de organisatie*;
•		de voorstellen aan de ledenvergadering ten aanzien van de benoeming en het ontslag van
externe accountants;
•		het vaststellen van de bezoldiging en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het
bestuur (*m.b.t. de bezoldiging);
•		de benoeming van de Compliance Officer en
goedkeuring van de beloning van de Compliance
Officer.
2.6 Invulling taken RvC vanaf 1 oktober 2015

Maatregel 2.2 uit het rapport ‘In het Publiek Belang’
schrijft een introductieprogramma voor de commissarissen voor. Aangezien de commissarissen reeds
de externe leden van de ledenraad waren en zitting
hadden in de Commissie Publiek Belang, hebben de
commissarissen al kennis van alle onderwerpen die
zijn genoemd. Een introductieprogramma is daarom
niet gevolgd. De commissarissen hebben aangegeven
op dit moment geen behoefte te hebben aan
specifieke trainingen of opleidingen om hun rol als
commissaris bij Grant Thornton te vervullen.
De RvC vergadert normaal minimaal vier keer per
jaar. Om invulling te geven aan haar rol is sprake
van vaste agendapunten per gremium, zodat wordt
geborgd dat de aspecten die behoren tot de taak van
de RvC ruimschoots aan de orde komen en worden
voorzien van vergaderstukken. In 2015 hebben sinds
1 oktober 2015 drie vergaderingen plaatsgevonden.
Deze hoge vergadergraad heeft te maken met de
besluiten van de organisatie, zoals benoeming van
partners, waarbij de RvC moet zijn betrokken of
goedkeuring moet geven.
Daarnaast zijn tijdens de vergaderingen zijn o.a.
de eerste, ruwe uitkomsten van de cultuurmeting
besproken. Dit is een belangrijk onderwerp waar
het bestuur in 2016 een nadere uitwerking aan geeft,
waarna de RvC het actieplan dient goed te keuren.
De RvC heeft de uitgangspunten voor de
bestuurdersbeloning 2016 goedgekeurd alsmede de
voordracht van een nieuwe (non assurance) partner
beoordeeld. In het kader van de partnerbenoeming
heeft de RvC het bestuur verzocht de schriftelijke
documentatie inzake de voordracht van een partner
in het vervolg robuuster vorm te geven. Verder heeft
de RvC de bindende voordracht van het bestuur
vanaf 1-1-2016 voorgelegd aan de ledenvergadering.
Bij de voordracht is rekening gehouden met een
diverse samenstelling van het bestuur, de
benodigde kwalificaties van de diverse bestuursleden, de beschikbare tijd en de mogelijkheden voor
de toevoeging van externe bestuurders. Voorgenoemde elementen zijn verwerkt in een profielschets
voor bestuurders, die is vastgesteld door de RvC.
Met het bestuur zijn (lange termijn) kwaliteitsdoelstellingen afgesproken (KPI’s) zoals de volledige
implementatie van het rapport ‘In het Publiek
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Belang’ in het eerste halfjaar 2016 en een score 7 met
betrekking tot medewerkerstevredenheid, daar wij
van mening zijn dat tevreden medewerkers betere
kwaliteit leveren.
In het kader van maatregel 2.8 tijdbesteding bestuur,
uit rapport ‘In het Publiek Belang’ is de controleportefeuille van de bestuurder die tevens optreedt
als externe accountant na bestudering en bespreking
met de Compliance Officer goedgekeurd. Hierbij is
vooral beoordeeld of op basis van de begrote tijdsbesteding voor de uitvoering van de controleopdrachten voldoende tijd beschikbaar is voor
besturen. De RvC is van mening dat voor beide
functies, zowel die van bestuurder als die van
externe accountant voldoende tijd beschikbaar dient
te zijn om de gewenste kwaliteit te leveren. Op basis
van de urenbegroting is dit realiseerbaar, waarna de
RvC de portefeuille heeft goedgekeurd. De RvC
heeft afgesproken de tijdsbesteding te monitoren.
Begin 2015 heeft de sollicitatieprocedure voor de
functie van Compliance Officer plaatsgevonden.
De (toenmalige) Commissie Publiek Belang was
betrokken bij de sollicitatieprocedure en heeft een
positief advies gegeven onder voorbehoud dat uit
het assessment een positief advies werd afgeven. De
Commissie Publiek Belang heeft in het sollicitatiegesprek gelet op relevante kennis en ervaring, maar
vooral op robuustheid van de persoon gezien de
specifieke rol die een Compliance Officer vervult. De
RvC heeft eind 2015 het beoordelingsgesprek van de
Compliance Officer gevoerd en hiermee de beoordeling goedgekeurd. Daarnaast is het salarisvoorstel
goedgekeurd. Input voor de beoordeling komt, naast
de eigen waarneming van de Commissie Publiek Belang/RvC, van de Directeur Assurance en het
bestuur. In 2016 wordt daarnaast gebruik gemaakt
van 360º feedback.
Zoals gemeld heeft de Commissie Publiek
Belang - gezien de relevantie - de voortgang van de
implementatie van de maatregelen uit het rapport
‘In het Publiek Belang’ gemonitord. Dit is een taak
die wordt voortgezet in opdracht van de RvC. De
RvC ziet dat Grant Thornton de maatregelen uit
het rapport serieus evalueert alvorens zij besluit hoe
de maatregelen te implementeren. Overigens is dit
proces al eerder in gang gezet naar aanleiding van
rapportages van de AFM over de Big4 kantoren die
vanaf 2012 openbaar zijn gemaakt. De RvC blijft
de voortgang, alsmede de keuzes voor de wijze van
implementatie van de maatregelen monitoren via de
commissie.
Zowel de Commissie Publiek Belang als de RvC
hebben met de Compliance Officer gesproken over
het regulier onderzoek van de AFM . De uitkomsten
van het onderzoek zijn door de AFM in concept
met Grant Thornton gedeeld. De RvC heeft besproken in hoeverre de bevindingen van de AFM door

het bestuur/de Directeur Assurance en de (deputy)
Compliance Officer zijn geëvalueerd en tot welke
acties dit heeft geleid. Het AFM onderzoek is meer
gedetailleerd uitgewerkt in hoofdstuk 4. Overigens
wordt alle communicatie tussen Grant Thornton en
de AFM en vice versa gedeeld met de Commissie
Publiek Belang/RvC. Te denken valt aan de stukken
over het dashboard ter opvolging van de maatregelen ‘In het Publiek Belang’, maar ook verrichte
incidentmeldingen. Zie een volledig overzicht van de
besluiten/goedkeuringen en voordrachten 2015 van
RvC in bijlage 4.
2.7 Onafhankelijkheid RvC

De leden van de RvC verklaren beiden dat zij voldoen aan de onafhankelijkheidseisen, zoals bepaald in
de best practice bepaling III.2.1 van de Nederlandse
Corporate Governance Code en hebben hiervoor de
bij de profielschets behorende bijlage ‘persoonlijke
onafhankelijkheidsverklaring, onafhankelijkheidsverklaring voor een lid van de RvC’ getekend.
2.8 Naleving Corporate Governance Code

De bepalingen uit de Code zijn verwerkt in het
reglement van de RvC. Aangezien de beschikbaarheid van de commissarissen van groot belang is, is
naast de best practice dat maximaal 5 commissariaten
bij beursvennootschappen mogen worden vervuld,
een jaarlijkse tijdsbesteding overeengekomen van
circa 200-300 voor de voorzitter en 175-225 uur voor
de commissarissen. De RvC verklaart te hebben
gehandeld in overeenstemming met de Code voor
zover deze bepalingen van toepassing zijn geweest op
de periode 1 oktober 2015 tot 1 januari 2016.
2.9 Ten slotte

De ontwikkelingen om ons heen vragen continue
aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening,
onze governance en het vertrouwen van belanghebbenden in onze organisatie. De RvC is positief over
de voortgang op deze punten en heeft geen belangrijke tekortkomingen vastgesteld. Op alle niveaus in
de organisatie zien wij het bewustzijn van het belang
van de kwaliteit van de dienstverlening. We besteden
hier veel aandacht aan, zoals ook verwoord in dit
transparantieverslag. Hierbij is de organisatie zich er
terdege van bewust dat kwaliteit een voortgaand
Alphen aan den Rijn, 31 maart 2016
Raad van commissarissen:
Drs. P.R. Baart, voorzitter
Mevrouw Dr. M.E.M. Doorewaard, lid
Commissie Publiek Belang:
Mevrouw Dr. M.E.M. Doorewaard
voorzitter vanaf 1-10-2015
Drs. P.R. Baart, lid (tot 1-10-2015: voorzitter)
W.A. van Es RA, intern lid tot 1-10-2015
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3. Juridische en organisatorische
structuur

3.1 Nationale organisatie

Grant Thornton is een organisatie die diensten
verstrekt aan ondernemingen op het gebied van
assurance, accountancy, belastingen en advies vraagstukken. Grant Thornton is de handelsnaam waaronder onze organisatie naar buiten treedt. Tot deze
organisatie behoren per heden:

GT Holding B.V.:
• Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.;
• Grant Thornton Project Solutions B.V.;
• Grant Thornton Expatriate Services B.V.;
•	Grant Thornton Specialist Advisory
Services B.V.;
• G
 rant Thornton Forensic & Investigation
Services B.V.;
• Incompanion B.V.
(voorheen: Fact Financiële Dienstverlening);
• GT Pensioen Services B.V.;
• Grant Thornton Oost Nederland B.V.

GT HOLDING B.V.

Grant Thornton
Specialist Advisory
Services B.V.

Grant Thornton
Expatriate Services
B.V.

Grant Thornton
Project Solutions
B.V.

6

Grant Thornton
Forensic & Investigation
Services B.V.

Grant Thornton
Accountants en
Adviseurs B.V.

Incompanion B.V.

Grant Thornton
Oost Nederland B.V.

GT Pensioen
Services B.V.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

In 2015 waren geen wijzigingen in de juridische
structuur van Grant Thornton. De handelsnaam
van Fact Financiële Dienstverlening B.V. is gewijzigd in Incompanion B.V. In 2015 is het kantoor
in Enschede verkocht. Dit betekent voor 2016 dat
Grant Thornton bestaat uit 8 kantoren gelegen in
de Randstad. In 2016 is Grant Thornton Executives
B.V. opgericht. Dit is een zelfstandige organisatie die
gebruik maakt van de merknaam Grant Thornton.
Er is geen sprake van een aandeelhoudersrelatie.
Grant Thornton heeft enkel een bijzonder aandeel
in de vennootschap, dat de rechten voor het gebruik
van de merknaam Grant Thornton regelt. Door het
gebruik van de merknaam Grant Thornton sprake
van een netwerkorganisatie zoals genoemd artikel
1 lid 1 onderdeel j Wta. De vennootschap wordt als
zodanig behandeld (zie hoofdstuk 9).
De aandelen in GT Holding B.V. worden gehouden
door de coöperatie VIII U.A. De praktijkvennootschappen van de partners zijn de aangesloten leden
van de coöperatieve vereniging. In een aansluitingsovereenkomst hebben de praktijkvennootschappen
geregeld dat de arbeid en vlijt van de beroepsbeoefenaren ter beschikking wordt gesteld aan één
van de dochtermaatschappijen van GT Holding B.V.
Daarnaast hebben zij volmacht verkregen om in de
algemene vergadering van aandeelhouders van
GT Holding B.V. het stemrecht uit te oefenen.
De beleidsbepalers van GT Holding B.V. en haar
werkmaatschappijen waaronder Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V. waren in 2015:
F.A.M. Ponsioen RA		
M.J.J. Welsink RA		

voorzitter
bestuurder

Het bestuur van GT Holding B.V. is belast met het
besturen van de vennootschap en het uitvoeren en/
of vaststellen van het dagelijks beleid. De leden van
het bestuur zijn aangemerkt als de beleidsbepalers
in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het bestuur draagt dan ook de
eindverantwoordelijkheid voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de naleving hiervan binnen onze
organisatie.
Het bestuur heeft voor de dagelijkse aansturing van
de wettelijke controleopdrachten een Directeur
Assurance benoemd. Deze functie wordt sinds
1 januari 2013 vervuld door de heer M. Baks RA.
Zijn taken zijn onder meer het bevorderen van, de
controle op en de rapportering van alle zaken die
voortvloeien uit zowel nationale als internationale
wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en
toezicht. Tevens is een waarnemend Directeur
Assurance aangewezen, namelijk de heer drs. B.M.
Tinge RA.
Het toezicht op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing is door het bestuur gedelegeerd aan
de Compliance Officer de heer drs. M. van Sluis RA
tot 1 mei 2015 en mevrouw drs. T.K.T. Tijsma RA
vanaf 1 mei 2015. Periodiek brengt de Compliance
Officer verslag uit van haar bevindingen aan het
bestuur. De waarnemend Compliance Officer, de
heer drs. J.A. Heuvelman RA is beschikbaar om de
Compliance Officer te ondersteunen in haar werkzaamheden en haar functie waar te nemen als de
Compliance Officer afwezig is of niet onafhankelijk
is in de casus.

De leden van het bestuur worden in beginsel
benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders van GT Holding B.V. voor een
periode van 3 jaar.
Per 1 januari 2016 was de heer Welsink aftredend.
Hij is herbenoemd voor 3 jaar. Daarnaast is de heer
Ponsioen herbenoemd als voorzitter voor 3 jaar en
treedt af per 1 januari 2019. Ter adequate invulling
van de bestuurstaken en om te komen tot een evenwichtige samenstelling op basis van professionele
achtergrond is het bestuur uitgebreid met een
bestuurslid, de heer Havinga. De heer Havinga is
belastingadviseur en is eveneens aftredend per
1 januari 2019.

7

Transparantieverslag 2015

GT Holding B.V. heeft een dienstverleningsovereenkomst met Grant Thornton Accountants en
Adviseurs B.V. waarin GT Holding B.V. de bij haar
aangesloten aandeelhouders aan Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V. ter beschikking

RvC

heeft gesteld overeenkomstig de met de leden/aandeelhouders van GT Holding B.V. afgesloten terbeschikkingstellingsovereenkomst. De organisatiestructuur van de accountantsorganisatie is op hoofdlijnen als volgt:

Ledenvergadering

Compliance
Officer

Bestuur

General
Practice

Centrale
Diensten

Centrale
Back Office

Assurance

Specialist Tax

Vestiging Z
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Partnervergadering

Specialist
Advisory

Branchegroepen

Vestiging X

Vestiging Y

Ondernemingsraad

Dienstverlening

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

Per 1 oktober 2015 is de RvC geïnstalleerd waardoor
de organisatiestructuur qua toezicht is gewijzigd, de
overige gremia zijn ongewijzigd gebleven. Het
bestuur legt verantwoording af over het gevoerde
beleid aan de ledenvergadering en de RvC. Daarnaast kent de organisatie de partnervergaderingen.
Dit betreft vergaderingen van het bestuur met de
leden en de partners in loondienst. Hier worden
strategische zaken en beleidstechnische zaken voorbereid en besproken. Er vindt in deze partnervergadering geen besluitvorming plaats in het kader van
het Wta-/Bta-domein.
3.1.1 Onze organisatie

Grant Thornton in Nederland had begin 2015
acht vestigingen in de plaatsen Alphen aan de Rijn
Amsterdam, Boskoop, Enschede, Gouda, Leiden,
Rijswijk, Rotterdam en Woerden. In Den Haag is
een frontoffice gecreëerd. Uit strategische overwegingen zijn de activiteiten van kantoor Enschede
in 2015 verkocht. In 2016 zal Boskoop worden samengevoegd met Gouda, waarna een frontoffice in
Boskoop wordt gecreëerd. De Centrale Diensten en
de Centrale Backoffice zijn gehuisvest in Alphen aan
den Rijn.
De organisatie heeft op 1 januari 2016 41 partners
waarvan 22 partners een eigendomsrecht hebben op
de organisatie.
3.1.2 Wijze van besluitvorming (quorum)

De ledenvergadering neemt haar besluiten in het
algemeen bij meerderheid van stemmen. In specifieke omstandigheden is een meerderheid van drie
vierde noodzakelijk, zoals indien de bepalingen in
de aansluitovereenkomst worden gewijzigd. Enkele besluiten moeten tevens door de RvC worden
goedgekeurd. Daarnaast is sprake van de vergadering van de beroepsgroep accountants. Deze wordt
gevormd door de leden die voldoen aan de gestelde
regels in artikel 25 Wta, zijnde de regels rond vakbekwaamheid, objectiviteit en integriteit voor externe
accountants. De vergadering van de beroepsgroep
accountants moet de besluiten van het bestuur aangaande alle aangelegenheden die betrekking hebben
op de beroepsgroep accountants goedkeuren. In
2016 worden de statuten aangepast waarbij wordt
vermeld dat op verzoek van de RvC, een partner,
een bestuurslid of de Compliance Officer drie leden
van de vergadering van de beroepsgroep accountants
wordt gevraagd een bindend advies te geven aan het
bestuur aangaande casussen waarbij inhoudelijke
oordeelsvorming omtrent de aanvaarding/uitvoering
van complexe (wettelijke) controles noodzakelijk is.

leiding staat van de servicelineleader, aangevuld met
een aantal MT-leden per serviceline. De leden van
het MT van een serviceline zijn door het bestuur
benoemd.
In het afgelopen jaar heeft de heer M.J.J. Welsink
RA de rol van servicelineleader assurance vervuld.
Door de verdergaande concentratie van de assurance
praktijk is de serviceline assurance verdeeld in een
drietal units: Noord, Midden en Zuid die worden
aangestuurd door een unitleader. De unitleaders
vormen samen met de servicelineleader assurance het
MT van deze serviceline.
De heer mr. J. Mook heeft de rol van servicelineleader specialist tax vervuld. Voor de general practice
was dit de heer E. van Waveren RA. De heer F.A.M.
Ponsioen RA heeft deze rol vervuld voor de serviceline specialist advisory. Vanaf 1 januari 2016 wordt
deze rol vervuld door de heer M. Hoekstra.
3.1.4 Publicatie gecontroleerde jaarrekening,
jaarverslag en verslag toezichthoudend orgaan.

De jaarrekening van de vennootschap wordt
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De
laatst beschikbare jaarrekening (over 2014) is in juli
2015 gedeponeerd. Het jaarverslag ligt ten kantore
van de vennootschap.

Het verslag van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in dit verslag.

3.1.3 Organisatie Grant Thornton in Nederland

Grant Thornton heeft vier servicelines: assurance,
general practice, specialist tax en specialist advisory.
De servicelines worden aangestuurd door het managementteam (MT) van die serviceline, welke onder
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3.2 Internationale organisatie

Grant Thornton is lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL).
GTIL is één van ‘s werelds grote en toonaangevende
netwerken van zelfstandig opererende accountantsen adviesorganisaties. Leden bieden diensten op het
gebied van accountancy-, assurance, belasting- en
(financiële) adviesvraagstukken aan. Deze diensten
worden geleverd door de leden van GTIL. GTIL is
een koepelorganisatie die georganiseerd is als zelfstandige juridische eenheid. Zij wordt als rechtspersoon gewaarborgd door vennootschappen in
Engeland en Wales. GTIL levert geen diensten
namens zichzelf of op enige andere wijze. GTIL en
haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap.
Ieder lid van GTIL is een juridisch en economisch
zelfstandige onderneming. Een lid is niet aansprakelijk voor de diensten en activiteiten van andere leden.
Elk lid bestuurt zichzelf en voert de administratieve
handelingen lokaal uit; er is geen gemeenschappelijk
eigendom van de leden. Veel leden hanteren exclusief de naam Grant Thornton. De leden betalen een
bijdrage in de kosten van GTIL op basis van een
vast percentage van hun omzet. Verder zijn er geen
financiële afspraken tussen GTIL en haar leden.
De aangesloten leden moeten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die door GTIL zijn opgesteld.
Periodiek wordt door een reviewteam vanuit GTIL
getoetst of de kwaliteitsstandaarden zijn ingevoerd
en worden nageleefd. Grant Thornton Accountants
en Adviseurs B.V. voldoet aan de gestelde kwaliteitsstandaarden van GTIL.
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3.2.1 Omvang van netwerk in termen van omzet,
aantal kantoren, landen en werknemers

GTIL is één van de top spelers in ‘Major Markets’
en staat op plaats 7 van de grootste accountantskantoren wereldwijd (2014: 6). GTIL had in 2015
een omzet van 4.6 miljard US$ (2014: 4,7 miljard
US$). Het aantal medewerkers circa 40.000 in ruim
130 landen. In 2015 kreeg GTIL de award ‘Best
programme for leadership development’ en is genoemd in de top 50 van ‘World’s most attractive
employers’.

Voor het transparantieverslag van de internationale
organisatie verwijzen wij naar onze website of de
website van de internationale organisatie.
3.2.2 De naam van het centrale orgaan van het
netwerk en daaraan verbonden boards en de
onderlinge relaties

De internationale organisatie wordt aangestuurd
door het Global Leadership Team en een Board of
Governors. Deze laatste bestaat uit 12 vertegenwoordigers van de aangesloten leden en 3 externe
leden. De 6 grootste landen zijn permanent vertegenwoordigd. De overige 6 zetels worden ingevuld
door de overige landen, die roulerend telkens voor
een periode van 3 jaar worden benoemd. Ook de internationale organisatie is ingericht naar servicelines.
Deze servicelines worden aangestuurd door servicelineleaders. Alle servicelineleaders vormen samen
met de CEO het Global Leadership Team. De
CEO en de leden van het Global Leadership Team
worden door de Board of Governors benoemd. De
Board of Governors vergadert 4 keer per jaar. Het
Global Leadership Team vergadert maandelijks.
GTIL heeft als doel de lokale leden te ondersteunen
in hun ontwikkeling om daarmee een internationaal
hechte groep van leden te creëren. Dit doet de organisatie door het ontwikkelen van richtlijnen en best
practices en deze uit te dragen binnen het netwerk.
Op het gebied van controle bestaat er internationaal
de verplichting om de controle tool Voyager te
gebruiken voor alle controle opdrachten.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

4. Kwaliteitsbeheersing

Grant Thornton streeft ernaar om een kwaliteitsgerichte bedrijfscultuur te
creëren van waaruit onze diensten worden aangeboden. Kwaliteit vormt dan ook
een belangrijke factor in onze dienstverlening. Dit geldt niet alleen voor de eisen
die aan onze medewerkers worden gesteld, maar ook bij de uitvoering van onze
werkzaamheden. Een verdere verbetering/professionalisering van het stelsel
van kwaliteitsbeheersing vormt een continu aandachtspunt van het bestuur en
de totale organisatie.
4.1 Visie op kwaliteit en risicomanagement

De eindverantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeleid en risicobeheersing in onze dienstverlening
ligt bij het bestuur. Grant Thornton bevordert een
kwaliteitsgerichte bedrijfscultuur door hier op verschillende manieren aandacht aan te besteden in haar
communicatie naar de organisatie en als onderdeel
van het personeelsbeleid. Kwaliteits- en risicobeheersing vormt in onze dienstverlening een integraal
onderdeel van de manier waarop de organisatie
wordt aangestuurd en levert een essentiële bijdrage
aan de realisatie van onze strategiedoelstellingen.
De basis hiervoor is het aantrekken van talentvolle
medewerkers en deze binden aan onze organisatie.
Medewerkers moeten met de juiste vaktechnische
bagage worden uitgerust om zich hiermee te onderscheiden in de dienstverlening aan onze klanten.
Op deze wijze wordt toegevoegde waarde aan onze
klanten geleverd, waardoor klanten meer geneigd
zijn om een duurzame relatie met Grant Thornton
op te bouwen.
Om als een kwalitatief hoogwaardige en servicegerichte excellente speler in onze markt te kunnen
optreden zijn onze kernwaarden, verenigd onder
de noemer CLEARR, van essentieel belang. Deze
kernwaarden geven richting aan ons gedrag (onze
ethische waarden) en liggen ten grondslag aan alles
wat wij doen. Met ingang van 2013 heeft de organisatie de kernwaarden CLEARR overgenomen
vanuit GTIL.

Collaboration (samenwerking)

Verenigd rondom een gemeenschappelijk wereldwijd doel: het leveren van dezelfde kwalitatieve ervaring voor onze klanten en onze mensen, dit uit te
dragen en hierover uit te spreken.
Leadership (leiderschap)

Toegewijd aan het leveren van succes voor onze
klanten, onze mensen, ons vak en onze stakeholders
in het algemeen door op alle niveaus leiderschap te
tonen.
Excellence (kwaliteit)

Ons onderscheiden door een innovatieve en oplossingsgerichte aanpak, gecreëerd en geleverd door
talentvolle professionals met een passie voor het
overtreffen van verwachtingen.
Agility (wendbaarheid)

Wendbaarheid om snel te reageren en te anticiperen
op complexe klantvragen, veranderingen in de markt
en ons vakgebied.
Respect (respect)

Relaties bouwen op basis van vertrouwen, mensen
behandelen als individuen en een omgeving bevorderen die de kwaliteit en bijdrage van elke persoon
waardeert.
Responsibility (verantwoordelijkheid)

De impact van ons werk op klanten, medewerkers
en de samenleving erkennen. Wij handelen met
integriteit, openheid en verantwoordingsplicht en
gedragen ons op een manier die in overeenstemming
is met onze waarden.
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De kernwaarden van CLEARR zijn vertaald in het
kwaliteits- en risicomanagementbeleid van
Grant Thornton en omvat de volgende pijlers:
• tone at the top;
• personeelsbeleid (onze mensen);
• commercieel beleid (onze klanten);
• communicatiebeleid (onze uitingen);
• vaktechnisch beleid (onze controleaanpak);
•	stelsel van kwaliteitsbeheersing (onze richtlijnen).
Voor de uitwerking van de pijler ‘stelsel van kwaliteitsbeheersing’ wordt verwezen naar de volgende
paragrafen.
4.1.1 Tone at the top

Het bestuur is zich bewust van haar voorbeeldfunctie. Op diverse gelegenheden, zoals partnervergaderingen, vaktechnische bijeenkomsten en andere
personeelsbijeenkomsten, draagt het bestuur haar
’kwaliteitsboodschap‘ uit. Te denken valt aan het
bijwonen van een Meet & GreeT sessie waar nieuwe
medewerkers Grant Thornton en haar cultuur, alsmede de CLEARR-waarden leren kennen.
Het bestuur onderkent het belang van goede kwaliteit. Hierom heeft zij in het verleden het Convenant
Code Accountantsorganisatie ondertekend en heeft
zij het rapport ’In het Publiek Belang’ omarmt. De
bestuurder met de portefeuille kwaliteit heeft zitting
in de werkgroep die de maatregelen uit het rapport
verder uitwerkt.
Het bestuur stimuleert actieve betrokkenheid van
de partners bij de planning/uitvoering van de opdrachten. Dit wordt door de gebruikte controletool
(Voyager) afgedwongen. De uitkomsten van de
kwaliteitsonderzoeken (OKB’s/reviews) en eventuele schendingen worden steeds zwaarder meegewogen in de periodieke evaluatiegesprekken met de
partners over de realisatie van de KPI’s. Deze
gesprekken worden gevoerd door de servicelineleader en de betrokken unitleader.
Periodiek worden vaktechnische ontwikkelingen en
uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken in de vorm
van nieuwsbrieven of vaktechnische bijeenkomsten
met de organisatie gedeeld. De Directeur Assurance
is verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven. Bij de
vaktechnische bijeenkomsten georganiseerd door
BVTA zijn ook de Directeur Assurance en
Compliance Officer actief betrokken. Er wordt een
actieve rol en aanwezigheid van de partners bij deze
sessies verwacht.
4.1.2 Personeelsbeleid

Om onze missie en ambitie te kunnen realiseren
worden hoge eisen gesteld aan onze medewerkers.
Dit gebeurt bij de aanname van nieuwe medewerkers, maar ook in de (half)jaarlijkse functioneringsen beoordelingssystematiek. Per functie zijn heldere
competentieprofielen opgesteld waarin wordt
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omschreven wat de competenties inhouden en concrete gedragsvoorbeelden staan vermeld. Bepaalde
kernwaarden van CLEARR zijn (afhankelijk van de
functie) vertaald in deze competenties en zijn hiermee onderdeel van de (half)jaarlijkse functioneringsen beoordelingssystematiek. In geval van bijzondere
prestaties op het gebied van kwaliteit kan dit tot een
extra beloning leiden.
Om excellente kwaliteit te kunnen leveren is een
kwalitatief hoog kennisniveau bij onze medewerkers van essentieel belang. Periodiek worden er
lokale en centrale vaktechnische bijeenkomsten en
trainingen georganiseerd. Hierin wordt stilgestaan
bij de aandachtsgebieden naar aanleiding van de
uitgevoerde reviews (intern/extern) en de OKB’s.
Tijdens de Summercourse worden de gekwalificeerde accountants bijgepraat over onder meer
actuele ontwikkelingen op het gebied van controle,
Wta/Bta en externe verslaggeving. In verschillende
interne cursussen wordt aandacht besteed aan het
kwaliteitshandboek (MaGT, zie verder 4.2), onafhankelijkheid, de CLEARR-waarden en cultuur.
Het interne opleidingsprogramma wordt jaarlijks
geactualiseerd op basis van de feedback van deelnemers en actuele ontwikkelingen.
Interne Gedragscode

De interne gedragscode is beschikbaar gesteld aan
alle medewerkers en is opgenomen op onze website.
De gedragscode is gebaseerd op de internationale
code en is gebaseerd op het eerder beschreven
CLEARR-concept. Omdat de code is ingebed in de
beoordelingssystematiek binnen onze organisatie,
komt de handhaving tweemaal per jaar aan de orde
in de functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Indien de code niet wordt nageleefd kunnen medewerkers dit aankaarten bij hun direct leidinggevende.
In geval het de leidinggevende betreft, kan gebruik
worden gemaakt van de klokkenluidersregeling. Uit
het cultuuronderzoek blijkt dat de klokkenluidersregeling alleen geschikt wordt geacht voor
zéér ernstige zaken. In 2016 zal verder gewerkt aan
een open cultuur en een veilige omgeving om zaken,
die onvoldoende ernstig voor de klokkenluidersregeling worden geacht, toch kenbaar/bespreekbaar te
maken.
Tot op heden is het niet noodzakelijk gebleken de
gedragscode aan te passen. De code voldoet aan de
gestelde doelen en creëert de juiste cultuur binnen de
organisatie.
4.1.3 Commercieel beleid

Het beleid van de organisatie is er nog altijd op
gericht een belangrijke positie te hebben in de
controle van middelgrote organisaties. Hierbij is de
omvang van de organisatie niet van primair belang,
maar is de focus gericht op dynamische organisaties.
Vanuit deze filosofie streeft de organisatie ernaar om
ook haar footprint in het segment van de OOB’s te
vergroten. Wij achten het van belang dat de diversi-
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teit van accountantsorganisaties in dit segment niet
verder verschraalt, wat we echter wel zien gebeuren
mede als gevolg van de steeds zwaardere toetredingseisen die aan dit segment worden gesteld.
In 2015 zijn de eerste vier OOB-ondernemingen als
relatie geworven. Daarnaast werd vastgesteld dat
een bestaande cliënt voldoet aan de definitie van een
OOB, wegens aan een gereglementeerde beursgenoteerde notes.
Nieuwe klanten en opdrachten worden op een eerlijke manier verworven waarbij kwaliteit en service
voorop staan. Hierbij wordt een ‘fair fee’ in rekening
gebracht in overeenstemming met de aard van de
opdracht. Afhankelijk van het risicoprofiel van de
cliënt kan het noodzakelijk zijn dat goedkeuring
noodzakelijk is van de Directeur Assurance, het
bestuur en GTIL. Alle nieuwe opdrachten rond
wettelijke controles worden door de Compliance
Officer beoordeeld om vast te stellen dat invulling is
gegeven aan de bepalingen uit artikel 12 Bta voordat
een opdracht definitief mag worden aanvaard.
Voor nieuwe klanten of nieuwe diensten bij
bestaande klanten met internationale activiteiten
moet een zogenaamde International Relationship
Check (IRC) worden uitgevoerd. Als op basis van
een uitgevoerde IRC een conflict mocht ontstaat,
kan dit aanleiding zijn om de betreffende dienst niet
te accepteren of de bestaande cliënt op te zeggen.
4.1.4 Communicatiebeleid

De dialoog met onze stakeholders wordt steeds
belangrijker. Onze klant staat hierbij vanzelfsprekend centraal. Omgekeerd vragen de ontwikkelingen in de samenleving om een steeds meer proactieve rol in discussies met de andere stakeholders,
zoals de politiek, de toezichthouders en de beroepsorganisatie. Grant Thornton reageert regelmatig
inhoudelijk op consultatiedocumenten en geeft toestemming om de reacties openbaar te maken.
De communicatie met onze klanten moet helder en
transparant zijn. In één oogopslag moeten zij inzicht
krijgen in de bevindingen en risico’s voor hun onderneming. Materiële/significante tekortkomingen
rond de interne beheersing worden met de klant
besproken dan wel schriftelijk gerapporteerd. Jaarlijks wordt door de BVTA de template voor communicatie richting onze klanten geactualiseerd. Voor
de OOB-cliënten is expliciet aandacht gevraagd
voor het optreden in de algemene vergadering en de
communicatie met de RvC van de cliënt over onafhankelijkheid, de urenbegroting versus realisatie, de
controle aanpak en de geconstateerde bevindingen
op basis van de verrichte controle.
Belangrijk is dat de communicatie periodiek wordt
getoetst door extern onderzoek naar de klanttevredenheid. Dit onderzoek wordt niet alleen op
nationaal niveau uitgevoerd, maar ook internationaal. Hiervoor is binnen onze organisatie de tool

Client Voice geïmplementeerd. Communicatie
vormt een onderdeel van deze ‘kwaliteitsmeting’. In
2015 werd het onderdeel communicatie met een 8,2,
0,2 punt hoger gewaardeerd dan 2014.
Via het zogenaamde Commissarissenonderzoek
levert Grant Thornton een bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering op het gebied van
corporate governance. De uitkomsten van dit onderzoek worden via rondetafelbijeenkomsten met commissarissen van verschillende geledingen gedeeld.
4.1.5 Vaktechnisch beleid

Grant Thornton maakt gebruik van Voyager, de
internationale softwaretool voor de assurancepraktijk. Deze tool is een volledig geïntegreerde
controleaanpak gebaseerd op de huidige internationale standaarden. Deze tool ondersteunt de
controleteams bij het opstellen van gedetailleerde
controleplannen die zijn gebaseerd op een adequate
risicoanalyse, waarbij in de planningsfase zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de controle.
Internationaal wordt de gehanteerde tool periodiek
in lijn gebracht met nieuwe standaarden en ontwikkelingen, zodat onze teams altijd met moderne
hulpmiddelen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hierdoor is gewaarborgd dat Voyager in lijn is
met de actuele controlestandaarden (‘ISA-proof’).
Jaarlijkse wordt een nieuwe versie uitgerold. Hierbij
worden ook de aanpassingen naar aanleiding van
de interne en externe reviews, waaronder die van de
AFM verwerkt.
De uitrol van Voyager binnen onze organisatie heeft
bijgedragen aan de wereldwijde implementatie van
de nieuwe standaarden. Deze zijn van belang voor
een professionele uitvoering van de werkzaamheden van de externe accountants van de Nederlandse member firm van GTIL.

4.2 Stelsel van kwaliteitsbeheersing
(onze richtlijnen)

Om de visie op kwaliteit in de praktijk te kunnen
waarmaken zijn voorschriften en procedures ingevoerd die ertoe moeten leiden dat de verwachtingen
van onze medewerkers, klanten en de toezichthouders kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt niet
alleen voor de serviceline assurance, maar voor alle
servicelines binnen de accountants- en adviesorganisatie.
Grant Thornton heeft de kwaliteitsaspecten vastgelegd in haar ‘Manual Grant Thornton’ (MaGT). Dit
handboek is intern opgesteld op basis van geldende
wet- en regelgeving (Wta, Bta, VAO), eisen gesteld
door de beroepsorganisaties (zoals NBA en NOB)
en eisen vanuit GTIL.
Het handboek bestaat uit deel 1, geldend voor de
gehele organisatie, deel 2 dat specifiek ingaat op
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‘assurance-opdrachten’, deel 3 voor de general practice, deel 4 voor adviesopdrachten en deel 5 betreft
de begrippenlijst. Deel 1 geeft nadere richtlijnen op
het gebied van onder meer de fundamentele beginselen, zoals vertrouwelijkheid, integriteit, objectiviteit,
professionaliteit en vakbekwaamheid/zorgvuldigheid. Daarnaast zijn aspecten zoals onafhankelijkheid, cliëntacceptatie, vakbekwaamheid van teams,
permanente educatie, (verplichte) consultatie, interne
kwaliteitscontrole en de rol van de Compliance
Officer belangrijke onderwerpen.

De kwaliteit zoals die door onze klanten wordt
ervaren, wordt periodiek getoetst door extern onderzoek naar de klanttevredenheid. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd met behulp van Client Voice. De
uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om
onze externe kwaliteit verder te verbeteren. In 2015
is op basis van 100 reacties de algemene waardering door klanten in de assurance praktijk 0,1 punt
gegroeid naar een 7,8. Deskundigheid wordt nog
steeds hoog gewaardeerd met een 8,2 en ligt hiermee
op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2014.

Specifieke eisen worden gesteld aan de medewerkers
die betrokken zijn bij de uitvoering van wettelijke
controleopdrachten (deel 2). Hierbij is de rol van de
externe accountant belangrijk. Alleen op voorstel
van het bestuur en vanaf 2016 door de RvC
geaccrediteerde personen kunnen deze rol vervullen.
De accreditatieprocedure stelt eisen aan de (bewezen
en getoetste) kwaliteit en omvang van de controleportefeuille van de betrokken externe accountant.
Pas na schriftelijke toestemming van de RvC, waarbij de Directeur Assurance een adviserende functie
heeft jegens de RvC en het bestuur, kan als externe
accountant worden opgetreden. Daarnaast wordt
jaarlijks het functioneren van de externe accountants
beoordeeld. Hierbij worden de uitkomsten van de
diverse interne en externe kwaliteitstoetsingen meegewogen. Afhankelijk van deze beoordeling wordt
de accreditatie gecontinueerd of worden gewijzigde
voorwaarden gesteld aan de accreditatie.

Het oordeel van klanten over onze kwaliteit is een
belangrijke graadmeter om onze dienstverlening
te monitoren. De veranderingen die we op basis
hiervan willen doorvoeren in de organisatie worden
echter eerst getoetst aan de eisen die aan ons gesteld
worden op basis van wet- en regelgeving en door de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als
externe accountant hebben.

In navolging op de reeds in 2012 ingezette concentratie van de assurance-praktijk is het aantal actieve
externe accountants in 2015 verder teruggebracht
naar 15 (2014: 16). De concentratie is ingezet om aan
de kwaliteit van de uitgevoerde controleopdrachten
te verbeteren, uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk
audit only. Het aantal externe accountants zal naar
verwachting in 2016 verder dalen naar 13 externe
accountants.
4.3 Toezicht op kwaliteit

Toezicht op kwaliteit wordt binnen Grant Thornton
vanuit meerdere invalshoeken vorm gegeven. Enerzijds is er de kwaliteit zoals die wordt ervaren door
onze klanten en de gebruikers van onze producten,
anderzijds zijn er de kwaliteitseisen zoals die intern
zijn vastgelegd (overeenkomstig de geldende wet- en
regelgeving).
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Een belangrijke schakel in het toezicht op de kwaliteit is de Compliance Officer. De Compliance
Officer ziet in dit kader toe op:
•		 De naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing (artikel 18 Wta). Hieronder valt:
		 - het toezicht op de periodieke evaluatie c.q. aanpassing van het kwaliteitsbeheersingssysteem
aan wijzigingen in vaktechnische richtlijnen,
vereisten wet- en regelgeving en uitkomsten
uitgevoerde onderzoeken zowel intern als
extern;
		 - onafhankelijkheid;
		 - permanente Educatie;
		 - OKB proces;
		 - review proces.
•		 D
 e naleving van de wet- en regelgeving inzake
geheimhouding (art 20 Wta).
•		 D
 e naleving van de aanvullende voorschriften
inzake OOB’s (artikel 21- 24 Wta, zijnde onder
meer onafhankelijkheid, 7-jaars periode inzake
roulatie externe accountant en 2 jaar ‘wachttijd’ en jaarlijks afstemming met auditcomittee
inzake onafhankelijkheid, overige diensten en
onafhankelijkheidsbedreigingen).
•		 D
 e naleving van de wet- en regelgeving inzake
het accepteren en uitvoeren van opdrachten
(artikel 12 Bta).
•		 De naleving van de wet- en regelgeving inzake
fraude (art 26 Wta en art. 37 Bta) en het melden
van fraude bij onvoldoende opvolging (art. 38
Bta).
•		 Het naleven van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme
(WWFT) alsmede het melden van ongebruikelijke transacties.
•		 Bewaking naleving procedures actualisering
cliëntenadministratie (art 10 Bta).
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•		 A
 ctief anticiperen op vermeende schendingen/
incidenten welke in welke vorm dan ook ter
kennis komen van Compliance Officer. Bijhouden registratie hiervan en monitoren proces
van afhandeling (artikel 24 Bta).
De organisatie kent geen interne accountantsdienst.
4.3.1 Raad van commissarissen

De organisatie kent met ingang van 1 oktober 2015
een raad van commissarissen (RvC). Door de komst
van de RvC is de ledenraad, waarin de 2 externe
leden van de Commissie Publiek Belang zitting
hadden, opgeheven. De bevoegdheden van de RvC
zijn in overeenstemming met de bepalingen van het
rapport ‘In het Publiek Belang’. Dit betekent dat
het publiek centraal staat in het toezicht. De RvC
bestaat op dit moment uit 2 externe leden. Er wordt
een 3e extern lid gezocht. De RvC kent diverse subcommissies, die uiteraard worden gevormd door de
2 huidige leden. Na benoeming van het 3e lid worden de subcommissies, afhankelijk van de expertise
van de leden en de benodigde kennis, nader ingevuld. De Commissie Publiek Belang is een reeds
actieve subcommissie.
In de nieuwe structuur vergadert de Commissie
Publiek Belang minimaal 2 keer per jaar. In de vergaderingen is tijd ingeruimd voor overleg met de
Directeur Assurance en/of de Compliance Officer
en het bestuur.

dures gestart in dezelfde casus waarvan een klacht
betrekking had op de betrokken externe accountant,
echter niet in het kader van de wettelijke controleopdracht. Na tussenkomst van de Ondernemingskamer zijn bij de betrokken vennootschap arbiters
aangesteld en zijn alle klachten tegen de betrokkenen
ingetrokken.
4.3.3 Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
controle-opdrachten

Het toezicht op de intern vastgelegde richtlijnen is
geregeld door een tweetal maatregelen.
1 Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB)
2 Reviews
Ad 1 Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
(OKB)
De OKB is een belangrijke kwaliteitsmaatregel die
wordt uitgevoerd voor afgifte van de verklaring. Een
OKB is verplicht voor organisaties van openbaar
belang (OOB). Voor de overige opdrachten is een
eigen systeem van toewijzing vereist. Het toewijzen
van een OKB is gebaseerd op de categorie indeling
van de externe accountant (zie hierna) en het risicoprofiel van de opdracht. Onder het risicoprofiel van
de opdracht wordt onder andere de typologie, de
samenstelling van het controleteam en cliënt specifieke omstandigheden verstaan. Deze komen tot uitdrukking in een engagement profile factor (EPF).

4.3.2 Klachten(regeling)/civiele procedures/
tuchtklachten

Er worden drie categorieën externe accountants onderscheiden:
• categorie I (alleen een OKB bij een OOB en
op basis van high risk criteria, waarbij rekening
wordt gehouden dat op minimaal 1 opdracht
een OKB plaatsvindt, zoals gemeld in het
rapport ‘In het Publiek Belang’);
• categorie II (een OKB bij ongeveer 50% van de
wettelijke controleopdrachten, zoveel mogelijk
risicogericht);
• categorie III (volledig OKB-regime).

In 2015 zijn geen civiele procedures ingediend die
betrekking hebben op het wettelijke controle
domein. In 2015 zijn drie tuchtrechtelijke proce-

Categorie III bestaat uit nieuwe externe accountants
die in het eerste jaar dat zij functioneren als externe
accountant op alle wettelijke controle opdrachten
een OKB krijgen aangewezen. Verder kan een
externe accountant worden ingedeeld in categorie
III als de kwaliteit (voor langere tijd) onder het
gemiddelde van de organisatie ligt. De monitor van
een startende externe accountant is in principe twee
jaar. Daarna wordt een accountant in principe twee
jaar ingedeeld in categorie II, waarna voldoende
beeld is verkregen over het functioneren van de
accountant. De kwaliteitsaspecten die meewegen
in de categorie-indeling zijn de uitkomsten van
de OKB-reviews, uitkomsten reviews achteraf en

De RvC vergadert tenminste 4 keer per jaar en
wordt in specifieke omstandigheden vaker door het
bestuur geraadpleegd. In de vergadering komen
onderwerpen als kwaliteit, partnerevaluatie, beloning en strategie aan de orde. In het verslag van de
RvC zijn de vergaderingen nader toegelicht.

Om derden de gelegenheid te geven ook actief
opmerkingen of klachten te ventileren, is zowel een
klachtenregeling als een klokkenluidersregeling
geïmplementeerd. De eerste regeling wordt door het
bestuur van de organisatie beheerd. De laatste regeling wordt door een onafhankelijke derde partij
beheerd. In het verslagjaar is geen beroep gedaan
op de klokkenluidersregeling. In het verslagjaar
zijn geen klacht via de klachtenregeling ingediend
aangaande wettelijke controle opdrachten. De ingediende klachten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 9.
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externe reviews, betrokkenheid bij en kwaliteit van
vaktechnische discussies, aantal en aard van de
geregistreerde schendingen, etc. In 2016 wordt ook
de uitkomst van de 360º feedback rond de begeleiding van het team en de betrokkenheid bij de dossiers meegewogen.
Bijna 45% van de externe accountants was over 2015
in categorie I ingedeeld. Eén externe accountant zat
in categorie III. Hierbij is op basis van de evaluatie
2014 afgestemd dat hij één wettelijke controle
opdracht zou afronden, waarna hij is uitgeschreven
als externe accountant. Bij de evaluatie 2015 van
de externe accountants is één accountant positief
beoordeeld en gepromoveerd naar categorie I. Een
andere accountant die positief is beoordeeld blijft
nog één jaar in categorie II omdat hij relatief kort
als externe accountant functioneert. Voor 2016 zit
60% van de externe accountants in categorie I en is
1 accountant aangemerkt als categorie III. Hiermee
wordt overleg gevoerd over zijn toekomst in de
organisatie. Als deze binnen de serviceline assurance
ligt, wordt een verbeterplan opgesteld. In ieder geval
is sprake van een volledig OKB-regime op zijn controleportefeuille.
De partners die een OKB uitvoeren zijn geselecteerd
uit de externe accountants van de organisatie. In
2013 is al gekozen voor een beperkte groep van
6 accountants. Om volledig aan de maatregelen uit
het rapport ‘In het Publiek Belang’ te voldoen, staat
de groep nu formeel onder leiding van de Directeur
Assurance. De toegewezen OKB moet onafhankelijk zijn van de opdracht. Voor de groep OKB’ers
is bewust voor het niveau van partner gekozen,
zodat de externe accountant niet hiërarchisch is ten
opzichte van de OKB’er en de OKB’er voldoende
ervaring heeft. De OKB’s worden door de Directeur
Assurance in overleg met de Compliance Officer
toegewezen aan de wettelijke controle opdrachten.
Door de gekozen systematiek van categorie-indeling
van externe accountants en de bepaling van de EPF
komt zowel het opdrachtrisico als het risico verbonden aan de externe accountant in voldoende mate tot
uitdrukking in de toewijzing van de OKB’s. Hierdoor voert de organisatie relatief veel OKB’s uit op
haar wettelijke controle opdrachten. In 2015 werden
ruim 30% van de wettelijke controle opdrachten
onderworpen aan een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling.
De OKB heeft ten doel vast te stellen of de externe
accountant in redelijkheid tot zijn oordeel is
gekomen. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld,
die door de OKB’er wordt gehanteerd. Indien de
OKB’er van mening is dat het controleteam aanvullende werkzaamheden moet verrichten of de werkzaamheden beter moet documenteren voor afgifte
van de verklaring, leidt dit tot een zogenaamde ’nee-
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score‘. Het controleteam verwerkt de opmerkingen
van de OKB’er. Nadat de OKB’er akkoord is met
de verwerkte aanpassingen worden de uitkomsten
van de OKB conform de wettelijke bepalingen aan
de Compliance Officer gecommuniceerd. Vanaf
2014 mag de controleverklaring pas worden afgegeven aan de cliënt nadat de Compliance Officer de
OKB-rapportage heeft beoordeeld en op basis van
deze werkzaamheden toestemming geeft tot afgifte
van de verklaring. Na beoordeling van de OKB-lijst
door de Compliance Officer, waarbij tevens wordt
beoordeeld of de ‘JA/NEE-scores’ logisch zijn,
worden de ‘nee-scores’ verwerkt in een overzicht ter
beoordeling van de kwaliteit van de externe accountants.
Geconcludeerd kan worden dat deze maatregel in
beginsel een positief effect heeft op de kwaliteit van
de controledossiers. In het verslagjaar is op circa
30% (2014: 35%) van onze wettelijke controles een
OKB uitgevoerd. De uitkomsten van de OKB’s
laten een positieve tendens zien. Het aantal zogenaamde ‘nee-scores’ op basis van de OKB’s is
gedaald van 5,1% in 2014 naar 3,3% in 2015.
Ad 2 Reviews
Het stelsel van OKB’s wordt aangevuld met reviews
achteraf waarbij de OKB’ers en de Compliance
Officer een rol vervullen. Het dossieronderzoek
vindt plaats aan de hand van dezelfde reviewlijst die
wordt gehanteerd voor de OKB-procedure aangevuld met enkele aspecten die niet mogelijk zijn
tijdens de OKB-review, zoals het vaststellen dat
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geen oordeelvormende werkzaamheden zijn verricht
na datering verklaring. Bij de selectie wordt rekening
gehouden met risicovolle opdrachten (o.a. branches,
teambezetting). Per externe accountant worden
(afhankelijk van de categorie-indeling) één of meerdere dossiers beoordeeld. In 2015 zijn 15 wettelijke
controledossiers en 1 vrijwillige controle intern
gereviewd (2014: 9), één per externe accountant. De
uitkomsten van de reviews liggen qua ‘nee-scores’
ruim hoger dan de uitkomsten van de OKB’s;
namelijk 8,5% versus 3,3% (2014: 6,1% versus 5,1).
De bevindingen in uit de reviews 2015 hadden met
name betrekking op de uitvoering van de TOC’s, de
documentatie van de administratieve organisatie, de
impact van de IT-omgeving op de controleaanpak
en documentatie in het algemeen. De uitkomst van
de nee-score ligt deels in de lijn met onze verwachting. Vanaf eind 2014 is op basis van de extern
uitgevoerde reviews in 2014 en de AFM-reviews
in 2015 veel nieuwe guidance, o.a. aangaande IT en
TOC’s, uitgevaardigd voor de uitvoering van
controle-opdrachten. Hiermee moet ervaring
worden verkregen voor een juiste toepassing. Het
toetsmoment ligt later in het jaar, waardoor de lat,
inclusief de implementatie van nieuwe guidance,
hoog ligt, terwijl een aantal controle-opdrachten net
na het invoeren van de guidance zijn afgerond. Dit
betekent dat de nieuwe guidance in die dossiers nog
niet goed is ingebed en/of nog onvoldoende eigen is
gemaakt door de medewerkers. De nee-score uit de
review achteraf wordt, ondanks dat, veel te hoog
ervaren. Voor 2016 verwachten wij, m.u.v. de
verdere ontwikkeling van de guidance rondom IT,
geen materieel nieuwe guidance waardoor de scores
beperkt zullen worden beïnvloed. Om een beter
zicht te krijgen op de kwaliteit van de dossiers
zonder OKB vooraf wordt de toets-intensiteit verhoogd en meer verspreid over het jaar (lees eerder),
om zo sneller een oorzaakanalyse te kunnen uitvoeren en waar nodig bij te sturen.
Internationale review
De laatste internationale review (GTAR) heeft
plaatsgevonden medio 2013, waarbij een onderzoek naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing is
uitgevoerd en 8 wettelijke controledossiers zijn
geselecteerd. Hierbij is door het inspectieteam een
zogenaamde ‘schone verklaring’ afgegeven; hetgeen
betekent dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing en
de uitkomsten van de dossiers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De eerstvolgende internationale review vindt naar verwachting plaats in 2016.
In het afgelopen kwaliteitsjaar hebben met uitzondering van de AFM-review (hoofdstuk 4.5) geen
andere interne en externe kwaliteitsonderzoeken
plaatsgevonden.

4.4 Uitkomsten kwaliteitsbewaking

Het aantal schendingen is 40 in 2015 tegenover
37 schendingen in 2014 (30 extern en 10 intern in
2015 respectievelijk 33 extern en 4 intern in 2014),
waarbij de aard van de schendingen varieert in
zwaarte. De schendingen zijn in de volgende tabel
weergegeven:
Externe schendingen

Regelgeving

2015

2014

Controledocumentatie

NV COS 230

9

-

60 dagen termijn

11 lid 5 Bta

4

4

Onvoldoende controle-informatie

NV COS 500

4

2

Cliëntacceptatie

Artikel 12 lid 1 Bta

1

2

Externe verslaggeving

BW 2 Titel 9/ RJ

5

-

Locale accountant/work of an expert

NV COS 600 / 620

Afgifte verklaring vóór afronding OKB

Artikel 20 lid 2 Bta

Afgifte verklaring vóór beoordeling
Compliance Officer

Artikel 21 Bta

Controleverklaring

NV COS 700

1

Onvoldoende inspelen frauderisico’s

NV COS 240

6

Onderkennen risico’s materieel belang

NV COS 315

6

Algemene doelstellingen van de
onafhankelijke accountant

NV COS 200

1

Naleving wet- en regelgeving

NV COS 250

Evaluatie van tijdens de controle geïdentificeerde afwijkingen

NV COS 450

Vergelijkende cijfers

NV COS 510

Cijferanalyse

NV COS 520

Langdurige betrokkenheid

ViO

Niet tijdig melden afwijkende strekking
controleverklaring aan DNB en AFM

Art. wft 4:27 en 3:88

Totaal
Interne schendingen

1
-

3

1

-

1
1

1

3

4
1

2

-

30

33

2015

2014

Goedkeuring audit strategy

1

Omzet niet aangemerkt als significant risico. Beargumentatie niet
voorgelegd aan bureauvaktechniek accountancy (BVTA)

1

1

Onafhankelijkheid niet door alle teamleden verklaard

2

-

Verplicht inzet IT Audit

1

-

Fiscale review niet door externe accountant beoordeeld

1

-

Cliëntacceptatie

1

Geen key-control aan very important proces gehangen

3

-

Datering controleverklaring niet op (of na) dag van het akkoord
van de Compliance Officer

1

-

Overig

1

1

Totaal

10

4
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Er is sprake van een beperkte toename van het totaal
aantal schendingen en een afname van de externe
schendingen. In het afgelopen jaar is net als in 2014
veel aandacht besteed aan bijsturing/coaching met
nieuwsbrieven en vaktechnische bijeenkomsten,
zodat (nog) tijdig kon worden bijgestuurd in de
planningsfase van de lopende controleopdrachten.
Impliciet komt dit tot uitdrukking in het lager
aantal externe schendingen m.b.t. de controleaanpak/uitvoering en evaluatie. Wij zien echter geen
verbetering van schendingen die het gevolg zijn van
gebrekkige logistieke organisatie. Wij zijn van
mening dat dergelijke overtredingen onnodig zijn en
zoeken een oplossing in de splitsing van deze
‘administratieve’ werkzaamheden en oordeelsvormende werkzaamheden. Op deze wijze verwachten wij het aantal schendingen als gevolg van
een gebrekkige logistieke organisatie (met name
60-dagen afsluiting) te kunnen verlagen.
Wat opvalt is het hoge aantal schendingen voor
documentatie en een verlaging van bijvoorbeeld
de schendingen op basis van het onderkennen van
materiële risico’s Hier is deels sprake van een verschuiving. Indien op basis van de review is besloten
dat de materiële risico’s wel goed zijn onderkend,
maar matig of onvoldoende zijn gedocumenteerd,
is dit voor 2015 onder documentatie gerangschikt
terwijl dit in 2014 onder COS 315 wordt geschaard.
De systematiek van 2015 zal voortaan worden
gevolgd. Wij zijn van mening dat documentatie
relatief eenvoudig is op te lossen en willen voor
volgend jaar minimaal een halvering van het aantal
schendingen op documentatie bij een verdubbeling
van het aantal reviews.
4.5 Toezicht Autoriteit Financiële Markten
4.5.1 Regulier toezicht

Er heeft in 2015 een beperkt regulier onderzoek
plaatsgevonden in het kader van het doorlopend
toezicht. Doordat de AFM andere prioritering
heeft aangebracht in haar werkzaamheden wordt
dit onderzoek naar verwachting niet eerder dan in
2017 weer opgestart. De AFM heeft in haar review
focus gelegd op de omzet en de daarmee samenhangende posten, alsmede de IT-omgeving. De eerste
bevindingen van de AFM zijn geanalyseerd door de
bestuurder verantwoordelijk voor kwaliteit, de
Directeur Assurance, de Compliance Officer en
Hoofd Bureau Vaktechniek. Enkele belangrijke,
generiek voorkomende bevindingen:
• De ‘test of controls’ worden aangemerkt als
‘reperformance’.
• Er is onvoldoende gedocumenteerd dat degene
die autoriseerde daadwerkelijk bevoegd was.
• Uit documentatie blijkt niet correct welke werk-
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•

zaamheden zijn verricht.
Verwerking van de bevindingen m.b.t. de ITGC’s op de verdere controle-aanpak.

Alle bevindingen zijn gedeeld met de medewerkers
van de serviceline assurance en verwerkt in een
guidance/trainingen.
4.5.2 Dashboard ter opvolging van de implementatie van de maatregelen ‘In het Publiek
Belang’

De AFM heeft de implementatie van de maatregelen
van het rapport ‘In het Publiek Belang’ getoetst.
Hiervoor heeft de AFM de vragenlijst op basis van
het rapport ‘In het Publiek Belang’ uitgebreid met
aanvullende bepalingen/eigen invulling van de maatregelen. Door Grant Thornton is in 2014 een werkgroep ‘In het Publiek Belang’ geformeerd, bestaande
uit: het bestuurslid verantwoordelijk voor kwaliteit,
de Directeur Assurance, Hoofd Bureau Vaktechniek Assurance (BVTA), de Compliance Officer en
een partner uit de praktijk. De werkgroep heeft de
vragenlijst beantwoord en voorzien van documentatie. Op basis van de verstrekte documentatie heeft
de AFM Grant Thornton een score 3 toegekend.
Op basis van het rapport van de AFM verwerkt de
werkgroep de opmerkingen van de AFM. Belangrijke onderdelen die opvolging nodig hebben, zijn
vooral de cultuurmeting en de oorzaakanalyse. Dit
proces loopt door in 2016. In april 2016 beoordeelt
de AFM in hoeverre Grant Thornton is gevorderd
met de opvolging van hun opmerkingen.
4.6 Kwaliteitsfactoren (KPI)

In dit verslag zijn een op meerdere plaatsten kwaliteitsfactoren (KPI’s) uitgewerkt. De overige zijn te
vinden in bijlage 5. Voor de bepaling van voor
Grant Thornton geschikte KPI’s is het consultatiedocument van de NBA bestudeerd en voorzien van
een reactie. De definitieve set van de NBA is nagenoeg in overeenstemming met de KPI’s die door
Grant Thornton zijn aangewezen als ‘in te voeren’.
Door het tijdstip van het consultatiedocument is niet
voor iedere KPI gedurende heel 2015 een registratie
bijgehouden, zoals de vaktechnische bijdrage aan
het beroep. Hiervoor is een inventarisatie onder de
collega’s uitgezet. Vanaf 2016 zijn urencodes aangemaakt om enkele KPI’s, zoals de vaktechnische
bijdrage aan het beroep, te registreren.
4.7 Bijdrage aan het beroep

Grant Thornton vindt een bijdrage aan het beroep
belangrijk. Hierom nemen we actief deel aan
verschillende werkgroepen bij de NBA, zijn we
vertegenwoordigd in de commissie Jaarverslaggeving
en overleggen we periodiek met de (middelgrote)
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accountantskantoren. Dit vindt plaats op bestuurlijk
niveau ‘OPAK’ en tussen de Compliance Officers
en Directeuren Vaktechniek van de middelgrote
kantoren. Rondetafelgesprekken en bijeenkomsten
worden bijgewoond, ook internationaal, zoals een
IFIAR congres, maar ook GTIL conferenties. Een
van onze partners is voorzitter van de afdelingskring
Zuid Holland van de NBA en een andere partner zat
tot juli 2015 in het bestuur van de NBA. Ook worden consultatiedocumenten becommentarieerd en
voorzien van onze visie op het beroep.
4.8 Medewerkersonderzoek/cultuuronderzoek

In 2015 heeft een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De maatregelen die de organisatie de
laatste jaren heeft doorgevoerd op het gebied van
organisatiestructuur, interne werk processen, automatisering en arbeidsvoorwaarden, komen duidelijk
tot uitdrukking in het onderzoek. Wij constateren
aanmerkelijke verschillen tussen de niveaus van de
werknemers, de servicelines, maar ook binnen de
units per serviceline. Op basis van nadere gesprekken met de werknemers over de uitkomsten van het
onderzoek, zijn actieplannen ontwikkeld die gericht
zijn op het opvullen van de geconstateerde leemten.
Wij zijn van mening dat tevreden werknemers betere
kwaliteit leveren en werken hard aan deze verbeteringen. In het kader van de GTIL-strategy Growing
Together 2020 heeft ‘people’ een prominente rol en
is de doelstelling voor 2016 op een score van 7 gezet.
Veranderingen beginnen met de ‘tone at the top’.
Daarom zijn de partners op hun specifieke verantwoordelijkheid gewezen. Dit betreft o.a. aspecten als
betrokkenheid bij de opdrachten en coaching van de
teamleden. Dergelijke aspecten zijn opgenomen in
de KPI’s van de partners. In 2016 wordt de rol van
de partner verder inzichtelijk gemaakt door het opvragen van 360º feedback.

rance, bij medewerkers die verplicht de ISA-training
volgden (collega’s uit de serviceline general practice
die ook worden ingezet op controleopdrachten) en
bij de partners van alle overige disciplines. Na de
evaluatie van de uitkomsten, beslissen wij op een
later tijdstip hoe we de cultuurmeting organisatiebreed kunnen uitzetten.
Op basis van de evaluatie van de cultuurmeting
hebben wij besloten dat voor een uitgebreid actieplan meer achtergrondinformatie over de gegeven
antwoorden nodig is. Dit betekent een vervolg door
in ieder geval het organiseren van bijeenkomsten en
wellicht aanvullende uitvragen. Dit zal in 2016 nader
worden uitgewerkt. Een punt dat duidelijk naar
voren kwam was de behoefte om over een aantal
zaken breder te communiceren. Te denken valt aan
communicatie over geweigerde opdrachten en de
bijdrage van Grant Thornton aan de openbare vaktechnische discussies. Op basis van de enquête blijkt
dat het niveau vanaf manager op de hoogte is van de
geweigerde opdrachten. Wij gaan via de unit overleggen, een (deels vaktechnisch) overleg waarbij alle
niveaus aanwezig zijn en worden geïnformeerd over
de gang van zaken binnen de unit, de andere niveaus
informeren. Om indruk te geven van de betrokkenheid van Grant Thornton in het maatschappelijke
debat worden de reacties van Grant Thornton op
consultatiedocumenten voorzien van een korte
weergave en geplaatst op het Intranet met een link
naar het volledige document.

Naast het medewerkersonderzoek is ook de cultuurmeting die als maatregel is genoemd in het rapport
‘In het Publiek Belang’ deels uitgevoerd. Wij hebben
bewust gekozen te wachten op de ontwikkelde cultuurmeting van de NBA. Wij zijn van mening dat
deskundige partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de cultuurmeting en vonden een benchmark
tussen kantoren interessant, wat alleen mogelijk
is als meerdere kantoren de cultuurmeting van de
NBA hanteren. De benchmark is op dit moment
nog niet beschikbaar.
Gezien de korte tijdsspanne tussen het medewetkersonderzoek en de cultuurmeting, alsmede de
aard van de vragen hebben wij besloten de cultuurmeting alleen uit te zetten binnen de serviceline assu-
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5.	Naleving onafhankelijkheidsvoorschriften
Grant Thornton heeft richtlijnen en procedures opgesteld om vast te stellen
dat de organisatie, haar personeel en indien van toepassing anderen (binnen
het netwerk van Grant Thornton) aan de onafhankelijkheidsvoorschriften
voldoen.
Binnen Grant Thornton is een aantal algemene
waarborgen getroffen om de onafhankelijkheid te
waarborgen:
• Vertaling van de onafhankelijkheidsvoorschriften in het kwaliteitshandboek MaGT.
• C
 ommunicatie van wijzigingen in de onafhankelijkheidsvoorschriften via vaktechnische
overlegstructuren, periodieke nieuwsbrieven,
cursussen en het MaGT.
• 	Verplichte ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring door alle personen werkzaam
voor Grant Thornton.
• Registratie van persoonlijke financiële belangen
in beursgenoteerde ondernemingen in Global
Independence System (GIS) door managers en
partners.
• Vastlegging van de onafhankelijkheidstoets per
assurance-opdracht en ondertekening door alle
teamleden/betrokkenen.
• Advisering door Bureau Vaktechniek bij onafhankelijkheidsvraagstukken.
• Verplichte consultatie van Directeur Assurance
in voorgeschreven situaties waarbij sprake is
van een mogelijk ernstige bedreiging van de onafhankelijkheid.
Werking van de waarborgen

Alle medewerkers hebben de onafhankelijkheidsverklaring over 2015 ondertekend. Er zijn hierbij
geen bedreigingen vastgesteld bij assurance-opdrachten over 2015. Bij de jaarlijkse onafhankelijkheidsverklaring is wel een bestuursfunctie gemeld
door een werknemer bij een onderneming waarvoor
ook salaris werkzaamheden worden uitgevoerd. De
bedreiging heeft geen impact op het wettelijke
controle domein, maar is desalniettemin onwenselijk. Het bestuur onderneemt adequate actie en
scherpt de procedures omtrent het aanvaarden van
nevenfuncties verder aan.
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In 2015 is in de jaarlijkse onafhankelijkheidsverklaring uitvraag gedaan bij alle partners of zij zich
houden aan alle relevante wet- en regelgeving. Uit
de analyse van de respons zijn geen omstandigheden
aan de orde gekomen die ingrijpen van het bestuur
noodzakelijk maakte.
Financiële belangen in beursgenoteerde ondernemingen worden door managers en partners geregistreerd in GIS. Er wordt in GIS een vergelijking
gemaakt tussen de ingebrachte belangen en de
Global Restricted Listing. In geval een belang op
deze lijst staat, dient de betreffende medewerker
actie te ondernemen en afhankelijk van het functieniveau deze belegging te verkopen. De Compliance
Officer bewaakt of in deze situaties tijdig de nodige
maatregelen worden getroffen. In 2015 hebben zich
geen situaties voorgedaan die tot aanvullende maatregelen hebben geleid.
Naast de jaarlijkse evaluatie van de onafhankelijkheidsverklaring vindt ook op opdrachtniveau
een onafhankelijkheidsbeoordeling plaats. Deze
beoordeling vindt plaats bij het verwerven van een
nieuwe klant evenals jaarlijks voor de controlewerkzaamheden bij bestaande klanten worden gestart.
Bij de aanvaarding van nieuwe wettelijke controleopdrachten dient de Compliance Officer vooraf
zijn goedkeuring hieraan te verlenen. Voor nieuwe
klanten of nieuwe diensten bij bestaande klanten
met internationale activiteiten moet een zogenaamde
International Relationship Check (IRC) worden uitgevoerd ter beoordeling van mogelijke bedreigingen
vanuit het internationale netwerk.
Indien er sprake is van een ernstige bedreiging van
de onafhankelijkheid van een individu of de organisatie dient de Directeur Assurance hierover te
worden geconsulteerd. Op basis van de beschikbare
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informatie neemt hij een besluit over het al dan niet
aanvaarden of continueren van een opdracht. Hierbij
kan hij aanvullende eisen stellen om de geïdentificeerde risico’s te mitigeren.
De Compliance Officer rapporteert jaarlijks aan het
bestuur de uitkomsten van zijn onderzoek naar het
naleven van de onafhankelijkheidsvoorschriften. In
het verslagjaar is één overtreding gemeld die
disciplinaire maatregelen door het bestuur noodzakelijk maakten, zoals eerder beschreven (niet
toegestane bestuursfunctie). Als organisatie blijven
wij ons bewust van de risico’s die er op dit vlak
kunnen spelen en moeilijke afwegingen die soms
moeten worden gemaakt. Daarom wordt continu
de organisatie scherp gehouden en wordt dit aspect
meegenomen in alle soorten van reviews die worden
uitgevoerd binnen de organisatie. Gezien het belang
van de naleving van de Verordening inzake onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO)is besloten dit onderdeel bij de OKB’s in 2016
een nog prominentere rol in de OKB-review te
geven.

Grant Thornton heeft ervoor gekozen om bij haar
niet OOB-ondernemingen de partner na 7 jaar niet
verplicht te laten rouleren, maar een mitigerende
maatregel in te zetten. Deze keuze is gemaakt om
tegemoet te komen aan de wens van veelal de directeur grootaandeelhouder die dit efficiënt vindt. Bij
langdurige betrokkenheid leidt tot een verplichte
consultatie. De Directeur Assurance beoordeelt de
omstandigheden en bepaalt welke mitigerende maatregel wordt ingezet. Dit is meestal een ‘OKB light’
of een OKB. Slechts incidenteel vindt een 2e lezing
plaats, gezien de beperkte toegevoegde waarde van
een 2e lezing. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt het standpunt in 2016 geëvalueerd.
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6.	Onderhouden van vaktechnische
kennis
Grant Thornton beschouwt zich als een kennisorganisatie. Door de globalisering en internationalisering van de economie wordt wet- en regelgeving steeds
complexer. Het onderhouden van kennis bij onze medewerkers is daarom één
van de belangrijkste pijlers om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.
Het beleid is erop gericht dat professionals voldoende worden ondersteund in
hun beroepsuitoefening.
Om dit te realiseren worden zowel interne als
externe cursussen aangeboden, die de vaktechnische
kennis en de vaardigheden van de professional te
vergroten. De cursussen zijn zowel gericht op de
individuele behoeften van de betrokken professional
evenals op de strategische doelstellingen die de
organisatie zich heeft gesteld. Om deze doelstelling te realiseren wordt steeds meer een verplicht
te doorlopen cursusprogramma voor verschillende
functies voorgeschreven.
De kanteling naar een indeling in servicelines heeft
ertoe geleid dat de assurance-opdrachten meer
gecentraliseerd zijn op een aantal vestigingen. Hierdoor kunnen ervaringen gemakkelijker worden uitgewisseld en kan een effectieve training ‘on the job’
worden gerealiseerd. Door de directe betrokkenheid
van partners op de opdracht wordt de ‘tone of the
top’ effectief op de opdrachten geïmplementeerd.
Ook het Bureau Vaktechniek heeft een belangrijke
functie bij het vergroten van de vaktechnische
kennis. Hiertoe beoordeelt zij de ontwikkelingen op
het gebied van wet- en regelgeving en vertaalt deze
in standaarden, vragenlijsten, nieuwsbrieven en
trainingen die beschikbaar worden gesteld binnen
onze organisatie. Daarnaast ondersteunt het Bureau
Vaktechniek de externe accountants in hun vaktechnische afwegingen. Het aantal consultaties ligt in
2015 iets onder het niveau van 2014 (148 consultaties, respectievelijk 166 consultaties in 2014).
Alle gekwalificeerde professionals moeten aan hun
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verplichting van permanente educatie voldoen. Jaarlijks beoordeelt de Compliance Officer of de externe
accountants en de overige gekwalificeerde accountants aan de gestelde eisen voldoen en rapporteert
hierover aan het bestuur. Alle gekwalificeerde
accountants in de assurance praktijk voldoen aan de
minimale eis van 20 gecertificeerde PE-uren en 40
PE-uren in totaal, evenals de verplichtingen van de 3
jaarstermijn 2012-2015. In de jaarlijkse evaluatie van
de externe accountant wordt de realisatie van de permanente educatie meegewogen in het totale
functioneren en de categorie-indeling.
Ontwikkelingen in het beroep, alsmede bevindingen van de Directeur Assurance en de Compliance
Officer worden in nieuwsbrieven, bijeenkomsten,
nationale en internationale cursussen toegelicht aan
medewerkers. Hierdoor is de kennis van de medewerkers altijd actueel. In 2015 zijn verschillende
verplichte assurance bijeenkomsten georganiseerd.
In één van die bijeenkomsten is de evaluatie van
het stelsel 2014 besproken. Zoals eerder gemeld is
aandacht besteed aan de bevindingen van de AFM,
zoals de ‘test of controls’.
Uit onderzoek blijkt dat de ISA-kennis een aandachtspunt is. Vanuit GTIL is een webbased
ISA-training aangeboden die is uitgerold in
Nederland. De trainingen zijn verplicht gesteld voor
het niveau 5 (ervaren assistent) en hoger. De overige
collega’s mogen de training vrijwillig volgen.
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In 2014 is dossier ‘mentoring’ als zeer zinvol
ervaren. In 2015 hebben wij daarom wederom
dossier mentoring georganiseerd voor alle externe
accountants en managers. Hierin zijn in groepjes van
circa 4 tot 6 accountants met twee vertegenwoordiger van Bureau Vaktechniek, en/of de Directeur
Assurance en/of de (deputy) Compliance Officer
sessies gehouden over specifieke dossier items,
bijvoorbeeld de toepassing van het begrip materialiteit in bijzondere omstandigheden en (zeer regelmatig) de effecten van de gebreken van de ITGC op de
controle-aanpak en te verrichten werkzaamheden.
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7.	Grondslag beloning voor de
externe accountant/het bestuur
Externe accountants bij Grant Thornton kunnen of in loondienst zijn
(salarypartners) of aandeelhouder via GT Holding B.V. Voor zover de
betrokkene in loondienst is, wordt jaarlijks een vast salaris ontvangen. Aan
de hand van de per partner vastgestelde Key Performance Indicators (KPI)
en de realisatie hiervan kan in geval van overwinst een extra beloning worden
toegekend. Kwaliteit vormt een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de
gerealiseerde KPI’s over enig jaar.
De leden/aandeelhouders ontvangen een
zogenaamde aansluitingsvergoeding naar
evenredigheid van hun gerechtigdheid in de groep.
In het verslagjaar waren alle aandeelhouders in
gelijke mate gerechtigd. In geval van overwinst
kan er afhankelijk van de gerealiseerde KPI’s een
extra beloning worden toegekend. Kwaliteit vormt
een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de
gerealiseerde KPI’s over enig jaar. De bestuursleden
ontvangen uit de overwinst een vast bedrag. De
bestuursbeloning 2015 wordt vermeld in de
jaarrekening 2015. Op basis van de maatregel uit
het rapport ‘In het Publiek Belang’ heeft de RvC de
beloning van het bestuur voor 2016 goedgekeurd.
De uitgangspunten voor het beloningsbeleid
2015 zijn opgenomen op de website.
Externe accountants worden niet beloond voor
activiteiten gericht op cross selling aan wettelijke
controle klanten. De criteria voor de toekenning
van de bonus zijn gericht op kwaliteit. Daarnaast is
de categorie-indeling van de externe accountant in
zijn geheel gebaseerd op het aspect kwaliteit van zijn
werkzaamheden.
Indien externe accountants onvoldoende
functioneren, kunnen zij van het bestuur een
officiële waarschuwing krijgen waarin specifieke
sancties zijn opgenomen, zoals onder meer de
wijziging van de categorie-indeling, een verzwaring
van het OKB regime of een wijziging in de
teamsamenstelling. Op basis van de evaluatie
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van het stelsel over 2014, zijn in 2015 een drietal
waarschuwingen verstrekt. Voor een tweetal externe
accountants was sprake van een hoog niveau van
schendingen die mede veroorzaakt werd door een
niet adequate teambezetting. Hierop is door de
organisatie actie ondernomen.
Op basis van de evaluatie van het stelsel over
2015 blijken twee van de gewaarschuwde externe
accountants uit 2014 een verbetering te laten
zien in 2015 ten aanzien van de kwaliteit van hun
werkzaamheden. De derde externe accountant heeft
onvoldoende verbetering laten zien. Hierom is deze
externe accountants teruggezet van categorie II naar
III. In tegenstelling tot de maatregel uit het rapport
‘In het Publiek Belang’ is nog geen verbeterplan
opgesteld, maar wordt eerst gezocht naar een
alternatieve voorzetting van de werkzaamheden van
de betrokken accountant. Dit besluit is goedgekeurd
door de RvC.
In 2015 is het beloningsbeleid beoordeeld in het licht
van de in het rapport ‘In het Publiek Belang’. Het
beloningsbeleid bevat onzes inziens geen perverse
prikkels. De ‘salary-partners’ hebben een vaste
beloning en kennen slechts een beperkte variabele
beloning als de KPI’s zijn gerealiseerd. De KPI’s
zien toe op kwaliteitsaspecten.
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8. Omzet

Het boekjaar 2015 van Grant Thornton loopt van 1 januari tot en met
31 december 2015.

De omzet over het boekjaar 2015 met betrekking tot
wettelijke controleopdrachten bedroeg
9,7 miljoen euro (2014: 9,1 miljoen euro). Aan
overige diensten bij wettelijke controleopdrachten is
in 2015 een bedrag van 2,9 miljoen euro gefactureerd
(2014: 3,9 miljoen euro). De omzet voor de overige
diensten bij niet-wettelijke controleopdrachten
bedroeg 30,0 miljoen euro (2014: 30,9 miljoen
euro). In 2015 zijn in totaal vijf OOB-opdrachten
uitgevoerd met een omzet van 220.000 euro (2014:
nihil).
De omzet van de onderdelen van het netwerk die
zich in Nederland bevinden bedraagt over 2015
5,6 miljoen euro ( 2014: 5,4 miljoen euro).
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9. Overige disciplines

Het transparantieverslag is een verplichting in het kader van de Wta. Daarom
is hiervoor alleen gesproken over het kwaliteitsstelsel met betrekking tot het
wettelijke controledomein. In het kader van transparantie willen wij zelf ook
graag informatie over de overige disciplines in onze accountantsorganisatie
en het netwerk verstrekken. Onze accountantsorganisatie kent naast de
serviceline assurance de serviceline general practice. Specialist advisory,
specialist tax en legal services worden verricht vanuit aparte vennootschappen.
Uiteraard gelden voor alle disciplines hoge kwaliteitseisen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in
het aanname- en promotiebeleid en het opleidingsbeleid. Voor de gehele accountantsorganisatie en
de hierboven genoemde servicelines is een
kwaliteitshandboek aanwezig (MaGT). Dit handboek bevat regels die geldig zijn voor alle genoemde
servicelines en kent hoofdstukken die specifiek zijn
toegespitst op de individuele disciplines.
Het stelsel van kwaliteitsbeheersing, zoals in het
transparantieverslag beschreven, is op hoofdlijnen
ook de wijze waarop het stelsel bij de overige disciplines is ingericht. Zo wordt bijvoorbeeld ook voor
de andere disciplines bewaakt dat de verplichtingen
met betrekking tot permanente educatie worden
nageleefd en is er een stelsel van 2e lezing. Daarnaast
is voor de general practice (GP) in 2014 gestart
met een 0-meting voor een categorie-indeling voor
GP-accountants, die vergelijkbaar is met de categorie indeling voor externe accountant. Bij GPaccountants heeft de categorie-indeling op dit
moment alleen invloed op het aantal achteraf te
reviewen dossiers, daar de GP geen OKB-regeling
kent. Wel moet een accountant die is ingedeeld in
categorie III wegens onvoldoende kwaliteit een verbeterplan opstellen dat wordt beoordeeld door de
Compliance Officer. In 2016 wordt beoordeeld of
ook voor de andere professionals kan worden
gewerkt met een categorie-indeling.
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9.1 Klachten

Onderdeel van het stelsel is een klachtenregeling.
De ingediende klachten worden besproken in de
ledenvergadering en de partnervergaderingen, hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de mogelijke
maatregelen om herhaling te voorkomen. In enkele
gevallen wordt een schikking getroffen, omdat juridische procedures vaak meer kosten dan in der
minne schikken. De schikkingen bedragen in 2015
niet meer dan 30.000 euro per casus.
Hierna volgt een overzicht van de klachten ontvangen in 2015. Daarnaast is in 2015 één stuitingsverzoek ontvangen in verband met de verjaringstermijn.
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Klacht

Serviceline

Analyse/afwikkeling

Maatregel

Onjuiste belangenbehartiging
minderheidsaandeelhouder.

Assurance

In der minne geschikt

MaGT aanpassen: expert betrekken

Onjuiste aandelenwaardering.

General Practice

In der minne geschikt

Zie hiervoor

Niet (tijdig) aanleveren van gegevens bij
Amerikaanse belasting dienst.

Specialist Tax

Herstelactie voor de cliënt uitgevoerd. Hierdoor
ondervinden de betrokkenen geen schade.

Geen: Grant Thornton is van mening dat
zij correct heeft gehandeld.

Onjuist aanleveren van gegevens voor
de toepassing van de 30% regeling.

Specialist Tax

Volgens Grant Thornton is niet onjuist gehandeld
omdat de gegevens niet (correct) bij
Grant Thornton zijn aangeleverd. Er heeft
inmiddels een herstelactie plaatsgevonden.
Aangezien de werkwijze onduidelijk is geweest,
heeft Grant Thornton een deel van de juridische
kosten die de cliënt heeft gemaakt voor haar
rekening genomen.

Geen: Grant Thornton is van mening dat
zij correct heeft gehandeld.

9.2 Onafhankelijkheid

Belangrijk onderdeel van een accountantsorganisatie
is de onafhankelijkheid. Jaarlijks worden alle bij
Grant Thornton werkzame personen, al dan niet in
loondienst verzocht de onafhankelijkheidsverklaring
te ondertekenen. Deze gaat naast onafhankelijkheid
in op ’integriteit‘ en naleving van de interne
richtlijnen en geldende wet- en regelgeving.
Op basis van de reacties zijn met uitzondering
van de eerdergenoemde bestuursfunctie geen
conflicten gemeld. De bedreiging van de genoemde
bestuursfunctie heeft geen impact op het wettelijke
controle domein, maar is des al niet te min
onwenselijk. Het bestuur onderneemt adequate actie
en scherpt de procedures omtrent het aanvaarden
van nevenfuncties verder aan.
Bij de netwerkorganisaties Incompanion B.V.
en Grant Thornton Executives B.V. is een
onafhankelijkheidsverklaring uitgezet die uitsluitend
toeziet op de naleving van de artikelen 19 en 24b
Wta alsmede de ViO. Hier zijn geen conflicten
gemeld.
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10. Verklaring van beleidsbepalers

Het bestuur van GT Holding B.V. erkent haar verantwoordelijkheid voor het
inrichten en onderhouden van een adequaat stelsel van kwaliteitsbeheersing
en bewaking, ter naleving van de regelgeving van de wetgever en de NBA.
Belangrijke onderdelen hiervan worden uitgevoerd
door de Directeur Assurance en de Compliance
Officer. De bevindingen van de Directeur
Assurance en de Compliance Officer worden
periodiek gerapporteerd aan en besproken met
het bestuur. Daarnaast zijn de extern uitgevoerde
kwaliteitstoetsen een belangrijk element. De
bevindingen uit de externe reviews zijn besproken
door de Directeur Assurance en de Compliance
Officer met het bestuur. In de bestuursvergadering
van 31 maart 2016 is het stelsel in zijn volle omvang
geëvalueerd door het bestuur.

Het stelsel is door de genomen maatregelen naar
aanleiding van het AFM-onderzoek in 2015 verder
versterkt.
Op basis van de uitkomsten van deze evaluaties
en met inachtneming van het voorgaande heeft het
bestuur vastgesteld:
• dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing in
hoofdlijnen adequaat in dit verslag is beschreven
en dat het doeltreffend heeft gefunctioneerd;
• dat het intern toezicht op de naleving van de
onafhankelijkheidsvoorschriften is uitgevoerd;
• dat een gestructureerd en effectief beleid
is gevoerd om de basiskennis van zowel
de medewerkers als de partners en de ontwikkelingen op het vakgebied te onderhouden.
Alphen aan den Rijn, 31 maart 2016
GT Holding B.V.
F.A.M. Ponsioen RA
Voorzitter raad van bestuur
M. Welsink RA (lid)
Drs. S.M. Havinga (lid)
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Bijlage 1: Lijst van organisaties van
openbaar belang

•
•
•
•
•

Plaza Centers N.V.
RoodMicrotec N.V
Lavide Holding N.V.
Cable and Wireless International Finance B.V.
German Public Sector Finance B.V.
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Bijlage 2: Raad van commissarissen

Commissaris (voorzitter RvC)
Drs. P.R. Baart (man)
• Leeftijd: 65
• Beroep: niet van toepassing
• Nationaliteit: Nederlandse
• Nevenfuncties: Lid raad van commissarissen en
voorzitter auditcommissie ProQR Therapeutics
N.V., Leiden. Lid raad van toezicht Stichting
Bijzondere Tandheelkunde, Amsterdam. Raad
in de Ondernemingskamer van het gerechtshof
Amsterdam.
• Tijdstip van eerste benoeming: 1 oktober 2015
• Benoemingstermijn: 4 jaar
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Commissaris (lid RvC)
Dr. M.E.M. Doorewaard (vrouw)
• Leeftijd: 53
• Beroep: commissaris, hoofdfunctie: commissaris
• Nationaliteit: Nederlandse
• Nevenfuncties:
- lid Raad van Toezicht MVO-Nederland, ‘s
Heeren Loo Zorggroep en Staatsbosbeheer
- Commissaris bij Bloomville (voorzitter),
Woonbedrijf Ieder1, en Hypotheek Visie
Centrale
- Bestuurslid Stichting Christelijke Pers
• Tijdstip van eerste benoeming: 1 oktober 2015
• Benoemingstermijn: 4 jaar

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

Bijlage 3: Vergaderschema RvC,
Commissie Publiek Belang en
ledenraad
Vergaderingen 2015 van de Commissie Publiek Belang(CPIE)/de
ledenvergadering met 2 externe leden ter borging van het publieke belang
(LV) en de RvC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPIE 24-03-2015
CPIE 10-06-2015
CPIE 16-09-2015
CPIE 24-11-2015
LV (externe leden) 29-06-2015
LV (externe leden) 26-08-2015
LV/RvC 14-12-2015
RvC 24-11-2015
RvC 29-12-2015
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Bijlage 4: Besluiten/goedkeuring/
voordrachten 2015 RvC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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beleggingsbeleid goedgekeurd;
beloningsbeleid goedgekeurd;
bestuur voorgedragen;
profielschets bestuurder goedgekeurd;
beloning bestuur 2016 goedgekeurd;
controle-portefeuille bestuurder goedgekeurd;
salaris Compliance Officer goedgekeurd;
beoordeling Compliance Officer goedgekeurd;
benoeming partner (non assurance) beoordeeld.
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Bijlage 5: Key Performance
Indicators
Een aantal Key Performance Indicators (KPI’s) is al in het verslag toegelicht.
Hieronder volgt een opsomming van de niet behandelde KPI’s.

1 	Aantal assurance partners en directors, (senior) managers en overige teamleden: 15/19/44
(19,2%/24,4%/56,4%).
2 	Aantal en percentage uren besteed aan controle-opdrachten, overige opdrachten, interne opleidingen,
vaktechnische commissies en overige interne werkzaamheden.
2015

%

1.215

0,7%

Wettelijke controle-opdrachten niet-OOB

83.341

48,2%

Vrijwillige controle-opdrachten

10.353

6%

Overige opdrachten

19.930

11,5%

Interne opleidingen

10.425

6,%

Controle-opdrachten OOB

Vaktechnische commissies
Overige interne werkzaamheden
Totaal

779

0,5%

46.853

27,1%

172.896

100,0%

3 Gemiddeld aantal uren Permanente Educatie (PE) training en opleiding per medewerker: 134
4 Gemiddeld cijfer per cursus
Voyager (controletool)

8,0

1e jaars jr - eerste controlebeginselen

8,0

2 jaar jr - Rol associate, revenue recognition en IDEA

8,2

3e jaars jr - IT Audit en vervolg IDEA, Journal entry testing en data-analyse

8,2

4 jaars jr - Rol in-charge incl Setting the audit strategy en Testing controls

7,3

4e jaars jr - Personeelsbeloningen

6,8

1 jaars medior - Externe Verslaggeving

7,8

1e jaars medior - Group Audits

7,7

2 jaars medior - Complexe cycles, refresh sampling/JET/IDEA, Fraude in de Audit

7,5

3e jaar medior - actualiteiten Externe Verslaggeving, Concluding the audit incl. communicatie

7,5

e

e

e

e

Data-analyse

onbekend

Dossiermentoring (senior)managers en partners

8,4

Gemiddeld AS

7,8
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5 	Aantal FTE’s partner/directors, (senior)managers en overige teamleden werkzaam binnen de functies
Vaktechniek, Compliance en Independence.
Vaste medewerkers
Aantal fte’s BVT accountancy

1,8

Aantal fte’s BVT fiscaal

1,5

Aantal fte’s BVT jurisch

1

Aantal fte’s applicatiebeheer

0

Aantal fte’s Compliance Officer

1

Totaal

5,3

6 	Aantal consultaties bij de afdeling Vaktechniek op het gebied van verslaggeving en controle als
percentage van aantal Wta-opdrachten.
2015

in %

12

8%

Aantal bij niet-OOB wettelijke controles en vrijwillige controles

136

92%

Totaal

148

100%

Aantal consulten bij OOB-opdrachten

7	Aantal uitgevoerde jaarrekening reviews door experts buiten het reguliere controle team
(bv, Vaktechniek) voor afgifte van de verklaring als % van aantal Wta-opdrachten. 20 stuks, 9%.
8	Aantal uitgevoerde OKB’s als percentage van totaal aantal wettelijke controles: 32%
9 	Gemiddelde tijdsbesteding per uitgevoerde OKB is gewijzigd in het aantal uitgevoerde OKB’s en
reviews achteraf: 8 uur voor een OKB en 10 uur voor een review achteraf
10 	Aantal uren besteed aan rollen gericht op beroepsontwikkeling (NBA, universiteit), totaal aantal en als
percentage van totaal beschikbare uren.
11	Totaal aantal afgegeven controleverklaringen in het kader van wettelijke controles (OOB en overig
gesplitst). 5 OOB verklaringen en 222 wettelijke controle opdrachten.
12	Aantal en percentage teruggegeven opdrachten met hierbij de reden. In 2015 zijn door Grant Thornton
geen opdrachten teruggeven. Wel waren er vier tussentijdse beëindigingen. Eén vanwege een verkoop
van de aandelen, waarbij de nieuwe aandeelhouder geen controle door Grant Thornton wenste en drie
vanwege de overstap van de verantwoordelijk externe accountant naar een andere organisatie, waarna de
cliënten besloten de opdracht te beëindigen.
13	Aantal incidenten gemeld aan de toezichthouder. Er zijn vier incidenten gemeld. Twee incidenten
hadden betrekking op de integriteit van (voormalig) cliënten, waardoor deze niet nader worden
toegelicht. Twee hadden te maken met het niet naleven van de verplichtingen uit de Wft dat een melding
bij zowel DNB als de AFM moet plaatsvinden als er sprake is van een niet goedkeurende verklaring.
14	Aantal procedures Accountantskamer en uitkomsten. 3 procedures aangekondigd, maar voor
behandeling ingetrokken.
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Bijlage 6: Aandeelhouders
(middellijk)
M. Baks RA
E.J. Blonk AA
W.A. van Es RA
drs. F.J.M. Gijzen
drs. S.M. Havinga
drs. P. den Hertog RA RV
R.M.M. Hogenboom AA
drs. C. Holewijn RA
S.C.M van Huizen AA
N.H.B. Jonker RA
A.A. Kuiper RA
mr. J.A. Mook
mr. Th. Ostermann
drs. C. Overduin
mr. J. Piersma
F.A.M. Ponsioen RA
drs. M.P. van Rijssel RA
mr. E.L.M. van der Sande
J. Verkade AA RV
mr. P.A. Visser
E. van Waveren RA
M.J.J. Welsink RA
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