
Accountantsclub SRA in 
de fout met eigen cijfers

jaar begon tegen de Commissie 
Eindtermen Accountantsoplei-
ding (CEA) leidden tot een daling 
van het eigen vermogen.

SRA-voorzitter Dinkgreve bena-
drukt dat op de ledenvergadering 
in december de SRA openheid van 
zaken heeft gegeven aan de leden. 
‘Het is uitgesproken en de fout is 
gecorrigeerd. Er is geen extra con-
tributieverhoging doorgevoerd.’ 
Ook in het jaarverslag wordt de 
fout toegelicht.

Het vertrek van penningmees-
ter Van Sluis, in het verleden wet-
houder in Rotterdam voor Leefbaar 
Rotterdam, noemt Dinkgreve ‘spij-
tig’. ‘Van het bestuur van de SRA 
had hij niet hoeven opstappen. Hij 
heeft de fout niet gemaakt. Maar hij 
heeft zijn ministeriële verantwoor-
delijkheid genomen.’

De fout is volgens Dinkgreve ont-
staan door ‘een foute interpreta-
tie van een contract’. Een in 2017 
nieuw aangestelde controller ont-
dekte de onregelmatigheid en trok 
aan de bel. 

De SRA werkt met gebroken 
boekjaren die eindigen op 31 au-
gustus. In 2007 sloot de accoun-
tantsorganisatie contracten met 
verschillende leveranciers voor het 
ontwikkelen van software. Hiervoor 
ontvangt de SRA een vergoeding.

Voor de verwerking van de om-
zet uit deze IT-diensten ging het 
bestuur er jarenlang van uit dat er 
achteraf gefactureerd werd, pas 
aan het einde van een kalender-
jaar. Maar vorig jaar bleek dat er 
bij een van de softwarecontracten 
al die tijd vooraf gefactureerd was, 
waardoor de hoogte van het eigen 
vermogen niet meer klopte. Alleen 
al door deze fout daalde het eigen 
vermogen met ruim € 194.000.

De boekhoudfout roept ook vra-
gen op over het controlewerk van 
de accountant van de SRA, FSV Ac-
countants uit Zaltbommel. Dit kan-
toor was tot en met boekjaar 2016-
2017 jarenlang de accountant van 
de SRA, maar ontdekte de fout niet. 

Dat de SRA met ingang van het 
huidige boekjaar een nieuwe ac-
countant heeft aangesteld, heeft 
volgens Dinkgreve niets te maken 
met de fout in de jaarrekening die 
nu aan het licht is gekomen. ‘Al op 
de ledenvergadering in december 
2015 is er met de leden gediscussi-
eerd over aanstelling van een nieu-
we accountant per huidig boekjaar. 
Het was gewoon tijd voor een wis-
sel.’

Bas Knoop en Jeroen Piersma
Amsterdam

Accountantskantorenvereniging 
SRA heeft jarenlang een fout ge-
maakt in haar eigen jaarrekenin-
gen. Opbrengsten uit cursussen 
en IT-diensten werden te vroeg als 
omzet geboekt. Daardoor schetste 
de SRA, die toezicht houdt op het 
controlewerk van kleine en middel-
grote accountantskantoren, een te 
positief beeld van haar eigen ver-
mogen.

SRA-voorzitter Paul Dinkgreve 
bevestigt de boekhoudkundige 
fout: ‘Het is natuurlijk pijnlijk dat 
dit bij een organisatie gebeurt die 
toeziet op de kwaliteit van het ac-
countantswerk van een groot aan-
tal kantoren.’

De SRA is met 370 aangesloten 
kantoren de grootste belangenver-
eniging van accountantskantoren 
in het mkb. 

De fout met de verkeerde boekin-
gen van omzet uit een contract met 
een softwareleverancier werd vorig 
jaar ontdekt en leidde tot het vertrek 
van penningmeester Wim van Sluis. 
Hij stapte uit eigen beweging op. De 
fout is inmiddels gecorrigeerd.

In 2014 wijzigde de SRA al de 
manier waarop opbrengsten uit 
cursussen werden verantwoord. 
Ook hier bleek dat de SRA omzet 
te vroeg genomen had: niet in het 
boekjaar waarin de omzet daadwer-
kelijk viel, maar in het jaar dat de 
factuur werd verstuurd. Dat werd 
aangepast. Omzet uit cursussen die 
in een volgend boekjaar valt, wordt 
sindsdien ook daadwerkelijk toe-
gerekend aan dat jaar.

Deze correcties in de afgelopen 
jaren bleven niet zonder gevolgen. 
Mede hierdoor teerde de SRA flink 
in op het eigen vermogen. Dat daal-
de van ruim € 678.000 in 2014 naar 
ongeveer € 223.000 vorig jaar. Ook 
magere omzetcijfers en een juri-
dische procedure die de SRA vorig  FOTO: ISTOCK
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Fout in facturering bete-
kende daling eigen ver-
mogen van € 194.000.

Eigen vermogen ging 
van € 678.000 in 2014 
naar € 223.000 in 2017.

‘Pijnlijk dat dit gebeurt 
bij organisatie die 
toeziet op kwaliteit 
van accountantswerk 
van veel kantoren’
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