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PwC: DSM transparantse bedrijf
DSM geeft het helderste en duidelijkste inzicht in zijn

scale beleid en belastingafdrachten.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Tax Transparency Benchmark van PwC en de Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling (VBDO). "Van de 68 onderzochte bedrijven geeft DSM volgens de onafhankelijke vakjury het
meest helder en duidelijk inzicht in zijn scale beleid en belastingafdrachten", aldus PwC.
Volgens Marc Diepstraten, voorzitter van de belastingpraktijk van PwC, is er onder beursgenoteerde ondernemingen
een enorme groei zichtbaar in bewustwording van het belang van scale transparantie. "Ruim driekwart van de
onderzochte bedrijven communiceert nu over hun scale strategie. In 2013 was dit slechts 16 procent. Dat dit in
slechts twee jaar tijd met meer 50 procent is toegenomen, wijst er onmiskenbaar op dat het belang van een
transparante scale strategie ook tot in de boardroom is doorgedrongen."
Het onderzoek kijkt ook naar de wijze waarop de bedrijven de risico's op scaal handelen in kaart brengen, en hoe ze
over de tax governance rapporteren. Diepstraten: "Het rapport geeft goed inzicht in de ontwikkelingen rondom scale
governance en transparantie. Ondernemingen nemen wel degelijk notie van het publieke en politieke debat over
scaliteit. Wij denken dat internationale ontwikkelingen rondom tax governance en transparantie nog niet voorbij
zijn. De publieke en politieke interesse in scaal beleid van ondernemingen zal nog toenemen."
De toptien van de 2de editie van de Tax Transparency Benchmark:

1. DSM
2. Unilever
3. Shell
4. Randstad
5. Aegon
6. ING
7. KPN
8. Nationale-Nederlanden
9. Rabobank
10. Vastned
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Als ESG-maatstaf is winst ontijdig en onvolledig
Jan Bouwens

Hoe goed meet winst de waarde van een bedrijf, vraagt Jan Bouwens zich af.
Maakt het winstcijfer ook kinderarbeid of milieuschade zichtbaar? 
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Greenwashing als frauderisico voor de
jaarrekeningcontrole van de accountant
Hoe moet de accountant omgaan met beloftes rondom de compensatie van
CO2-uitstoot in een bestuursverslag of een mvo-verslag? Risico’s op fraude
of greenwashing liggen... 
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'Tegenwoordig is tachtig procent van de waarde van
een bedrijf ongrijpbaar'
De accountant moet - meer dan nu het geval is - een onderneming in de
context van haar omgeving beoordelen. Dat zegt Paul Koster, directeur van
European Investors-VEB,... 
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NBA steunt plan voor internationale standaarden
voor duurzaamheidsinformatie
De NBA heeft in december haar steun uitgesproken aan de IFRS Foundation,
voor het ontwikkelen van internationale standaarden voor Sustainability
Reporting. 
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DNB voorstander Sustainability Standards Board van
IFRS
DNB ondersteunt de plannen van de IFRS Foundation voor het opzetten van
een Sustainability Standards Board. 

