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Integrated reporting antwoord op corruptie in
opkomende economie
Integrated reporting leeft sterk in opkomende economieën. Daar omarmen accountants in business de
rapportagemethodiek als antwoord op de veel voorkomende corruptie.

Henk Vlaming
"Men is zich bewust van het belang van nanciële verantwoording voor het investeringsklimaat", zegt Tine van de
Werken, sinds dit jaar lid van het Professional Accountants in Business Committee (PAIB) van IFAC, de internationale
federatie van accountants. Onlangs nam zij deel aan een vergadering van het PAIB, die twee keer per jaar bijeenkomt.
Op de agenda stonden onderwerpen als integrated reporting, enterprise performance en risk management.
Van de Werken, in het dagelijks leven cfo van Dümmen Orange, is "verrast" door het belang dat accountants in
business in opkomende economieën hechten aan deze thema's. "Accountants in business in deze landen lopen
internationaal voorop met het implementeren van integrated reporting. In Westerse landen wordt dat iets minder snel
omarmd, misschien omdat men hier al ver is met het rapporteren van nanciële informatie."
In een land als Zuid-Afrika maakt integrated reporting onderdeel uit van de corporate governance code. "Ik merk dat
accountants in business in de opkomende economieën zich bewust zijn van de plaatselijke omstandigheden, waar
corruptie regelmatig voorkomt. Integrated reporting wordt gezien als een instrument om een stap extra te zetten wat
betreft transparantie. Men vindt dat dit een bijdrage levert aan het investeringsklimaat en daarmee aan de groei van de
economie."

Betekenis voor financiële functie
Voor Van de Werken zijn de onderwerpen niet nieuw. "Daar wordt hier in Nederland ook al veel mee gedaan. Maar ik
vind het wel belangrijk om op internationaal niveau te debatteren over de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen
voor de nanciële functie. Met name waar het gaat om software voor business intelligence, die steeds meer informatie
op tafel krijgt. Ik denk dat we binnen de nanciële functie daar nog te weinig gebruik van maken."
Volgens Van de Werken komt dat ook omdat de ontwikkelingen op dit gebied zo snel gaan. "Vaak ongemerkt, maar als
je tien jaar terugkijkt zie je hoe groot de veranderingen zijn. Daardoor verandert ook de nanciële functie in een
organisatie. In deze internationale setting proberen we vooruit te kijken en te kijken naar de stip op de horizon.
Daarmee helpen we ook het accountantsberoep."
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KPMG: Nederlandse bedrijfsleven kent EU-regels
duurzaamheidsrapportage nog niet
Het merendeel (72 procent) van het Nederlandse bedrijfsleven is niet bekend
met de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage in het
jaarverslag. 

MAGAZINE

14 december 2021

'Ik zie de toekomst positief in'
Duurzaamheidsinformatie wordt een belangrijk nieuw thema voor accountants. Maar mvo-verslaggeving is zeker niet
nieuw. Nancy Kamp-Roelands, al jaren actief op het... 
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KPMG geeft klimaat al vaste plek bij controle van
beursgenoteerde ondernemingen
KPMG neemt klimaatrisico’s vanaf het boekjaar 2021 "expliciet" mee in de
controleaanpak en accountantsverklaring. Ook wordt het klimaat een vast
agendapunt in presentaties... 

NIEUWS
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RJ-Uiting 2021-13: EU-Taxonomieverordening
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft 'RJ-Uiting 2021-13: EUTaxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte
vermeldingen in de niet- nanciële... 
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Philips wint Kristalprijs 2021 voor beste mvo-verslag
Koninklijke Philips NV is dit jaar de winnaar van de Kristalprijs voor de beste
maatschappelijke verslaggeving. De prijs, gebaseerd op de
Transparantiebenchmark... 

