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Door de jongte ideeën over verlagleggingregel vanuit ruel
worden financiële riico’ van ondernemingen aan het oog
onttrokken. en gevaarlijke ontwikkeling.
Daarvoor waarchuwt Arjan rouwer (partner ij PwC en hoogleraar
externe verlaggeving VU) in een opinieijdrage in het FD.
Ondernemingen moeten in hun jaarverlag teed meer informatie
vertrekken over zaken al milieu-impact, diveriteit, menenrechten
en corruptieetrijding.
en goede zaak, maar dergelijke niet-financiële informatie mag niet
ten kote gaan van de financiële informatieverchaffing. Dat dreigt te
geeuren, nu de uropee Commiie al onderdeel van het actieplan
'Financing utainale Growth' onder meer alternatieven onderzoekt
voor het waarderen van langetermijneleggingportefeuille. Dat
kan etekenen dat de werkelijke waardeontwikkeling van deze
eleggingen grotendeel uiten de alan en wint-enverlierekening lijft.
"ruel wil du mogelijk afwijken van internationaal geruikelijke
verlaggevingregel om pecifieke eleiddoeltellingen te
ehalen", telt rouwer. Volgen hem i dat een onwenelijke trend.
"Meer oog voor langetermijnwaardecreatie en duurzaamheid moet je
niet realieren door de financiële effecten en riico’ aan het oog te
onttrekken, maar juit door niet-financiële effecten en riico’ terker
te enadrukken", aldu de hoogleraar. "Al je de
informatieverchaffing verchraalt en het riicoprofiel van een
onderneming onzichtaar maakt om daarmee inveteringen in
edrijven te timuleren, en je lecht ezig. Dat i een opmaat naar
de volgende crii. Daar zou de politiek toch niet voor
verantwoordelijk moeten willen zijn."
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umedion verwelkomt nieuwe
verlaggevingtandaard over
riicoparagraaf
umedion i poitief over het voortel van de Raad voor de
Jaarverlaggeving (RJ) om etere en inhoudvollere
riicoparagrafen in de jaarverlagen op te nemen. 
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Deloitte: Riicorapportage in jaarverlag
mit aanluiting met trategie
eurgenoteerde edrijven heen meer aandacht voor de
riicoparagraaf in hun jaarrekening. r i echter nog een
vereterlag nodig waar het gaat om het enoemen van de effecten
van riico'. 
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'eurfonden likken onvoldoende vooruit
in riicorapportage'
eurfonden anticiperen in hun riicorapportage onvoldoende op
actuele ontwikkelingen zoal echreven in gerenommeerde
economic outlook en trendrapporten. Zo echouwen maar weinig
eurgenoteerde edrijven ontwikkelingen in opkomende markten
of ontwikkelinglanden al riico. 
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Promovenda: Ondernemingen vertrekken
niet de gewente riico-informatie
luit de informatie gegeven in het jaarverlag aan op de
informatieehoefte van de takeholder van eurgenoteerde
ondernemingen? Onderzoekter Marijn van Daelen telt dat de
informatie die takeholder via het jaarverlag krijgen niet voldoet
aan hun informatieehoefte. 
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'Riicorapportage in jaarverlag mit
actualiteit'
eurgenoteerde edrijven rapporteren onvoldoende over de
actuele riico' waaraan de organiatie loottaat. Dat concludeert
Deloitte op ai van haar onderzoek Rik Reporting Anali over
de periode 2006 tot en met 2010. 
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