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'Huidige financiële verslaggeving voldoet niet
meer'
De huidige

nanciële verslaggeving benadrukt vooral de positie en prestaties van een organisatie. Dat

model voldoet niet langer in tijden van ingrijpende veranderingen.
Dat zei Nancy Kamp-Roelands, associate partner bij EY, in haar inaugurele rede die zij eerder deze week hield aan de
rijksuniversiteit Groningen. Zij is benoemd tot bijzonder hoogleraar niet- nanciële informatie, integrated reporting
en assurance.
In haar rede bespreekt zij hoe uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie onze
verslaggeving veranderen en hoe verslaggeving onze omgeving kan veranderen. Volgens Kamp-Roelands voldoet de
huidige verslaggeving niet meer: "Er is ook behoefte aan informatie om te begrijpen in welke mate een organisatie
exibel genoeg is om tijdig, integer en voldoende op de veranderingen in te spelen en op die manier in staat is - en
blijft - lange termijn waarde te genereren voor een brede groep stakeholders. Deze informatie is niet alleen belangrijk
om verantwoording af te leggen, maar ook om vertrouwen op te bouwen in het veranderingsproces dat een organisatie
doormaakt. Er is een toegenomen belangstelling van investeerders voor dit soort informatie, omdat het zichtbaarder
wordt dat nanciële prestaties samenhangen met niet- nanciële prestaties."
Deze veranderingen in nanciële verslaggeving vragen volgens Kamp-Roelands om aanpassingen in onderwijs en
onderzoek. Kamp-Roelands pleit ervoor dit onderwerp structureel hierin op te nemen, zodat de nieuwe generatie
accountants klaar is om deze uitdagingen in verslaggeving en assurance aan te gaan.
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Complexiteit European Sustainability Reporting
Standards is overweldigend
De duurzaamheidsrapportages zoals die recent zijn voorgesteld door de EU
zijn overweldigend complex. Jan Bouwens pleit voor een drastische beperking
van het aantal... 
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'Duurzaamheids-verantwoording wordt een must in
het mkb'
In 2023 gaat elke mkb-ondernemer merken dat het menens is met
duurzaamheid. Maar veel bedrijven weten niet hoe te verduurzamen, meent
Harry Marissen van de Commissie... 
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ABN Amro winnaar Kristalprijs 2022
ABN Amro is de organisatie met het beste mvo-verslag rondom het thema
mensenrechten. Daarmee is de bank winnaar van de Kristalprijs 2022. 
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Zalf voor een nieuwe verwachtingskloof?
De belangen om duurzaamheidsprestaties zo positief mogelijk te
verantwoorden zijn groot. Kan de accountant een nieuwe verwachtingskloof
voorkomen? 
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EFRAG publiceert eerste set ESRS-standaarden
Op 23 november heeft EFRAG de concept-European Sustainability Reporting
Standards (ESRS) gepubliceerd. 

