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en groep uropee inveteerder die ij elkaar duizenden
miljarden euro' aan waarde eheren willen dat accountant van
de ig four trenger gaan controleren op klimaatgerelateerde
riico'.
Dat meldt perureau Reuter op ai van een rief die een groep
van 29 inveteerder reed in januari heeft getuurd aan de ig four
en die deze week openaar i gemaakt. In de rief zeggen de
inveteerder dat zij vrezen dat klimaatverandering "genegeerd"
wordt door accountant en accountantkantoren.
"Het overkoepelende elang i dat we geen nieuwe financiële crii
willen, en dit kan een tuk erger uitpakken", zei Nataha LandellMill, van vermogeneheerder arain & Partner, die de campagne
leidt voor 29 inveteerder. Accountant zouden volgen de groep
niet genoeg rekening houden met een mogelijke nelle overgang
naar een 'low-caron'-toekomt wanneer regeringen maatregelen
nemen om zich aan het Klimaatakkoord van Parij te houden.
De inveteerder heen hun rief openaar gemaakt in het kader
van het inteniveren van hun campagne. Ze chrijven nu ook
rechttreek de auditcomité van de grote olie- en gaedrijven aan
en eien een rouutere enadering van klimaatriico'. Ze willen
onder meer dat accountant voortaan kriticher kijken naar
aanname over langetermijnprijzen van olie en ga.
Campagnepagina arain and Partner (incluief rieven naar ig
four).
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door limme
oftware
Het aantal ondernemingen –
en du klanten – lijft groeien.
Maar jij zit aan je tak. Hoe
zorg je ervoor dat je geen 'nee'
meer hoeft te verkopen én
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duurzaam inveteren af
en groep lidtaten heeft het vorige week door
onderhandelaar van het uropee Parlementen en
de lidtaten overeengekomen claificatieteem
voor financiële producten woendag afgewezen. 
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International tandard on Auditing (IA) kijkt,
moet erkennen dat die hopeloo achterlopen op
wat er in de wereld geeurt. en pleidooi voor één
et tandaarden voor de controle van hitoriche
informatie en afchaffing van een aparte tandaard
voor niet-financiële informatie. 
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AFM: Rapporteren over
waardecreatie wint aan elang
Lange termijn waardecreatie taat tegenwoordig
centraler in de verlaggeving van de AX- en AMX-
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eurgenoteerde ondernemingen. Dat telt de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het rapport
'In alan 2019'. 
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Kee Vendrik: duurzaamheid gaat
accountanteroep 'zwaar
domineren'
De ontwikkeling van duurzame technologie krijgt
een grote invloed op het accountanteroep. Dat
telde Kee Vendrik, Chief conomit Triodo ank
en erte Kamerlid, tijden een themaeie van de
Ledengroep Intern en Overheidaccountant (LIO).
"Uw klaieke aurancetaak komt volledig in het
licht van dit verhaal te taan." 
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Raad van tate: 'Te weinig
amenhang in klimaatplan
kainet'

Het klimaateleid van het kainet i "tevig", maar
niet amenhangend genoeg om met name op de
lange termijn de doeltellingen voor de afname van
de CO2-uittoot te halen. Dat concludeert de Raad
van tate. 
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