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IIRC en SASB fuseren
De International Integrated Reporting Council (IIRC) en de Sustainability Accounting Standards Board
(SASB) gaan fuseren tot een nieuwe organisatie, de Value Reporting Foundation.
De nieuwe organisatie moet investeerders en bedrijven een uitgebreid corporate reporting framework waarin
"enterprise value drivers" en standaarden op het gebied van duurzaamheid worden verenigd. De Value Reporting
Foundation wordt medio 2021 gevormd met Janine Guillot, de huidige ceo van SASB, als nieuwe ceo. Charles Tilley, ceo
van IIRC, wordt Senior Advisor en zal plaatsnemen in de Value Reporting Foundation Board. Hij wordt tevens
voorzitter van het <IR> Framework Committee.
"In een tijdperk waarin de gevolgen van een wereldwijde pandemie, klimaatverandering en groeiende ongelijkheid
toenemen, is immateriële activa en de behoefte aan datagestuurde duurzaamheidsinformatie steeds belangrijker
geworden. Kapitaalmarkten hebben behoefte aan op feiten gebaseerde, transparante gegevens om aandeelhouders op
lange termijn waarde te bieden en tegelijkertijd de toekomst van onze mensen en onze planeet te helpen veiligstellen.
Rapportage is hiervoor een belangrijk middel", aldus de organisaties in een gezamenlijke statement.
"Informatie is de levensader van goede besluitvorming. Kapitaalmarkten hebben een honger naar informatie die
verband houdt met het creëren van bedrijfswaarde, maar een gefragmenteerd rapportagelandschap veroorzaakt
problemen", zegt Robert K. Steel, voorzitter van de raad van bestuur van de SASB Foundation. "Deze fusie is een
belangrijke stap richting bedrijven en investeerders die duidelijk en gemakkelijk communiceren over de kwesties die
het belangrijkst zijn voor de nanciële prestaties."

Complementair
Het <IR> Framework en de SASB-normen zijn volgens de organisaties complementair. "Geïntegreerde rapportage
beschrijft alle relevante waardecreatieonderwerpen en de aanpak om deze te integreren in het denken en rapporteren
van bedrijven. SASB biedt de precieze de nities van de gegevens die voor deze onderwerpen in elke branche moeten
worden gerapporteerd. Organisaties over de hele wereld gebruiken beide al om e ectief met investeerders te
communiceren over hoe duurzaamheidskwesties verband houden met bedrijfswaarde op de lange termijn. Dat is
uiteindelijk in het voordeel van stakeholders. Met de Value Reporting Foundation zullen we het <IR> Framework en de
SASB Standards nog verder integrerern", zegt Barry Melancon, voorzitter van de IIRC Board.

Samenwerking
In september kondigde vijf wereldwijde standaardzetters, waaronder ook het IIRC en de SASB, aan om nauwer te gaan
samenwerken. De nieuwe Value Reporting Foundation zegt dat er inmiddels ook gesprekken plaatsvinden over een
eventuele fusie met de Climate Disclosure Standards Board (CDSB).
"We staan klaar om deel te nemen aan de inspanningen van de IFRS Foundation, IOSCO, EFRAG en anderen die streven
naar wereldwijde afstemming op het gebied van corporate reporting", aldus Janine Guillot.
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'Grondlegger milieuaccountancy' wil bedrijven
minder duurzaamheidsregels opleggen
Duurzaamheid valt maar beperkt af te dwingen met wetten en regels, zoals de
nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Hoe meer
regels worden... 
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KPMG: 'Vergelijking Nederlandse
bedrijfsinspanningen klimaat nauwelijks mogelijk'
De manier waarop beursgenoteerde ondernemingen verslag doen over het
deel van hun bedrijfsactiviteiten dat invloed heeft op het klimaat loopt sterk
uiteen. Daarmee... 
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Schragen of vertragen?
Arjan Brouwer

Waar de Corporate Governance Code ooit vooruitliep op wettelijke
verplichtingen, lijken de beperkte wijzigingen die nu worden voorgesteld hier
achteraan te hobbelen,... 
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NBA pleit bij Monitoring Commissie voor verplichte
Verklaring omtrent risicobeheersing
De NBA heeft gereageerd op het voorstel van de Monitoring Commissie
Corporate Governance Code (MC) voor actualisatie van die code. De
beroepsorganisatie pleit onder... 

NIEUWS

15 maart 2022

Banken moeten meer informatie geven over
'klimaatrisico's'
Banken moeten meer informatie geven over de nanciële risico's die zij lopen
door klimaatverandering. Dat zegt de Europese Centrale Bank (ECB). 

