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Om de accountantscontrole goed te kunnen doen, moet de
accountant ook bij de beoordeling van niet-financiële
informatie een volwaardige taak krijgen.
Dat zegt Paul Koster, directeur van beleggersvereniging VEB, in
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zijn column in De Telegraaf. Koster is het niet eens met de
zienswijze van de Commissie Toezicht Accountancysector (CTA),
die de rol van de accountant bij de controle van niet-financiële
informatie wil beperken tot elementen die "redelijkerwijs
voorzienbare financiële gevolgen" kunnen hebben.
De VEB-directeur stelt dat risico's rondom zaken als
klimaatverandering, druk op werkgelegenheid als gevolg daarvan,
technologische ontwikkelingen en toegenomen maatschappelijke
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aandacht voor corruptie, vragen om deugdelijke informatie in het
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bestuursverslag. "De accountant zal hoe dan ook een oordeel
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moeten hebben over deze informatie, omdat die een prominentere
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rol zal spelen in zijn afwegingen over de toekomst van de
gecontroleerde onderneming", aldus Koster. "De CTA lijkt te
negeren dat de geschetste veranderingen zich juist kenmerken
door onverwachte en abrupte doorwerking in de financiële
resultaten met verstrekkende gevolgen voor de continuïteit van
de onderneming. Om zijn controle goed te doen, moet de
accountant een volwaardige taak krijgen in die nieuwe categorie
niet-financiële informatie."
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Volgens Koster ligt er voor het accountantsberoep een
"structurele uitdaging" op het gebied van kennis en moet
wettelijk bepaald worden dat controleteams permanent versterkt
worden met specialisten op specifieke terreinen. "Zonder de
structurele uitdagingen slagvaardig, consequent en volwaardig op
te pakken is het vertrouwen in de rol van de accountant eindig."
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Institutionele investeerders, zoals
pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen,
zetten maatschappelijk
verantwoord beleggen en actief
eigenaarschap steeds hoger... 
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De grote concerns in Europa
hebben in 2019 124 miljard euro
uitgetrokken voor investeringen
in het verminderen van hun
uitstoot van broeikasgassen.
Daarvan ging... 
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SDE++: 5 miljard
beschikbaar voor CO2reductie
De eerste ronde van de verbrede
Stimuleringsregeling Duurzame
Energieproductie (SDE++) wordt
tussen 29 september en 22
oktober 2020 opengesteld. Naast
hernieuwbare... 
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'Eind stijging
wereldwijde CO2uitstoot door
energieproductie'
De wereldwijde uitstoot van
koolstofdioxide door
energieproductie is vorig jaar
vrijwel tot staan gebracht. De
uitstoot bedroeg 33,3 gigaton over
2019 tegenover... 
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Vastgoedtaxatiemodel
waardeert ook
circulaire
bouwmaterialen

Grant Thornton, JLL, New
Horizon en NIBE en hebben een
circulair taxatiemodel ontwikkeld
dat inzicht biedt in de waarde van
de grondstoffen en materialen in
bestaande... 

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.

reCAPTCHA

Upgrade naar een ondersteunde
browser om een reCAPTCHA-uitdaging
te ontvangen.
Waarom gebeurt dit?

Privacy - Voorwaarden

Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

DOSSIERS

Home

Arbeidsmarkt

Fiscaal

Fraude en witwassen

Nieuws

ICT

Kwaliteit en toezicht

Mkb

Discussie

Opleiding

Vaktechniek

alle dossiers

Pensioen

Publiek belang

Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tucht
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door

Akkoord

op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer

©informatie
2020 NBA over
(0.0.0.0)
Contact
Disclaimer
het gebruik
van cookies
op dezePrivacyverklaring
site.

Cookieverklaring

Spelregels debat

Volg ons op Twitter

NBA.nl

