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AFM: Veranderingen in verslaggeving zijn
'uitdaging voor accountants'
Veranderingen in de verslaggeving vormen een uitdaging voor de wettelijke controle door accountants.
Andere, gespecialiseerde partijen zijn mogelijk beter in staat zekerheid te geven bij niet- nanciële
prestaties of IT-vraagstukken.
Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Trendzicht 2022, de jaarlijkse publicatie waarin de toezichthouder
trends analyseert die de nanciële sector en het toezicht daarop beïnvloeden. Nieuw dit jaar zijn 'risicokaarten' voor de
vier toezichtgebieden van de AFM, waarin de voornaamste risico's per toezichtgebied worden geduid. Eén daarvan
heeft betrekking op nanciële verslaggeving en accountantsorganisaties.
De toezichthouder heeft "speciale aandacht" voor ontwikkelingen die de relevantie van de traditionele nanciële
verslaggeving en controle onder druk zetten, zoals veranderende informatiebehoefte bij de eindgebruiker,
digitalisering en toenemende aandacht voor fraude in de hele verslaggevingsketen.
Voor verslaggeving en controle van niet- nanciële informatie worden nieuwe regels en standaarden ontwikkeld,
"waarvan de toepassing in goede banen moet worden geleid". Dergelijke ontwikkelingen hebben hun weerslag op de
wettelijke controle, zo stelt de AFM. "Het doel en de doelgroep van een audit worden breder en de accountant zal
mogelijk meer werk moeten verrichten op het gebied van niet- nanciële informatie en IT-beheersing."

Nieuwe specialisaties
Zulke verschuivingen komen nog bovenop bestaande uitdagingen, zoals het verhogen van de controlekwaliteit en meer
aandacht voor fraude- en continuïteitsrisico's, aldus de toezichthouder. "Dit geeft ruimte aan nieuwe specialisaties
binnen de accountancy, maar is ook een uitdaging voor de sector. Het is de vraag of accountantsorganisaties de
aangewezen partij zijn om assurance te geven bij bijvoorbeeld CO2 -uitstoot en grondstofgebruik."
De AFM toont zich in de trenduitgave verder bezorgd over mogelijke oververhitting van de huizenmarkt en de
aandelenmarkt. Ongeveer één op de acht beleggers loopt een groter risico om in de nanciële problemen te komen
door hun eigen handelsgedrag, zoals weinig spreiden en handelen in risicovolle producten, aldus de toezichthouder.
De concrete implicaties van de trends en risico's voor de toezichtactiviteiten van de AFM worden uitgewerkt in de
Agenda 2022, die begin 2022 wordt gepresenteerd.

AFM: 'Herstel coronacrisis bemoedigend, oververhitting vraagt om alertheid'
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KPMG: Nederlandse bedrijfsleven kent EU-regels
duurzaamheidsrapportage nog niet
Het merendeel (72 procent) van het Nederlandse bedrijfsleven is niet bekend
met de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage in het
jaarverslag. 
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'Ik zie de toekomst positief in'
Duurzaamheidsinformatie wordt een belangrijk nieuw thema voor accountants. Maar mvo-verslaggeving is zeker niet
nieuw. Nancy Kamp-Roelands, al jaren actief op het... 
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KPMG geeft klimaat al vaste plek bij controle van
beursgenoteerde ondernemingen
KPMG neemt klimaatrisico’s vanaf het boekjaar 2021 "expliciet" mee in de
controleaanpak en accountantsverklaring. Ook wordt het klimaat een vast
agendapunt in presentaties... 
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RJ-Uiting 2021-13: EU-Taxonomieverordening
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft 'RJ-Uiting 2021-13: EUTaxonomieverordening: vanaf verslagjaar 2021 aanvullende verplichte
vermeldingen in de niet- nanciële... 
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Philips wint Kristalprijs 2021 voor beste mvo-verslag
Koninklijke Philips NV is dit jaar de winnaar van de Kristalprijs voor de beste
maatschappelijke verslaggeving. De prijs, gebaseerd op de
Transparantiebenchmark... 

