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Accountant Shell: impact klimaatrisico en
energietransitie is 'key audit matter'
EY, controlerend accountant van Shell, heeft voor het eerst de

nanciële impact van klimaatverandering

en de energietransitie als kernpunt van de accountantscontrole benoemd.
Dat meldt Eumedion, de belangenorganisatie van institutionele beleggers. Volgens de controlerend accountant van
Shell kunnen de klimaatverandering en de energietransitie een “wijdverbreide” impact hebben op beoordelingen en
schattingen van het bestuur en derhalve op de controle.
De controleverklaring van EY-accountant Allister Wilson is opgenomen in de op 11 maart jl. gepubliceerde Shelljaarrekening 2020. Het risico op onjuistheden in de jaarrekening is in 2020 in vergelijking met 2019 vergroot, door
toegenomen aandacht voor klimaatverandering bij beleggers en toezichthouders, aldus de accountant.

CO2-uitstoot
De accountant stelt in de verklaring ook dat de plannen van Shell, om de CO2-uitstoot in 2050 naar nul terug te
brengen, nog niet in de pas lopen met de operationele plannen en de prijsstelling van het olie- en gasbedrijf. Shell
erkent dit zelf ook in de toelichting op de jaarrekening.
Het energieconcern verwacht de operationele plannen en de prijsstelling aan te passen zodra de samenleving als
geheel stappen zet om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Voor de EY-accountant is het
mede daarom “niet mogelijk noch passend” om te kunnen verklaren dat de Shell-jaarrekening 2020 ‘Paris-aligned’ is.

Discussie
De opmerkingen van de controlerend accountant bij de Shell-jaarrekening voeden de discussie wat de rol van de
accountant is ten aanzien van de verschillende klimaatdoelstellingen en -ambities van beursgenoteerde
ondernemingen, aldus Eumedion. De NBA is hierover vanuit de Werkgroep Fraude op 19 maart jl. een discussie gestart
en vraagt van belanghebbenden input op dit onderwerp.
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'Europese afspraken over recyclen moeten wereldwijd
gelden'
Afspraken die zijn gemaakt in de Europese Green Deal over het verplicht
hergebruik van materialen, moeten wereldwijd gaan gelden. 
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Kamervragen over oordeel EY klimaatdoelstellingen
Shell
Kamerlid Renske Leijten (SP) heeft vragen ingediend bij de minister van
Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de berichtgeving over het
oordeel van EY... 
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EY oogst lof met oordeel over klimaatdoelstellingen
Shell
Dat EY in de controleverklaring bij het jaarverslag van Shell kritisch is op de
ronkende taal over de klimaatdoelstellingen van het energieconcern, is de
media niet... 
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Kortetermijndenken van bestuurders is een probleem
voor continuïteit
Als de accountant hoge agency-kosten constateert in de gecontroleerde
onderneming en ziet dat ESG-factoren voor de toekomst van belang zijn, wat
dan? Je rey Bekkerin... 
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Grote bedrijven willen fossielvrij wagenpark in 2025
Grote bedrijven, waaronder ook Deloitte, KPMG en PwC, willen in 2025 een
volledig fossielvrij wagenpark hebben. De ondernemingen beloven de
komende jaren samen 23.000... 

