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Niet-financiële informatie steeds belangrijker voor beleggers
Amsterdam 2 juni 2010. Tweederde van de professionele beleggers vindt
niet-financiële informatie van beursfondsen inmiddels even belangrijk als
financiële informatie. Het jaarverslag en de jaarrekening blijven daarbij de
eerste informatiebron voor beleggers. Dat blijkt uit een enquête onder
professionele beleggers over het gebruik van jaarverslagen.
Vooral de toelichting van de raad van bestuur over het strategisch beleid en het
risicoprofiel van een onderneming wordt door beleggers als belangrijke informatie
gezien. Wel zouden ze meer over die risico‟s willen lezen: wat zijn volgens
bestuurders de grootste risico‟s, hoe waarschijnlijk zijn die en wat is de impact.
De VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals onderschrijft de uitkomsten
van de enquête. “De kwaliteit van het jaarverslag is de laatste jaren sterk
verbeterd. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor verdere verbetering van de
informatiestroom. De VBA zou graag zien dat de toekomstparagraaf meer inhoud
krijgt en dat de risicoparagraaf aangescherpt wordt”, aldus VBA-voorzitter Hans de
Ruiter.
De informatie over duurzaamheid, over toekomstverwachtingen en over de
werkzaamheden van de commissarissen in het jaarverslag blijkt voor beleggers
minder belangrijk. Eumedion-directeur Rients Abma: “Dit toont aan dat het
informatiegehalte van deze rapportages nog niet is toegespitst op de behoefte van
beleggers en analisten. Ondernemingen laten hier een kans liggen, omdat steeds
meer institutionele beleggers bij hun beleggingsbeslissingen niet-financiële
informatie betrekken”. NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers: “In ons project „meer dan
euro‟s alleen‟ onderzoeken we de rol van accountants bij niet-financiële informatie.”
Beleggers zouden ook graag zien dat er meer informatie uit de zgn. management
letter van de accountant openbaar wordt gemaakt. Daarmee zou de meerwaarde
van de externe accountant in hun ogen toenemen. Ook mag de accountant
nadrukkelijker aanwezig zijn tijdens aandeelhoudersvergaderingen.
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn nog altijd veruit de voornaamste
informatiebronnen voor beleggers, zo blijkt ook uit de enquête. Bijeenkomsten met
het management en elektronische databanken komen op de tweede plaats.

De enquête, die werd gehouden onder Nederlandse portfoliomanagers,
beleggingsanalisten en andere beleggingsprofessionals, is in Amsterdam
gepresenteerd tijdens een discussiebijeenkomst georganiseerd door
accountantsorganisatie NIVRA, de organisatie van institutionele beleggers
Eumedion en de VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals.
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Bij het Koninklijk NIVRA zijn circa 14.000 registeraccountants aangesloten. De
beroepsorganisatie bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening door
registeraccountants ten dienste van het algemeen belang en behartigt hun
gemeenschappelijk belang.
Het NIVRA gaat fuseren met de NOvAA en zal daarna verder gaan als NBA,
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele
beleggers op het terrein van corporate governance. Eumedion stelt zich ten doel
het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde institutionele
beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate governance en het
bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden hiervan door
beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers, met name in
Nederland en Europa. Eumedion heeft 69 Nederlandse en buitenlandse
institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 1000
miljard euro aan belegd vermogen onder beheer.
De VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals behartigt de
belangen van de bij haar aangesloten professionele beleggers. De VBA stelt zich ten
doel het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de beleggingsprofessionals
in Nederland. Zij biedt een platform voor de uitwisseling van kennis ten behoeve
van haar leden en speelt een actieve rol ten aanzien van de ontwikkelingen binnen
de beleggingsindustrie in Nederland. Bij de VBA zijn ruim 1.000 professionals
aangesloten.

