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Betreft: Consultatie ‘ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag’

Geachte mevrouw Klingers,

Graag maakt Eumedion gebruik van de mogelijkheid te reageren op het consultatiedocument d.d.
26 maart 2014 inzake het voorstel voor aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (hierna: de
ontwerprichtlijn).

Voor institutionele beleggers is naast de jaarrekening ook veel van de informatie die is
opgenomen in het jaarverslag van groot belang bij het nemen van beleggingsbeslissingen en het
invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om als betrokken aandeelhouders te acteren. Naast
informatie over de strategie en het verdienmodel van de onderneming is informatie over het
risicoprofiel en de risicobereidheid van de onderneming in dat kader onontbeerlijk. Net als dat
beleggers de (financiële) resultaten van de onderneming willen begrijpen, willen zij ook de risico’s
kunnen doorzien. Belangrijke lange termijn randvoorwaarde daarbij is dat ondernemingen
realistisch en transparant rapporteren over risico’s die zij lopen.

Eumedion meent dat de Raad voor de Jaarverslaggeving er met de ontwerprichtlijn in is geslaagd
om te bevorderen dat ondernemingen risicoparagrafen publiceren die waardevoller zijn voor
gebruikers dan soms tot op heden het geval was. In het bijzonder zijn verbeteringen dat:


De risicoparagraaf zich dient te beperken tot de voornaamste risico’s, waaronder ten aanzien
van de strategie (onder meer met betrekking tot governance- en duurzaamheidsaspecten),
de operationele activiteiten, de financiële positie en de relevante wet- en regelgeving;
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Een beschrijving gegeven dient te worden van de risicobereidheid van de onderneming
alsmede een beschrijving van de impact op diens resultaten/financiële positie ingeval één
van de risico’s zich mocht verwezenlijken.



Een beschrijving dient te worden gegeven van de effecten van de impactvolle risico’s en
onzekerheden die zich bij de onderneming hebben voorgedaan en welke maatregelen naar
aanleiding daarvan zijn genomen.



Een beschrijving moet worden gegeven van de wijze waarop het systeem van
risicomanagement is verankerd in de organisatie, waaronder de maatregelen die de
rechtspersoon heeft genomen (‘soft controls’) ter beïnvloeding van de cultuur, het gedrag en
de motivatie van zijn werknemers.

Eumedion vertrouwt erop dat de Raad erin zal slagen het proces om de ontwerprichtlijn vast te
stellen met de nodige voortvarendheid zal afronden. Institutionele beleggers en andere
gebruikers zouden ermee gediend zijn wanneer de aangepaste Richtlijn 400 Jaarverslag zo snel
mogelijk wordt toegepast.

Wij zijn uiteraard graag bereid ons commentaar mondeling nader toe te lichten. Onze
contactpersoon is Wouter Kuijpers (wouter.kuijpers@eumedion.nl, tel. 070 2040 302).

Met vriendelijke groet,

Drs. Rients Abma
Directeur Eumedion

Zuid Hollandlaan 7
2596 AL DEN HAAG
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