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Alternatieve winstbegrippen: 
zegen of zonde?
Veel ondernemingen rapporteren naast de voorgeschreven 
minimuminformatie ook over aanvullende alternatieve 
winstbegrippen. In dit artikel wordt ingegaan op het nut van 
dergelĳ ke begrippen en attentiepunten bĳ  het rapporteren en 
gebruik ervan.

Arjan Brouwer - vaktechnisch bureau (National Offi  ce), Assurance

1. Dé winst bestaat niet
Een van de doelstellingen van de 
jaarrekening en het jaarverslag is om 
inzicht te geven in de resultaten van de 
onderneming. Dit stelt gebruikers in staat 
om de prestaties van het management 
over het afgelopen jaar te beoordelen 
en om een verwachting te vormen over 
de mogelĳ kheden om in de toekomst 
positieve resultaten en kasstromen te 
genereren.

Geen consensus over hoe je prestaties en 
resultaat meet 
Er bestaat geen consensus over de wĳ ze 
waarop de prestaties en het resultaat 
van een onderneming gemeten zouden 
moeten worden. Zo zĳ n de regelgevers, 
zoals de International Accounting 
Standards Board (IASB) en de Raad voor 
de Jaarverslaggeving, nog niet in staat om 
op basis van een duidelĳ ke conceptuele 
gedachte te bepalen of resultaten in de 
winst-en-verliesrekening of rechtstreeks in 
het eigen vermogen (other comprehensive 
income) terecht moeten komen. Dit wordt 
nu van geval tot geval bepaald en is soms 
onderwerp van de compromisvorming 
bĳ  de totstandkoming van een standaard. 
Hierbĳ  moeten ondernemingen 

bĳ voorbeeld bepaalde waardemutaties 
wel verwerken in de balans, maar mogen 
ze deze vervolgens buiten de winst-
en-verliesrekening houden. Dit maakt 
vervolgens de interpretatie van het begrip 
‘nettowinst’ voor de gebruiker van de 
jaarrekening lastig.

Zĳ n alternatieve prestatiemaatstaven er 
om te informeren of te misleiden?
Ook rapporteren ondernemingen naast de 
nettowinst steeds vaker veel verschillende 
alternatieve prestatiemaatstaven. En 
gebruikers van fi nanciële informatie 
maken gebruik van die maatstaven om 
de prestaties van een onderneming 
te beoordelen. Deze toename in 
rapportage en gebruik van alternatieve 
prestatiemaatstaven heeft in de afgelopen 
15 jaar geleid tot veel discussie en zorgen 
bĳ  toezichthouders.

Wetenschappelĳ k onderzoek en 
diverse discussies hebben niet geleid 
tot een fi nale conclusie over de vraag 
of alternatieve prestatiemaatstaven 
worden gerapporteerd om analisten 
en investeerders te informeren of om 
ze te misleiden. Voorstanders, zoals 
veel ondernemingen, wĳ zen op de 

relevante informatie die is begrepen in de 
alternatieve prestatiemaatstaven. Critici 
daarentegen stellen dat investeerders 
worden misleid door de selectiviteit 
van ondernemingen ten aanzien van de 
alternatieve prestatiemaatstaven die ze 
wel en niet rapporteren en vermoeden 
dat ze hierbĳ  door opportunisme worden 
gedreven. De bekende investeerder Warren 
Buff ett van Berkshire Hathaway stelde 
ooit: “We’ll never buy a company when the 
managers talk about EBITDA.”

Veel alternatieve prestatiemaatstaven 
verschaff en relevante informatie 
Zorgen bĳ  diverse toezichthouders en de 
hieruit voortkomende regelgeving van 
de Amerikaanse Securities and Exchange 
Commission (SEC) in 2003 hebben 
geleid tot een daling van de rapportage 
van alternatieve prestatiemaatstaven in 
de VS. Maar onderzoek laat gemengde 
resultaten zien over de vraag of deze 
afname van de rapportage van alternatieve 
prestatiemaatstaven de overall kwaliteit 
en betrouwbaarheid van informatie 
voor analisten en investeerders heeft 
verbeterd. De introductie van IFRS 
in 2005 leidde tot verdergaande 
discussies in de EU met betrekking tot 
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Samenvatting
Veel ondernemingen rapporteren 
alternatieve fi nanciële prestatie-
maatstaven als onderdeel van hun 
fi nanciële verslaggeving. Deze 
maatstaven kunnen heel relevant 
zĳ n voor een goede oordeelsvorming 
en analyse van de gebruikers van 
deze fi nanciële informatie. Hiervoor 
is het wel noodzakelĳ k dat zowel 
rapporterende ondernemingen als 
gebruikers zorgvuldig omgaan met 
alternatieve prestatiemaatstaven. 
Ondernemingen moeten waarborgen 
dat de gerapporteerde informatie 
relevant en representatief is voor de 
prestaties en moeten deze informatie 
transparant rapporteren en toelichten. 
Gebruikers moeten de informatie niet 
klakkeloos overnemen, maar kritisch 
beoordelen en confronteren met de 
gerapporteerde nettowinst.

inconsistenties in de presentatie van de 
verschillende prestatiemaatstaven in de 
geconsolideerde jaarrekening. Men vreesde 
dat het ontbreken van gedetailleerde 
modellen onder IFRS zou leiden tot een 
toename van het gebruik van alternatieve 
prestatiemaatstaven. Het gebruik van 
alternatieve prestatiemaatstaven is in de 
EU zeker toegenomen in het afgelopen 
decennium en onderzoek laat zien dat 
een deel van de rapportagekeuzes wordt 
beïnvloed door strategische motieven. 
Maar ook in de EU laat onderzoek zien 
dat veel gerapporteerde alternatieve 
prestatiemaatstaven relevante informatie 
verschaff en.

Zowel rapporterende ondernemingen 
als gebruikers spelen een rol bĳ  
verantwoord gebruik van alternatieve 
prestatiemaatstaven. In het vervolg van dit 
artikel zal ik hierop ingaan.

2. Attentiepunten voor 
rapporterende ondernemingen
Op grond van art. 2:362 BW en art. 
2:391 BW moeten de jaarrekening en het 
jaarverslag onder andere een getrouw 
beeld geven van de resultaten van de 
rechtspersoon. Het gebruik van alternatieve 
prestatiemaatstaven kan hiervan onderdeel 
zĳ n. Indien noodzakelĳ k voor een goed 
begrip van de resultaten schrĳ ft artikel 
2:391 BW bĳ voorbeeld voor dat de analyse 
in het jaarverslag zowel fi nanciële als niet-
fi nanciële prestatie-indicatoren omvat. 

Onder Nederlandse wet- en regelgeving 
gelden restricties; IFRS is minder strikt
Het gebruik van alternatieve 
prestatiemaatstaven in de winst-en-
verliesrekening is aan een aantal restricties 
onderhevig. Ondernemingen die 
rapporteren op basis van Nederlandse wet- 
en regelgeving moeten zich houden aan 
het Besluit modellen jaarrekening (BMJ) 
waarin bepaalde posten en de volgorde 
van posten specifi ek is voorgeschreven. 
Weliswaar is het toegestaan om 
uitsplitsingen en tussentellingen op 
te nemen, maar veel alternatieve 
prestatiemaatstaven kunnen door de 

voorschriften van het BMJ niet in de 
winst-en-verliesrekening worden getoond. 
Daar komt bĳ  dat RJ 270 ‘De winst-en-
verliesrekening’ het begrip ‘buitengewone 
post’ zodanig defi nieert dat hiervan in de 
praktĳ k zelden sprake zal zĳ n.

Onder IFRS zĳ n de voorschriften over de 
indeling van de winst-en-verliesrekening 
minder strikt. IAS 1 ‘Presentatie van de 
jaarrekening’ schrĳ ft slechts een beperkt 
aantal op te nemen posten op en geeft 
daarnaast aan dat extra regels, kopjes en 
tussentellingen moeten worden opgenomen 
als dat relevant is voor het begrip van de 
prestaties van de onderneming. Op één 
punt is IAS 1 wel streng: posten mogen 
nooit worden aangeduid als buitengewone 
bate of last.

Er zĳ n voldoende mogelĳ kheden om over 
resultaten te rapporteren 
In de praktĳ k komt het er hierdoor op neer 
dat de meeste Nederlandse ondernemingen 
de alternatieve prestatiemaatstaven 
rapporteren in de toelichting bĳ  de 
jaarrekening of, vaker nog, in het 
jaarverslag. Dit wordt ook gestimuleerd 
door bĳ voorbeeld IFRS 8 ‘Operationele 
segmenten’ die voorschrĳ ft dat de 
onderneming in haar segmentinformatie 
de resultaatmaatstaf rapporteert die 
het management intern gebruikt voor 
het beoordelen van prestaties en het 
nemen van beslissingen. Dat hoeft dus 
niet een winstbegrip te zĳ n dat door de 
verslaggevingregels is voorgeschreven. 
Ook het IFRS practice statement over het 
directieverslag (management commentary) 
schrĳ ft voor dat het management 
prestatiemaatstaven rapporteert die zĳ  
intern gebruikt om de onderneming aan te 
sturen en haar prestaties te beoordelen.

Waarborgen voor een getrouw beeld 
Voldoende mogelĳ kheden dus voor 
ondernemingen om op een manier te 
rapporteren over hun resultaten die recht 
doet aan de onderliggende werkelĳ kheid, 
relevante informatie oplevert en een 
getrouw beeld geeft van de prestaties 
van de onderneming. Tegelĳ kertĳ d 

kunnen ondernemingen de geboden 
ruimte misbruiken om resultaten 
zodanig te presenteren dat niet per se 
een getrouw beeld wordt gegeven van 
de prestaties, maar vooral een meer 
positief beeld. Als ondernemingen willen 
dat gebruikers daadwerkelĳ k waarde 
hechten aan de gerapporteerde informatie 
en de rapportage van alternatieve 
prestatiemaatstaven niet als opportunisme 
en misleiding beschouwen dan is het 
verstandig om de rapportage te omgeven 
met een aantal waarborgen. Deze kunnen 
worden afgeleid van de regelgeving en 
aanbevelingen van instanties als de SEC 
in Regulation G (Conditions for Use of 
Non-GAAP Financial Measures), de IASB 
in het management commentary practice 
statement en de Committee of European 
Securities Regulators (CESR, thans ESMA) 
in de in 2005 uitgebrachte aanbeveling 
‘CESR Recommendation on Alternative 
Performance Measures’.
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Hierbĳ  moet worden gedacht aan de 
volgende attentiepunten:

• Waarborg dat de algemene beginselen 
en kwalitatieve kenmerken van 
fi nanciële verslaggeving in acht 
worden genomen. De gerapporteerde 
alternatieve winstbegrippen moeten 
bĳ dragen aan begrĳ pelĳ kheid, 
relevantie, betrouwbaarheid en 
vergelĳ kbaarheid en ze moeten zorgen 
voor het in BW 2 Titel 9 vereiste 
getrouwe beeld. De presentatie van een 
alternatieve prestatiemaatstaf mag niet 
misleidend zĳ n of materiële informatie 
achterwege laten als die nodig is voor 
een juist begrip van de prestaties van de 
onderneming.

• Geef een duidelĳ ke defi nitie van 
de prestatiemaatstaf en neem een 
aansluiting op tussen het meest 
vergelĳ kbare voorgeschreven 
winstbegrip dat is opgenomen in de 
winst-en-verliesrekening.

• Zorg dat de benaming van de 
alternatieve prestatiemaatstaf de lading 
dekt, en dat die maatstaf niet verward 
kan worden met een gedefi nieerd 
winstbegrip, en dat bĳ voorbeeld posten 
die buiten het resultaat vóór eenmalige 
posten worden gelaten daadwerkelĳ k 
éénmalig zĳ n en niet worden verwacht 
op voorzienbare termĳ n terug te keren.

• Presenteer alternatieve winstbegrippen 
samen met de voorgeschreven 
winstbegrippen en presenteer ze niet 
prominenter dan de voorgeschreven 
winstbegrippen.

• Leg uit waarom de alternatieve 
prestatiemaatstaven relevant zĳ n en hoe 
ze intern door de onderneming worden 
gebruikt.

• Presenteer de alternatieve prestatie-
maatstaven consistent in de tĳ d en neem 
vergelĳ kende cĳ fers op.

Als een onderneming deze aspecten in 
ogenschouw neemt bĳ  de rapportage van 
alternatieve prestatiemaatstaven dan zorgt 
dit er enerzĳ ds voor dat de onderneming 
goed nadenkt over de relevantie van 
gerapporteerde prestatiemaatstaven en de 
transparante en betrouwbare presentatie 
ervan en anderzĳ ds dat gebruikers 
voldoende informatie krĳ gen om 
zichzelf een goed beeld te vormen van de 
gerapporteerde maatstaven.

3. Attentiepunten voor 
gebruikers
Gebruikers van fi nanciële informatie 
zullen zich ervan bewust moeten zĳ n dat 
er ondernemingen kunnen zĳ n die om 
opportunistische redenen een alternatieve 
prestatiemaatstaf rapporteren om zo 
een beter plaatje te tonen dan past bĳ  
de werkelĳ ke onderliggende prestaties. 
Dat feit op zich betekent nog steeds niet 
dat de informatie niet nuttig is, maar 
wel dat de gebruiker voldoende kritisch 
moet zĳ n voordat hĳ  of zĳ  beslissingen 
neemt op basis van de gerapporteerde 
informatie. Aanbevelingen voor 
gebruikers bĳ  het gebruik van alternatieve 
prestatiemaatstaven zĳ n:

Voorbeeld: alternatieve prestatiemaatstaven in samenhang met de 
nettowinst

Een internationaal opererende Nederlandse onderneming rapporteert een omzetdaling 
van 3% en een winstdaling van 8%. De onderneming rapporteert ook haar omzet- en 
resultaatontwikkeling voor eenmalige posten en bĳ  gelĳ kblĳ vende wisselkoersen. Op 
basis van deze alternatieve maatstaf rapporteert ze een omzetstĳ ging van 2% en een 
winststĳ ging van 4%.

Als Nederlandse belegger in een internationaal opererende onderneming word 
je daadwerkelĳ k geraakt als de koers daalt van de valuta in de landen waar de 
onderneming opereert. De (toekomstige) opbrengsten worden hierdoor minder waard. 
Dit betekent echter niet dat de buitenlandse dochterondernemingen operationeel slecht 
hebben gepresteerd. Als de omzet en winst in lokale valuta is toegenomen dan is dat een 
positief signaal voor de operationele prestaties.
De eenmalige posten zĳ n echte kosten en raken de belegger dus ook in zĳ n 
portemonnee. Zelfs een vaak als ‘non-cash’ aangeduide afwaardering van activa heeft 
te maken met een negatievere inschatting van de kasstromen die gegenereerd kunnen 
worden met het actief. Maar als de kosten eenmalig zĳ n dan hoeft de belegger deze 
kosten niet mee te nemen in zĳ n verwachtingen voor de toekomstige resultaten.

• Bekĳ k alternatieve prestatiemaatstaven 
in samenhang met de nettowinst.

• Beoordeel de posten die eruit worden 
gelaten.

• Beoordeel kritisch of je geen 
prestatiemaatstaven mist.

Bekĳ k alternatieve prestatiemaatstaven 
in samenhang met nettowinst
Alternatieve prestatiemaatstaven kunnen 
heel nuttig zĳ n en relevante informatie 
geven. Het is echter niet verstandig om 
beslissingen volledig te baseren op één of 
enkele alternatieve prestatiemaatstaven. De 
alternatieve prestatiemaatstaven kunnen 
goed helpen bĳ  het verder interpreteren 
van het resultaat. Eén alternatieve 
prestatiemaatstaf geeft een te eenzĳ dig 
beeld om tot een goed afgewogen oordeel 
te komen. Het door Warren Buff ett 
bekritiseerde EBITDA kan in bepaalde 
gevallen heel relevant en nuttig zĳ n, en 
wordt in de praktĳ k ook door veel analisten, 
beleggers en waardeerders gebruikt. Maar 
Warren Buff ett heeft gelĳ k als hĳ  stelt dat 
afschrĳ vingen, rente en belastingen echte 
kosten zĳ n en dat het onterecht zou zĳ n als 
die kosten helemaal buiten beschouwing 
worden gelaten bĳ  het beoordelen van 
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de prestaties en de waardering van de 
onderneming. Dit geldt ook voor andere 
winstbegrippen.

Juist de confrontatie van de in het 
voorbeeld geschetste resultaten levert 
een completer beeld op van de prestaties 
van de onderneming dan een van beide 
winstbegrippen in isolatie kan doen.

Beoordeel de posten die eruit worden 
gelaten
Bĳ  alternatieve prestatiemaatstaven 
worden over het algemeen elementen 
uit het resultaat weggelaten. Gebruikers 
zouden moeten beoordelen of ze de keuze 
van de onderneming ten aanzien van die 
elementen delen en of ze ook van mening 
zĳ n dat die elementen buiten beschouwing 
gelaten moeten worden om tot een 
relevante prestatiemaatstaf te komen. 

Hierbĳ  kan worden gedacht aan een 
kritische beoordeling van de posten die zĳ n 
aangemerkt als éénmalig of incidenteel. 
Hoe éénmalig zĳ n die posten? Zullen ze 
naar verwachting echt niet op korte termĳ n 
terugkeren? Als het bĳ voorbeeld om de 
vorming van een reorganisatievoorziening 
gaat dan kan het oordeel anders uitvallen 
voor een onderneming die in de afgelopen 
jaren meerdere reorganisaties heeft 
doorgevoerd dan voor een onderneming die 
dit voor het eerst doet.

Ook voor andere kosten die buiten 
beschouwing worden gelaten is een 
vergelĳ kbare beoordeling aan te bevelen. 
Zouden op aandelen gebaseerde betalingen 
(zoals opties) bĳ voorbeeld geëlimineerd 
moeten worden uit het relevante winstbegrip 
of vind je dit als (potentiële) aandeelhouder 
toch wel een echte kostenpost?

Andersom is het ook van belang 
om te kĳ ken of er geen posten in de 
gerapporteerde prestatiemaatstaf zĳ n 
begrepen die er gezien de strekking van het 
begrip niet in thuishoren. Bĳ  een resultaat 
vóór eenmalige posten zouden bĳ voorbeeld 
niet alleen de eenmalige lasten buiten 
beschouwing moeten worden gelaten, maar 

ook de eenmalige baten. Het is zaak om 
vast te stellen dat dit dan ook gebeurt.

Beoordeel kritisch of je geen prestatie-
maatstaven mist
Kritiek was in het verleden vaak gericht 
op ondernemingen die alternatieve 
prestatiemaatstaven rapporteren. Maar 
onderzoek wĳ st uit dat de gerapporteerde 
alternatieve prestatiemaatstaven als 
zodanig relevant zĳ n voor besluitvorming 
van analisten en beleggers. Wat dat betreft 
is er wellicht eerder aanleiding om kritische 
vragen te stellen aan ondernemingen die 
geen alternatieve prestatiemaatstaven 
rapporteren waar dat wel verwacht 
zou zĳ n, dan aan ondernemingen die 
ze wel rapporteren. Dat kan het geval 
zĳ n als het vermoeden, of wellicht zelfs 
kennis, bestaat dat er eenmalige posten 
zĳ n begrepen in het resultaat die voor 
een goede analyse buiten beschouwing 
gelaten zouden moeten worden. Ook is het 
mogelĳ k dat bepaalde prestatiemaatstaven 
zeer gangbaar zĳ n in een bepaalde sector 
terwĳ l de onderneming ze niet rapporteert. 
Dan rĳ st de vraag waarom juist deze 
onderneming besluit om deze informatie 
niet helder te presenteren aan de gebruikers 
van de jaarrekening.

Als gebruikers van fi nanciële informatie op 
deze manier de gerapporteerde alternatieve 
prestatiemaatstaven kritisch evalueren en 
confronteren met de nettowinst dan kan dit 
zeer waardevolle informatie geven voor de 
analyse van de resultaten en het formuleren 
van verwachtingen.

4. Conclusie
Alternatieve prestatiemaatstaven 
kunnen een zeer waardevolle aanvulling 
zĳ n op de informatie die wordt 
gerapporteerd met winstbegrippen die 
door de verslaggevingregels worden 
voorgeschreven. Maar een kritische 
beoordeling van de gerapporteerde, en 
niet-gerapporteerde, prestatiemaatstaven 
is op zĳ n plaats om te waarborgen dat 
beslissingen worden gebaseerd op 
relevante en betrouwbare informatie. 
Zowel de rapporterende ondernemingen 

De auteur Arjan Brouwer is in januari 
2013 gepromoveerd op een onderzoek 
naar het gebruik van alternatieve 
winstbegrippen door ondernemingen 
in de EU, getiteld ‘Profi t, Performance, 
Perception’.

als de gebruikers van fi nanciële informatie 
spelen een rol bĳ  het waarborgen van 
een verantwoord gebruik van dergelĳ ke 
alternatieve prestatiemaatstaven.




