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7 Nederlandstalige samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van empirisch onderzoek naar de rapportage van

alternatieve winstbegrippen in de EU. Deze resultaten zijn gebaseerd op een omvangrijke

handmatige analyse van 17.372 jaarrekeningen (inclusief directieverslag en andere in samenhang

met de jaarrekening openbaar gemaakte informatie) van ondernemingen in de EU over de periode

1996-2007. In toenemende mate rapporteren ondernemingen een grote diversiteit aan

prestatiemaatstaven. Gebruikers van financiële informatie gebruiken in de praktijk naast de netto

winst verschillende maatstaven om de prestaties van een onderneming te beoordelen. Deze

toename in rapportage en gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven hebben geleid tot discussie

en zorgen bij toezichthouders, in eerste instantie in de VS en later ook in de EU. Onderzoek en

discussies hebben echter niet geleid tot een finale conclusie over de vraag of alternatieve

prestatiemaatstaven worden gerapporteerd om analisten en investeerders te informeren of om ze te

misleiden. Waar voorstanders, zoals veel ondernemingen, wijzen op de relevante informatie die is

begrepen in de alternatieve prestatiemaatstaven, vrezen critici daarentegen dat investeerders

worden misleid door de selectiviteit van ondernemingen ten aanzien van de alternatieve

prestatiemaatstaven die ze wel en niet rapporteren. Zorgen bij diverse toezichthouders en de

hieruit voortkomende Amerikaanse SEC regelgeving hebben geleid tot een daling van de

rapportage van alternatieve prestatiemaatstaven in de VS. Echter, onderzoek laat gemengde

resultaten zien over de vraag of deze reductie in 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

inconsistenties in de presentatie van de verschillende prestatiemaatstaven in de geconsolideerde
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jaarrekening. Men vreesde dat het ontbreken van gedetailleerde modellen onder IFRS zou leiden

tot een toename van het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven. De door onder

toezichthouders en academici geuite zorgen zijn echter voornamelijk gebaseerd op anekdotische

aanwijzingen en Amerikaans onderzoek. De EU financiële markt- en rapportageomgeving wijkt

echter af van die in de VS, met name waar het de EU code law landen (‘het Europese vaste land’)

betreft. Onderzoek van dit verschijnsel in de EU is beperkt en grotendeels gericht op individuele

landen binnen de EU en met name op het Verenigd Koninkrijk wat een common law achtergrond

heeft.

In code law landen is externe verslaggeving historisch gericht op crediteuren en fiscale

doeleinden. In common law landen is externe verslaggeving historisch primair bedoeld voor een

meer verspreide groep aandeelhouders. Ik vind significante verschillen in het gebruik van

alternatieve prestatiemaatstaven tussen code law landen en common law landen, met name met

betrekking tot het type alternatieve prestatiemaatstaven dat wordt gebruikt. Deze historische

verschillen leiden tot significant meer gebruik van EBITDA en vergelijkbare maatstaven in code

law landen (dan in common law landen) en significant meer gebruik van genormaliseerde

alternatieve prestatiemaatstaven in common law landen (dan in code law landen). Deze verschillen

worden eerder verklaard door de historische achtergrond van deze landen dan door huidige

verschillen in institutionele factoren. De resultaten zijn niet eensluidend ten aanzien van de vraag

of de introductie van IFRS een significante impact heeft gehad op de rapportage van alternatieve

prestatiemaatstaven. De resultaten duiden erop dat de historische institutionele achtergrond en

basis nog steeds een belangrijke invloed heeft op de rapportage van alternatieve

prestatiemaatstaven. Dit wordt slechts in beperkte mate beïnvloed door het gelijkstellen van

verslaggeving grondslagen en andere harmonisatiepogingen zoals de invoering van IFRS.

Daarnaast zal behandeling van ondernemingen uit de EU als een homogene groep bij het
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onderzoeken van (aspecten van) de rapportage van alternatieve prestatiemaatstaven waarschijnlijk

leiden tot onjuiste interpretatie van resultaten, zelfs als wordt gecontroleerd voor huidige

institutionele of governance factoren. Om tot betrouwbare conclusies te komen dient onderscheid

gemaakt te worden naar soort alternatief winstbegrip en tussen code law landen en common law

landen.

Ik vind ook aanwijzingen voor strategisch gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven door EU-

ondernemingen. EU-ondernemingen rapporteren een alternatieve prestatiemaatstaf significant

vaker indien deze maatstaf ze helpt om een strategische resultaatgrens te behalen indien deze

grens op basis van het netto resultaat wordt gemist. Ik interpreteer dit als strategisch gebruik van

deze alternatieve prestatiemaatstaven. Analisten en investeerders moeten zich bewust zijn van

deze strategische motieven. Wanneer strategische motieven voor het management aanleiding

zouden kunnen zijn voor het rapporteren van een specifieke alternatieve prestatiemaatstaf, zullen

analisten en investeerders het gebruik van prestatiemaatstaven nauwkeurig dienen te onderzoeken

voordat zij hierop hun beslissingen baseren.

Strategische motieven verklaren de rapportage van alternatieve prestatiemaatstaven in zowel code

law landen als common law landen. Ondernemingen in de EU rapporteren significant vaker

alternatieve prestatiemaatstaven als dit ze helpt om een strategische resultaatgrens te behalen die

ze op basis van netto resultaat missen en dit interpreteer ik als strategische gebruik van

alternatieve prestatiemaatstaven. Echter, voor bepaalde resultaatgrenzen zijn strategische motieven

belangrijker in common law landen waar ondernemingen over het algemeen meer aandeelhouders-

georiënteerd zijn. In tegenstelling tot door onder andere toezichthouders en academici geuite

zorgen, tonen mijn onderzoeksresultaten geen toename in strategisch gebruik aan als gevolg van

de introductie van IFRS. Deze bevinding zou een deel van de zorgen met betrekking tot de huidige
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flexibiliteit ten aanzien van presentatie van resultaten in de jaarrekening onder IFRS moeten

wegnemen en kan verder richting geven aan discussies in het lopende IASB en FASB project voor

de ontwikkeling van een nieuwe standaard met betrekking tot jaarrekeningpresentatie.

De algemen conclusie in hoofdstuk 4 dat strategische overwegingen het rapporteren van

alternatieve prestatiemaatstaven beïnvloedt voedt het debat over de vraag of het rapporteren van

alternatieve prestatiemaatstaven aan banden gelegd of zelfs verboden zou moeten worden.Het feit

dat ondernemingen mogelijk strategische motieven hebben om een bepaalde prestatiemaatstaf te

rapporteren betekent echter niet dat de gerapporteerde informatie irrelevant is en het beperken van

het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven zou ertoe kunnen leiden dat relevante informatie

wordt onthouden van de stakelholders. In hoofdstuk 5 onderzoek ik daarom de relevantie van de

door EU ondernemingen gerapporteerde alternatieve prestatiemaatstaven. Op basis van dit

onderzoek kom ik tot de conclusie dat de door EU-ondernemingen gerapporteerde alternatieve

prestatiemaatstaven relevant zijn voor het voorspellen van de toekomstige kasstromen van de

onderneming. Indien informatie over alternatieve prestatiemaatstaven wordt toegevoegd aan de

informatie over het nettoresultaat dan helpt dit gebruikers om de toekomstige kasstromen

significant beter te voorspellen. De beslissing om een alternatieve prestatiemaatstaf te rapporteren

lijkt echter niet primair gedreven te worden door de relevantie van de prestatiemaatstaf. De

additionele informatie die de alternatieve prestatiemaatstaf geeft, is namelijk niet significant groter

voor ondernemingen die de maatstaf rapporteren dan voor ondernemingen die dat niet doen.

Bovendien vind ik geen overtuigende aanwijzingen voor een lagere informatiewaarde van

alternatieve prestatiemaatstaven bij ondernemingen die een strategisch motief hebben om de

maatstaf te rapporteren. Hoewel strategische motieven de beslissing om een maatstaf te

rapporteren eerder lijken te beïnvloeden dan relevantie als motief, dan toch leidt dit tot

verstrekking van relevante informatie aan gebruikers. Op basis van deze bevindingen ligt het meer
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voor de hand om sceptisch te zijn ten opzichte van ondernemingen die bepaalde alternatieve

prestatiemaatstaven niet rapporteren dan ten opzichte van ondernemingen die dat wel doen.

Alles bij elkaar concludeer ik dat de rapportage van alternatieve prestatiemaatstaven de financiële

informatie verrijkt en dat zorgen over strategisch rapportage gedrag het opleggen van restricties

aan het rapporteren van alternatieve prestatiemaatstaven niet rechtvaardigen. Een meer passende

reactie zou zijn om ondernemingen te verplichten om zowel een genormaliseerde prestatiemaatstaf

te rapporteren als een prestatiemaatstaf die afschrijvingen buiten beschouwing laat. Dit voorkomt

dat strategische motieven invloed hebben op het type prestatiemaatstaf dat wordt gerapporteerd

aan de gebruikers van de jaarrekening. Tegelijkertijd wordt zo gewaarborgd dat de verstrekking

van relevante informatie aan hen wordt gecontinueerd.


