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1  Introductie

Making Corporate Reports Valuable is in 1988 als een Discussion Document gepubliceerd

door de Research Committee of The Institute of Chartered Accountants of Scotland en

geredigeerd door Peter N McMonnies. In 1991 is het rapport The Future Shape of

Financial Reports verschenen. Dit rapport geeft de uitkomsten weer van de

meningsvorming die heeft plaatsgevonden in de Action Group. Deze Action Group was het

gevolg van een gezamenlijke vergadering van de Research Board of the Institute of

Chartered Accountants in England and Wales en the Research Committee of The Institute

of Chartered Accountants of Scotland.

Making Corporate Reports Valuable was één van de uitgangspunten waarop The Future

Shape of Financial Reports is gebaseerd.

Het Making Corporate Reports Valuable-project is opgesteld als een gevolg van de

discussie tussen de leden van het Committee waarin zij hun zorg uitten omtrent het

ontbreken van een framework voor onderzoek op het gebied van de financiële

verslaglegging (accounting). Nader onderzoek op dit gebied leerde dat er inconsistenties

optreden in de externe verslaggeving en dat jaarrapporten niet de juiste informatie

verschaffen en dit ook niet in de juiste vorm doen. Op basis van fundamentele

uitgangspunten en discussies hierover zijn de belangrijkste beperkingen van de huidige

externe verslaggeving geïnventariseerd en zijn mogelijke oplossingen geformuleerd.

The Research Committee is van mening dat Making Corporate Reports Valuable een

rapport is waarin een consistent framework is aangegeven. De voorstellen voor verbetering

zijn geformuleerd in voorstellen die vrijwel onmiddellijk zouden kunnen worden ingevoerd

en voorstellen die pas op langere termijn kunnen worden verwezenlijkt. The Research

Committee heeft verschillende vervolg-onderzoeken geëntameerd. Eén daarvan is een

onderzoek naar de relevantie van de voorstellen in andere EG-landen. In deze paper wordt

vanuit de Nederlandse visie, doch overigens op persoonlijke titel, commentaar gegeven op

de voorstellen van Making Corporate Reports Valuable. Met name wordt aandacht

geschonken aan belemmeringen die de wet- en regelgeving, dan wel de huidige praktijk van

de externe financiële verslaggeving opwerpen.
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De opbouw van deze paper is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het institutionele kader van

de wet- en regelgeving van de financiële verslaggeving in Nederland beschreven. Daarna 

volgt in de hoofdstukken 3 en 4 commentaar op de hoofdpunten van Making Corporate

Reports Valuable op respectievelijk korte en lange termijn. In hoofdstuk 5 is commentaar

opgenomen met betrekking tot zaken die in de hoofdstukken 3 en 4 onbesproken zijn

gelaten. Afgesloten wordt met de Conclusie (hoofdstuk 6) en de Samenvatting in hoofdstuk

7.
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2  Verslaggeving in Nederland

2.1 Inleiding

De Nederlandse wetgever heeft zich tot aan 1971 beperkt tot één artikel (artikel 42) in het

Wetboek van Koophandel waarin slechts enkele aanwijzingen werden gegeven voor de

samenstelling voor de actiefzijde van de balans. Tot die tijd werd de praktijk van de externe

financiële verslaggeving vooral beïnvloed door meningsuitingen van gezaghebbende

theoretici, door de praktiserende accountants en ook door wet- en regelgeving ten aanzien

van de financiële verslaggeving zoals die in het buitenland werd ontwikkeld. Gezien de

nauwe relaties met het UK en de USA zijn met name de ontwikkelingen in de

Angelsaksische landen van invloed geweest. Van wege het feit dat de Wet op de

jaarrekening van Ondernemingen (WJO) op 1 mei 1971 in werking is getreden wordt in dit

hoofdstuk de bespreking van het institutionele kader rondom de financiële verslaglegging

gesplitst in een  bespreking voor en na 1971. Enig inzicht in dit kader wordt noodzakelijk

geacht om de commentaren die in de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden geformuleerd, in het

juiste perspectief te plaatsen.

2.2 De ontwikkelingen van 1920 tot 1971

2.2.1 Ontwikkelingen in de wetenschap

De schaalvergroting van de bedrijven in Nederland aan het einde van de 19e eeuw deed de

behoefte ontstaan aan een wetenschappelijke bestudering van bedrijfseconomische

processen om op basis daarvan het bedrijfsleven bij te staan bij het oplossen van

vraagstukken zoals kostprijscalculaties, bedrijfsorganisatie, marketing, marktorganisatie,

financiële verslaggeving en financiering. De accountant (auditor) werd in die tijd gezien als

de vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer die als zodanig zijn oordeel gaf

omtrent de getrouwheid van de financiële verantwoording. 

In 1922 werd de Faculteit der Economische Wetenschappen opgericht aan de Universiteit

van Amsterdam. Th. Limperg jr. werd daar als eerste hoogleraar bedrijfseconomie

aangesteld. Hij beschouwde de bedrijfseconomie als een deelgebied van de economische
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wetenschap en analyseerde bedrijfseconomische processen op basis van uitgangspunten 

die hij voornamelijk ontleende aan de micro-economie. Bij deze wijze van

wetenschapsbeoefening paste Limperg zich aan aan de toen heersende trend in de Duits

sprekende landen van continentaal Europa. Zo was zijn analyse van het waardebegrip,

bijvoorbeeld, gebaseerd op de theorieën van de Oostenrijkse School. Deze analyse was de

basis voor de Limpergiaanse vervangingswaardetheorie; een theorie waaraan in allerlei

opleidingen, zowel op universiteiten als op hogere beroepsopleidingen, ruime aandacht

wordt geschonken. Een korte typering van dit stelsel is dat activa worden gewaardeerd op

actuele waarde en dat de gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijging van activa die

behoren tot de normale voorraad, worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Deze

waardestijging is geen winst en kan ook nooit als winst worden uitgekeerd volgens

Limperg. Een uitgebreidere uiteenzetting van de Limpergiaanse theorie rondom de

vervangingswaarde, in de Engelse taal, is gepubliceerd in Van Offeren, 1988, pag.24-31.

Aan de Nederlandsche Economische Hogeschool te Rotterdam (tegenwoordig Erasmus

Universiteit Rotterdam) stond veel meer de praktische benadering van bedrijfseconomische

vraagstukken centraal. Voor wat betreft de ontwikkeling van het vakgebied externe

verslaggeving dient de naam van O. Bakker te worden genoemd. Zijn stelsel van

verslaglegging kan worden getypeerd als een stelsel waarin wordt gewaardeerd op basis van

actuele waarde, rekeninghoudend met de opgetreden inflatie. In de winst-en-verliesrekening

wordt het bedrijfsresultaat gecalculeerd als het verschil tussen opbrengsten en kosten op

basis van actuele waarde. Bij stijgende prijzen wordt daaraan toegevoegd de gerealiseerde

en ongerealiseerde waardestijging van de materiële activa. De invloed van de inflatie wordt

tot uitdrukking gebracht door de koopkrachtcorrectie op het geïnvesteerde Eigen vermogen

in mindering te brengen op de ongerealiseerde waardestijgingen en toe te voegen aan het

eigen vermogen. Een dergelijk stelsel is vergelijkbaar met het in de Angelsaksische

literatuur bekende Real realized profit (Edwards en Bell, 1973).

Lange tijd was het de gewoonte in Nederland dat aanhangers van de 'Amsterdamse School'

en van de 'Rotterdamse School' elkaar negeerden dan wel beschuldigden van

ondeskundigheid. Men bestookte elkaar vanuit de eigen stelling zonder dat werd gepoogd

de kwaliteiten van de verschillende benaderingen met elkaar in verband te brengen. Al met

al een periode waarin het eigen stelsel werd gekoesterd en waarin geen waardering was
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voor opvattingen van buitenaf. (Zie bijvoorbeeld Limperg/Groeneveld, 1979, in het

bijzonder hoofdstuk 7). Het laatste boek dat kenmerkend voor deze traditie kan worden

geacht is het in 1975 gepubliceerde boek van H.J. van der Schroeff: Bedrijfseconomische

grondslagen van de winstbepaling. Van der Schroeff was een leerling van Limperg.

2.2.2 Ontwikkelingen in de maatschappij

Tot aan 1940 worden de verhoudingen binnen de Nederlandse economie gekenmerkt door

een nauwe relatie tussen vermogensverschaffers en ondernemer die het vermogen gebruikt

ter financiering van zijn bedrijfsprocessen. Het 'proprietry model' van de onderneming

waarbij leiding en eigendom van onderneming samenvallen dan wel het 'gesloten klassieke

model' waarbij de eigenaars van de onderneming worden gevormd door een kleine kring

van directe belanghebbenden, zoals leden van een bepaalde familie, is dominant in deze

periode. De belangrijkste functie van de financiële verslaglegging is in een dergelijke

situatie het afleggen van rekening en verantwoording (stewardship accounting). Uiterst

conservatieve waarderingsgrondslagen (met als bekende verschijningsvorm dat de materiële

vaste activa voor ƒ 1,= op de balans stonden) behoorden tot algemeen aanvaarde

verslaggevingsmethoden evenals het onbelemmerd gebruik maken van geheime en stille

reserves. Gewoonlijk was het saldo van de winst-en-verliesrekening precies gelijk aan het

winstverdelingsvoorstel.

Na de tweede wereldoorlog ontstond er grote behoefte aan additioneel vermogen vooral bij

internationaal opererende ondernemingen. Zij werden op de grote internationale

effectenbeurzen van Londen en New York geconfronteerd met eisen aan de financiële

verslaggeving die ver uitging boven de nationale eisen. Ook verrichtte de Raad van de

Nederlandse Werkgeversverbonden baanbrekend werk. In 1955 verscheen het rapport Het

Jaarverslag (commissie Rijkens) en in 1962 verscheen het rapport Verslaggeving,

verantwoording en voorlichting door de besturen de naamloze vennootschappen (commissie

Hamburger).

Door het hogere algemene opleidingsniveau van de Nederlandse burgers nam ook de

informatiebehoefte toe. Werknemers en de vakbonden, en andere betrokkenen bij de

onderneming claimden een recht op informatie omtrent het functioneren van de

onderneming. Nederlandse politieke partijen deden onderzoek naar de plaats en functie van
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de onderneming in een moderne economie. In 1959 publiceerde de Wiardi

Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid (vergelijkbaar

met de Labour Party in het UK), het rapport De hervorming van de onderneming; in 1962

publiceerde de Telders Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Volkspartij voor

Vrijheid en Democratie (vergelijkbaar met de Conservative Party in het UK), het rapport

Open Ondernemerschap. 

In 1960 installeerde de Minister van Justitie de Commissie Ondernemingsrecht (beter

bekend als de Commissie Verdam). Doel van deze commissie was het vennootschapsrecht

te herzien en aan te passen aan de eisen van de tijd. Een belangrijk element hiervan was het

opstellen van een voorontwerp van een Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen. De

commissie publiceerde in 1964 het rapport Herziening van het Ondernemingsrecht.

Voor wat betreft de wettelijke bepalingen rondom de jaarrekening van ondernemingen

volgde daarna de voorgeschreven parlementaire behandeling. Op 10 september 1970 werd

de Wet op de Jaarrekening van Onderneming aanvaard waarbij de inwerkingtreding werd

vastgesteld op 1 mei 1971. (zie ook Burgert, Timmermans en Joosten, 1990(a)).

2.3 De ontwikkelingen na 1971

Tussen 1971 en 1992 hebben verschillende aanpassingen van de wettelijke bepalingen

plaatsgevonden, zonder dat evenwel het  oorspronkelijke karakter is aangetast. De

Nederlandse wettelijke bepalingen worden gekenmerkt door het huidige artikel 362 lid 1

dat luidt:

De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan
worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat, alsmede voorzover de aard van
de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit van de rechtspersoon.

Bij de parlementaire behandeling van de Wet op de Jaarrekening van Onderneming sprak

de Minister van Justitie als zijn mening uit dat hij van het georganiseerde bedrijfsleven in

samenwerking met de beroepsorganisatie van accountants verwachte dat dat nader invulling

zou geven aan de 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden

beschouwd'. Het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIvRA), de Raad van

Nederlandse Werkgeversbonden en het Overlegorgaan Vakcentrales vormden het
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zogenaamde 'Tripartiete Overleg' dat Beschouwingen naar aanleiding van de Wet op de

Jaarrekening van Ondernemingen publiceerde. In het algemeen werden de Beschouwingen

gekarakteriseerd als vrijblijvend.

Vanaf januari 1982 worden de werkzaamheden van het Tripartiete Overleg voortgezet door

de Raad voor de Jaarverslaggeving. De Raad voor de Jaarverslaggeving vaardigt

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving uit. De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving bestaan

uit drie elementen: stellige uitspraken, aanbevelingen en overwegingen. De Raad verwacht

dat de stellige uitspraken bij het opstellen van jaarrekeningen in acht genomen worden;

aanbevelingen en overwegingen zijn meer van aanvullende aard doch dienen voor een goed

begrip van de stellige uitspraken eveneens in beschouwing te worden betrokken. De

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving

hebben geen wettelijke betekenis.

Indien een belanghebbende bezwaar maakt tegen de vastgestelde jaarrekening dan kan hij

bij de Ondernemingskamer, een bijzondere Kamer van het Gerechtshof te Amsterdam, een

procedure starten waarbij de rechter wordt gevraagd zijn oordeel over de jaarrekening uit te

spreken. Toewijzing van een vordering houdt in dat de Ondernemingskamer aanwijzingen

geeft omtrent de wijze waarop de jaarrekening dient te worden gecorrigeerd of voor de

wijze waarop in het vervolg de jaarrekening dient te worden opgesteld. Uiteraard der zaak

spreekt de rechter alleen zijn oordeel uit over de betwiste onderdelen van jaarrekeningen.

Het aantal zaken is tot nu toe (februari 1992) 28 (Documentatie rond de jaarrekening).

Het zal duidelijk zijn dat de invoering van de Vierde en Zevende Richtlijn van de Europese

Gemeenschap invloed heeft gehad op de wettelijke bepalingen. Echter, de bepalingen van

de EG-Richtlijnen bieden voldoende opties om het oorspronkelijke flexibele karakter te

handhaven. Het aantal bepalingen is zeker toegenomen zonder dat het karakter

fundamenteel is gewijzigd.

Tegenstellingen tussen wetenschapsbeoefenaren, zoals die hiervoor zijn geschetst, doen zich

anno 1992 niet meer voor. Veel onderzoek aan Nederlandse universiteiten is empirisch

gericht. De praktijk van de financiële verslaggeving wordt bestudeerd en verklaringen voor

de aangetroffen handelswijzen worden gezocht. Het theoretische onderzoek (accounting



      Hendriksen en Van Breda (1992, p. vi) beschrijven in de preface een vergelijkbare ontwikkeling in d e1

Verenigde Staten. Letterlijk schrijven zij: 
"A revolution has occured in accounting in the years in which this book has appreared .
Where once inductive-deductive reasoning was dominant, today empirical studies cast in a
pragmatic framework are the rule."
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theory) is naar de achtergrond verdrongen.1

Er is in Nederland geen ambtelijk preventief toezicht op de inhoud van jaarrekeningen,

zoals in de VS geschiedt door de Securities and Exchange Commission. Hoewel in

verschillende stadia wel is gesproken over het instellen van een dergelijk orgaan, meestal

aangeduid als Vennootschapskamer, worden de bezwaren (kostbaar, traag, bureaucratisch)

belangrijker geacht dan de mogelijke voordelen (voorkomen van misbruik). Wellicht dat de

gelijdelijke wijze van het ontstaan van regelgeving rondom de financiële verslaggeving

door ondernemingen, op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, hiervoor een

belangrijke verklarende factor is. Er was geen sprake van een acute noodzaak om

misstanden aan te pakken. Een andere verklarende factor kan worden gevonden in de hoge

eisen die de beroepsvereniging van accountants stelt aan de beroepsbeoefenaren.

2.4 Besluit

In dit hoofdstuk is de achtergrond geschetst waartegen de ontwikkeling in de externe

verslaggeving in Nederland dient te worden geplaatst. Duidelijk is gemaakt dat tussen 1920

en 1971 theorieën zijn ontwikkeld die hebben bijgedragen aan de richting van de discussies

die later zijn gevoerd om vorm te geven aan de wettelijke bepalingen op het gebied van de

financiële verslaggeving door ondernemingen. Sinds de in werking treding van de Wet op

de Jaarrekening van Ondernemingen zijn wet- en regelgeving steeds belangrijker geworden.

De aanpassing van de wettelijke bepalingen aan de Vierde en Zevende Richtlijn van de EG

hebben weliswaar toe wetsaanpassingen geleid doch het flexibele karakter is goeddeels

behouden.

Nu de achtergrond is geschetst van de externe verslaggeving in Nederland kan een begin

worden gemaakt met het commentaar op Making Corporate Reports Valuable. Hoofdstuk 3

gaat in op de voorstellen die op korte termijn zouden kunnen worden gerealiseerd;

hoofdstuk 4 bespreekt de voorstellen die op langere termijn kunnen worden ingevoerd.
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3  Hoofdpunten Making Corporate Reports Valuable op korte termijn en commentaar

3.1 Inleiding

Making Corporate Reports Valuable geeft met name in hoofdstuk 5 Some Possible

Solutions aan welke oplossingen op korte termijn zouden kunnen worden ingevoerd. Al

deze oplossingen kunnen, volgens Making Corporate Reports Valuable, worden ingepast in

het bestaande stramien van externe financiële verslaglegging. Hierna wordt eerst een

overzicht gegeven van de belangrijkste voorstellen. Daarna worden deze voorstellen

voorzien van commentaar. Afgesloten wordt met een conclusie op hoofdpunten.

3.2 Overzicht van de belangrijkste voorstellen (korte termijn)

Samengevat (zie ook paragraaf 5.58 van Making Corporate Reports Valuable) omvatten de

belangrijkste korte termijn voorstellen de volgende punten:

(a.) vaste activa worden regelmatig geherwaardeerd en vervolgens dienen

marktwaarden (net realisable value) toegepast te worden voor de waardering van alle activa

en passiva;

(b.) afschrijvingen van activa worden uitsluitend gebaseerd op

waardeverminderingen;

(c.) ongerealiseerde winsten (gepubliceerd als ongerealiseerd) worden weergegeven

als toenemingen van financial wealth;

(d.) het primaat van de true and fair view wordt hersteld en meer nadruk wordt

gelegd op het feit dat jaarrekeningen minder worden gebaseerd op "rules" en meer op basis

van de economische werkelijkheid;

(e.) alle componenten van veranderingen in financial wealth worden getoond in een

afzonderlijk overzicht; en

(f.) toekomstige plannen en potentiële schulden en winsten worden gepubliceerd.

De elementen die in paragraaf 5.59 worden genoemd worden in hoofdstuk 5 nader

besproken.
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3.3 Commentaar op de belangrijkste voorstellen (korte termijn)

(a.) vaste activa worden regelmatig geherwaardeerd en vervolgens dienen

marktwaarden (net realisable value) toegepast te worden voor de waardering van alle activa

en passiva

Artikel 384 lid 1 van Boek 2, titel 9 bepaalt het volgende:

"Bij de keuze van de grondslag voor de waardering van een actief en van een
passief en voor de bepaling van het resultaat laat de rechtspersoon zich
leiden door de voorschriften van artikel 362 leden 1-4. Als grondslag komen
in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en voor de materiële
en financiële vaste activa en de voorraden, tevens de actuele waarde."

Uit dit wetsartikel blijkt dat toepassing van de actuele waarde methode is beperkt tot

materiële en financiële vaste activa en voorraden. Het is derhalve uitgesloten Immateriële

vaste activa te waarderen op basis van actuele waarde. Andere activa waarvoor de actuele

waarde methode niet is toegestaan zijn de vlottende activa, met uitzondering van de

voorraden.

Regels over de inhoud, de grenzen en de wijze van toepassing in de jaarrekening van

waardering van activa tegen actuele waarde zijn opgenomen in de Algemene Maatregel van

Bestuur inzake Actuele waarde, ofwel het Besluit waardering activa, van 22 december

1982.

Met betrekking tot het toepassen van de net realisable value, opbrengstwaarde in de daar

gebruikte terminologie, zijn de volgende geciteerde artikelen van belang:

artikel 4:
Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een goed
bestens kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten.

artikel 6:
Indien redelijker wijs moet worden aangenomen dat goederen die tot de
materiële vaste activa behoren, niet zullen worden vervangen, worden zij
tegen bedrijfswaarde gewaardeerd, indien zij nog voor de bedrijfsuitoefening
dienen of zijn bestemd. Zo niet, dan worden zij gewaardeerd tegen
opbrengstwaarde.

artikel 7:
Voorzover mag worden aangenomen dat voorraden zullen worden
vervangen, worden zij tegen vervangingswaarde gewaardeerd, maar indien
hun opbrengstwaarde lager is, worden zij overeenkomstig art. 8
gewaardeerd.
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artikel 8:
Voor zover niet mag worden aangenomen dat voorraden zullen worden
vervangen, worden zij tegen opbrengstwaarde gewaardeerd. Rekening moet
worden gehouden met de nog te maken kosten om van de voorraden gerede
producten te maken, voorzover dit nog in het bedrijf zal geschieden.

Op basis van de thans geldende voorschriften kan worden gesteld dat toepassing van actuele

waarde voor de genoemde activa mogelijk is. Echter, toepassen van marktwaarden voor

alle activa is niet toegestaan. In het algemeen kan worden gesteld dat zolang de continuïteit

wordt verondersteld waardering dient plaats te vinden tegen vervangingswaarde en dat

opbrengstwaarde kan worden toegepast indien de continuïteit is verbroken. In de praktijk

van de externe verslaggeving wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van de actuele

waardemethode. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt daarbij gewoonlijk

gewaardeerd op basis van vervangingswaarde en slechts bij uitzondering op basis van

marktwaarden.

Ten slotte is nog artikel 387 lid 2 van belang:

"Vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde, indien deze op
de balansdatum lager is dan verkrijgings- of vervaardigingsprijs.(...)"

In dit geval is waardering op basis van marktwaarde een gevolg van de

minimumwaarderingsregel (lower of cost or market-rule).

(b.) afschrijvingen van activa worden uitsluitend gebaseerd op

waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn in de optiek van artikel 386 systematische toerekening van uitgaven

voor vaste activa aan de perioden gedurende welke deze activa productieve prestaties

leveren. Afschrijvingen dienen te geschieden volgens een stelsel dat op de verwachte

toekomstige gebruiksduur is afgestemd. De lineaire methode wordt door de Raad voor de

Jaarverslaggeving aanbevolen tenzij deze een onjuiste presentatie van vermogen en resultaat

tot gevolg zou hebben (RJ 2.02.122 en 2.02.123). Andere denkbare afschrijvingsmethoden

zijn:
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- de progressieve methode , bijvoorbeeld op basis van annuïteiten;

- de degressieve methode, bijvoorbeeld op basis van boekwaarde of

- afschrijving op basis van de intensiteit van het gebruik.

Naast afschrijven onderscheidt de wet in artikel 387 het begrip waardevermindering. Bij

afschrijven wordt gedoeld op de systematische toerekening van de uitgaven; bij

waardevermindering wordt gedoeld op de incidentele waardedaling van activa. Bij

materiële vaste activa dient met waardeverminderingen rekening te worden gehouden indien

ze naar verwachting duurzaam zijn.

Concluderend wordt gesteld dat waardeverminderingen in de jaarrekening dienen te worden

verwerkt voorzover ze duurzaam zijn en dat de toerekening van investeringsuitgaven dient

te geschieden door middel van het onafhankelijk van het resultaat  systematisch ten laste

van het resultaat brengen van afschrijvingen. Echter, met een beroep op het inzichtsvereiste

van artikel 362 lid 1 in combinatie met de derogerende bepaling van artikel 362 lid 4 lijkt

het mogelijk om afschrijvingen te bepalen op basis van waardeverminderingen.

(c.) ongerealiseerde winsten (gepubliceerd als ongerealiseerd) worden weergegeven

als toenemingen van financial wealth;

Artikel 384 lid 2 bepaalt duidelijk dat winsten slechts worden opgenomen voorzover zij op

de balansdatum zijn verwezenlijkt. "Verwezenlijken" is de juridische term voor

gerealiseerd. 

Volgens de oorspronkelijke vervangingswaardetheorie van Limperg is het onbelangrijk of

gebonden volgtijdelijke waardestijgingen gerealiseerd zijn of niet. Volgens deze

gedachtengang dienen waardestijgingen van activa die noodzakelijk worden geacht om de

continuïteit van de onderneming te handhaven te worden toegevoegd aan het Eigen

vermogen. Deze waardestijgingen worden nooit winst; niet bij realisatie en ook niet bij

liquidatie van de onderneming. In deze optiek past dus het gestelde dat ongerealiseerde

waardestijgingen kunnen worden gezien als toeneming van de financial wealth. Er zijn

evenwel ook winstbepalingsstelsels, zoals bijvoorbeeld het realized profit van Edwards en

Bell (1973), waarbij de volgtijdelijke waardestijging bij realisatie als winst wordt
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beschouwd. In dit geval wordt de ongerealiseerde winst gezien als een overlopende post,

deze post kan nog niet tot het eigen vermogen worden gerekend (en is zeker geen

verplichting) en wordt derhalve beschouwd als een afzonderlijke categorie passiva.

Concluderend: afhankelijk van het toegepaste winstbepalingsstelsel kan de ongerealiseerde

waardestijging wel (Limperg) of niet (realized profit) tot toename van de financial wealth

worden gerekend.

(d.) het primaat van de true and fair view wordt hersteld en meer nadruk wordt

gelegd op het feit dat jaarrekeningen minder worden gebaseerd op "rules" en meer op basis

van de economische werkelijkheid

In de Nederlandse wet (artikel 362 lid 4) staat beschreven dat indien het noodzakelijk is

voor het verschaffen van dat inzicht de rechtspersoon afwijkt van de voorschriften van titel

9. De Vierde Richtlijn van de EG beperkt deze afwijkingsplicht tot uitzonderingsgevallen

(artikel 2 lid 5). Hoewel deze passage ontbreekt in de Nederlandse wet is het redelijk te

veronderstellen dat slechts bij uitzondering kan worden afgeweken van de wettelijke

bepalingen. 

Recentelijk (1990) hebben drie grote uitgeverijen in Nederland (Elsevier, VNU, Wolters-

Kluwer) na gezamenlijk overleg besloten tot het activeren van gekochte uitgave rechten

onder Immateriële vaste activa. Hoewel de wet uitgaverechten niet noemt bij de

opsomming van immateriële vaste activa (artikel 365 lid 1) zijn de drie uitgevers er van

overtuigd dat het inzicht in het vermogen erbij gebaat is deze activa in de balans te

verantwoorden. Tegen deze handelswijze is noch door enige belanghebbende noch door de

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam bezwaar gemaakt.

(e.) alle componenten van veranderingen in financial wealth worden getoond in een

afzonderlijk overzicht

Op dit moment dienen de samenstelling en de verandering in het eigen vermogen te worden

toegelicht door middel van een mutatieoverzicht (artikel 378 lid 1). Dus afhankelijk van de

definitie van eigen vermogen worden mutaties daarin verantwoord. Op dit moment is dit



14

nog beperkt tot de posten:

- Gestort en opgevraagd kapitaal;

- Agio;

- Herwaarderingsreserves;

- Wettelijke reserves;

- Statutaire reserves;

- Overige reserves en

- Niet verdeelde winsten.

Indien evenwel wordt besloten dat financial wealth een bruikbaarder begrip is dan eigen

vermogen, dan ligt het voor de hand ook de mutaties te richten naar de elementen van

financial wealth.

(f.) toekomstige plannen en potentiële schulden en winsten worden gepubliceerd

Het jaarverslag (verslag van de Raad van Bestuur) is de plaats waarin mededelingen worden

gedaan omtrent de verwachte gang van zaken (artikel 391 lid 2). Daarin wordt aandacht

besteed aan:

- investeringen;

- financiering;

- personeelsbezetting;

- omstandigheden waarvan de ontwikkeling van omzet en rentabiliteit afhankelijk is en

- werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Uit jaarrekeningen onderzoek blijkt dat in de praktijk veelal met algemene beschrijvingen

wordt volstaan (Knoops en Krijgsman, 1991, pag. 237-260). Verbeteringen op dit gebied

zijn binnen het bestaande framework van wet- en regelgeving zeker mogelijk. De

natuurlijke huivering van de ondernemingsleiding om te veel strategische informatie prijs te

geven is de belangrijkste hindernis die moet worden overwonnen.
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3.4 Conclusie hoofdpunten Making Corporate Reports Valuable op korte termijn

Hierna volgen puntsgewijs de belangrijkste conclusies.

- Waardering op net realisable values is slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan;

- Afschrijven dient systematisch te geschieden volgens een bepaald stelsel; in incidentele 

gevallen kan een waardedaling in aanmerking worden genomen;

- In het algemeen worden ongerealiseerde waarde stijgingen gezien als een overlopende

post;

- Het inzicht staat weliswaar voorop, doch van de "rules" kan slechts bij uitzondering

worden afgeweken;

- Het is redelijk te veronderstellen dat alle veranderingen in financial wealth door middel

van een mutatieoverzicht worden gepresenteerd. Welke elementen worden gespecificeerd is

afhankelijk van de definitie van het begrip financial wealth;

- Reeds nu dient aandacht te worden geschonken aan toekomstige ontwikkelingen. Echter,

de ondernemingsleiding zal overtuigd dienen te worden van de noodzaak meer

gedetailleerde gegevens te verstrekken.
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4  Hoofdpunten Making Corporate Reports Valuable op lange termijn en commentaar

4.1 Inleiding

Making Corporate Reports Valuable geeft met name in de hoofdstukken 6 Valuation of

Assets and Liabilities en 7 Meeting the Information Needs of Management and Investors

aan welke oplossingen op lange termijn zouden kunnen worden ingevoerd. Voor deze

oplossingen dient het gehele stramien van externe financiële verslaglegging te worden

aangepast. Hierna wordt eerst een overzicht gegeven van de belangrijkste voorstellen.

Daarna worden deze voorstellen voorzien van commentaar. Afgesloten wordt met een

conclusie op hoofdpunten.

4.2 Overzicht van de belangrijkste voorstellen (lange termijn)

Samengevat zijn de belangrijkste lange termijn voorstellen:

(a.) Waardering van activa en passiva dient plaats te vinden op basis van

marktwaarde (net realisable value);

(b.) Marktkapitalisatie dient te worden aangegeven en te worden vergeleken met de

totale netto identificeerbare activa op basis van marktwaarden;

(c.) De jaarstukken dienen te bestaan uit een geheel nieuwe set van documenten:

- Strategy and Planning:

- Objectives

- Strategic plan

- Financial plan 

- Future cash flows

- Financial Status

- Present

- Future

(d.) Overige aanpassingen

- Presentation of information

- Independent assessment
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4.3 Commentaar op de belangrijkste voorstellen (lange termijn)

(a.) Waardering van activa en passiva dient plaats te vinden op basis van

marktwaarde (net realisable value)

De huidige wetgeving in Nederland staat integrale waardering op marktwaarde niet toe.

Slechts in uitzonderingspositie, continuïteitsverbreking, wordt deze waarderingsgrondslag

aanvaardbaar geacht. Ook in de Nederlandse bedrijfseconomische literatuur zijn er geen

prominente schrijvers die deze waarderingsgrondslag hebben gepropageerd. Wel geeft

Bindenga (1991, p. 25-44) aan dat het bedrijfseconomische model van waardering en

winstbepalen (accounting concept of profit) tekortkomingen bezit. Zijn aanbeveling

(Bindenga, 1991, p.38-39) is om het accounting concept of profit en het economic concept

of profit naast elkaar te laten bestaan.  De ondernemingsleiding kan in een afzonderlijk

overzicht een visie geven omtrent de  waarde van de onderneming als geheel. 

Vergeleken met traditionele waarderingsgrondslagen, verkrijgings- of vervaardigingsprijs

en vervangingswaarde, zullen vooral activa die op onvolkomen markten worden verhandeld

grote veranderingen in waardering ondergaan. Een voorbeeld. Bij onderhanden werk kan

de marktwaarde beduidend lager zijn dan de vervaardigingsprijs omdat slechts weinig

andere organisaties technisch in staat zijn het werk te completeren en dan bovendien

wellicht tegen hogere kosten dan de oorspronkelijke aannemer. Voor de oorspronkelijke

aannemer kan er, gelet op zijn technische en economische specialisatie, wel degelijk sprake

zijn van een goed renderend project.

(b.) Marktkapitalisatie dient te worden aangegeven en te worden vergeleken met de

totale netto identificeerbare activa op basis van marktwaarden

Marktkapitalisatie, of beurswaarde, wordt bepaald door een veelheid van factoren,

waaronder ook niet-economische, zoals de stemming op de beurs. Bovendien is de

beurswaarde een momentopname, die door allerhande factoren kan zijn beïnvloed. Ook

geldt dat de beurskoers de prijs is voor één aandeel op één bepaald moment. Indien de
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vraag sterk stijgt, dan stijgt gewoonlijk ook de koers. 

Ook geldt dat niet alle bedrijfsmiddelen 'identificeerbare activa' zijn. Bekende

voorbeelden: personeel, merken, cliënten. 

Het lijkt nuttig eerst onderzoek uit te voeren naar de effecten van dit voorstel. Op basis van

de gevonden effecten kan dan nader worden besloten.

(c.) De jaarstukken dienen te bestaan uit een geheel nieuwe set van documenten:

- Strategy and Planning:

- Objectives

- Strategic plan

- Financial plan 

- Future cash flows

- Financial Status

- Present

- Future

Tegen invoering van deze stukken als aanvullende informatie zal van uit wet- en

regelgeving of vanuit gebruikers geen enkel bezwaar bestaan. Hier zullen waarschijnlijk de

opstellers huiverig zijn om met te veel informatie naar buiten te komen waardoor mogelijk

hun concurrentiekracht wordt verminderd.

(d.) Overige aanpassingen

- Presentation of information

- Independent assessment

Presentatie van bedrijfsinformatie, zo wordt voorgesteld, kan plaatsvinden via een

electronische databank in combinatie met 'layering'. De 'layering' van informatie waarbij

de mate van gedetailleerdheid wordt bepaald door de categorie van gebruiker, is een

bruikbare gedachte waardoor de angst om te veel informatie aan een te ruim publiek

bekend te maken, kan worden voorkomen. Echter, indeling van de categorieën dient uiterst

zorgvuldig te geschieden en fraude dient te worden voorkomen willen althans zowel de

opsteller als de gebruiker ongehinderd van dit medium gebruik kunnen maken.



19

Een onafhankelijke controle, ruimer dan de huidige accountantscontrole, zou in het

voordeel kunnen zijn van in ieder geval de gebruiker van bedrijfsinformatie. Ook hier komt

de vraag naar voren of de opsteller bereid is de kosten van een dergelijke controle te

betalen.

 

4.4 Conclusie hoofdpunten Making Corporate Reports Valuable op lange termijn

- Waardering van activa en passiva  op basis van marktwaarde (net realisable value) past

moeizaam in het huidige verslaggevingsmodel. Voorzien worden onverwachte effecten met

name voor moeilijk verhandelbare activa.

- Marktkapitalisatie dient te worden vergeleken met de totale netto identificeerbare activa

op basis van marktwaarden. Voorgesteld wordt in eerste instantie een proef te doen en de

uitkomsten te verklaren. Vooral het feit dat marktkapitalisatie, beurswaarde, een tijdstip

grootheid is, waarvan de verschillende factoren slechts geldig zijn op een beperkt

tijdsinterval doet de vraag rijzen in hoeverre verregaande conclusies getrokken kunnen

worden.

- De jaarstukken dienen te bestaan uit een geheel nieuwe set van documenten

waarvan Strategy and Planning en  Financial Status de hoofdvormen zijn. Hiervan wordt

verwacht dat gebruikers deze documenten zullen verwelkomen doch dat opstellers huiverig

zijn om ze te presenteren.

- Overige aanpassingen bestaande uit Presentation of information en de Independent

assessment zullen eveneens door gebruikers worden toegejuicht maar door opstellers met

argwaan worden bekeken.
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5  Overig commentaar

In paragraaf 5.59 (pag. 56) worden nog enkele additionele elementen genoemd waaraan

aandacht geschonken kan worden. Hierna worden deze elementen aangegeven en van

commentaar voorzien.

(a.) transacties met verbonden partijen

Onderschreven wordt dat informatieverstrekking over transacties die op andere wijze dan

arm's length plaatsvinden uitvoerig dienen te worden toegelicht.

(b.) onzekerheden, schattingen en voorzieningen

Posten van de informatie waar aan meer dan normale onzekerheid is verbonden dienen

uitvoerig te worden toegelicht. Belangrijk is een indicatie van de schattingswijze en ook

van de foutenmarge die daaraan is verbonden.

(c.) innovaties en research en development

Ontwikkelingen op het gebied van innovaties en onderzoek en ontwikkeling zijn voor de

toekomstige ontwikkeling van de onderneming essentieel. Echter, van wege de hoge mate

van onzekerheid en de mogelijke bevoordeling van concurrenten schrikt het management te

rug om te veel en te gedetailleerde informatie te verstrekken.

(d.) verbonden ondernemingen

Het is belangrijk te achten hoe economische en andere relaties tussen ondernemingen lopen.

Zowel kapitaalbelangen in andere ondernemingen als ook belangen door ander

ondernemingen in het kapitaal van de rapporterende rechtspersoon zijn belangrijk te achten

voor een oordeel omtrent het functioneren van de rechtspersoon.

(e.) off-balance sheet financing en window dressing

Off balance sheet financing dient met argwaan te worden bekeken. Window dressing, in de

betekenis van 'de zaken fraaier voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn' dient te allen tijde

te worden voorkomen.

(f.) vergelijkbare cijfers

Relevante vergelijkbare cijfers zijn uiterst nuttig te achten. Niet alleen van de eigen

onderneming (historische overzichten) maar ook vergelijkingen met vergelijkbare

ondernemingen zijn informatief te achten voor gebruikers. Hoewel het management deze

cijfers voor intern gebruik opstelt zullen zij deze informatie gewoonlijk als vertrouwelijk
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karakteriseren.
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6  Conclusie

Het belang van Making Corporate Reports Valuable is vooral dat het los van bestaande

tradities en conventies een beeld schetst van de inhoud van bedrijfsinformatie die is

afgestemd op de gebruiker. 

De opstellers van Making Corporate Reports Valuable zijn blijkbaar uitgegaan van een

onderneming die functioneert als een zelfstandige eenheid in een omgeving met een ruime

kring van (potentiële) belanghebbenden. Dit model wordt ook wel aangeduid met het open

model. In het open model zijn de tekortkomingen van het traditionele accounting concept of

profit duidelijk. De vraag die overblijft is of de voorstellen in Making Corporate Reports

Valuable tegemoet komt aan deze tekortkomingen. De gevolgde redenering is normatief.

Toepassing in de praktijk zal moeten uitmaken of deze normen werken. Voorgesteld wordt

daarom om ondernemingen aan te moedigen om op beperkte schaal te experimenteren met

de voorstellen. Bijvoorbeeld door naast de traditioneel opgestelde jaarrekening een balans

op te stellen op basis van marktwaarden.

Het is duidelijk dat de bestaande wet- en regelgeving niet zijn ingesteld op een dergelijke

radicale verandering in de verslaggeving door ondernemingen. Echter, experimenten in de

toelichting, in het jaarverslag van het bestuur of in een afzonderlijke publicatie worden

nergens uitgesloten. Het is derhalve denkbaar dat naast de fiscale jaarrekening en de

wettelijke (of statutaire) jaarrekening, een verantwoording volgens de voorstellen van

Making Corporate Reports Valuable wordt opgesteld. Alle drie dienen zij een ander doel.

Het bekende gezegde: different concepts of income for different purposes doet ook heden

ten dage nog steeds opgeld.
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7  Samenvatting

In dit artikel zijn de voorstellen uit Making Corporate Reports Valuable besproken en in

relatie gebracht met de bestaande Nederlandse wet- en regelgeving. 

Voordat dat is gedaan is eerst een korte schets gegeven van de institutionele aspecten van

de verslaggeving in Nederland. Dit is gedaan om de buitenlandse lezer de structuur van de

wet- en regelgeving beter te kunnen laten begrijpen. Aangegeven is dat 1971 een belangrijk

jaar was in dit geheel. Tot die tijd heerste de economisch getinte wetenschappelijke

beschouwing omtrent de bepaling van waarde en winst. Na 1971 is het juridisch raamwerk

rondom de externe verslaggeving door ondernemingen steeds belangrijker geworden. 

In de hoofdstukken 3 en 4 zijn de hoofdpunten uit Making Corporate Reports Valuable

besproken en becommentrieerd; eerst de voorstellen op korte termijn, daarna die op lange

termijn. Ook is nog kort ingegaan op enkele kleinere, doch even zeer belangrijke

onderwerpen.

De conclusie is dat de bestaande wet- en regelgeving experimenten zoals gedaan in Making

Corporate Reports Valuable naast de traditionele jaarrekening geenszins verhindert, doch

dat deze experimentele jaarrekening niet in plaats van de traditionele jaarrekening kan

komen. Het is ook de vraag in hoeverre opstellers bereid zijn alle gewenste informatie te

willen verstrekken. Ook zouden gebruikers behoefte kunnen hebben aan een

'geweningsperiode'. Om deze redenen wordt voorgesteld naast de fiscale jaarrekening en

de wettelijke jaarrekening (op basis van de voorschriften van boek 2 titel 9) een

'economische' jaarrekening op te stellen op basis van de Making Corporate Reports

Valuable-voorstellen.

Amsterdam, 9 april 1992
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