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US-invloed overspoelt verslaggeving in Europa

Is de winst van Philips over 1993 ƒ 1 965 of ƒ 1 663 miljoen? Is de winst van
Unilever ƒ 3 612 of ƒ 2 676 miljoen? En die van de Engelse chemiereus ICI £ 138 of
£ 89 miljoen?
Het antwoord is allebei. De eerst genoemde winstcijfers zijn de cijfers die zijn
berekend volgens de nationale grondslagen en de tweede winstcijfers zijn die volgens
Amerikaanse grondslagen. De winst van ICI is volgens Britse grondslagen 55% hoger
dan volgens de Amerikaanse methode. De verschillen bij Philips (18%) en Unilever
(35%) zijn weliswaar kleiner dan die van ICI, maar toch altijd nog van groot belang.
Wat geldt voor de winstcijfers, geldt evenzeer voor de cijfers van het eigen vermogen.
Bekende financiële kengetallen zoals rentabiliteitscijfers en de winst per aandeel
worden dus in nog sterkere mate beïnvloed door de toegepaste grondslagen. Uit de
FEM-Top 100 (1995) zijn ondernemingen geselecteerd die rapporteren volgens lokale
grondslagen en ook volgens Amerikaanse generally accepted accounting principles, de
zogenaamde US-gaap.

Overzicht verschillen lokale en Amerikaanse kerncijfers van de jaarrekening

Onderneming winst winst rentabiliteit rentabilit Winst Winst
volgens volgens US Eigen eit Eigen per per
lokale gaap (in vermogen vermo- aandeel aandeel
grond- miljoenen) (lokaal) gen (lokaal) (US
slagen (in (US- gaap)
miljoenen) gaap)

ICI (UK) £ 138 £ 89 3,46% 2,06% £0.19 £0.12

Glaxo (UK) £ 1 207 £ 1 147 26,55% 24,15% £0.40 £0.38

Cadburry £ 237 £ 182 17,35% 8,48% £0.29 £0.22
Schweppes
(UK)

Unilever (NL ƒ 3 612 ƒ 2 676 26,75% 10,19% ƒ12,95 ƒ9,60
en UK)

Philips (NL) ƒ 1 965 ƒ 1 663 15,05% niet ƒ5,99 ƒ5,07
gegeven

Volvo SEK SEK negatief 10,2% SEK SEK
(Zweden)  -3 466  2 938 - 44,70 39,30

Norsk Hydro NOK NOK 17,64% 13,18% NOK NOK
(Noorwegen)  3 406 2 996 16,58 14,16

Electrolux SEK SEK 3,74% 2,50% SEK SEK
(Zweden) 584 374 7,97 5,10

DaimlerBenz DM 615 DM 3,39% negatief DM DM
(Duitsland)  -1 839 12,92 - 39,47



De echt grote Europese ondernemingen, zoals de ondernemingen die hierboven zijn
genoemd, hebben een notering in New York en moeten dus voldoen aan de strenge
Amerikaanse beursvoorschriften. Het feit dat New York het financiële centrum van de
wereld is, drijft deze ondernemingen in de handen van de strenge voorschriften
waarop de Securities and Exchange Commission (SEC) nauwlettend toezicht uitoefent.
Het grote voordeel van de Amerikaanse regels is natuurlijk dat alle ter beurze
genoteerde ondernemingen moeten voldoen aan dezelfde regels. Het gevolg is dat de
jaarrekeningen uitstekend vergelijkbaar zijn. Zolang de omgevingsfactoren niet te zeer
verschillen, ontstaan vergelijkbare cijfers. Als evenwel de omgevingsfactoren wel
sterk verschillen, ontstaat een schijnbare vergelijkbaarheid. Een voorbeeld. Als in het
ene land vooral gefinancierd wordt met eigen vermogen en in het andere land juist
relatief veel vreemd vermogen wordt gebruikt, ontstaan interpretatieproblemen bij het
beoordelen van rentabiliteitscijfers van het eigen vermogen, maar ook bij de
gepresenteerde solvabiliteitskengetallen. Ook het belastingstelsel, het stelsel van
sociale zekerheid en de economische structuur zijn bepalend voor de omgeving waarin
de onderneming verkeert. Anders gezegd: hoewel de regels dezelfde grondslag hebben
zijn er interpretatieverschillen door verschillen in de economische omstandigheden.
Een ander nadeel van de Amerikaanse regelgeving is het grote aantal voorschriften
waarmee rekening gehouden dient te worden. Ook het langdurige proces voordat
richtlijnen zijn aangepast aan nieuwe inzichten is een nadeel. Tevens gelden de regels
in principe voor alle ondernemingen -groot of klein, nationaal of internationaal
opererend- waarvan de aandelen op de beurs worden verhandeld. Voor
ondernemingen zijn deze hoge lasten onvermijdelijk verbonden aan de notering in
New York. De belangrijkste karakteristiek van de Amerikaanse regelgeving is
puntsgewijs in een overzicht samengevat.

Van verschillende kanten zijn initiatieven ontplooid om de verslaggeving in
internationaal verband te harmoniseren.
In de twaalf landen van de Europese Unie is de wetgeving aangepast aan de eisen van
de Vierde en de Zevende Richtlijn. Het resultaat van deze juridische benadering is
vooral dat de vorm van de jaarrekeningen overeenstemt. De grondslagen, en dus de
inhoud en de betekenis van de cijfers, verschillen echter nog steeds. Een voorbeeld
van de harmonisatie naar vorm is het toepassen van voorgeschreven standaard-
modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening.
Het International Accounting Standards Committee is een instituut dat zich
bezighoudt met het opstellen van voorschriften voor de verslaggeving. Dit instituut
wordt gevormd door vertegenwoordigers van beroepsorganisaties van accountants en
volgt vooral de (bedrijfs)economische benadering. De deelnemende
beroepsorganisaties (voor Nederland het Nederlands Instituut van Registeraccountants,
NIvRA) worden geacht deze richtlijnen in de nationale voorschriften te verwerken.
Zwakke punten van de werkwijze van het International Accounting Standards
Committee zijn onder meer:
- het niet juridisch kunnen afdwingen van het toepassen van de voorschriften;
- het toestaan van verschillende mogelijkheden en
- de Amerikaanse overheersing.
Volgens het International Accounting Standards Committee worden de richtlijnen
wereldwijd door zo'n 175 ondernemingen toegepast. Hiertoe behoren ondernemingen
uit het voormalige Oostblok zoals Tsjechië en Hongarije en dertig ondernemingen uit



de FEM-Top 100 (1995). De ondernemingen uit de FEM-Top 100 (1995) die deze
regels toepassen, zijn vooral gevestigd in Frankrijk, Zweden en Zwitserland.

Uit het onderzoek van de jaarrekeningen van de FEM-Top 100 (1995) zijn
interessante Europese aspecten naar voren gekomen. In Engelse en Nederlandse
jaarrekeningen staat het verschaffen van inzicht in vermogen en resultaat centraal
volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd. Niet het slaafs opvolgen van voorschriften, maar het professioneel
opstellen van jaarrekeningen is in deze jaarverslagen aangetroffen. In het algemeen is
de onderlinge vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen uit deze landen beperkt, maar
door uitgebreide toelichting kan de gebruiker relevante informatie aan de jaarrekening
ontlenen. Een sterk punt in Engelse jaarrekeningen is ook de heldere informatie
omtrent kasstromen.
In de onderzochte Zweedse jaarrapporten kwam als positief punt naar voren de
informatieverstrekking omtrent de aandeelhouders, zowel naar omvang van het
aandelenbezit als naar zeggenschap, en omtrent de werknemers. De overzichten van
dochtermaatschappijen en deelnemingen zijn omvangrijk. In de jaarrapporten van
Franse ondernemingen worden de gebeurtenissen bij de verschillende
bedrijfsonderdelen vrij gedetailleerd beschreven. Helaas blijft de financiële
informatieverstrekking in Duitse jaarrapporten vaak beperkt tot nauwkeurig
uitgewerkte mutatieoverzichten, bijvoorbeeld als toelichting bij de post materiële vaste
activa. Zonder twijfel zullen deze overzichten feitelijk juist zijn, maar de informatieve
waarde in het kader van beoordeling van het beleid of ter ondersteuning van de
beleggingsbeslissing is nagenoeg afwezig. Veel nadruk op betrouwbaarheid, echter
weinig relevantie. Een ander nadeel is dat jaarrapporten in Duitsland, Frankrijk en
vooral Italië pas lange tijd na afloop van het boekjaar verschijnen. Is het in Nederland
en in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk dat jaarrekeningen binnen drie tot vier
maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd, in Duitsland, Frankrijk en
Italië verschijnt de meerderheid van de verslagen pas na zes maanden of zelfs nog
later, gelijk met het verslag van de aandeelhoudersvergadering.
In België en Zwitserland lijkt sprake te zijn van een inhaalslag. De Belgische
jaarrekeningen voldoen nu aan de Europese richtlijnen. Opmerkelijk is dat Swissair uit
Zwitserland expliciet stelt dat de jaarrekening voldoet aan de Europese richtlijnen; in
de jaarrekening van Nestlé wordt verwezen naar de richtlijnen van het International
Accounting Standards Committee.

De conclusie die op basis van het FEM-Top 100 (1995) onderzoek wordt getrokken is
dat de strenge Amerikaanse regels voor de verslaggeving de informatieverstrekking,
ook van grote Europese ondernemingen, dreigen te gaan beheersen. Omdat deze eisen
uitgaan van de Amerikaanse omstandigheden en bovendien star en erg omvangrijk
zijn, wordt dit als een ongewenste ontwikkeling beschouwd. Deze ongewenste
ontwikkeling kan langs economische wegen worden tegengegaan. Daarvoor is het
noodzakelijk dat een werkelijk Europese effectenbeurs zou ontstaan. Wat betreft de
omvang zou op dit moment de beurs van Londen daarvoor het meest in aanmerking
komen. Maar ook zou kunnen worden gedacht aan een Europees elektronisch
beurssysteem. Op deze werkelijke Europese effectenbeurs zouden de aandelen dienen
te worden verhandeld  van Europese top ondernemingen, zoals die zijn samengebracht
in de FEM-Top 100 (1995). Tevens zouden beleggers, zowel institutionele als



particuliere, afkomstig uit verschillende Europese landen hier hun transacties moeten
afsluiten. De regelgeving voor de externe verslaggeving zou een combinatie moeten
zijn van alle goede ingrediënten uit de Europese landen. Het zou weleens verstandig
kunnen zijn de voorschriften te beperken tot de geconsolideerde jaarrekening, omdat
dit immers de jaarrekening is waarin de economisch relevante informatie is
opgenomen. De wetten zoals die gelden in de landen van vestiging van de
ondernemingen dienen dan te zijn gericht op de enkelvoudige jaarrekening. De
enkelvoudige jaarrekening is immers, juridisch gesproken, de jaarrekening van de
rechtspersoon en dient tevens in landen als Duitsland als grondslag voor de
belastingheffing. Juridisch is de geconsolideerde jaarrekening een deel van de
toelichting.

Karakteristiek van de Amerikaanse regelgeving voor jaarrekeningen

Kenmerk Amerikaanse verslaggevingsregels

bronnen van verslaggevingsregels Securities Acts;
Securities and Exchange Commission
(SEC);
Financial Accounting Standards Board
(FASB)

belangrijkste criterium voldoen aan de generally accepted
accounting principles (gaap)

rol van de accountant bepalen of is voldaan aan de regels
van gaap

aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen traag

toezicht ambtshalve toezicht door de SEC

belangrijk voordeel jaarrekeningen zijn qua vorm
vergelijkbaar

belangrijk nadeel geen aandacht aan specifieke
omstandigheden

doel van de verslaggeving informatieverschaffen ten behoeve van
de beleggingsbeslissing

aanleiding tot regelgeving beurscrisis 1929

doel van de regelgeving beschermen van de belegger



US invloed overspoelt verslaggeving in Europa

Al tientallen jaren wordt gesproken over de harmonisatie van jaarrekeningen van
ondernemingen en nog steeds wordt de inhoud van jaarrekeningen van Europese
ondernemingen meer bepaald door het land van vestiging dan door de werkelijke
economische prestaties van de rapporterende onderneming. Er zijn wel enkele
initiatieven ontplooit om de jaarrekening van ondernemingen te harmoniseren, maar
veel resultaat hebben ze tot nu toe niet opgeleverd. Voor de grote Europese
ondernemingen zijn twee ontwikkelingen van groot belang. In de eerste plaats is de
wetgeving in de landen van de Europese Unie aangepast aan de voorschriften van de
Vierde Europese Richtlijn. In de tweede plaats worden genoemd de harmonisatie
inspanningen van het International Accounting Standards Committee, een comité dat
bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepsorganisatie van accountants. De
verschillen tussen deze twee ontwikkelingen zijn hieronder kort samengevat:

Karakteristiek EG-IASC

Kenmerk EG IASC

Samenstelling vertegenwoordigers van vertegenwoordigers van
de regeringen van de 12 de beroepsorganisatie
landen van EU van accountants uit 81

landen

Gericht op wetgeving van de beroepsorganisatie van
aangesloten landen accountants

Benadering juridisch (bedrijfs)economisch

Realisatie via wetgeving via beroepsorganisatie

Verplichte navolging ja nee

Effect vorm inhoud

Een andere invloed is die van de dominante Amerikaanse beursregels waaraan
ondernemingen met een notering op Wall Street dienen te voldoen. Ter illustratie zijn
de verschillen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse verslaggevingsregels en
voorschriften hieronder in het kort aangegeven. Dergelijke overzichten zouden ook
kunnen worden gemaakt waarbij andere Europese landen met Amerika worden
vergeleken.



Kenmerk Nederlandse Amerikaanse
verslaggevingsregels verslaggevingsregels

bronnen van Boek 2, titel 9; richtlijnen Securities Acts;
verslaggevingsregels voor de verslaggeving Securities and Exchange

van de Raad voor de Commission (SEC);
Jaarverslaggeving Financial Accounting

Standards Board (FASB)

belangrijkste criterium verschaffen van inzicht voldoen aan de generally
volgens normen die in het accepted accounting
maatschappelijk verkeer principles (gaap)
als aanvaardbaar worden
beschouwd

rol van de accountant vellen van een bepalen of is voldaan aan
vaktechnisch oordeel de regels van gaap

aanpassingen aan nieuwe vlot traag
ontwikkelingen

toezicht in geval van vermeende ambtshalve toezicht door
tekortkoming toetsing de SEC
door de rechter

belangrijk voordeel verslaggeving is jaarrekeningen zijn qua
inhoudelijk aangepast aan vorm vergelijkbaar
de omstandigheden van
de onderneming

belangrijk nadeel grote verscheidenheid in geen aandacht aan
toegepaste methoden specifieke

omstandigheden

doel van de afleggen van informatieverschaffen ten
verslaggeving verantwoording; behoeve van de

bepalen van de beleggingsbeslissing
winstverdeling;
informatie verschaffen
algemeen

aanleiding tot regelgeving maatschappelijke beurscrisis 1929
ontwikkeling na de
tweede wereldoorlog

De belangrijkste vraag die wordt gesteld is natuurlijk of de verschillende praktijken
van verslaggeving een belangrijke invloed hebben op de gepresenteerde cijfers  van
vermogen en resultaat.
Hiervoor is het volgende overzicht opgesteld



Onderneming winst volgens lokale winst volgens
grondslagen Amerikaanse grondslagen

ICI (UK) £ 138 miljoen £ 89 miljoen

Glaxo (UK) £ 1 207 miljoen £ 1 147 miljoen

Cadburry Schweppes £ 196 miljoen £ 136 miljoen
(UK)

Unilever (NL en UK) ƒ 3 612 miljoen ƒ 2 676 miljoen

Philips (NL) ƒ 1 965 miljoen ƒ 1 663 miljoen

Ook de cijfers van het eigen vermogen vertonen verschillen. Het zal duidelijk zijn dat
ook populaire kengetallen zoals winst per aandeel en rentabiliteit van het eigen
vermogen door deze verschillen in de cijfers sterk worden beïnvloed.

Het grote voordeel van de verslaggeving zoals die in de Verenigde Staten tot
ontwikkeling is gekomen is de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen, althans de
vergelijkbaarheid op het eerste gezicht. Het grote nadeel is dat allerlei interessante
verslaggevingsexperimenten worden tegengewerkt. Voorbeelden waaruit blijkt dat
verslaggeving in Europese landen voorloopt bij de Amerikaanse praktijk zijn:
- activeren van merken zoals wel gebeurt in het Verenigd Koninkrijk en in

Nederland;
- verschaffen van gesegmenteerde informatie op de schaal zoals dat in het

Verenigd Koninkrijk plaatsvindt;
- informatieverstrekking omtrent aandeelhouders, bijvoorbeeld in Zweedse

jaarverslagen;
- de jaarrekening van de moedermaatschappij ontbreekt in Amerikaanse

jaarrekeningen;
- het kasstroomoverzicht in het Verenigd Koninkrijk is sterker ontwikkeld dan in

de Verenigde Staten;
- publicatie van mutatie overzichten;
- aandacht voor werknemers en maatschappelijke ontwikkelingen;

In de jaarrekening van Shell komt een passage (p 52) voor die nauw aansluit bij het
voorgaande. Samengevat komt het betoog op het volgende neer. Amerikaanse
beginselen vereisen dat volgens een standaardmethode gegevens worden verstrekt
omtrent de toekomstige netto-kasstroom die samenhangt met de bewezen reserves van
olie en gas, met het doel te komen tot een volgens uniforme grondslagen bepaalde
toekomstige kasstroom uit die reserves. Ondanks onzekerheden van politieke,
technische en economische aard moet worden uitgegaan van arbitraire
veronderstellingen omtrent de toekomst.
Bij deze berekeningen wordt geen rekening gehouden met de binnen elke
onderneming variërende omstandigheden. Shell concludeert dat het verstrekken van
dergelijke overzichten in de jaarrekening onvoldoende gerechtvaardigd is. Kortom,
uniform handelen als de omstandigheden dit mogelijk maken; verschillend handelen
als de omstandigheden dat vereisen.



Een belangrijke troef in de handen van de Amerikaanse regelgevende instanties is de
beurs van Wall Street. Zolang deze beurs het financiële centrum van de wereld is, kan
geen enkele grote echt internationaal opererende onderneming om de Amerikaanse
wijze van financiële verslaggeving heen. Amerikaanse verslaggeving is dan de
wereldstandaard voor dit type ondernemingen. Echter, voor veel ondernemingen en
gebruikers van de jaarrekeningen is deze manier van verantwoording niet van
toepassing omdat zij grote Europese ondernemingen met elkaar willen vergelijken. De
Europese landen moeten dan wel zorgen voor een economische noodzaak in de vorm
van een Europese beurs, waar Europese belanghebbenden kennis kunnen nemen van
de prestaties van Europese ondernemingen.


