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Jaarrekeningbeleid: zijn strengere regels de oplossing?

drs Dick van Offeren (Universitair Docent Externe Verslaggeving)

Inleiding

De pers meet de incidenten graag breed uit. Een onderneming rapporteert jarenlang fraaie
cijfers van vermogen en resultaat, de beurkoersen stijgen tot ongekende hoogte en dan blijkt
de onderneming ineens failliet te gaan. De verschaffers van de cijfers krijgen dan al gauw het
verwijt dat zij creatief zijn omgegaan met de waardering van activa en vreemd vermogen en
ook met het boeken van baten en lasten.

Het incident waaraan ik spontaan denk is de Nederlandse vliegtuigbouwer FOKKER. Voor
andere spraakmakende voorbeelden hoeft de economische pagina van een dagblad of een blad
als FEM/de Week maar te worden opengeslagen. Ook Langendijk (1998) geeft duidelijk
voorbeelden. Voor meer illustraties verwijs ik naar de literatuurlijst.

Als een schandaal zich heeft voorgedaan, wordt al snel de roep om strengere regels gehoord.
In deze bijdrage aan dit nummer van FIDUCI wil ik de vraag aan de orde stellen of strengere
en strakkere regels creative accounting kunnen uitbannen.

Om de vraag te beantwoorden heb ik ervoor gekozen eerst de kwalitatieve kenmerken van
jaarrekeningen te bespreken. Daarna komen de strenge regels als reactie op creative
accounting en de invloed van strenge regels op de verschillende kwalitatieve kenmerken aan
de orde. Het verband tussen de strenge regels en creative accounting wordt daarna
aangegeven. Besloten wordt met de conclusie.

De kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen

Een betrouwbare bron van de kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen is het Stramien
voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen (1998), hierna kortweg aan te duiden als
Stramien (1998).
In Stramien (1998, sectie 5) worden vier primaire kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen
onderscheiden. Dit zijn:
1. Begrijpelijkheid
2. Relevantie
3. Betrouwbaarheid en
4. Vergelijkbaarheid.
Binnen deze vier primaire kwalitatieve kenmerken zijn in mijn visie (Van Offeren, 1999) nog
secundaire en tertiaire kwalitatieve kenmerken te onderscheiden.

Begrijpelijkheid wordt in Stramien (1998, alinea 25) een essentieel kenmerk genoemd van de
jaarrekeninginformatie. Van gebruikers wordt verwacht dat zij beschikken over een redelijke
kennis van het bedrijfsleven, van economische activiteiten en ook van verslaggeving. Ook
wordt verwacht dat zij bereid zijn de informatie met een redelijke mate van toewijding te
bestuderen.
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Relevantie betekent in dit verband dat de informatie nuttig is voor de besluitvormingsbehoefte
van gebruikers. Relevante informatie beïnvloedt economische beslissingen van gebruikers en
is hen behulpzaam bij het beoordelen van vroegere, huidige of toekomstige gebeurtenissen of
bij het bevestigen of corrigeren van vroegere beoordelingen (Stramien, 1998, alinea 26).
Materialiteit wordt binnen relevantie genoemd als een secundair kwalitatief kenmerk.

Betrouwbaarheid houdt in dat de in de jaarrekening verstrekte informatie vrij is van
wezenlijke onjuistheden en vooroordelen. Gebruikers mogen ervan uitgaan dat de
jaarrekening getrouw weergeeft hetgeen zij voorgeeft weer te geven of hetgeen zij in
redelijkheid verwacht mag worden weer te geven (Stramien, 1998, alinea 31). Als secundaire
kwalitatieve kenmerken binnen betrouwbaarheid worden aangegeven de kenmerken:
getrouwe weergave, onpartijdigheid en volledigheid. Binnen getrouwe weergave wordt als
tertiair kwalitatief kenmerk het wezen gaat boven de vorm genoemd en binnen
onpartijdigheid is voorzichtigheid als tertiair kwalitatief kenmerk te onderscheiden (Stramien,
1998, alinea’s 31-38).

Vergelijkbaarheid heeft betrekking op de analysemogelijkheden van gebruikers. Enerzijds
wordt het van belang geacht de ontwikkelingen van een onderneming in de tijd te volgen (de
zogenaamde volgtijdelijke vergelijkbaarheid of time-series analysis), anderzijds moeten
jaarrekeningen van verschillende ondernemingen op hetzelfde moment kunnen worden
vergeleken (gelijktijdige vergelijkbaarheid of cross-sectional analysis) (Stramien, 1998,
alinea 39).

In het laatste deel van sectie 5 van Stramien (1998, alinea’s 43-46) wordt opgemerkt dat er
een afweging tussen deze kwalitatieve kenmerken dient plaats te vinden. Tijdigheid, nut en
kosten alsmede een afweging van de kwalitatieve kenmerken onderling beïnvloeden deze
afweging. Het relatieve belang van de kenmerken in de verschillende gevallen in een zaak van
professionele beoordeling.

Stramien (1998, alinea 46) geeft aan dat niet rechtstreeks wordt gesproken over het ‘getrouwe
beeld’ dat de jaarrekening dient te tonen, of dat zij een ‘getrouwe weergave’ vormt van de
financiële positie, de resultaten of de wijziging in de financiële positie. Toepassing van de
voornaamste kwalitatieve kenmerken en van passende grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zullen gewoonlijk uitmonden in jaarrekeningen die een ‘getrouwe beeld’
tonen, of die een ‘getrouwe weergave’ vormen.

Nu de kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen zijn behandeld kan worden ingegaan op de
betekenis van strenge regels als reactie op creative accounting en daarna op de invloed van
deze strenge regels op de verschillende kwalitatieve kenmerken.

Strenge regels als reactie op creative accounting

Een illustratie van de reactie van strenge regels voor de externe verslaggeving op creative
accounting zijn de voorschriften in de Verenigde Staten.
In de Verenigde Staten zijn de regels voor externe verslaggeving tot stand gekomen als reactie
op de beurskrach van 1929. Vóór de beurskrach trokken fraaie cijfers van vermogen en
resultaat allerlei speculanten naar de effectenbeurs. De fraaie cijfers bleken echter niets waard
te zijn en het vertrouwen in de effectenbeurs klapte ineen. Een economische crisis op
wereldformaat met desastreuze maatschappelijke gevolgen was het gevolg.
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In de VS werd toen al snel geroepen om strenge reglementering van de handel op de
effectenbeurs en ook om duidelijke en strenge regels voor de externe verslaggeving. Het
toezicht op de effectenhandel wordt sinds het midden van de jaren dertig uitgeoefend door de
Securities and Exchange Commission (SEC); de strenge regels voor de externe verslaggeving
zijn de generally accepted accounting principles (gaap). De Financial Accounting Standards
Board (FASB) stelt sinds 1973 deze regels, gepubliceerd in de Statements of Financial
Accounting Standards (SFASs), op. Op dit moment zijn 137 SFASs gepubliceerd.

Een jaarrekening van een onderneming die in de VS beursgenoteerd is, dient te voldoen aan
de gaap. Ook buitenlandse ondernemingen die in de VS beursgenoteerd zijn, zoals Shell en
Philips, dienen hun jaarrekening overeenkomstig de gaap op te stellen. Dit kan gebeuren door
de gehele jaarrekening in overeenstemming met de gaap op te stellen, dan wel door een
aansluitingsoverzicht tussen de cijfers van vermogen en resultaat bepaald volgens de nationale
regels en de gaap, te publiceren.
Afwijking van de gaap is, op straffe van intrekking van de beursnotering, verboden. Wel mag
een onderneming extra informatie verschaffen indien zij van mening is dat daardoor de
externe verslaggeving verbetert. De accountant moet controleren of voldaan is aan de gaap.
Slechts als aan die voorschriften is voldaan, mag hij een goedkeurende accountantsverklaring
afgeven.

De vraag die nu wordt behandeld is welke invloed de strenge regels hebben op de kwalitatieve
kenmerken van externe verslaggeving.

Strenge regels en de invloed op de verschillende kwalitatieve kenmerken

Begrijpelijkheid, het eerste primaire kwalitatieve kenmerk, wordt naar mijn mening door
strenge regels positief beïnvloed. Immers, de drie partijen die bij externe verslaggeving zijn
betrokken (verschaffers, gebruikers en controleurs) kunnen precies nalezen aan welke eisen
de jaarrekening dient te voldoen. De boeken waarin de gaap zijn beschreven, zijn omvangrijk
en ook in technisch ingewikkelde taal gesteld. Maar van gebruikers wordt verwacht dat zij
bereid zijn de informatie met een redelijke mate van toewijding te bestuderen. Een gevolg van
toepassing van de gaap is, dat de algemene grondslagen in de toelichting bij de balans en de
winst- en verliesrekening achterwege kunnen blijven. Immers, de gaap worden bekend
verondersteld.

Relevantie was het tweede primaire kwalitatieve kenmerk dat Stramien onderscheidt. Bij dit
kenmerk zie ik bij strenge regels grote problemen. Immers, de regels dienen te worden
nagevolgd, ongeacht de vraag of dit voor het ‘getrouwe beeld’ of voor de ‘getrouwe
weergave’ wel de meest passende verslaggevingsmethode is. Natuurlijk kan aanvullende
informatie worden verstrekt, maar naar mijn visie dient de primaire jaarrekening het
‘getrouwe beeld’ tonen, of de ‘getrouwe weergave’ te bieden. Het verstrekken van extra
informatie behoort niet nodig te zijn.

Betrouwbaarheid wint door strenge regels. Verschaffers passen de regels toe, accountants
controleren dat en gebruikers kunnen ervan uitgaan dat de regels zijn toegepast. Afwijkingen
van de regels, bijvoorbeeld omdat het inzicht dat vereist, zijn niet toegestaan. Net zo min kan
een beroep op substance over form afwijking van de weergave conform de regels
veroorzaken. De toelichting kan summier blijven, omdat de gaap bekend wordt verondersteld.
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Het vierde primaire kwalitatieve kenmerk van jaarrekeningen is vergelijkbaarheid. Bij strenge
regels is het uiteraard der zaak zo dat de toegepaste grondslagen hetzelfde zijn en dus ook
vergelijkbaar zijn. Dit hoeft nog niet te betekenen dat ook de uitkomsten van de toepassing
vergelijkbaar zijn. Als omstandigheden verschillen kan toepassing van dezelfde regels leiden
tot onvergelijkbare uitkomsten. Een voorbeeld om deze gedachte te illustreren. Twee
ondernemingen baseren de waardering van het bedrijfspand op de verkrijgingsprijs. Echter,
het ene bedrijfspand is 25 jaar geleden verkregen; het andere vorig jaar. De
waarderingsgrondslag is gelijk, de betekenis van de toegekende waarde is een geheel andere.
Kernachtig samengevat wint de schijnbare vergelijkbaarheid ten koste van de wezenlijke
vergelijkbaarheid.

Als ik de invloed van strenge regels op de kwalitatieve kenmerken van externe verslaggeving
samenvat, kom ik tot de volgende drie punten:
• begrijpelijkheid en betrouwbaarheid winnen door strenge regels;
• vergelijkbaarheid wint in de grondslag door strenge regels, maar hoeft niet in de

uitwerking te winnen en
• relevantie verliest door strenge regels.
Dan kom ik nu toe aan het beantwoorden van de vraag of strengere en strakkere regels voor
de externe verslaggeving creative accounting kunnen uitbannen.

Strenge regels en creative accounting

Strenge regels beperken de ruimte voor verschaffers en van controleurs om de jaarrekening
inhoud te geven. Het stelsel van externe verslaggeving staat vast en mag alleen worden
gewijzigd als ook de strenge regels zijn veranderd.
Echter, niets belemmert verschaffers van jaarrekeningen bepaalde reële transacties uit te
voeren alleen al met het doel in de jaarrekening het gewenste effect te bewerkstelligen.
Onderhoud kan bijvoorbeeld versneld of vertraagd worden uitgevoerd om de kosten in de
gewenste periode te kunnen verantwoorden. Dit is een voorbeeld van income smoothing.
Een ander voorbeeld is het nemen van het formele besluit tot reorganisatie bij het aantreden
van nieuw management. De kosten van de reorganisatie kunnen dan worden verantwoord in
het jaar van de bestuurswisseling en het jaar daarop, als het nieuwe bestuur geheel
resultaatverantwoordelijk is, wordt een resultaatverhoging gerapporteerd. Dit staat in de
Amerikaanse literatuur bekend als big bath accounting.

Ook het verkennen van de grenzen van de regels wordt in een streng gereglementeerde
omgeving aangegrepen om de gewenste opstelling van vermogen en resultaat te bereiken.
Bekende voorbeelden zijn het vormgeven van het samengaan van ondernemingen als pooling
waarbij de oorspronkelijke boekwaarden ongewijzigd blijven en er geen goodwill hoeft te
worden verwerkt. Een ander voorbeeld van het verkennen van de grenzen is de classificatie
van leasecontracten. Als een leasecontract kan worden verwerkt als operational lease dan
blijven het bedrijfsmiddel en de daarbij behorende leaseschuld buiten de balans. Is de lease
evenwel geclassificeerd als financial lease dan dienen het bedrijfsmiddel en de daarbij
behorende leaseschuld wél op de balans te worden verantwoord.
Wel of geen aanpassing van boekwaarden, goodwillverwerking, activering van
bedrijfsmiddelen en passivering van leaseverplichtingen hebben gevolgen voor het
gepresenteerde beeld van financiële positie, resultaat en wijzigingen in de financiële positie.
Als reactie hierop zijn in de Amerikaanse regelgeving uitgebreide voorschriften ontwikkeld
wanneer pooling moet worden toegepast en hoe de classificatie van leasecontracten dient
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plaats te vinden. Echter, het verkennen van de grenzen van de regels gaat onverminderd voort.
Begin september 1999 heeft de FASB een persbericht gepubliceerd. De titel hiervan is:
FASB Proposes to Eliminate Pooling of Interests for Business Combinations. Het verkennen
en sterker maken van de grenzen is dus een werk waarmee verschaffers en regelgevers bij
voortduring mee bezig zijn.

Deze voorbeelden zijn de meest duidelijke voorbeelden, maar kunnen met niet al te veel
moeite worden aangevuld met andere.

Conclusie

De vraag die in deze bijdrage aan de orde is gesteld, is of strengere en strakkere regels
creative accounting kunnen uitbannen. In de paragraaf over strenge regels en creative
accounting is aangegeven dat reële transacties kunnen plaatsvinden met het doel de
jaarrekeningcijfers zodanig te beïnvloeden dat het gewenste beeld kan worden gepresenteerd
en dat verschaffers en controleurs binnen de regels op zoek gaan naar de grenzen ervan. Dus,
strenge regels bannen creative accounting niet uit. Misschien worden er alleen maar nog
creatievere methoden ontwikkeld.

De prijs van de strenge regels, in de betekenis van de kwalitatieve kenmerken, bestaat uit
beperking van de relevantie en uit een schijnbare, maar geen reële toename van de
vergelijkbaarheid.

De conclusie is derhalve dat strenge regels voor externe verslaggeving geen oplossing bieden
voor het tegengaan van creative accounting.

Wat is dan wél een oplossing om creative accounting tegen te gaan? Ik zie meer in een stelsel
waar verschaffers, gebruikers en controleurs van jaarrekeningen hun eigen
verantwoordelijkheid hebben en nemen, om zo te komen tot een jaarrekening waarin het
kwalitatieve kenmerk relevantie voorop staat en waarin een uitgebreide toelichting zorgt voor
begrijpelijkheid. De accountantscontrole moet dan de betrouwbaarheid waarborgen.
Volgtijdelijke vergelijkbaarheid ontstaat door het publiceren van vergelijkende cijfers. In
geval van stelselwijziging dient de invloed ervan op de gepresenteerde cijfers van vermogen
en resultaat duidelijk te worden toegelicht en gekwantificeerd. Begrijpelijkheid,
betrouwbaarheid en relevantie vereisen dat stelselwijzigingen alleen mogen worden
doorgevoerd als het inzicht in vermogen en resultaat dat vereist. Dit betekent dat de reden
ervoor dient te worden gemotiveerd en verantwoord. Blijft dan nog over de gelijktijdige
vergelijkbaarheid. Ik acht dit kwalitatieve kenmerk van niet al te grote waarde, omdat er in het
economisch leven nu eenmaal grote verschillen voorkomen en dat gelijktijdige
vergelijkbaarheid in jaarrekeningen eerder zal neerkomen op vergelijkbaarheid in form dan in
substance.
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