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Nederlandsee samenvatting 

Dee kwaliteit van externe financiële verslaggeving staat ter discussie. Belanghebbenden vragen 

zichh af in hoeverre de informatie in jaarrekeningen bruikbaar is bij de beoordeling van de 

financiëlee situatie en prestaties van ondernemingen en van de kwaliteit van het management 

daarvan.. Deze discussie is echter niet nieuw en speelt ook in andere landen. Wel is het zo dat 

dee Nederlandse regelgeving internationaal bekend staat om haar flexibele karakter en dat, in 

tegenstellingg tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, actief en 

effectieff  toezicht ontbreekt. Juist in dit institutionele verslaggevingskader bestaat er behoefte 

aann nadere informatie omtrent de flexibiliteit in externe financiële verslaggeving. Informatie 

omtrentt de kwaliteit van externe financiële verslaggeving in het algemeen en meer in het 

bijzonderr omtrent het gebruik van de flexibiliteit in externe financiële verslaggeving door het 

managementt van ondernemingen kan een bijdrage leveren aan een goede beoordeling van de 

bruikbaarheidd van informatie in de jaarrekening. 

Hett primaire doel van dit onderzoek is het gebruik van flexibiliteit in de Nederlandse wet- en 

regelgevingg door het management van beursgenoteerde ondernemingen te beschrijven en te 

verklaren.. De aandacht gaat hierbij met name uit naar de beïnvloeding van de gerapporteerde 

winst.. Aan de hand van de volgende vier centrale onderzoeksvragen wordt het gebruik van 

flexibilitei tt voor beïnvloeding van de gerapporteerde winst beschreven: 

RQ1:: Wat zijn de algemene verslaggevingsalternatieven binnen de Nederlandse wet- en 

regelgeving? ? 

RQ2:: Hoe kan het gebruik van de flexibiliteit binnen de Nederlandse wet- en regelgeving 

voorr winstbeleid en winststuring worden waargenomen en gemeten? 

RQ3:: Wat zijn de ondememingsspecifieke mogelijkheden om de gerapporteerde winst te 

beïnvloedenn door stelselkeuzes (en stelselwijzigingen) en door specifieke transacties 

uitsluitendd gericht op resultaatbeïnvloeding en welke factoren bepalen deze 

ondememingsspecifiekee mogelijkheden? 

RQ4:: Hoe kan het gebruik van de flexibiliteit voor winstbeleid en winststuring verklaard 

wordenn voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen? 
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EenEen raamwerk en voorafgaand onderzoek 

Ditt onderzoek begint in hoofdstuk 2 met een beschrijving van de relevante factoren welke een 

roll  spelen bij winstbeleid en winststuring. Aan de hand van een raamwerk wordt ingegaan op 

dee motieven om winstcijfers te beïnvloeden, factoren welke beïnvloeding door het 

managementt binnen de perken houden en de algemene mogelijkheden om winstcijfers te 

beïnvloeden.. Doel van dit raamwerk is het gehele spanningsveld rond de jaarrekening in het 

algemeenn en rond de gerapporteerde winst in het bijzonder overzichtelijk in kaart te brengen. 

Aann de hand van een vijftal stereotype situaties wordt tevens een aantal voor de hand liggende 

winststrategieënn besproken en tenslotte worden de kernbegrippen uit het raamwerk 

gedefinieerd.. Winstbeleid ("income strategy") wordt gedefinieerd als dat deel van het 

jaarrekeningbeleidd waar het management bij de keuze tussen de mogelijke 

verslaggevingsalternatievenn de economische gevolgen uitdrukkelijk in de afweging betrekt en 

waarr het management haar verslaggevingsdoelstellingen formuleert in termen van 

winstgevendheid.. Winststuring ("earnings management") is vervolgens gedefinieerd als het 

bewustt ingrijpen in het verslaggevingsproces teneinde de winstdoelstellingen te bereiken. Met 

winststuringg geeft het management derhalve invulling aan haar winstbeleid. 

Hoofdstukk 3 gaat nader in op de motieven van het management om de winstcijfers te 

beïnvloedenn en bespreekt tevens eerder onderzoek op dit terrein. Ten aanzien van de motieven 

kann een onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen. De eerste groep bestaat uit 

uiteenlopendee motieven om de investeringsbeslissingen op de kapitaalmarkt te beïnvloeden en 

dee tweede groep bestaat uit uiteenlopende motieven welke volgen uit de economische 

consequentiess van gerapporteerde winstcijfers. In dit onderzoek wordt met name stilgestaan 

bijj  de laatste groep. Belangrijke motieven uit de tweede groep zijn de (variabele) 

ondernemingsbeloning,, leningvoorwaarden, fiscale overwegingen, optiebeloningen, 

oo verheidsregulering, bestuurswisselingen en de algemene overweging dat ondernemingen 

zichh graag goed presenteren aan werknemers en klanten. Niet alle factoren welke besproken 

wordenn zijn echter relevant voor dit onderzoek. Om uiteenlopende redenen zijn de motieven 

omm de winstcijfers te beïnvloeden in dit onderzoek beperkt tot leningvoorwaarden, 

optiebeloningen,, bestuurswisselingen en de algemene relatie tussen de onderneming en haar 

belanghebbenden. . 
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Dee factoren welke beïnvloeding door het management binnen bepaalde grenzen houden zijn 

tezamenn met eerder onderzoek op dit terrein beschreven in hoofdstuk 4. De belangrijkste 

beperkingenn in dit kader zijn de ethische waarden en normen van de ondernemingsleiding, de 

corporatee governance structuur van de onderneming, de accountantscontrole, de kans dat 

winstbeïnvloedingg door belanghebbenden wordt waargenomen, marktwerking en wettelijke 

beperkingen.. Ten aanzien van winstbeïnvloeding wordt een onderscheid gemaakt tussen 

winststurendee maatregelen binnen de grenzen van de wet- en regelgeving en maatregelen 

welkee hier buiten vallen. Het ligt voor de hand dat de beperkende factoren verschillend 

uitwerkenn voor winststurende maatregelen in deze categorieën. Aangezien winststuring buiten 

dee grenzen van de wet- en regelgeving gekwalificeerd kan worden als een economisch delict 

heeftt dit onderzoek uitsluitend betrekking op winststuring binnen het wettelijke kader. 

Wederomm zijn niet alle factoren welke besproken worden in hoofdstuk 4 relevant voor dit 

onderzoek.. Om uiteenlopende redenen is het empirisch onderzoek beperkt tot de effecten van 

wisselingenn van accountantskantoor en de onderlinge verschillen tussen accountantskantoren. 

Hoofdstukk 2, 3 en 4 gezamenlijk vormen de bouwstenen voor het empirisch deel van dit 

onderzoek. . 

Hoofdstukk 5 geeft een overzicht van de algemene verslaggevingsalternatieven in Nederland 

enn een beschrijving van de flexibiliteit in de Nederlandse wet- en regelgeving. De regelgeving 

iss hierbij beperkt tot de stellige uitspraken van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het doel 

vann hoofdstuk 5 is beantwoording van de eerste onderzoeksvraag: 

RQ1:: Wat zijn de algemene verslaggevingsalternatieven binnen de Nederlandse wet- en 

regelgeving? ? 

Uitt de inventarisatie blijkt dat er minimaal 85 verslaggevingsalternatieven zijn welke 

betrekkingg hebben op stelselkeuzes, stelselwijzigingen, schattingen en schattingswijzigingen. 

Aangezienn de inventarisatie beperkt is tot de Nederlandse wet- en regelgeving kunnen echter 

geenn conclusies getrokken worden omtrent de flexibiliteit in Nederland ten opzichte van de 

flexibiliteitt in andere landen. 
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HetHet waarnemen van winststuring 

Aangezienn de beïnvloeding van het resultaat niet direct waarneembaar is zijn er methoden 

nodigg welke deze beïnvloeding benaderen. Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de 

benaderingsmethodenn ("proxy variables") welke gebruikt zijn in eerder onderzoek en 

beantwoordtt daarmee een deel van de tweede onderzoeksvraag: 

RQ2:: Hoe kan het gebruik van de flexibiliteit binnen de Nederlandse wet- en regelgeving 

voorr winstbeleid en winststuring worden waargenomen en gemeten? 

Inn eerder onderzoek is winstbeleid en winststuring zowel ten aanzien van enkele 

verslaggevingsitemss als ten aanzien van een portfolio van verslaggevingsitems benadert langs 

tweee methoden. De eerste methode richt zich op een directe waarneming van specifieke 

verslaggevingsitemss met een relatief hoog beïnvloedbaar gehalte. De tweede methode richt 

zichh op een indirecte waarneming van stromen binnen de verslaggeving en poogt aan te 

wijzenn welke stromen zich lenen voor winststuring. De meest voorkomende exponent van 

dezee laatste methode is de "discretionary accrual" methode. Op basis van de beschrijving in 

hoofdstukk 6 kan geconcludeerd worden dat er mogelijkheden zijn om de 

benaderingsmethodenn welke gebruikt zijn in eerder (buitenlands) onderzoek af te stemmen op 

hett institutionele verslaggevingskader in Nederland. Een dergelijke afstemming kan resulteren 

inn betere onderzoeksresultaten voor Nederland. 

Inn hoofdstuk 7 wordt een nieuwe benaderingsmethode ontwikkeld welke specifiek rekening 

houdtt met het institutionele verslaggevingskader in Nederland en waarmee het tweede en 

tevenss laatste deel van de tweede onderzoeksvraag beantwoord wordt. Beïnvloeding van de 

winstcijferss door het management heeft drie dimensies welke allen een rol spelen in de 

nieuwee benaderingsmethode. De eerste dimensie heeft betrekking op de relatieve 

mogelijkhedenn van het management om het winstcijfer te beïnvloeden en wordt benaderd 

doorr de mogelijke bandbreedte van de winst ("income range") uit te drukken als een 

percentagee van de totale gerapporteerde omzet. De eerste dimensie wordt aangeduid met de 

termm "Income Range Proxy". De tweede dimensie heeft betrekking op de relatieve positie van 

dee feitelijk gerapporteerde winst op de bandbreedte van de winst en wordt aangeduid met de 

termm "Income Strategy Proxy". Deze tweede dimensie benadert de relatieve houding van het 

managementt ten opzichte van de mogelijkheden om de winstcijfers in positieve zin te 
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beïnvloeden.. Een strategie welke resulteert in een positie op de bandbreedte beneden het 

gemiddeldee wordt aangeduid met een conservatieve strategie en een strategie welke ligt boven 

hett gemiddelde wordt aangeduid als een liberale strategie. De derde dimensie tenslotte heeft 

betrekkingg op de maatregelen welke het management in enige periode genomen heeft om een 

bepaaldee positie op de bandbreedte te bereiken en wordt benaderd met de "Earnings 

Managementt Proxy". Teneinde invulling te kunnen geven aan dit aspect is het noodzakelijk 

vanuitt de gerapporteerde winst een alternatief winstcijfer te herleiden welke geschoond is van 

dee bewuste beïnvloeding door het management. De drie proxies worden op een tweetal 

niveauss gemeten teneinde een onderscheid te maken tussen beïnvloedbare 

verslaggevingsitemss waarvan het effect op de winst direct uit de jaarrekening gedestilleerd 

kann worden (aangeduid met level 1) en beslisbare verslaggevingsitems waarvan het 

beïnvloedbaree deel van het verslaggevingsitem indirect, op basis van een benaderingsmethode 

vastgesteldd kan worden (level 2). De modellen welke worden aangeduid als level 2 zijn echter 

inclusieff  de level 1 verslaggevingsitems. Op basis van de R2 (tussen 0.0693 en 0.2932) van de 

regressiemodellenn met de proxies als te verklaren variabele, kan geconcludeerd worden dat de 

nieuwee benaderingsmethode een meer dan gemiddelde verklarende waarde heeft in een 

situatiee waarin de kans op winststuring voor de onderzoekspopulatie niet bovengemiddeld 

hoogg was. 

EmpirischEmpirisch onderzoek 

Hett empirisch onderzoek is gericht op beantwoording van de laatste twee onderzoeksvragen: 

RQ3:: Wat zijn de ondernemingsspecifieke mogelijkheden om de gerapporteerde winst te 

beïnvloedenn door stelselkeuzes (en stelselwijzigingen) en door specifieke transacties 

uitsluitendd gericht op resultaatbeïnvloeding en welke factoren bepalen deze 

ondernemingsspecifiekee mogelijkheden? 

RQ4:: Hoe kan het gebruik van de flexibiliteit voor winstbeleid en winststuring verklaard 

wordenn voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen? 

Dee verklarende variabelen zijn verdeeld in drie groepen: 

1.. Financiële variabelen welke de financiële situatie van de onderneming weerspiegelen: 

omzetgroei,, solvabiliteit, rendement op het eigen vermogen en de nettowinstmarge; 
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2.. Contract variabelen welke een mogelijke rol spelen als motief dan wel beperking om 

dee winstcijfers te beïnvloeden zoals: leningvoorwaarden, optiebeloningen, 

bestuurswisselingen,, de algemene relatie tussen de onderneming en haar 

belanghebbendenn alsmede wisselingen van accountantskantoor; 

3.. Controle variabelen welke een mogelijke invloed van betekenis kunnen hebben zijn: 

verslaggevingsjaar,, aandelenmarkt (AEX, AMX of overig), ouderdom van de 

onderneming,, bedrijfstak en accountantskantoor. 

Voorr alle financiële en contract variabelen zijn hypothesen ontwikkeld voor het verwachte 

effectt op de Income Range Proxy, de Income Strategy Proxy en de Earnings Management 

Proxy.. Vervolgens zijn de hypothesen getest op basis van een onderzoekspopulatie bestaande 

uitt 603 ondernemingsjaren in de periode van 1988 - 1997. 

Uitt de in hoofdstuk 8 gepresenteerde resultaten blijkt dat de ondernemingsspecifieke 

mogelijkhedenn om de gerapporteerde winst te beïnvloeden door stelselkeuzes (en 

stelselwijzigingen)) en door specifieke transacties uitsluitend gericht op resultaatbeïnvloeding 

gemiddeldd 5% van de omzet bedragen op basis van de "level 1" beslisbare accounting items 

enn gemiddeld 9% als tevens rekening wordt gehouden met de "level 2" beslisbare accounting 

items.. De resultaten tonen verder aan dat de bandbreedte ("income range") verschillen tussen 

ondernemingenn onderling primair verklaard kunnen worden door de financiële variabelen, de 

contractt variabele optiebeloningen en de controle variabele bedrijfstak. Volgens verwachting 

bestaatt er een positieve relatie tussen de gemiddelde omzetgroei van ondernemingen en de 

mogelijkhedenn om de winst te beïnvloeden (multivariaat alleen voor "level 2"). Tenslotte 

blijk tt uit de resultaten dat met name de bedrijfstak waarin de onderneming opereert een rol 

speeltt bij de mogelijkheden om de winst te beïnvloeden. Zo blijkt dat 

detailhandelsondernemingen,, groothandelsondernemingen, voedingsproducenten en 

dienstverlenendee ondernemingen relatief geringe mogelijkheden hebben om het resultaat te 

beïnvloedenn in vergelijking tot uitgevers en bouwondernemingen. 

Dee resultaten geven verder aan dat de onderzochte ondernemingen gemiddeld relatief liberaal 

rapporteren.. Met name de mogelijkheid om bepaalde uitgaven buiten het resultaat te houden 
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doorr deze direct in het eigen vermogen te muteren speelt hierbij een belangrijke rol. De 

resultatenn tonen bovendien aan dat de verschillen in winstbeleid ("income strategy") tussen 

ondernemingenn onderling primair verklaard kunnen worden door de financiële variabelen 

omzetgroei,, rendement op het eigen vermogen en de nettowinstmarge, door de contract 

variabelee optiebeloningen en door de controle variabelen verslagge vingsjaar en 

accountantskantoor.. De resultaten duiden er op dat ondernemingen met optiebeloningen voor 

hett management liberaler rapporteren dan ondernemingen zonder optiebeloningen (voor 

"levell  2" echter niet significant op 0.05 niveau in het tweede regressiemodel). Ten aanzien 

vann de controle variabele accountantskantoor kan tenslotte opgemerkt worden dat 

ondernemingenn welke gecontroleerd worden door de grootste drie accountantskantoren (en 

tevenss Arthur Andersen en Deloitte & Touche op "level 2") significant conservatiever 

rapporterenn dan ondernemingen welke gecontroleerd worden door andere 

accountantskantoren. . 

Mett betrekking tot winststuring ("earnings management") kan op basis van het empirisch 

onderzoekk geconcludeerd worden dat de verschillen tussen ondernemingen onderling primair 

verklaardd kunnen worden door de financiële variabelen omzetgroei en nettowinstmarge en de 

controlee variabelen aandelenmarkt en accountantskantoor. Omzetgroei heeft hierbij een 

negatievee coëfficiënt, hetgeen erop duidt dat ondernemingen met een lage groei gemiddeld 

genomenn meer positieve winststuringsmaatregelen nemen. De netto winst marge daarentegen 

heeftt een positieve coëfficiënt, hetgeen erop duidt dat er een positieve relatie is tussen de 

nettoo winst marge en positieve winststuringsmaatregelen. Dit laatste is logisch te verklaren 

aangezienn positieve winststuring zelf een bijdrage levert aan een hogere netto winst marge. 

Tenn aanzien van de controle variabele aandelenmarkt kan geconcludeerd worden dat 

ondernemingenn welke geen deel uitmaken van een beursindex meer positieve 

winststuringsmaatregelenn nemen. Tenslotte duiden de resultaten ten aanzien van de controle 

variabelee accountantskantoor erop dat in vergelijking tot ondernemingen welke niet door een 

"Bigg 6" accountantskantoor gecontroleerd worden, de door de "Big 6" gecontroleerde 

ondernemingenn gemiddeld genomen meer winststurende maatregelen kennen welke de winst 

negatieff  beïnvloeden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de verschillen niet 

significantt zijn voor alle accountantskantoren. Concluderend kan worden opgemerkt dat de 
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resultatenn van het empirisch onderzoek er op wijzen dat de onderlinge verschillen ten aanzien 

vann beïnvloeding van de winstcijfers door ondernemingen verklaard kunnen worden door de 

financiëlee situaties van ondernemingen, omzetgroei van ondernemingen, de aanwezigheid van 

aandelenoptiess en dat tevens de bedrijfstak en accountantskantoren een belangrijke rol spelen. 

Inn ieder geval kan op basis van het empirisch onderzoek geconcludeerd worden dat er een 

aantall  statistisch significante relaties zijn waargenomen welke nader onderzocht zouden 

moetenn worden. 

Beperkingen,Beperkingen, aanbevelingen en implicaties 

Hett verkennende karakter van dit onderzoek betekent dat de resultaten ervan in ieder geval 

voorzichtigg geïnterpreteerd dienen te worden. Dit geldt niet alleen voor de grafische 

presentatiess van de winstbeïnvloeding per onderneming welke zijn opgenomen in Appendix C 

bijj  dit onderzoek, maar eveneens voor de resultaten van het empirisch onderzoek. De meest in 

hett oog springende beperkingen van dit onderzoek zijn de manier waarop de beïnvloeding van 

dee winst is gemeten en de veronderstellingen welke gemaakt zijn ten aanzien van de 

verklarendee variabelen van dit onderzoek. Zoals aangegeven in hoofdstuk 7 zijn er enkele 

belangrijkee veronderstellingen gemaakt bij het modelleren van de te verklaren variabelen 

Incomee Range, Income Strategy en Earnings Management Proxy. Verder kan worden 

opgemerktt dat ieder onderzoek beperkt wordt door de beschikbare data. Dit onderzoek is 

gebaseerdd op een diepgaande analyse van jaarrekeningen en is derhalve beperkt tot de 

gegevenss welke vermeld staan in de jaarrekening. Tevens dient te worden opgemerkt dat de 

interpretatiee van jaarrekeninginformatie tot op zekere hoogte subjectief is. 

Ditt onderzoek vult bestaand onderzoek op het gebied van winstbeïnvloeding door het 

managementt aan doordat het niet uitsluitend is gericht op winststuring, maar tevens aandacht 

besteedtt aan winstbeleid en de ondememingsspecifieke mogelijkheden om de winst te 

beïnvloeden.. De resultaten duiden erop dat het zinvol is om bij de ontwikkeling van 

benaderingsmethodenn voor de beïnvloeding van de winst door het management van 

beursgenoteerdee ondernemingen rekening te houden met het institutionele 

verslaggevingskader.. De in dit onderzoek ontwikkelde benaderingsmethoden hebben een 

hogeree verklarende werking voor de bandbreedte van de winst ("income range") en het 
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winstbeleidd ("income strategy") dan voor winststuring ("earnings management"). Het 

ontwikkeldee model lijk t derhalve beter geschikt voor de verklaring van verslaggevingskeuzes 

welkee ondernemingen door de jaren heen maken dan winststuring in een bepaald jaar. De 

beperktee geschiktheid voor winststuring kan verklaard worden door de dominante positie van 

dee vaste activa en passiva in het model en de ondergeschikte rol van vlottende balansposten in 

hett model. De onderzoeksresultaten ten aanzien van winststuring zouden derhalve verbeterd 

kunnenn worden door tevens beïnvloedbare vlottende balansposten in het model te verwerken. 

Eenn tweede suggestie voor verder onderzoek is dat aandacht besteed zou kunnen worden aan 

dee volatiliteit van de gerapporteerde winst ten opzichte van de volatiliteit van de alternatieve 

winstt welke geschoond is voor winststuring. Een dergelijk onderzoek kan licht werpen op de 

vraagg of management winststuring gebruikt om de winstcijfers te egaliseren. Uit de 

empirischee resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de financiële situatie 

vann ondernemingen zowel een rol speelt bij winstbeleid als bij winststuring. In eerder 

onderzoekk was de financiële situatie van ondernemingen veelal een onderbelichte variabele en 

verderr onderzoek op dit terrein is derhalve gewenst. 

Externee financiële verslaggeving heeft economische consequenties en de beïnvloeding van 

winstcijferss door het management is dan ook van belang voor gebruikers, regelgevers, 

accountantss en de opstellers zelf. Voor gebruikers van jaarrekening is het belangrijk te 

beseffenn dat er minimaal 85 verslaggevingsalternatieven zijn in Nederland en dat er 

subjectievee inzichten bestaan met betrekking tot de toepassing van deze alternatieven. Het 

gerapporteerdee winstcijfer is de resultante van deze subjectieve inzichten en binnen een 

bepaaldee bandbreedte zou ook een ander resultaat gerapporteerd kunnen worden. In 

Nederlandd bedraagt deze bandbreedte gemiddeld genomen tussen de 5% en 9% van de totale 

omzet.. Rekening houdend met een gemiddelde nettowinstmarge van 7% kan terecht gesteld 

wordenn dat dit inderdaad het verschil kan zijn tussen redelijk goed en betrekkelijk slecht, 

redelijkk gezond of zorgwekkend ongezond, net boven de streep of dik eronder. 

Voorr regelgevers is het belangrijk te realiseren dat er uiteenlopende motieven zijn die een rol 

spelenn bij beïnvloeding van winstcijfers. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat 

ondernemingenn in Nederland door een aantal rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen er 
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eenn relatief liberaal winstbeleid op na kunnen houden. Verder wijzen de resultaten erop dat 

naastt de financiële situatie van ondernemingen optiebeloningen in dit kader een rol spelen. 

Hett is dan ook de vraag of het verstandig is om in een tijdperk waarin de kwaliteit van de 

externee financiële verslaggeving en de onafhankelijkheid van accountantskantoren ter 

discussiee staan de bestaande flexibiliteit te handhaven en of het niet verstandig is om ook in 

Nederlandd een actief en effectief toezichtsmechanisme op te zetten. 

Subjectievee inzichten bij de toepassing van verslaggevingsaltematieven bestaan en kunnen 

niett volledig objectief gemaakt worden. Beïnvloeding van de winstcijfers door invulling te 

gevenn aan deze subjectieve inzichten kan dan ook niet als misleidend of onethisch worden 

aangemerkt.. Wel is het zo dat opportunistische beïnvloeding van winstcijfers gevolgen kan 

hebbenn voor de geloofwaardigheid van het management en gevolgen zal hebben voor het 

gepercipieerdee nut van externe financiële verslaggeving. Ondernemingen kunnen zelf 

maatregelenn nemen om aan gebruikers kenbaar te maken dat zij een hoge kwaliteit van de 

financiëlee verslaggeving niet alleen met woord, maar ook met daad belijden. Zo kunnen 

ondernemingenn maatregelen nemen op het terrein van corporate governance, meer relevante 

informatiee in de jaarrekening opnemen en bijvoorbeeld alleen stelselwijzigingen doorvoeren 

indienn deze door de regelgeving worden afgedwongen. Tenslotte kan gesteld worden dat de 

externee accountant een belangrijke functie heeft in het bewaken van de kwaliteit van de 

externee verslaggeving. Hoewel de resultaten van het onderzoek aangeven dat er mogelijk 

verschillenn zijn tussen accountantskantoren onderling, kunnen deze verschillen ook verklaard 

wordenn door bijvoorbeeld bedrijfstakverschillen indien bepaalde kantoren 

oververtegenwoordigdd zijn in bepaalde bedrijfstakken. De rol van de accountant is duidelijk 

alss het gaat om winstmanipulatie. Waar het echter gaat om winststuring is de rol van de 

accountantt complexer waarbij evenwel opgemerkt kan worden dat onvoldoende 

kwaliteitsbewakingg door accountants zal resulteren in een verwachtingskloof van gebruikers, 

mett alle negatieve consequenties van dien. 
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