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CHAPTERR 7: NEDERLANDSE SAMENVATTING 

(DUTCH) ) 

Inn gewoon spraakgebruik hebben begrippen als winststuring en creatief boekhouden 

eenn negatieve klank. Om een fenomeen te kunnen onderzoeken is een neutrale 

begripsbepalingg noodzakelijk. Binnen de wetenschap wordt van jaarrekeningbeleid 

gesprokenn indien het management bij het opstellen van de financiële rapportage 

rekeningg houdt met de consequenties van de keuzes. Daarnaast wordt er van 

winststuringg of 'earnings management' gesproken als er daadwerkelijk wordt 

ingegrepenn in het proces van verslaggeving om een bepaald doel te bereiken. 

Winststuringg is een interactief proces waarbij regelgevers, accountants, management, 

ondernemingenn en gebruikers allen een eigen rol spelen. De algemene 

onderzoeksvraagg is geformuleerd als: 

WatWat zijn de oorzaken en gevolgen van winststuring? 

Dezee algemene vraag is onderverdeeld in drie deelvragen die zich lenen voor 

hypothesee formulering en toetsing. 

Dee eerste vraag richt zich op het gedrag van winststuring voor verschillende niveaus 

vann presteren van de onderneming. Onderzoek van Abarbanell en Lehavy (2000) en 

DeGeorgee e.a. (1999) geeft aanleiding om te veronderstellen dat er een verband is 

tussenn het rendement dat door een onderneming wordt behaald en de mate waarin de 

winstt gestuurd zal worden. 

Dee tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de effecten van winststuring op de 

waarderelevantiee van financiële rapportage. Bij de hypothese toetsing wordt gebruik 

gemaaktt van marktvariabelen om de impact van winststuring op de relevantie van de 

externee verslaggeving te onderzoeken. 
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Dee derde onderzoeksvraag richt zich op de gevolgen van winststuring voor het 

verloopp van de winst in de tijd. Met name wordt hierbij het kunstmatig afvlakken van 

dee winst met behulp van winststuring in het onderzoek betrokken. 

VoorafgaandVoorafgaand onderzoek op dit terrein 

Err wordt bij het empirisch onderzoek vanuit gegaan dat verslaggevingssystemen 

keuzess laten aan het management over wat er wanneer in de rapportage wordt 

opgenomen.. Vooral de keuze van het tijdstip is hierbij vaak van belang. Jaarrekening 

beleidd is gedefinieerd als de verzameling beslisregels die bepalen wanneer en welke 

actiess ondernomen worden. Winststuring is vervolgens gedefinieerd als het bewust 

ingrijpenn in het proces van financiële rapportage om een bepaald doel te bereiken. De 

definitiee van Schipper (1989) is uitgebreid zodat ook financiële transacties die 

voornamelijkk tot doel hebben het beeld te beïnvloeden onder de definitie vallen. 

Binnenn de wetenschappelijke literatuur over winststuring zijn er twee stromingen te 

onderkennen.. De eerste stroming ziet financiële rapportage als een factor die van 

belangg is voor contracten en de tweede stroom legt meer nadruk op de informatie die 

alss zodanig overgebracht wordt. 

Binnenn de op contract theorie gebaseerde denkwijze wordt winstsruring verklaard 

doordatt expliciete en impliciete contracten belangen creëren die het voor 

managementt aantrekkelijk maken om de winst te sturen. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedachtt worden aan contractuele verplichtingen met de bank die aangegaan zijn bij 

hett opnemen van leningen of de afspraken over de beloning voor het management. 

Hett informatie perspectief ziet winst als één van vele signalen over de gang van 

zakenn met betrekking tot de onderneming. Binnen deze denkwijze is het getal dan 

ookk minder belangrijk. Winst is hier een signaal dat door management gebruikt kan 

wordenn om informatie over te brengen. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat 

managementt de signaal functie van winst gebruikt om aan te geven wat hun lange 

termijnn verwachting is. 

Eerderr onderzoek analyseert een specifieke situatie waarbij duidelijk is in welke 

richtingg management de winst zal willen sturen. Een abstractere benadering die niet 
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uitt gaat van specifieke omstandigheden introduceert een algemeen geformuleerd 

richtpunt.richtpunt. Dit doel of richtpunt kan gezien worden als de optelsom van alle 

deelbelangenn tezamen. Onderzoek van DeGeorge e.a. (1999) heeft aangetoond dat er 

eenn rangorde in dit soort algemene richtpunten voor de winst is. Zij vonden dat 

managementt als eerste zal proberen om een verlies te voorkomen, en zelfs indien om 

mogelijkk hoger uit te komen dan de vorige periode en tenslotte zal pogen om aan de 

verwachtingg van de financiële markten te voldoen. 

Abarbanelll  (1999) introduceert een conceptueel raamwerk waarin de uitkomst van 

hett verslaggeving proces vóór winststuring, relatief tot de gewenste uitkomst, 

bepalendd is voor de richting van winststuring. 

Err wordt uitgegaan van een bepaalde hoeveelheid ruimte of rek die tot de 

beschikkingg van het management staat om de winst naar boven of beneden bij te 

sturen.. Indien de uitkomst vóór aanpassingen onder het doel uitkomt én er voldoende 

rekk is om het doel te halen zal de manager proberen de winst naar het doel te sturen. 

Indienn de rek onvoldoende is om het doel te halen zal de manager eerder de winst 

naarr beneden sturen en ruimte opsparen om in de toekomst wel de doelstellingen te 

halen.. Als de winst hoger uitkomt dan de doelstelling zal de winst naar beneden 

wordenn bijgesteld en ruimte voor de toekomst worden bewaard. Dus als de winst 

heell  hoog of heel laag is zal volgens Abarbanell de winst naar beneden worden 

gestuurdd en als de winst onder het gewenste niveau is zal deze omhoog worden 

bijgestuurd;; mist de rek voldoende is. 

InstitutioneleInstitutionele aspecten en het meten van winststuring 

Dee beslisruimte voor het sturen van de winst wordt voor een groot deel bepaald door 

hett accounting systeem en de institutionele factoren. De flexibiliteit van 

verslaggevingg verschilt van land tot land. Nederland wordt gezien als een relatief 

flexibell  land in vergelijking tot andere landen. De Nederlandse regelgeving is veel 

minderr restrictief dan bijvoorbeeld de regelgeving in de VS. Het verschil met de VS 

iss van belang omdat veel methoden om winststuring te meten daar ontwikkeld zijn 

voorr het analyseren van Amerikaanse data sets. Het is zeer goed denkbaar dat 

strengeree regels en controle er voor zullen zorgen dat er in de VS andere methoden 
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wordenn gebruikt om de winst te sturen. Dit heeft als gevolg dat ook andere 

meetmethodenn nodig zijn om de winststuring te schatten. 

Winststuringg is niet direct waarneembaar en zal dus benaderd moeten worden met 

behulpp van een proxy variabele. Enkel het gedrag alsof'de winst gestuurd wordt, kan 

gemetenn worden. Er zijn twee methoden om deze problematiek te benaderen. De 

eerstee methode richt zich op specifieke posten in de winst- en verliesrekening of 

veranderingenn in balansposten en concludeert dat deze posten een hoog beslisbaar 

gehaltee hebben en indien ze voorkomen ze het gevolg van winststuring zullen zijn. 

Dezee methode is relatief nauwkeurig in wat er gemeten wordt maar zal lang niet alles 

meenemen.. De tweede methode richt zich op stromen binnen de financiële 

verslaggevingg en poogt aan te wijzen welke stromen zich meer lenen voor 

winststuring.. De meest voorkomende exponent van deze manier van meten van 

winststuringg is de 'discretionary accrual' methode. Hierbij wordt getracht het 

normalee niveau van mutaties werkkapitaal plus afschrijvingen te schatten met behulp 

vann regressie modellen, vaak aangeduid als 'Jones Models'. De afwijking van het 

normalee niveau van mutaties werkkapitaal en afschrijvingen wordt als winststuring 

beschouwd.. Als het model perfect zou voorspellen wat een normaal niveau is van 

accrualss dan is het ook zeer nauwkeurig in het opsporen van afwijkingen. De 

kwaliteitt van deze modellen staat echter sterk ter discussie28. De 'discretionary 

accrual'' modellen zullen dus eerder een globaal beeld geven van de omvang van de 

winststuringg dan een nauwkeurige schatting van het precieze bedrag. 

Doorr de strengere regelgeving in de VS zullen accruals daar waarschijnlijk een 

groteree rol spelen dan in Nederland omdat er in Nederland veel andere alternatieven 

openn staan. In Nederland zit de flexibiliteit vermoedelijk meer in de buitengewone 

batenn en lasten, de reorganisatie voorziening en in stelselwijzigingen. 

Additionelee complexiteit wordt veroorzaakt doordat niet alle interventies in de 

externee verslaggeving van dezelfde aard zijn. Er kan een onderscheid gemaakt 

wordenn tussen eenmalige interventies en 'reverting' of omdraaiende interventies. Het 

realiserenn van een boekwinst levert een eenmalige stijging op van de winst, een 

reorganisatiee voorziening wordt eerst gevormd en loopt vervolgens weer leeg. De 

boekwinstt is eenmalig en de mutaties reorganisatie voorziening zijn verschuivingen 

288 Zie Guay, Kothari and Watts (1996) 
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overr tijd die tot tegengestelde effecten in volgende perioden leiden. Combinaties van 

terugkerendee en niet terugkerende posten kunnen er toe leiden dat bijvoorbeeld de 

nettoo winst niet of nauwelijks beïnvloed wordt maar dat de voorraad rek in de 

externee verslaggeving wel beïnvloed wordt. Empirische analyse die enkel kijkt naar 

geaggregeerdee maatstaven meet in een dergelijk geval dus niet het effect van 

winststuringg omdat enkel naar het netto effect in de beschouwing wordt betrokken en 

niett de mutaties in de voorraad rek. 

EmpirischEmpirisch onderzoek 

Hett empirisch onderzoek heeft als doel om de drie deelvragen uit de centrale 

vraagstellingg empirisch te toetsen. De eerste onderzoeksvraag richt zich op het 

verbandd tussen performance en winststuring. Indien de door Abarbanell (1999) 

beschrevenn mechanismen inderdaad van toepassing zijn valt te verwachten dat bij 

extremee performance de winst naar beneden zal worden gestuurd. De tweede 

onderzoeksvraagg bekijkt de consequenties van winststuring voor de relevantie van 

financiëlee rapportage. Tenslotte wordt in de derde vraagstelling aandacht besteed aan 

hett verband tussen winststuring en winstegalisatie. 

Dee steekproef bestaat uit 611 ondernemingsjaren over de periode 1988-1997. Per 

casee zijn hiervoor data verzameld uit jaarrekeningen en marktgegevens zoals 

opgenomenn in DATASTREAM. Bij het onderzoek naar specifieke posten die 

beslisbaarr van aard zijn bleek dat stelselwijzigingen lastig te kwantificeren effecten 

haddenn voor het betreffende boekjaar. Tevens bleek dat reorganisatie voorzieningen 

eenn relatief grote impact hadden op de netto winst in vergelijking met andere posten. 

Daarnaastt is tevens geconstateerd dat buitengewone baten en lasten vaak tezamen 

voorkomenn en dus gedeeltelijk eikaars effect op de netto winst teniet doen. 

Omm het verband tussen winststuring en de prestaties van de onderneming te 

onderzoekenn is de eerste hypothese geformuleerd als: 

Hl:Hl: Winststuring zal in sterkere mate voorkomen in de buitenste kwartielen 

verdeeldverdeeld naar ondernemingsprestaties 
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Dee eerste hypothese is onderzocht met behulp van descriptieve grafische analyse en 

univariatee toetsen. Opvallend resultaat is dat de buitengewone lasten werden 

gemaskeerdd door even grote buitengewone baten bij de relatief slecht presenterende 

ondernemingen.. Voor de best presenterende werden de buitengewone lasten echter 

niett gemaskeerd door buitengewone baten. Dit is een aanwijzing dat indien de winst 

laagg uitvalt het creëren van rek in de externe verslaggeving wordt gemaskeerd met 

buitengewonee baten en dat indien er relatief hoge winsten worden gehaald het doel 

vann de interventie eerder het drukken van de gerapporteerde winst is. 

Dee samengestelde maatsaf voor de specifieke posten methode laat een omgekeerd 

verbandd zien met de winst vóór winst struring. Bij lage winsten verhogen de 

beslibaree posten de winst en bij hoge winsten verlagen de beslisbare posten de winst. 

Dee accruals zijn op een vergelijkbare wijze geplot en getest voor zowel de beslisbare 

accrualss volgens diverse varianten van het Jones Model als de totale werkkapitaal en 

afschrijvingenn accruals. Hieruit valt duidelijk waar te nemen dat er nauwelijks 

onderscheidd is te maken tussen totale accruals en beslisbare accruals. Dit is een 

duidelijkee aanwijzing dat de Jones Modellen niet erg effectief zijn. 

Samenvattendd kan gesteld worden dat er steun wordt gevonden voor de eerste 

hypothesee bij de specifieke posten methode en dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat 

dee uitkomsten van de accrual modellen onbetrouwbaar zijn. 

Dee resultaten zijn in grote lijnen in overeenstemming met Abarbanell en Lehavy 

(2000)) echter met één opmerkelijk verschil. In dit onderzoek is er duidelijk sprake 

vann het maskeren van buitengewone lasten met buitengewone baten. Dit is door 

Abarbanelll  (2000) niet aangetroffen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

wetgevingg in Nederland hier meer mogelijkheden voor biedt dan de wet en 

regelgevingg in de VS. 

Dee tweede set hypothesen stelt dat winststuring zowel relatieve als incrementele 

waardee relevantie bevat. Er is sprake van relatieve waarderelevantie indien een 

variabelee meer zegt over de waarde dan een andere variabele. Er is sprake van 

incrementelee waarderelevantie indien een variabele als winststuring additionele 

informatiee bevat boven andere componenten van de winst. Indien er steun wordt 

gevondenn voor deze hypothesen betekent dit dat winststuring managers beter in staat 
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steltt om de gebeurtenissen over de verslaggevingperiode te beschrijven. De 

hypothesenn zijn als volgt geformuleerd: 

H2a:H2a: Winststuring heeft relatieve waarderelevantie 

H2b:H2b: Winststuring heeft incrementele waarderelevantie 

Omm deze hypothesen te toetsen is een aantal waarderelevantie toetsen uitgevoerd met 

behulpp van regressie modellen en niet geneste hypothese toetsen. Het eerste 

belangrijkee resultaat uit deze analyses is dat accruals waarderelevantie toevoegen aan 

operationelee kasstromen. Het uitsplitsen van de accruals in een beslisbaar en een niet 

beslisbaarr gedeelte leverde geen additionele informatie op. Daarnaast is ook 

geblekenn dat buitengewone lasten significant meer informatie verschaffen boven de 

gerapporteerdee netto winst. 

Zowell  de nulhypothese voor H2a, van geen relatieve waarderelevantie en de 

nulhypothesee voor H2b van geen incrementele informatie worden verworpen. 

Winststuringg verhoogt gemiddeld dus de waarderelevantie van de netto winst. 

Winstegalisatiee zou een van de motieven kunnen zijn waarom management de netto 

winstt in een bepaalde richting zou willenn sturen. De derde hypothese is geformuleerd 

als: : 

H3:H3: Winststuring wordt gebruikt voor het egaliseren van de winst 

Indienn de winst gestuurd wordt met als doel deze te egaliseren dan zou het verband 

tussenn perioden moeten toenemen en het hoger en vervolgens weer lager uitkomen 

dann het lange termijn rendement moeten afnemen. Wat dit statistisch betekend is dat 

dee correlatie zou moeten toenemen door de toevoeging van winststuring en de 

correlatiee van eerste orde verschillen zou moeten afnemen. Beide effecten zijn 

waargenomenn en zijn statistisch significant voor de specifieke posten methode. Er is 

bijnaa geen verschil aangetroffen voor de methode die gebruik maakt van accrual 

modellen.. De netto winst voor aanpassingen op basis van de accrual methode 

vertoontt sterke gelijkenis met operationele kasstromen. 
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Dee derde nulhypothese wordt verworpen en het alternatief van winststuring ter 

egalisatiee van de winst wordt geaccepteerd. Hierbij dient wel de kantekening 

gemaaktt te worden dat ook andere doelstellingen van winststuring, zoals het 

voldoenaann de winst verwachting, egalisatie tot gevolg kunnen hebben. 

DiscussieDiscussie van de resultaten 

Inn tegenstelling tot eerder onderzoek is er binnen dit proefschrift niet van specifieke 

situatiess uitgegaan waarin van tevoren valt te voorspellen in welke richting de winst 

zall  worden gestuurd door de aard van de expliciete of impliciete contracten. 

Dee analyses geven sterk afwijkende resultaten voor de specifieke posten methode 

versuss de accrual methode. De specifieke posten methode laat duidelijke resultaten 

zienn die consistent zijn met de verwachtingen. De accrual methoden hebben of 

marginalee effecten of meten helemaal niets. Winststuring komt vaker voor bij de 

groepenn met, of relatief hoge performance, of relatief lage performance. De 

middengroepp vertoont significant minder winststuring. Het proefschrift begint met 

eenn citaat van de voorzitter van de SEC die zijn zorgen uitspreekt over 'the numbers 

game'.. Het spel tussen management, analisten en andere betrokkenen zou er toe 

leidenn dat het doel, zoals de winst verwachting, belangrijker wordt dan de rapportage 

vann de werkelijke cijfers. Als de waarderelevantie testen een juist beeld geven neemt 

gemiddeldgemiddeld de relevantie eerder toe dan af door de toevoeging van winststuring aan 

hett gerapporteerde resultaat. Het probleem zit hier mijns inziens in dat het hier een 

gemiddeldee betreft. Ondernemingen die goed functioneren en presteren zullen 

verantwoordelijkk omgaan met de geboden ruimte. Ondernemingen die in moeilijk 

vaarwaterr zitten, zullen de vrijheid eerder gebruiken om de realiteit om te buigen 

naarr hun wensen. 

Winstegalisatiee blijkt sterke verbanden te vertonen met winststuring. Ook als 

egalisatiee niet het doel is volgt het alleen al uit het constant houden van het richtpunt 

waarheenn de winst wordt gestuurd over tijd. 

130 0 


