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Dit proefschrift bestudeert de invloed van twee speci¯eke partijen op jaarreke-
ninginformatie: beleggers en ondernemingsbestuurders (voortaan managers ge-
noemd). Het onderzoek valt in het paradigma van marktgeoriÄenteerd verslagge-
vingsonderzoek. In marktgeoriÄenteerd verslaggevingsonderzoek staat de relatie
tussen kapitaalmarktgrootheden, zoals aandelenprijzen en rendementen, en de
informatie uit jaarrekeningen centraal. Een onderzoeksstroom die het huidige
marktgeoriÄenteerd verslaggevingsonderzoek domineert concentreert zich op het
meten van de relevantie van informatie uit jaarrekeningen voor beleggers. Voor
het meten van waarderelevantie wordt overwegend gebruik gemaakt van associ-
atiemodellen. Deze modellen meten de relatie tussen aandelenprijzen, of aan-
delenrendementen, en informatie uit jaarrekeningen. De waarderelevantie van
informatie uit jaarrekeningen neemt toe naarmate het verband tussen aandelen-
prijzen of aandelenrendementen en informatie uit jaarrekeningen sterker is.

Dit proefschrift laat zien dat het onderzoek naar de waarderelevantie van jaar-
rekeningen gehinderd wordt door methodologische en theoretische problemen. De
problemen waar het onderzoek naar waarderelevantie van jaarrekeninginformatie
mee kampt betre®en enerzijds de methodologie van associatiemodellen en ander-
zijds het uitgangspunt dat de belegger centraal staat.

Het eerste deel van dit proefschrift brengt de associatiemodellen in kaart,
alsmede de problemen die aan het gebruik van deze modellen verbonden zijn.

Het tweede deel van het proefschrift kiest, vanwege die problemen, voor een
alternatieve aanpak. Deze aanpak bestudeert de invloed van managers op de
jaarrekeninginformatie. Door niet de aandeelhouder, maar de manager centraal
te stellen, komt de gevolgde methodologie tegemoet aan een aantal bezwaren van
het op waarderelevantie gerichte onderzoek.

Dit deel van het proefschrift richt zich op het meten van de invloed van ma-
nagers op eigenschappen van externe verslaggeving. Er wordt daarom onder-
zocht of er een verband is te leggen tussen karakteristieken van managers en
de eigenschappen van jaarrekeninginformatie. Op grond van onder meer Ball's
interpretatie van de contracttheorie (Ball, 1987) en Basu's onderzoek naar con-
servatisme in gerapporteerde winsten (Basu, 1997) wordt de hypothese getoetst
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of de risicohouding van managers van invloed is op conservatisme in gerappor-
teerde winsten. De hypothese dat er geen verband bestaat tussen risicohouding
en conservatisme wordt verworpen: men kan hieruit voorzichtig concluderen dat
de meer risico-averse manager winsten conservatiever rapporteert.

Hoofdstuk 1 beschrijft de geschiedenis en context van marktgeoriÄenteerd ver-
slaggevingsonderzoek. Tot de jaren zestig was het onderzoek op het gebied van
de externe verslaggeving normatief van karakter. Het onderzoek besteedde veel
aandacht aan het zoeken naar een optimale winstberekenings- en waarderings-
methode. Verschillende interpretaties van externe verslaggevingsuitgangspunten
leidden echter tot een groot aantal winstberekenings- en waarderingsmethoden.

Bij het evalueren van deze methoden speelde het begrip economische winst een
belangrijke rol. Het begrip economische winst is nauw verwant aan veranderingen
van marktwaarden van het eigen vermogen van de onderneming. Door de nadruk
te leggen op het economisch winstbegrip werd het gebruik van winstberekenings-
en waarderingsmethoden die uitgingen van marktwaarden of surrogaatmarkt-
waarden zoals actuele waarde of vervangingswaarde gestimuleerd. Geen van de
theorieÄen slaagde erin een onaanvechtbare winstberekenings- en waarderingsme-
thode te ontwikkelen. Een belangrijke reden voor dit falen was dat marktwaarden
voor veel activa en passiva niet met zekerheid (of in het geheel niet) zijn vast te
stellen, terwijl een jaarrekening wordt opgesteld onder de eis dat ze activa, pas-
siva en mutaties daarin juist, volledig, en getrouw weergeeft. De onoplosbaarheid
van deze discrepantie heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat onderzoek
naar het vinden van een onaanvechtbare winstberekenings- en waarderingsme-
thode sinds eind jaren zestig sterk aan belang heeft ingeboet.

MarktgeoriÄenteerd accounting onderzoek deed zijn intrede met de publicaties
van Ball en Brown (1968) en Beaver (1968). Het onderzoek wordt pragmatisch
van aard; nut en bruikbaarheid van informatie uit jaarrekeningen krijgen vanaf
dat moment de aandacht. Ball en Brown (1968) laten zien dat het bekendmaken
van jaarcijfers een e®ect heeft op aandelenkoersen. Dit e®ect is relatief klein, veel
informatie is bij de bekendmaking van jaarcijfers al in aandelenprijzen verwerkt.
Beaver (1968) komt tot een soortgelijke conclusie.

Watts en Zimmerman (1978) merken op dat het onderzoek in navolging van
Ball en Brown (1968) en Beaver (1968) tekort schiet in het verklaren van de
keuze van winstberekenings- en waarderingsmethoden. Daarom introduceren zij
de Positive Accounting Theory met het doel waarderingsmethoden te verklaren
en te voorspellen. Positive Accounting Theory heeft voornamelijk gedomineerd
in de jaren tachtig, en heeft sindsdien aan invloed ingeboet.

In het begin van de jaren negentig verschijnen een aantal publicaties waarin
het bestaan van marktine±ciÄenties wordt gesuggereerd (bijvoorbeeld Fama en



155

French, 1992). De accountingliteratuur wordt verrijkt met het Ohlson (1995) mo-
del dat de relatie tussen winstcijfers, boekwaarden en marktwaarden beschrijft.
Tegelijkertijd neemt de aandacht voor aandeelhouders toe. Deze factoren hebben
er toe geleid dat het marktgeoriÄenteerd verslaggevingsonderzoek zich richtte op
onderzoek naar de waarderelevantie van informatie uit jaarrekeningen. Sinds-
dien staat het e®ect van jaarrekeninginformatie op de prijsvorming van aandelen
centraal.

Hoofdstuk 2 besteedt voornamelijk aandacht aan de methodologie van on-
derzoek naar waarderelevantie. Voor dit onderzoek worden associatiemodellen
gebruikt, modellen die aandelenprijzen of aandelenrendementen regresseren op
winstcijfers, of op winstcijfers en boekwaarden van het eigen vermogen. De re-
gressieresultaten geven weer in hoeverre het winstcijfer waarderelevante informa-
tie weergeeft. Hoe sterker de associatie tussen marktgrootheden en informatie
uit jaarrekeningen, hoe hoger de gemeten waarderelevantie.

De theorievorming over de relatie tussen jaarrekeninginformatie en markt-
waarden heeft de afgelopen jaren, mede dankzij het werk van Ohlson, een be-
hoorlijke vooruitgang geboekt. Zo laat het model van Ohlson (1995) zien dat
de waarde van een onderneming beschreven kan worden als een gewogen som
van winsten en boekwaarden van het eigen vermogen. De waarde van de we-
gingscoÄe±ciÄenten hangt af van de mate waarin z.g. abnormale winsten terugke-
ren naar een bepaald niveau. Het model van Ohlson (1995) heeft veel onderzoek
naar de waarderelevantie van informatie uit jaarrekeningen geÄ³nspireerd. Echter,
over het algemeen zijn de uitkomsten van onderzoek naar waarderelevantie niet
bevredigend. Vaak geven de resultaten een lage waarderelevantie weer.

Hoofdstuk 2 laat zien dat er vier factoren zijn die het meten van waardere-
levantie met behulp van associatiemodellen vertekenen. De eerste factor is het
tijdpad dat winsten volgen. Het gebruik van een associatiemodel met alleen
winsten als regressor is bijvoorbeeld alleen valide wanneer de winsten een z.g.
random walk volgen. Wanneer winsten in werkelijkheid convergeren naar een
constant niveau zal zo'n associatiemodel de waarderelevantie te laag weergeven.

Verwachtingen van beleggers over toekomstige winsten zijn een tweede factor
die de uitkomsten van associatiemodellen vertekenen. Veel associatiemodellen
gebruiken als afhankelijke variabele het aandelenrendement gedurende het boek-
jaar van de onderneming. Kothari en Sloan (1992) laten zien dat deze modellen
onvoldoende rekening houden met winstverwachtingen van beleggers. Aandelen-
prijzen voorspellen de uitkomsten van winstcijfers vaak een aantal jaren vooruit,
het e®ect hiervan op de regressies die gebruik maken van associatiemodellen is
dat deze een te lage waarderelevantie meten.

Verder bevat jaarrekeninginformatie ruis en geeft derhalve de waarde van de
onderneming niet perfect weer. De ruis wordt geÄ³ntroduceerd door managers
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die externe verslaggevingsregels een eigen interpretatie geven, of door de externe
verslaggevingsregels zelf wanneer deze regels vereisen dat waarden worden ge-
rapporteerd die niet eenduidig te herleiden zijn op marktwaarden. De ruis die
hierdoor in de jaarrekening wordt geÄ³ntroduceerd zorgt ervoor dat de gemeten
waarderelevantie ook te laag wordt weergegeven.

De laatste factor is de non-lineairiteit in het verband tussen winsten en aan-
delenprijzen. De meeste associatiemodellen veronderstellen het verband lineair.
Hoofdstuk 3 laat zien dat dit vaak niet het geval is, de lineairiteit hangt bijvoor-
beeld af van de toekomstverwachtingen van de onderneming.

Bovengenoemde factoren leiden tot resultaten die de waarderelevantie van
jaarrekeninginformatie te laag voorstelt. Aangezien veel marktgeoriÄenteerd ver-
slaggevingsonderzoek in de traditie van de Chicago School gericht is op het ver-
scha®en van beleidsaanbevelingen, motiveert onderzoek dat een lage waarderele-
vantie van jaarrekening informatie weergeeft, beleidsmakers op het gebied van de
externe verslaggeving de regels uit te breiden of strenger toe te zien op de nale-
ving, dit in de verwachting dat nieuwe regels en een verscherpte naleving leiden
tot hogere waarderelevantie. Het probleem is dat het e®ect van deze veranderin-
gen door de vier genoemde factoren niet betrouwbaar te meten is.

Er is ook een theoretisch bezwaar aan te voeren tegen het onderzoek naar
waarderelevantie. Het onderzoek houdt onvoldoende rekening met het feit dat
beleggers kunnen diversi¯Äeren; voor de gediversi¯eerde belegger geldt dat deze
minder geÄ³nteresseerd is in ondernemingsspeci¯eke informatie. Door het idee dat
beleggers kunnen diversi¯Äeren te negeren wordt het belang van de waarderele-
vantie van jaarrekeninginformatie overschat.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de invloed van managers op jaarrekeninginformatie.
De keuze voor de manager als partij die belang heeft bij de jaarrekeninginformatie
is ingegeven door het hiervoor genoemde diversi¯catieargument. Managers kun-
nen hun belangrijkste actief, hun human capital, niet diversi¯Äeren. De waarde
van hun human captial hangt af van de prestaties van de onderneming die de ma-
nager bestuurt. Het onderzoek veronderstelt dat het gerapporteerde winstcijfer
de ondernemingsprestaties weergeeft.

Het gerapporteerde winstcijfer heeft in dit onderzoek een asymmetrische re-
latie met aandelenkoersen. Het verband tussen winsten en aandelenkoersen is
relatief zwak voor ondernemingen met gunstige toekomstvooruitzichten. Deze
ondernemingen presenteren winstcijfers relatief voorzichtig. Een reden om winst-
cijfers voorzichtig te rapporteren is dat het kostbaar is om goede vooruitzichten,
die betrekking hebben op toekomstige winsten, te veri¯Äeren. De veri¯catie van
nieuws over verliezen is minder kostbaar. Ondernemingen rapporteren verliezen
eerder ten volle in de jaarrekening. De relatie tussen koersen en gerapporteerde
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winsten is derhalve niet symmetrisch, zij hangt af van de toekomstvooruitzichten
van de onderneming. Deze asymmetrie in het verband tussen aandelenkoersen
en winstcijfers wordt in het onderzoek aangeduid met het begrip conservatisme
(conservatism): goed nieuws wordt voorzichtiger in winstcijfers opgenomen dan
slecht nieuws.

Conservatisme als eigenschap van externe verslaggeving is gedocumenteerd in
recent onderzoek van Basu (1997) voor de Verenigde Staten en door Ball et al.
(1999) voor de VS, Canada, AustraliÄe, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Japan.
Uit deze studies blijkt dat institutionele factoren, zoals de aansprakelijkheidswet-
geving voor accountants en het karakter van het rechtssysteem invloed hebben
op conservatisme. Een deelresultaat uit hoofdstuk 3 bevestigt het onderzoek van
Ball et al. (1999): ondernemingen in Nederland, een land met gecodi¯ceerde wet-
geving, rapporteren winsten minder conservatief dan ondernemingen uit landen
met een op basis van jurisprudentie ingericht rechtssysteem.

Hoofdstuk 3 breidt het onderzoek uit naar de individuele manager. Veron-
dersteld wordt dat managers die waarde hechten aan een lage volatiliteit in hun
beloningen, relatief conservatieve winstcijfers rapporteren. Bij gunstige voor-
uitzichten zal de manager winsten voorzichtig rapporteren, bij ongunstige voor-
uitzichten zal de manager ervoor kiezen verliezen ruim te nemen. Een van de
factoren die van invloed is op de wijze waarop een manager een goed waardeert is
zijn risico-houding (Lambert, Larcker en Verrecchia, 1991). Het onderzoek toetst
de hypothese dat de mate van conservatisme afhangt van de risico-houding van
de manager. Met een aan Lambert, Larcker en Verrecchia ontleende risicoaver-
siemaatstaf wordt de groep (beursgenoteerde) ondernemingen gesplitst in twee
groepen: een met risicoaverse managers, een met niet-risicoaverse managers. De
resultaten van de toets laten zien dat de eerste groep conservatiever rapporteert
dan de laatste.

Een tweede onderzoek toetst of managers onder druk van de toegenomen aan-
dacht voor corporate governance ook conservatiever zijn gaan rapporteren. Toe-
genomen aandacht voor de wijze waarop managers hun ondernemingen besturen
zal er waarschijnlijk toe geleid hebben dat er een grotere druk op de veri¯eer-
baarheid van de door managers gerapporteerde resultaten is komen te liggen.
De toets van deze hypothese levert gemengde resultaten op: regressies waarbij
conservatisme vergeleken wordt over twee deelperioden laten wel verschillen zien,
terwijl een toets op de signi¯cantie van de verschillen in conservatisme tussen
beide perioden geen signi¯cante resultaten oplevert.

Onderzoek naar waarderelevantie van jaarrekeningen suggereert dat de waar-
derelevantie van jaarrekeningen van ondernemingen waarbij immateriÄele activa
een belangrijke rol in de waardering spelen relatief laag is. Dit zou duiden op een
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verschil in de wijze van rapporteren tussen deze ondernemingen en ondernemin-
gen waarbij immateriÄele activa geen overwegende waardecomponent zijn. Met
ondernemingen waarbij immateriÄele activa een belangrijke rol in de waardering
spelen worden over het algemeen ondernemingen in de high-tech sector bedoeld.
Het onderzoek in dit hoofdstuk toetst op een verschil in conservatisme tussen
de groep als high-tech aangeduide ondernemingen en de niet als zodanig aan te
merken groep. De resultaten laten geen verschil in conservatisme tussen deze
twee groepen ondernemingen zien.

De methodologie en de resultaten van hoofdstuk 3 van het proefschrift to-
nen aan dat de informatie in jaarrekeningen niet los staat van de wijze waarop
managers omgaan met de kennis die zij over de waarde van de onderneming
en de koers van het aandeel van de onderneming hebben. Dit resultaat schetst
derhalve een ander beeld over de factoren die invloed hebben op jaarrekeningin-
formatie dan onderzoek naar de waarderelevantie van jaarrekeningen. Onderzoek
naar waarderelevantie veronderstelt een zekere maakbaarheid van de kwaliteit
van jaarrekeninginformatie. Het onderzoek uit hoofdstuk 3 relativeert dit idee:
managers creÄeren een eigen dynamiek in de jaarrekeninginformatie: winsten wor-
den conservatiever gerapporteerd naarmate het belang van de manager bij het
gerapporteerde winstcijfer stijgt. Dit uit zich in een sterkere asymmetrie in de
relatie tussen gerapporteerde winstcijfers en de waarde van de onderneming. Een
resultaat uit hoofdstuk 3 suggereert dat verscherpte handhaving van externe ver-
slaggevingsregels leidt tot een sterkere asymmetrie in de relatie tussen gerap-
porteerde winsten en de waarde van de onderneming. Wanneer ondernemingen
gewaardeerd worden met een lineair model, zoals bijvoorbeeld de koers-winst ver-
houding, dan zou verscherpte handhaving van externe verslaggevingsregels leiden
tot een paradoxale situatie: verscherpte handhaving is bedoeld om beleggers ten
dienste te zijn bij het waarderen van de onderneming, terwijl managers op ver-
scherpte handhaving reageren door een winstcijfer te presenteren dat, vanwege
de sterkere asymmetrie, minder informatief is over de ondernemingswaarde.

Het onderzoek dat in hoofdstuk 3 wordt weergegeven is een van de weinige op
dit moment. Het is onderzoek in het verlengde van Positive Accounting Theory
die als doel heeft eigenschappen van externe verslaggeving te verklaren. Deze on-
derzoeksstroom heeft sinds het begin van de jaren negentig aan invloed verloren.
Hoofdstuk 3 laat zien dat met behulp van nieuwe methoden relatief goede resul-
taten geboekt kunnen worden. Het onderzoek maakt gebruik van tamelijk ruwe
benaderingen (proxies) voor variabelen. Zo worden ondernemingen met goede
vooruitzichten gescheiden van ondernemingen met minder goede vooruitzichten
middels een dummie die gebaseerd is op de verandering in marktwaarde van de
onderneming over een heel boekjaar. Zo wordt de suggestie gewekt dat mana-
gers op informatie van een heel achterliggend boekjaar reageren. Deze methode
kan ver¯jnd worden. Verder is er gebruik gemaakt van geaggregeerde en gerap-
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porteerde beloningscijfers van managers. Aangezien beloningen per individuele
manager kunnen verschillen, en aangezien managers ook beloningen ontvangen
die niet worden gepubliceerd, mag men zich afvragen of de gebruikte beloningin-
formatie van voldoende kwaliteit is. Ook hier kan verder onderzoek naar gedaan
worden. Eveneens bestudeert het onderzoek slechts enkele winstcomponenten;
dit kan uitgebreid worden naar een verdere ver¯jning van winstcomponenten.
Een laatste mogelijkheid voor vervolgonderzoek is het uitbereiden van de groep
ondernemingen, om de variatie in de groep managers te verhogen.




