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Inleiding

De titel van dit proefschrift '
Ondernemingsjinanciering: orientatie op integratie'

bevat drie-elementen die in deze inleiding als volgt kunnen worden toegelicht.

Ondernemingsfinanciering wordt in de literatuur niet altijd eenduidig gedefi-
nieerd. Soms staat Ondernemingsfinanciering voor een op vooral de micro-eco-
nomie gebaseerde, abstracte theorie over optimaal investeren en optimale ver-
mogensvoorziening, al dan niet uitgebreid met aangrenzende deelvraagstukken
zoals de theorie van de optimale dividendhoogte In andere gevallen staat On-
dernemingsfinanciering voor een onderdeel van de bedrijfseconomie en wordt
het eerder aangeduid als financieel management van de onderneming. Het gaat
daarbij om de beleidsvariant van Ondernemingsfinanciering waarin allerlei fi-
nanciele beslissingen in complexe organisaties als ondernemingen worden be-
studeerd. In dit boek komen beide interpretaties van Ondernemingsfinancie-
ring aan de orde maar ligt het accent meer op de beleidsvariant naarmate het
boek vordert. Dit heeft tot gevolg dat de interacties tussen de verschillende deel-
gebieden van het financieel management als het ware niet kunnen worden ont-
lopen omdat ze deel uitmaken van de financieel-economische besturing van
complexe organisaties. Daardoor krijgt de benadering een hoger praktisch ge-
halte dan in een meer theoretische modelbenadering. Anderzijds is deze mo-
delbenadering een waardevol vertrekpunt voor analyse.

Het boek beoogt de behoefte aan integratie van financieel management naar
twee zijden duidelijk te maken. Enerzijds is er behoefte aan integratie met de
conclusies over de werking van de financiele markten zoals over de implicaties
van een hoge mate van marktefficientie. Anderzijds is er behoefte aan integra-
tie van financieel management met de externe financiele verslaggeving van on-
dernemingen.

Het financieel management omvat in dit boek uiteindelijk zes deelgebieden
die niet op zichzelf kunnen worden beoordeeld maar onderling een zekere af-
hankelijkheid en substitueerbaarheid bezitten. Deze zes gebieden worden hier-
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na samengevat. De betekenis van deze zes deelgebieden is gaandeweg toege-
nomen maar de gebieden worden in de theoretische literatuur voorzover be-
kend nauwelijks als elementen van een totaal-probleem beschouwd. Dit boek
bepleit de ontwikkeling van een totaal- of geintegreerde financieringstheorie en
dus ook aandacht voorde onderlinge afhankelijkheid van oplossingen van deel-
gebieden. Daarmee ontstaat als vanzelf de neiging om te waken tegen het doen
van stellige uitspraken over de deelgebieden afzonderlijk, bijvoorbeeld over het
bestaan van een optimale vermogensstructuur.

De zes deelgebieden kunnen als volgt worden toegelicht. In de eerste plaats
betreft dit de uiterst cruciale investeringstheorie die bij uitstek voor het cree-
ren van marktwaarde moet zorgen. Vervolgens de vermogensstructuurtheorie
die eveneens belangrijke lijnen naar de financiele markten heeft maar daarbij
in het algemeen in de schaduw staat van de bijdrage van de investeringen aan
het scheppen van marktwaarde. Dit laatste geldt ook voor de dividendtheorie.

FHet risicomanagement vervult in het algemeen een beveiligingsfunctie voor het
zo goed mogelijk realiseren van de financille doelstelling(en) van een onder-

Lnemine. De zeggenschapstheorie houdt zich bezig met de invloed van bepaal-
de groepen van outsiders op het realiseren van de doelstelling van de onderne-
ming. De verslaggevingstheorie zoals die in dit boek is bedoeld, bestudeert ten
slotte de invloed van verslaggevingsregels op de financiele beslissingen van het
management. Deze lijst van in een bedrijfseconomische optiek van Onderne-
mingsfinanciering te integreren deelgebieden schept uiteraard een behoefte aan
geintegreerde theorievorming. Daaraan ontbreekt het tot op heden in hoge ma-
te. De praktijk heeft zich in feite beter aangepast aan de nieuwe ontwikkelin-
gen dan de theorie zodat de kloof tussen de theorie en de praktijk eerder toe-
dan afneemt. Een belangrijke oorzaak lijkt te zijn de schaduwzijde van ver-
gaande specialismen in het vakgebied.

Het woord orientatie in de titel van het boek geeft aan dat met dit boek niet de
pretentie wordt geponeerd dat aan het einde van dit boek de 'eenheidstheorie'
zal zijn geboren. Beoogd wordt een attendering van het probleem van het ont-
breken van een hierboven geduide 'eenheids'- of 'geintegreerde' theorie en het
bieden van een theoretisch kader voor een uitwerking.

De theorie van de Ondernemingsfinanciering heeft zich sinds de jaren vijftig in
toenemende mate ontwikkeld van een normatief getinte, praktisch georun-
teerde en vooral beschrijvende wetenschap tot een overwegend positieve we-
tenschap waarin de invloed van de 'theory of the firm' zeer groot is. De vraag
die menig vakbeoefenaar bezighoudt, is of dit meer in het algemeen een vrucht-
bare ontwikkeling is geweest. Deze studie tracht een bijdrage aan deze herbe-
zinning te geven, door een reflectie op enkele belangrijke ontwikkelingen in het
vak te geven waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar de bijdrage die het
relatief nieuwe deelgebied 'corporate risk management' levert of zou kunnen
leveren aan het vinden van een betere balans tussen de verschillende deelge-
bieden. Bovendien zal worden getracht aan te geven welke portefeuille van deel-
vraagstukken zo langzamerhand - maar verkaveld - is gegroeid en op welke
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wijze deze in een meer evenwichtige onderlinge verhouding kan worden ge-
bracht. Ook zal worden getracht een visie te ontwikkelen op een meer optimale
verhouding van financiering tot de theorie van de financiale markten die wordt
aangeduid als de micro-economische theorie van de onderneming.

Probleemstelling:
1.  Een benoeming van de historisch gegroeide deelgebieden van ondernemings-

financiering
2. Onderzoek naar de verhouding tussen de verschillende overlappende ge-

deelten van de micro-economie, financiering en externe verslaggeving
3. De behoefte aan een geintegreerde financieringstheorie.
4.  Analyse van een tweetal applicaties in casu de beslissing tot toekenning van

personeelsopties en tot inkoop van eigen aandelen.

Deze studie is als volgt opgebouwd. Na een algemene verkenning van de stand
van het vakgebied in hoofdstuk 1, waarin bijzondere aandacht uitgaat naar het
ontbreken van een samenhangend geheel van de verschillende onderdelen van
de financieringstheorie, wordt de vraag opgeworpen welke plaats het relatief
nieuwe veld 'corporate risk management' inneemt en welke rol het zou kunnen
spelen bij het overwinnen van de partidle aanpakken in de bestaande beoefe-
ning van het vak. In dat kader worden twee gangbare vermogensstructuur-
theorieen opgevoerd en onderling vergeleken. De Pecking order theorie lijkt
beter aan te sluiten bij het corporate risk management dan de statische trade-
off-theorie.

Het vraagstuk van de optimale verhouding vreemd/eigen vermogen dat zo
sterk benadrukt wordt in de gangbare literatuur, is in de kern een vraagstuk
van risicobeheer: alle risico's die de onderneming uit een gegeven set van risi-
co's niet bij de verschaffers van vreemd vermogen tegen aanvaardbare prijzen
weet neer te leggen, komen terecht bij en moeten worden gedragen door de ver-
schaffers van eigen vermogen. Het onderwerp van de optimale vermogens-
structuur past dus uitstekend in een veel meer omvattend vraagstuk van het
optimale risicomanagement van ondernemingen. Daaraan kan nog worden toe-
gevoegd dat het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen zelf al sterk aan
betekenis heeft verloren: het is niet meer eenduidig gedefinieerd.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de ontwikkeling op de financiale mark-
ten in relatie tot Ondernemingsfinanciering geschetst, waaruit blijkt dat in de
voorbije kwarteeuw o.a. het risicobeheer scherp voor het voetlicht is gekomen.
In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de liberalisatietendens en de sterk
toegenomen roep om betere oplossingen voor het corporate governance-pro-
bleem. Zowel aan de theoretische als aan de empirische aspecten van de wer-
king van financiale markten wordt aandacht besteed. Ook het systeemrisico
van geliberaliseerde markten wordt aan de orde gesteld. Uitvoerig wordt stil-
gestaan bij vormen van marktefficiency en het, gegeven de ondernemingsge-
wijze productie in markteconomieen, ontbreken van efficiency in de sterke
vorm. Ook komen methoden aan bod die ondernemingen toepassen om de
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mate van hun onafhankelijkheid van de externe financiBle markten te vergro-
ten. Deze kunnen worden gekarakteriseerd als het credren van synthetisch ei-
gen vermogen o.a. door verzekeren maar ook door posities in de opties op de
eigen aandelen te nemen. De behoefte aan afdekking tegen de gevolgen van
onverwachte prijsontwikkelingen neemt toe in een markt die steeds efficienter
is geworden.

1 In hoofdstuk 3 wordt het investeringsproces van niet-financiele ondernemin-
gen en mogelijke verstoringen daarin geanalyseerd. Deze analyse wordt opge-
bouwd vanuit het fundamentele economische waardemodel dat de investe-
ringsregel oplevert voor een perfecte vermogensmarkt. Imperfecties ontstaan
met name door het bestaan van twee vormen van informatie-asymmetrie tus-
sen de ondernemingsleiding en de externe aandeelhouders. Dit zijn de zuivere
of ex ante informatie-asymmetrie en de ex post- of agency-asymmetrie. Hier-
uit vloeien twee mogelijke verstoringen van de investeringen voort die netto
contante waarde kosten. Vervolgens worden de verschillende methoden be-
sproken om deze verstoringen te beheersen. Dit mondt uit in de conclusie dat
ondernemingen moeten streven naar maximalisatie van de ondernemings-
goodwill welke een geintegreerde benadering van het gehele financieringster-
rein vergt. Risk management is vooral belangrijk in verband met het veilig stel-
len van de toekomstige liquiditeit voor het ongestoord investeren. Andere
auteurs die eveneens naar een integratie van de financieringstheorie zoeken,
passeren de revue. Ook wordt aandacht besteed aan het bezit van mogelijke
comparatieve voordelen op bepaalde markten en de betekenis hiervan voor het
corporate risk management.

Hoofdstuk 4 handelt over twee praktische vraagstukken van financitle aard.
Het zijn personeelsoptieregelingen en de inkoop van eigen aandelen. Boven-
dien wordt de relatie tussen deze twee geanalyseerd.

In deel A van dit hoofdstuk worden personeelsoptieregelingen gezien als belo-
ningsvormen van arbeid die de vorm krijgen van verstrekte financiele deriva-
ten. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de verschillende risico's. Het gaat hier-
bij om prijsrisico's en hoeveelheidsrisico's Samen zijn deze in hoge mate
bepalend voor de toekomstige kasstromen van ondernemingen. Prijsrisico's
hebben betrekking op de volatiliteit van de noteringen op financiele en andere
markten die mogelijk ongunstige gevolgen voor de onderneming kunnen heb-
ben. Hoeveelheidsrisico's hebben betrekking op de volatiliteit van de volumi-
na van de factor-inputs en/0 f de eindproducten. Ondernemingen kunnen wor-
den geconfronteerd met een tekort aan grondstoffen, arbeidskrachten en andere
leveranciers van diensten, en/of eindproducten (goud-, olie-, tarwe-, tin-, ko-
perproductie). Bij de prijsrisico's gaat het om twee aandachtsgebieden: de be-
heersing van enerzijds de traditionele prijsrisico's (valuta. rente, goederen en
de prijs van aandelen waarin is belegd) en anderzijds de beheersing van het
prijsrisico van de eigen aandelen (m.n. de beheersing van de prijs van de eigen
aandelen van de onderneming zoals met behulp van inkoop eigen aandelen).
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De marktwaardeverhogende en -verlagende invloeden van het invoeren van
optieregelingen worden besproken. Tot deze laatste behoort een vijftal be-
langwekkende agency-geori8nteerde bezwaren die alle uitvoerig aandacht krij-
gen. Voor een oplossing van de agency-problemen rond personeelsopties wordt
gepleit voor het invoeren van een nieuw type managementoptie waarbij de op-
tiewinst wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het gemiddelde koerspeil
van de eigen aandelen gedurende de looptijd van het arbeidscontract in plaats
van de dagkoers van uitoefening.

Deel B van dit hoofdstuk staat geheel in het teken van de inkoop van eigen
aandelen. Een belangrijke plaats is ingeruimd om alle mogelijke argumenten
ten gunste van de inkoop van eigen aandelen te inventariseren en te becom-
mentarieren. Er blijken schijn- en reele argumenten te zijn, afhankelijk van de

vraag of sprake is van perfecte of imperfecte markten.

De invloed van het invoeren van optieregelingen en het inkopen van eigen aan-
delen (de combinatie van de onderwerpen van 4A en 4B) met het doel om te
kunnen voorzien in de leveringsplicht bij uitoefening van de opties wordt in
deel C van dit hoofdstuk geanalyseerd. De invloed op de vermogenskostenvoet
blijkt moeilijk in te schatten.

Hoofdstuk 5 ten slotte bevat beschouwingen over de relatie tussen het gebruik
van financitle instrumenten (zoals personeelsopties) en 'financial accounting'.
Dit is geen centraal studiegebied van het financieel management. Financial ac-
counting is een geheel van regels en conventies over verantwoording op basis
waarvan managers, al dan niet in het openbaar, bijna steeds worden beoordeeld,
hoewel de belangstelling voor marktwaardegedreven beloningstelsels toeneemt.

Bij beursondernemingen krijgt dit de extra dimensie van de implicaties van de
daar voltrokken scheiding van leiding en eigendom en de daarmee verband hou-
dende problemen van asymmetrische informatie. De informatiekosten die hier-
door ontstaan, moeten worden beheerst. Het is verwonderlijk dat de financie-
ringstheorie zich zo heeft vervreemd van verslaggevingsvraagstukken en tegelijk
het bestaan van asymmetrische informatie (dat rechtstreeks samenhangt met
openheid in verslaggeving) ziet als een ernstige bron van een onjuiste prijsstel-
ling (o.a. onderwaardering die zou kunnen leiden tot signalling) op de markten.
De verslaggeving is een instrumentvariabele om onderwaardering van de uitge-
geven vermogenstitels ten minste voor een deel te beheersen. Daarmee is finan-
ciele verslaggeving een potentieel waarde-creerend middel dat aandacht verdient
van de leiding. Tegelijkertijd is de verslaggeving een instrument om door de keu-
ze van de grondslagen van de winst- en vermogensbepaling (waar de nodige vrij-
heidsgraden bestaan) de volatiliteit van winstcijfers te reguleren. Dit kan tot
gevolg hebben dat de behoefte aan hedgingtransacties afneemt. Verslaggevings-
grondslagen hebben een relatie met de urgentiegraad van op hedging gerichte
maatregelen.

Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan een herbezinning op de theorie
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van het financieel management en op de relatie van het financieel management
tot een tweetal deels overlappende gebieden i.c. de'theory of the firm' (die neer-
slaat als een theorie van de financiele markten) en de 'externe financiele ver-
slaggeving' door ondernemingen. De aandacht voor onderwerpen uit de 'theo-
ry of the firm' lijkt in de bestaande situatie eerder te groot en de aandacht voor
financieringsgerelateerde onderwerpen uit de externe financiale verslaggeving
lijkt eerder te gering. Een stimulans tot de bedoelde herbezinning gaat zeker
uit van de snelle groei van het betrekkelijk nieuwe'corporate risk management'
dat tot op heden geen duidelijke plaats in de theorie van het financieel ma-
nagement heeft gekregen.

Het boek wordt afgesloten met een epiloog waarin enkele conclusies over de
plaats en inhoud van de theorie van het geYntegreerde financieel management
worden geformuleerd en de rol daarin van de theorie van het corporate risk
management.

Daarna volgen bijlagen met een aantal eerder gepubliceerde artikelen van de
hand van de auteur, gerubriceerd per hoofdstuk van dit boek. Ten slotte volgt
een samenvatting in het Engels.
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Hoojdstitk 1

Ontwikkelingen in de theorie van de
financiering van ondernemingen

1.1   Inleiding

Het vakgebied Ondernemingsfinanciering heeft zich in de afgelopen kwarteeuw
stormachtig ontwikkeld. Dit geldt voor zowel de theorie en de empirie als de in-
stitutionele kennis over financieringsvraagstukken. Op al deze gebieden afzon-

derlijk en in relatie tot elkaar zijn grote vorderingen gemaakt. Ondernemingsfi-
nanciering omvat heden ten dage de bestudering van vier belangrijke deelvraag-
stukken: het investeringsprobleem, het financieringsprobleem, het dividendpro-
bleem en als nieuwe loot het risk management (Duffhues, 1997a). Daarvoor - in
de jaren vijftig en zestig - was Ondernemingsfinanciering een tamelijk onduide-
lijke verzameling van, vooral op boekwaardeconcepten gebaseerde, vuistregels
over de vraag wat in normatieve zin het juiste financieringsgedrag van onderne-

mingen was. Dit was en is vooral in Europa de gangbare benadering. De later
befaamd geworden theorie van Modigliani/ Miller die reeds  in  1958  werd  gepu-
bliceerd, kwam in de jaren zestig en zeventig nog niet scherp voor het voetlicht.
Dit gold ook voor Nederlandse publicaties'. Vertrekpunt in de M/M-theorie is
het streven van ondernemingen naar maximalisatie van de marktwaarde van het
eigen vermogen van de onderneming hetgeen, bij afwezigheid van agency-pro-
blemen tussen verschaffers van vreemd en eigen vermogen, neerkomt op het stre-
ven naar maximalisatie van de marktwaarde van de onderneming2.

1. Zo bevatte het fameuze leerboek van Bouma 'Leerboek der bedrijfseconomie (De theorie van

de financiering van ondernemingen). deel 2' in de editie van 1980 nog geen enkele verwijzing naar
deze grondleggers van de moderne financieringstheorie. In de editie van  1991  werd dit ruimschoots

gecorrigeerd.
2.  Het in noot I genoemde boek van Bouma was reeds duidelijk beYnvloed door het marktwaar-
de denken maar dit was niet geintegreerd in het boekwaardemodel dat in het boek de boventoon
voerde en vertrekpunt was. Dat was ook te verklaren gezien de grote affiniteit van de auteur met
de theorie van de interne organisatie die eerder neerslaat in concepten van de financiele boekhou-

ding dan van de financiele markten. Dat het boek ook affiniteit met marktwaarde bezat, bleek bij-
voorbeeld uit de ruime aandacht voor het fenomeen 'goodwill van de eigen onderneming' als het
verschil tussen de markt- en de boekwaarde van de onderneming.
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Rond 1975 trad internationaal een kentering op die, naar het lijkt, de gang-
bare Nederlandse bedrijfseconomie enige tijd op achterstand plaatste. Met nau-
welijks een uitzondering waren academische publicaties op het gebied van On-
dernemingsfinanciering internationaal gezien vanaf dat moment geworteld in
de nieuwe doelstelling van de onderneming: het maximaliseren van de markt-
waarde van de ondememing Alle financiale beslissingen dienden op dit nieu-
we paradigma te zijn gebaseerd. Gevolg van deze normatieve benadering was
een sterk verhoogde aandacht voor zowel op netto contante waarde gerichte
investeringsbeslissingsregels en, in het bijzonder, voor het financieringsgedrag.
Vooral de aanpak bij het denken over financieringsregels was nieuw. Voorheen
was deze min of meer standaard gebaseerd op boekwaardeconcepten en hier-
van afgeleide kengetallen waarvan de na te streven niveaus voornamelijk wer-
den bepaald door uit de praktijk verworven ervaringskennis. De nieuwe regels
die voortkwamen uit een formeel-analytisch kader sloegen onder bepaalde
voorwaarden neer in het streven naar minimalisatie van de gemiddelde ver-
mogenskostenvoet van de onderneming. Bij gegeven investeringen en gegeven
verwachte kasstromen leidt het minimaliseren van de gemiddelde vermogens-
kostenvoet van de onderneming tot maximalisatie van de marktwaarde van de
onderneming. Hieruit is de voor de huidige beoefenaren van het vak herken-
bare vermogensstructuurtheorie voortgekomen met als probleemstelling op
welke wijze en uit welke bronnen een onderneming vermogen dient aan te trek-
ken ter financiering van investeringen in vaste en vlottende activa.

Hoewel de marktwaardedoelstelling in de praktijk sinds 1980 scherp is be-
kritiseerd, heeft zij in de theorie hand over hand terrein gewonnen, niet in het
minst onder invloed van de Amerikaanse literatuur die bovendien kon bogen
op een in het algemeen goed presterende economie waarin dit beginsel werd ge-
praktiseerd in een mate zoals wellicht nergens ter wereld het geval was. Ook in
het praktische gedrag van managers heeft het marktwaardestreven in sterke
mate terrein gewonnen, ook in Europaf Sinds de Europese eenwording een
procesversnelling heeft ondergaan, is het denken over ondernemingsdoelstel-
lingen krachtig bevorderd door de grote invloed vanuit de Angelsaksische we-
reld op de ideale vormgeving van mondiale concurrentieverhoudingen, corpo-
rate governance, en het financiale bestel (de 'mondiale financiele architectuur').
Voor sommigen geeft deze ontwikkeling aanleiding tot bezorgdheid en zelfs
somberheid omdat men marktwaardestreven, overigens ten onrechte, associeert
met het streven naar winst op korte termijn4. Het streven naar maximale aan-
deelhouderswaarde houdt in dat de contante waarde van de verwachte kas-
stromen over een oneindig aantal perioden wordt gemaximaliseerd.

3. Vergelijk Moerland (1999).
4. Vergelijk van Witteloostuijn (1999) die in Economisch Statistische Berichten van 1 oktober 1999
(biz. 703) schrijft 'Het moderne wereldbedrijf is een monomane jager op aandeelhouderswaarde'
en in hetzelfde artikel 'Aandeelhouderswaarde vormt het richtsnoer voor ondernemend Neder-
land'. Helaas verwart deze auteur het streven naar aandeelhouderswaarde met het streven naar
winst op korte termijn. Aandeelhouderswaarde heeft betrekking op de contante waarde van alle
toekomstige vrije kasstromen en verminderd met de waarde van het vreemd vermogen.
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1.2 Vermogensstructuurtheoriedn

Het kernthema van het vak Ondernemingsfinanciering is vanouds het vraagstuk
van de vermogensverhoudingen. Dat is de bestudering van de wijze van finan-
ciering en de bronnen waaruit het vermogen wordt aangetrokken. Deze theorie
heeft zich in korte tijd explosief ontwikkeld. Typisch is dat deze theorie zich in
de loop der jaren in sterke mate heeft geconcentreerd op de vraag of een opti-
male verhouding vreemd/eigen vermogen ofvreemd/totaal vermogen kan worden
gespecificeerd. Impliciet ligt hieraan de veronderstelling ten grondslag dat dit on-
derscheid in vermogenscategorieen relevant, definieerbaar en meetbaar is. Het
betekent ook dat werd voorbijgegaan aan talrijke, in de praktijk blijkbaar wel
relevante deelvragen zoals de keuze van de looptijd, het rentetype en de valuta
van aan te trekken leningen en de beslissing over vraagstukken van risicomana-
gement. Waartoe dit heeft geleid, is een vraag die hierna verder wordt uitgewerkt.

Behalve Harris en Raviv (1991) en Rajan en Zingales (1995) hebben hier
te lande Cools (1993) en De Jong (1999) tamelijk recent overzichten van de ver-
schillende vermogensstructuurtheoriedn gepubliceerd. In dit boek wordt vol-
staan met een bespreking op enkele hoofdpunten en analyse van de ontstane
situatie. In de hedendaagse financieringsliteratuur worden sinds het midden
van de jaren zeventigs twee varianten van vermogensstructuurtheorie bena-
drukt. Dit zijn de 'statische tradeoff-theorie en de 'Pecking order'-theorie.

1.3       Statische  tradeoff theorie        - «
-'

De statische tradeoff theorie - de term is afkomstig van Myers (1989, blz. 80)
- is voortgekomen uit een modificatie van het oorspronkelijke Modigliani/Mil-
ler-model van  1958 door dit met meer realistische veronderstellingen uit te rus-
ten. Deze theorie berust op het streven naar maximale waarde door gelijk-
schakeling van de marginale kosten (met name kosten van financiele nood) en
marginale opbrengsten (met name belastingvoordelen) van meer en minder fi-
nanciering met vreemd vermogen. Afwijkingen van dit optimum impliceren
(per definitie) een lagere marktwaarde: te weinig vreemd vermogen ('conser-
vatief financieringsgedrag') leidt tot het gemis van marktwaarde, respectieve-
lijk te veel vreemd vermogen ('agressief financierings-gedrag') leidt tot verlies
van eerder opgebouwde marktwaarde. Bevindt de onderneming zich nog niet
in het optimum, dan zal zij een aanpassingsproces richting het optimum plan-
nen en dienovereenkomstig handelen. Deze theorie is gegoten in termen van
een optimale schuld ratiob respectievelijk verhouding vreemd/eigen vermogeni.

5. Vergelijk o.a. Myers (1977.1984a en 1984b).
6. De 'schuld ratio' is de verhouding van de waarde van het vreemd vermogen ten opzichte van de
waarde van het totale vermogen. De theorie meet deze verhouding gewoonlijk op basis van markt-
waarden.

7. De verhouding vreemd/eigen vermogen is de verhouding van de waarde van het vreemd ver-
mogen ten opzichte van de waarde van het eigen vermogen.
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r    Elke vermogensstructuurverandering (positief of negatief) is volgens deze theo-
rie marktwaarde creerend. Empirisch is er in vele gevallen steun voor het be-
staan van een optimale schuld ratio (o.a. Miller en Modigliani (1966); Smith
en Watts (1992): Cools (1993) en de Jong (1999)), maar in andere gevallen ont-
breekt deze toch ook weer duidelijk (Masulis, 1980, Myers (1984a)). Myers
(1984b) wijst er bijvoorbeeld op dat empirisch gezien vermogenstructuurver-
hogingen tot marktwaardeschepping leiden en -verlagingen tot marktwaarde-
vernietiging. Dit is duidelijk in strijd met de voorspelling van de statische trade-
off theorie die verhoging van de vermogensstructuur voorbij het optimum
beantwoordt met verlaging van de marktwaarde van de onderneming en vice
versa. Een tweede empirisch probleem is ontstaan doordat bepaalde onderne-
mingen juist weinig vreemd vermogen aantrekken hoewel de statische theorie
voorspelt dat het tegendeel zou moeten gebeuren omdat ze anders belangrijke
belastingvoordelen derven. Deze ondernemingen baten hun leencapaciteit niet
uit. De conclusie is duidelijk: 'It may be a weak guide to average behavior'
(Myers. 1989. biz.84).

1.4 Pecking order theorie

De Pecking order theorie speurt langs geheel andere lijnen naar een verklaring
voor het keuzegedrag bij de vaststelling van de vermogensstructuur. Deze theo-
rie voorspelt een voorkeur voor intern vermogen boven extern vermogen. Bin-
nen het extern aan te trekken vermogen is er voorkeur voor vreemd vermogen
en daarna pas aandelenvermogen. Als het aandeel ondergewaardeerd wordt,
zal er zelfs in het geheel geen emissie volgen en annuleert de onderneming haar
investeringsproject. De Pecking order theorie gaat uit van het bestaan van
asymmetrische informatie tussen management en aandeelhouders waardoor in-
formatiekosten ontstaan die het grootst zijn wanneer extern eigen vermogen
wordt aangetrokken. Andere soorten vermogen komen om die reden eerder
aan bod bij het maken van een keuze welke financieringsbron het eerst zal wor-
den benut. Belastingbesparingen en besparingen op faillissementskosten die in
het statische tradeoff model centraal staan, spelen hierin nauwelijks een rol.
Een optimale verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen bestaat volgens
deze theorie niet. althans niet in de gebruikelijke zin. Wel is juist om te stellen
dat een schuldratio resulteert als gevolg van het optreden van een bepaald ni-
veau van de extern te financieren vermogensbehoefte. die op haar beurt wordt
bepaald door de investeringen en de beschikbare interne financieringsmidde-
len na aftrek van dividenden. Deze 'toevallig' resulterende schuldratio is tevens
de - voortdurende veranderlijke - 'optimale' schuld ratio maar van een stati-
sche verhouding zoals bedoeld in de statische theorie is geen sprake. De grote
tegenstelling met de statische theorie is dat deze laatste is gebaseerd op het klas-
sieke onderscheid vreemd/eigen vermogen terwijl de Pecking order theorie is
ontstaan uit het onderscheid intern en extern verkregen vermogen. Voor een
deel is er overlap tussen deze indelingen zodat de tegenstelling niet altijd empi-
risch hoeft te blijken. Beide vermogensstructuurtheorie8n zijn geent op het stre-
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ven naar maximalisatie van de marktwaarde van de onderneming en in het ver-
lengde daarvan naar maximalisatie van de marktwaarde van het eigen vermo-
gen. Ze kampen om de wetenschappelijke hegemonie, theoretisch en empirisch.

De 'Pecking order' van het gebruik van financieringsbronnen zoals in de
theorie van Myers (1984b) is beschreven, komt in de oplossing overeen met de
ook door Donaldson (1969 en 1984) beschreven financieringstheorie. Do-
naldson's theorie was echter niet zozeer gebaseerd op het bestaan van asym-
metrische informatie tussen het management en de aandeelhouders maar op
het streven naar onafhankelijkheid en macht van het management jegens de
aandeelhouders. De oplossing was evenwel dezelfde. Donaldson's ( 1984) op-
vattingen kunnen worden gezien als de Pecking order theorie 'avant la lettre':
'ln response, they made self-sufficiency the central tenet in their financial plan-
ning so that the timing, magnitude, and form of strategically critical invest-
ments remained theirs to decide. In practical terms this meant that they relied
on internally generated equity funds (or retained earnings), coupled with debt
conservatively defined to assure an arm's length debtor-creditor relationship'
(blz. 12).

1.5 'Puzzles'

Met de doorbraak naar een meer uniforme ondernemingsdoelstelling in de
theorie en later ook in de praktijk is geen rustpunt, laat staan eindstation be-
reikt op het gebied van de theorievorming. In continentaal Europa en andere
niet-Angelsaksische gebieden kwamen alle twijfels over de betekenis en de
draagwijdte van het streven naar marktwaardemaximalisatie die in de Ver-
enigde Staten ook al bestonden, gelet op de grote cultuurverschillen, in ver-
sterkte mate overgewaaid. Hierdoor werd het ene probleem (de voorheen te
boekhoudkundige aanpak waarvan de beperkingen werden ervaren) 'slechts'
vervangen door een ander probleem nl. hoe zich als ondernemingen op te stel-
len tegenover deze on-Europese theorie en cultuur met name ook richting de
andere participanten dan de aandeelhouders. De hiermee samenhangende dis-
cussie heeft internationaal geleid tot het debat over de meest wenselijke vorm
van corporate governanceR. In Nederland werd door de commissie-Peters in
1997 over dit onderwerp een belangwekkend rapport gepubliceerd. Daar kwam
bij dat binnen de Angelsaksische theorie over Ondernemingsfinanciering de
twee besproken theoriean als uitgangspunt voor het handelen konden worden
genomen. De theorie was niet eenduidig.

Vastgesteld kan worden dat weliswaar de Angelsaksisch georienteerde theo-
rie van de Ondernemingsfinanciering inmiddels is uitgebouwd en verrijkt met
talloze op marktwaardemaximalisatie gebaseerde 'stories' of 'possibility theo-
rems' (Cools (1993)) over ideaal financieren9, maar dat een samenhangende

8. Vergelijk Moerland ( 1995a en b).
9, Vergelijk over dit onderwerp in de Nederlandse literatuur o.a. de (Engelstalige) dissertatie van
Cools (1993). hoofdstuk 2.
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theorie die ook nog aansluit bij praktische waarnemingen, vooralsnog ont-
breekt'o. Dat is ook niet eenvoudig te vermijden en misschien wel de prijs van
de vooruitgang die op deelgebieden is geboekt. Er schuilt ook een element van
teleurstelling in en een aansporing voor, misschien zelfs een aanklacht tegen de
theoretici, ondanks de ruiterlijke erkenning van o.a. Myers (1984b) dat over de
wijze waarop ondernemingen beslissen over hun vermogensstructuur in we-
tenschappelijke kring nog maar weinig bekend was. Voor de practici in het be-
drijfsleven, en in het post-doctorale onderwijs" is het op z'n minst een tot on-
geduld stemmende situatie. In het ergste geval gaat het ten koste van de
geloofwaardigheid van de theorie. Tekenend voor de beperktheid van het in-
zicht is dat op vrijwel alle belangrijke deelgebieden van het vakgebied Onder-
nemingsfinanciering in de literatuur wordt geschreven over het bestaan van
'puzzles' of men kiest gelijksoortige bewoordingen. Dit was reeds het geval bij
het vraagstuk van de optimale vermogensstructuur ('capital structure puzzle')
en het optimale dividendbeleid ('dividend puzzle'). De term is mijns inziens ook
van toepassing te achten op de discussie over het optimale corporate risk ma-
nagement. Daar kan worden gesproken van een 'risk management puzzle'. Dit
betekent dat ook op dit relatief nieuwe deel van het vakgebied sprake lijkt van
een patstelling tussen de voor- en tegenstanders van risk management over de
vraag of dit al of niet waarde kan creeren voor ondernemingen. Zoals zo vaak
het geval is, is het ook hier verstandig om de oplossing te zoeken in de nuan-
ce, bijvoorbeeld dat ondernemingen met bepaalde kenmerken juist wel of niet
kandideren voor de toepassing van risk management, zoals dat ook geldt voor
de aantrekking van veel of weinig vreemd vermogen. Bezwaar is dat het ook
dan steeds gaat om particle oplossingen die vaak onverenigbaar zijn met de
partille oplossingen van andere deelvraagstukken van financieel beleid. Nog
een ander deelterrein van het vakgebied waarop een auteur - ditmaal Stulz
(1999) - kritiek uitoefent is de investeringstheorie. Deze theorie is volgens Stulz
te veel afgezonderd van de financiering. Hij acht de gangbare opvattingen over
de investeringstheorie die gebaseerd zijn op het vertrouwde Discounted Cash
Flow-model zonder meer onjuist, omdat deze niet consistent zijn met hetgeen
de theorie over de optimale financieringswijze aan inzichten heeft gegenereerd 12

Hij wijst met name op de noodzaak om investeringsprojecten mede te be-
oordelen op hun bijdrage aan het totale risico van de onderneming. In feite
doorbreekt hij daarmee het bekende Value Additivity Principle dat de separa-
tie van de waarde van het project en van de beoordelende onderneming tot ge-
volg heeft. Als een project in een perfecte markt een positieve netto contante
waarde belooft af te werpen, kan het in de werkelijkheid toch verliesgevend

10. Vergelijk ook Moerland (1999).
11. De auteur denkt hierbij o.a. aan de regelmatig gevoerde indringende en boeiende discussies
over de relevantie van de academische literatuur in opleidingen als FEM van de Tias Business
School aan de Katholieke Universiteit Brabant.
12. Stulz (1999) gaat tamelijk ver. Hij schrijft over het gewraakte onderwils over investeringstheorie
in termen van 'schizophrenic'. Van een bijstelling van dit onderwijs verwacht hij ook dat dit zal
bijdragen tot meer respect bij praktijkmensen voor de academische financieringstheorie.
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worden als dat project de financi8le kwetsbaarheid van de onderneming in be-
langrijke mate zal vergroten. Het betreft dan het door de Capital Asset Pricing-
theorie (CAPM) als irrelevant beschouwde specifieke risico. Hij concludeert
'As a result, total risk matters and has to be taken into account when a firm
evaluates a project' (blz. 7). Stulz spreekt zelfs van een 'huge paradox' tussen
de bestaande investeringstheorie en de praktijk. Deze kwalificatie wordt in dit
boek geinterpreteerd als de zoveelste 'puzzle' i.c. de investeringspuzzel: waar-
om investeren ondernemingen niet terwijl de netto contante waarde positief is
en waarom investeren zij wel terwijl de netto contante waarde negatief is? Het
antwoord van Stulz is omdat het projectrisico onjuist is gemeten en verwerkt.
Het levert opnieuw een voorbeeld op waarbij theorie en praktijk op gespannen
voet staan en de theorie een te grote compartimentering heeft ondergaan - de
theorie over de invloed van een mogelijke financiBle nood is wel beschikbaar
maar is niet doorgetrokken naar het investeringsvraagstuk - waaruit een ze-
kere mate van vervreemding is voortgevloeid.

Aan de financieringszijde van de balans is de strijd om de hegemonie tussen
het statische tradeoff model en het Pecking order model onlangs in een nieu-
we fase gekomen. Inzet is welke theorie de beste verklaring geeft.

1.6 Recente empirische inzichten

In een recent verschenen artikel van Shyam-Sunder en Myers (1999) wordt em-
pirisch onderzocht welke van de twee genoemde vermogensstructuurtheorieen
de grootste verklarende kracht bezit voor het praktisch financieringsgedrag van
ondernemingen. Het blijkt dat de verklarende kracht van de Pecking order theo-
rie in deze studie veel groter is dan van de statische tradeoff theorie. Hiermee
krijgt de relevantie van optimale verhouding vreemd/eigen vermogen's ter ver-
klaring van het financieringsgedrag van ondernemingen een nieuwe terugslag
te incasseren, hoewel geen afwijzing. Het gaat om een relatieve beoordeling ten
bpzichte van de Pecking order theorie. Het streven naar een optimale schuld-
ratio volgens de statische tradeoff theorie scoort in het onderzoek overigens
ook heel behoorlijk maar minder overtuigend en is minder eenduidig te inter-
preteren. De auteurs concluderen: 'Overall, the results suggest greater confi-
dence in the Pecking order than in the target adjustment model. If our samp-
le companies did have well-defined optimal debt ratios, it seems that their
managers were not much interested in getting there' (blz. 242). Interessant is te
constateren dat deze empirische ondersteuning van de Pecking order theorie
verenigbaar is met sommige conclusies van het sinds de jaren zeventig nieuw
opgekomen deelgebied 'corporate risk management'. Via de weg van 'corpo-
rate risk management' keren de kosten van financiele nood toch weer terug als
de verklarende variabele die zo'n grote rol speelt in de matig scorende statische
tradeoff theorie. Dit is intuitief een welkom resultaat: de kosten van financi8-
le nood zijn wel degelijk belangrijk, zoniet als onderdeel van de statische theo-
rie dan toch mogelijk als verborgen determinant van het risk managementge-

i drag om de interne financiering (Pecking order theorie) veilig te stellen.
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1.7 Corporate financial risk management

In  paragraaf  1.1 werd reeds opgemerkt  dat het vakgebied Ondernemingsfi-
nanciering gaandeweg is uitgebreid met een nieuw deelgebied: het risk ma-
nagement van niet-financiBle ondernemingen, gewoonlijk aangeduid als 'cor-
porate financial risk management'. Deze theorieen handelen over de bijdrage
die risk management transacties mogelijk leveren aan de marktwaarde van de
onderneming. Risk management transacties zijn hedging, diversificatie, en ver-
zekering (Mason, 1995).

Hedgingtransacties reduceren het risico door dit op de financiale markten te
verkopen of door dit in de reBle sfeer weg te werken met gerichte bedrijfs-
maatregelen bijvoorbeeld het verplaatsen van de productie naar een andere va-
luta-locatie. Verkoop van risico op de financiale markten kan zich voltrekken
door transacties op de contante markten en op de markten voor afgeleide fi-
nanciEle instrumenten met behulp van forwards, futures en swaps (financiele
derivaten).

Divers ificatie reduceert het risico door portefeuillevorming van niet perfect
positief gecorreleerde onzekere uitkomsten. Deze vorm van risicobeheersing
ligt ten grondslag aan de werkwijze van bijvoorbeeld beleggings- en verzeke-
ringsmaatschappijen.

Verzekeringen impliceren het beperken van risico tegen betaling van een pre-
mie. Enkele bekende vormen zijn het afsluiten van een actuarieel levensverze-
keringscontract, het verkrijgen of afgeven van garanties, of het verhandelen
van opties.

Opgemerkt wordt dat risk management in beginsel eveneens de risicovergro-
tende transacties omvat. dus niet alleen hedgingtransacties (zie hoofdstuk 3).
Gewoonlijk betreft het risicoreducerende transacties.

Corporate risk management gaat over de mogelijke bijdrage van maatrege-
len van risicobeheersing, aan de marktwaarde van de onderneming. In dit ty-
pe literatuur hebben de betreffende transacties gewoonlijk een relatie met het
gebruik van allerlei vormen van afgeleide financiBle instrumenten (veelal aan-
geduid als 'financiele derivaten'). Het interessante is dat de argumenten om
door middel van risk management tot waardevorming te concluderen deels
overeenkomen zowel met de argumenten om tot waardevorming te geraken
door middel van de keuze van financieringsvormen als met de argumenten om
betere investeringsbeslissingen te nemen (Stulz, 1999). Deze argumenten be-
treffen met name te behalen belastingvoordelen en besparingen op faillisse-
mentskosten als gevolg van het realiseren van op risk management gerichte
transacties. Daarnaast is er ruime aandacht voor motieven die zijn gerelateerd
aan de wens om onderinvestering zoveel mogelijk te voorkomen. De wens tot
veiligstelling van de toekomstige investeringen tegen een, als gevolg van het be-
staan van financiele risico's, onverwacht lage toekomstige interne kasstroom
(Froot, Scharfstein en Stein, hierna aangeduid als FSS, 1993) is een veel geci-
teerd en empirisch vele malen bevestigd motief voor hedginggedrag van on-
dernemingen. De achtergrond van deze hedgingtheorie is het streven van de lei-
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ding van ondernemingen om toekomstige investeringen niet op te houden door
een eventueel optredend gebrek aan financieringsmiddelen. Slaagt men hier niet
in, dan zal de onderneming een beroep moeten doen op de markt voor vreemd
vermogen en vervolgens in het uiterste geval op de markt voor nieuw aande-
lenvermogen met alle informatiekosten vandien als gevolg van het bestaan van
asymmetrische informatie of meer algemeen van marktimperfecties. Deze im-
perfecties blijken uit een niet-elastisch aanbod van vermogen. In de perfecte
vermogensmarkttheorie ging men uit van een elastisch aanbod zodat dit pro-
bleem niet bestond, ook niet in geval van onzekerheid. Toekomstige onzekere
kasstromen kunnen in een imperfecte vermogensmarkt om de genoemde reden
beter worden afgedekt ('gehedged') waardoor de toekomstige interne financie-
ring wordt veilig gesteld. Niet-afdekking kan behalve een dure externe finan-
ciering ook tot gevolg hebben dat de investering geheel of gedeeltelijk geen
doorgang vindt. Beide zijn economisch onwenselijk 13.

Hedging van financiele risico's kan zowel op de balans als buiten de balans
plaats vinden. Daardoor heeft hedging een veel te weinig onderkende, directe
relatie met het vraagstuk van de optimalisatie van de vermogensstructuur. Tot
op zekere hoogte zijn het substituten van elkaar zodat de een niet zinvol kan
worden bestudeerd zonder de ander daarbij te betrekken. Diverse voorbeelden
illustreren dit. Het afdekken van een valuta exposure kan plaats vinden door
het afsluiten van valuta-termijncontracten of door het aantrekken van een le-
ning in de betreffende vreemde valuta die een matching van de in- en uitgaan-
de geldstromen in de vreemde valuta mogelijk maakt. In het eerste geval mist
men het belastingvoordeel van een renteaftrek (er wordt ook nog niet geinves-
teerd) maar heeft men het gemak van het off-balance sheet contract dat op-
tisch gezien de schuldratio verlaagt. Een afruil is gewenst. Een ander voorbeeld
is het gebruik van converteerbare leningen die kunnen bijdragen aan de op-
lossing van het agency-probleem tussen aandeelhouders en verschaffers van
vreemd vermogen. In plaats daarvan kan ook tot hedging van toekomstige kas-
stromen worden overgegaan. Een derde voorbeeld is het gebruik van preferent
aandelenvermogen met het doel te voorkomen dat langs de weg van hedging
de verwachte faillissementskosten moeten worden beheerst door middel van
verkleining van de kans op een faillissement. Een vierde voorbeeld is het aan-
houden van een extra liquiditeitenvoorraad waardoor de hedgingnoodzaak ver-
valt respectievelijk wordt verkleind. Het vijfde voorbeeld betreft het verlagen
van dividenden met het doel de verschaffers van vreemd vermogen voldoende

13. Naast de FSS (1993)-hedgingtheorie zijn er auteurs die op basis van hetzelfde motief (i.c. het
bestaan van asymmetrische informatie) een waardebijdrage van hedging langs andere weg stipu-
leren. Het gaat dan niet om de vraag o f de toekomstige investeringen uit interne middelen kunnen
worden gefinancierd maar om het handhaven van een reputatie van het management op de ar-
beidsmarkt voor managers (Breeden en Viswanathan ( 1990), DeMarzo en Duffie ( 1992)). Het mo-
tief is dat de perceptie van hun bekwaamheid intact moet blijven. Asymmetrische informatie speelt
dus een tweeledige rol als hedgingmotief. Dit concept speelt niet alleen een rol tussen de managers
en de financiele markten maar ook tussen de managers en de arbeidsmarkt voor managers. In bei-
de gevallen zet het aan tot hedge-transacties.
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zekerheid te bieden dat aan de verplichtingen zat kunnen worden voldaan. Het
zesde en laatste voorbeeld ziet dividendbeperkingen als een instrument om het
onderinvesteringsprobleem op te lossen zodat opnieuw geen hedging buiten de
balans nodig is.

1.8 Gescheiden circuits

Opvallend is de betrekkelijk grote afstand tussen de publicaties over de ver-
mogensstructuurtheorie en de risk management theorie terwijl beide zich in es-
sentie met dezelfde risico's bezig houden. Weliswaar toonde Myers (1984a) in
1984 reeds belangstelling voor risico naast de potentiele bijdrage van fiscale
voordelen en van het activatype dat moet worden gefinancierd maar dat bete-
kende toen nog niet meer dan het advies aan financiele managers om 'risk' op
de checklist te plaatsen bij de keuze van de vermogensstructuur.

Er zijn, voorzover bekend. weinig pogingen gedaan om tot integratie te komen
van deze twee deelgebieden met alle schadelijke gevolgen vandien. In de vori-
ge paragraaf zagen we ook dat er geen integratie is tussen de vermogensstruc-
tuurtheorie en de investeringstheorie. Risk management publicaties beperken
zich meestal tot een verhandeling over hedging dat wordt gedefinieerd als re-
ductie van risico door het creBren van tegengestelde exposures. Hedging-tech-
nieken worden vervolgens weer beperkt tot de verzameling van derivaten'4. Dat
risk management een veel breder concept is dan risicobeperking - het kan be-
tekenen dat ondernemingen bewust het risico vergroten om de marktwaarde
van de onderneming te maximeren (denk aan een onderneming die reeds in fi-
nancille nood verkeert en zich uit de problemen tracht te werken door extra
riskant te investeren) - valt buiten deze benadering. Dat hedging ook kan wor-
den gerealiseerd op de balans zonder gebruik te maken van derivaten, komt in

-deze enge benadering evenmin of onvoldoende aan bod. Een dwarsverbinding---
van de vermogensstructuurtheorie en de risk management theorie tot een gein-
tegreerde financieringstheorie is dan ook dringend gewenst, maar de koppeling

-aan het investeringsprobleem is daarvan tegelijk een wezenlijk onderdeel.  Risk
management kan, zoals hierboven reeds werd gesteld, ook tot stand worden
gebracht door de keuze van de vermogensstructuur zelf. Dat is in het financitle
vlak de meest basale risk management-beslissing van een onderneming. Bo-
vendien kunnen aan op de balans zichtbare vermogensvormen derivaten kle-
ven ('embedded options') die de marktwaarde van de onderneming mede bein-
vioeden en derhalve niet mogen worden genegeerd noch door de treasurer noch
door de verantwoordelijken voor de jaarrekening. Twee vragen doemen op. De
eerste vraag is welke gevolgen deze verkaveling van het financieringslandschap
heeft veroorzaakt. De tweede vraag is of de verkaveling is te overwinnen in

14. Zie bijvoorbeeld Nance, Smith, en Smithson (1993) die eerst hedging definieren als 'the use of'
off-balance-sheet instruments' en vervolgens schrijven 'Alternatively, the firm could hedge through
an on-balance sheet strategy'(blz. 267).
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meer geintegreerde benaderingen van het vakgebied. De behoefte aan 'totaal'-
modellen waarin alle fundamentele financiele deelbeslissingen zijn vertegen-
woordigd, is groot. In feite is deze behoefte reeds in Myers en Majluf (1984)
verwoord. Deze auteurs beeindigden hun artikel over asymmetrische informa-
tie en de investeringsbeslissing als volgt: 'We have only explored one of many
possible stories about corporate finance.  A full description of corporate finan-
cing and investment behavior will no doubt require telling several stories at
once' (Myers en Majluf, 1984, biz. 452).

-1.9   Symbiose van Pecking order theorie en corporate risk
management-theorie

 

In het risk management gedrag van ondernemingen speelt het bestaan van
asymmetrische informatie die externe financiering bemoeilijkt volgens FSS
(1993) een cruciale rol. Dit was ook het geval bij de pecking order theorie van

 te vermogensstructuur.
De conclusie is dat het type hedgingtheorie dat af-

komstig is van Froot, Scliarfstein & Stein (1993) een interessante aansluiting
geeft bij de pecking order theorie van de vermogensstructuur van Myers (19848

 en b).In beide staat de voorkeur voor interne financiering van investeringen
1
als uitgangspunt. De Pecking order theorie zegt hiervan dat deze moet worden
gerealiseerd door alle investeringen, voorzover mogelijk, met interne middelen
te financieren (vgl. Myers, (1984a en b); Myers en Majluf (1984)). Ook als er
geen emissiekosten en belastingen zijn, heeft asymmetrische infor-matie (en dus
het ontbreken van volledige marktefficiency) soms - door superieure private
informatie van de managers - gevolgen die ertoe leiden dat managers projec-
ten annuleren die economische waarde bezitten. Dit zal zich voordoen als de
onderneming aandelen moet uitgeven nadat ze haar liquiditeits- en leengrens
heeft bereikt, en het management niet in het belang handelt van de gemiddel-
de (oud en nieuw) aandeelhouder maar alleen van de oude, zittende aandeel-
houders. Myers en Majluf verklaren hiermee het op rationele gronden ontstaan
van onderinvestering bij ondernemingen als gevolg van een inbreuk op markt-
efficiency (asymmetrische informatie). Het beschikken over 'financial slack' in
de vorm van ongebruikte leencapaciteit en/of een ruime liquiditeitspositie heeft
dus waarde omdat men dan de publieke markt kan mijden en onderinvestering
langs deze weg vermijdbaar is. Dat komt overeen met de theorie die FSS (1993)
en Stulz (1999) verdedigen om tot hedging van financiale risico's over te gaan:
als niet alleen het systematische maar ook het onsystematische risico kostbaar
blijkt te zijn, heeft hedging van het onsystematisch risico economische waarde.
De netto contante waarde van een investeringsproject kan door hedging om-
slaan van een negatieve naar een positieve uitkomst als men correct calculeert.

De onderinvesteringstheorie van FSS (1993) zegt dat de kasstroom zoveel mo-
gelijk moet worden afgedekt om de verwachte kasstroom veilig te stellen ten
behoeve van de investeringen. Dat is, zoals gezien. ook de kern van Myers en
Majluf (1984). De theorie van FSS kan dus worden geinterpreteerd als een na-
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dere uitwerking van de Pecking order theorie. Daarmee ligt een integratie van
een bepaald type vermogensstructuurtheorie met een bepaald type van risk ma-
nagement theorie binnen bereik. Taggart schreef in  1989 in dit verband:  'What
is needed, apparently, is a model that predicts pecking order financing beha-
vior in normal times. but is also capable of predicting changes in behavior du-
ring periods of upheaval' (Taggart. 1989, blz.102). Met dit laatste wordt be-
doeld dat bepaalde vormen van ondernemingsgedrag niet worden gedekt door
de Pecking order theorie bijv. het welbewust afbouwen van 'financial slack'
door ondernemingen. Deze 'slack' bezat juist waarde volgens de theorie. Hier
komt risk management in beeld. Met de corporate risk management theorie is
de afbouw van 'financial slack' namelijk te verklaren: de kans op financiele
nood is verkleind dank zij hedging of het gevaar van onderinvestering is nihil
want er zijn geen goede projecten meer beschikbaar (Duffhues, 1999). Hieruit
blijkt dat pecking order en risicomanagement een uitstekend koppel vormen.
Myers noch Taggart wijzen op de potentiele bijdrage van corporate risk ma-
nagement.

De empirische ondersteuning van de Pecking order theorie ter verklaring van
het financieringsgedrag van ondernemingen (Shyam-Sunder & Myers, 1999) en
de hieruit voortspruitende afwezigheid van een 'target debt ratio' maakt het re-
latief eenvoudig om aan te geven hoe vermogensstructuur- en risk manage-
ment-theorie8n zich tot elkaar verhouden. Theoretisch en empirisch is de hed-
gingtheorie, zo blijkt uit het bovenstaande. inpasbaar in en verenigbaar met de
pecking order theorie van de vermogensstructuur met als gemeenschappelijk
kenmerk dat het grote belang van de handelingsvrijheid van het management
wordt geaccentueerd onder verhoudingen van asymmetrische informatie. De
ultieme rechtvaardiging hiervoor ligt bij de waarde van de investeringen die al-
leen door het management (kunnen) worden beoordeeld. Hier verschijnt het
agencyprobleem nl. de vraag of aandeelliouders bereid zijn de agent (i.c. het
management) te volgen in diens afwegingen. Een tweede kenmerk is dat de aan-
dacht voor liquiditeitsaspecten en geldstromen zowel in de pecking order theo-
rie van de vermogensstructuur als in de onderinvesteringstheorie van het risk
management gedrag centraal staan. De integratie van de Pecking order theo-
rie met de risk management theorie is met deze constatering gediend. Deze in-
tegratie geeft ook een hoger praktisch gehalte aan de theorie omdat beide ex-
pliciet uitgaan van het bestaan van imperfecte financiele markten. Daarmee
zou de theorie in feite zijn teruggekeerd bij de publicatie van Donaldson ( 1984)
die reeds schreef over de noodzaak financiele doelen niet eenduidig te formu-
leren. Donaldson wees op de 'need for multiple financial goals to satisfy the
corporate partners on whom the (corporate) mission depends: shareholders,
employees. customers, suppliers, and host communities' (blz. 11). Tegelijk pleit-
te deze auteur ook voor integratie van 'financial goals' (blz. 12). Het belang-

rijke verschil is dat bij Donaldson de leiding niet streeft naar maximalisatie van
de marktwaarde van de onderneming maar naar maximalisatie van de welvaart
van alle participanten ('corporate wealth') en handhaving van financidle au-
tarkie. Deze doelstellingen zijn noch per se identiek. noch per se onderschei-
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dend zodat zeker van een belangrijke mate van overlapping kan worden ge-
sproken.

1.10 Overconcentratie op de verhouding vreemd/eigen
vermogen en gegeven investeringen

De aandacht van de vakbeoefenaren in de afgelopen vij fentwintig jaar ging voor-
al uit naar in marktwaarden gedefinieerde variabelen. met grote belangstelling
voor (fictieve) balansgrootheden zoals eigen en vreemd vermogen. en met ge-
ringe belangstelling voor de investeringszijde van de balans die in het algemeen
als gegeven werd beschouwd (vgl. bijvoorbeeld Myers, 1984a). Deze benadering
ging echter ten koste van de aandacht voor geldstromen. liquiditeit en zeggen-
schap. Dezelfde marktwaarde kan ontstaan uit zeer verschillende patronen van
geldstromen die verschillend uitwerken op de liquiditeit van de onderneming en
die verbonden zijn met onderscheiden zeggenschapsrechten. Vraagstukken van
beheersing van geldstromen werden daarmee eveneens naar de achtergrond ge-
schoven terwijl deze toch in een imperfecte markt voor aanzienlijke kosten kun-
nen zorgen. Het liquiditeitsprobleem kreeg nauwelijks aandacht, bestond ei-
genlijk niet zolang er maar marktwaarde was. Op deze wijze is een muur
opgetrokken tussen de vermogensstructuurtheorieen en risk management theo-
rieen die nadrukkelijk ook de activazijde van de balans in de analyse betrekken.
Reeds Donaldson (1984) accentueerde het belang van de aandacht voor onder-
werpen als liquiditeit en meer in het algemeen geldstromen als volgt: 'To the ex-
tent that specific financial goals discipline organizational activity and influence
the company's future, they do so through their impact on the inflow and out-
flow of funds (and therefore corporate wealth)' (blz. 11). Uit o.a. dit citaat blijkt
de opvatting van Donaldson dat in- en uitgaande geldstromen van grote bete-
kenis zijn voor het bereiken van de ondernemingsdoelstelling. Balansverhou-
dingen fungeren daarbij als randvoorwaarde bij de financiering.

De financieringstheorie heeft merkwaardig eenzijdig en overdreven aandacht
ontwikkeld voor de verhouding vreemd/eigen vermogen als hoogste onder-
zoeksobject. Vele publicaties op het terrein van financiering zijn overwegend
gegoten in termen van het streven naar optimalisatie van deze specifieke ver-
houding. Een fraai Nederlands voorbeeld is de dissertatie van Cools (1993)
waarover Tempelaar (1996) schrijft: 'Per saldo heeft het begrip vermogens-
structuur betrekking op de verhouding van het vreemde (niet ondernemende)
vermogen en het eigen (ondernemende) vermogen van de onderneming. con-
form de wijze waarop dit in de financieringsliteratuur doorgaans gebeurt' (biz.
142). Shyam-Sunder en Myers (1999) schrijven in dit verband: 'The theory of
capital structure has been dominated by the search for optimal capital struc-
ture'  ( blz. 219), waarbij naarstig werd gewerkt  aan een specificatie van de  op-
timale verhouding vreemd/totaalvermogen. Dat daaraan door Jensen en Meek-
ling een belangrijke dimensie is toegevoegd nl. de eigendomsstructuur. doet
daaraan niet af (Jensen & Meckling. 1976).
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De eenzijdige aandacht doet in ernstige mate tekort aan zeer belangrijke an-
dere deelaspecten van het werkterrein waarmee de financilble manager ook en
zelfs simultaan wordt geconfronteerd. Daarbij moet gedacht worden aan het
invullen van het dividend-, het risicobeheersings-, het liquiditeitsbeleid en het
beleid inzake de verslaggeving voorzover gezien vanuit de Ondernemingsfi-
nanciering. Wordt over het dividendbeleid in relatie tot het vraagstuk van de
vermogensstructuur nog wel gepubliceerd, de andere drie onderwerpen komen
vaak geisoleerd ter sprake. De financiale verslaggeving staat vanuit de Onder-
nemingsfinanciering onder kritiek omdat de economische werkelijkheid on-
voldoende wordt belicht. Cools (1993) schrijft (op blz. 3) over het verbreken
van de traditie van het cretren van 'encompassing theorems' in de meeste pu-
blicaties over vermogensstructuurproblemen sinds 1976 en de overschakeling
op 'stories' of 'possibility theorems about corporate finance' als volgt: 'It is al-
most as if since the early eighties scientific knowledge is in a sense even decrea-
sing as existing certainties are questioned' (blz. 3). Hart (1991) merkt op '..at
present we do not even understand very well the key distinguishing features of
debt and equity' (Hart. 1991 ). De opmerking van Hart is niet onbekend maar
wel zeer relevant' 5. Daarmee rijst de vraag of de debt/equity verhouding wel
het belangrijkste object van studie in het kader van de vermogensstructuur-
theorie moet zijn. Deze verniogensindeling is te globaal en te abstract en doet
geen recht aan bijvoorbeeld het liquiditeitsbeleid van een onderneming. Het
onderscheid zelf is weinig helder doordat in toenemende mate op vreemd ver-
mogen lijkende vormen van eigen vormen (zoals bepaalde vormen van prefe-
rent aandelenkapitaal) worden aangeboden maar ook op eigen vermogen lij-
kende vormen van vreemd vermogen (zoals warrant-, exchangeable debt en
converteerbare leningen) (Duffhues, 1997a en 1997b).

in 1989 verscheenib een in dit kader veelzeggend conferentierapport van de
Federal Reserve Bank of Boston onder de titel 'Are the Distinctions between
Debt and Equity Disappearing'? Het antwoord was bevestigend: 'The partici-
pants in these sessions agree that new views of financial instruments are beco-
ming necessary as debt and equity become less distinct' (blz.3). Hart (1991)
heeft zich bij deze opvatting aangesloten. Daarmee rijst de vraag of de litera-
tuur wel op de goede weg is met de vermogensstructuurtheorie en -empirie. De
hiervoor genoemde conferentie deed de aanbeveling om na te denken over een
theorie van financiale contracten in plaats van te zoeken naar een optimale ver-
mogensstructuurtheorie. Dat advies spoort heel goed met vraagstukken van
corporate risk management omdat risk management instrumenten zijn geba-
seerd op het bedenken van regelingen ter regulering van de uitkomsten van in-
dividuele financiele contracten en niet op abstracte samenklonteringen van ver-
schillende individuele vermogensvormen zoals eigen en vreemd vermogen.
Individuele financiele instrumenten bezitten voor risicobeheersingsdoelen ei-
genschappen die bij deze betrekkelijk amorfe samenklonteringen niet aanwe-
zig zijn.

15. Vergelijk Duffhues (1997). hoofdstuk 5.
16. Vergelijk Kopcke en Rosengren ( 1989).
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Een voor de hand liggend alternatief ter vervanging van de overmatige aan-
dacht voor de verhouding vreemd/eigen vermogen, dat aansluit bij de prakti-
sche observaties van Donaldson (1984) in Amerikaanse ondernemingen, is om
de aandacht te concentreren primair op het onderscheid intern en extern ver-
kregen vermogen en vervolgens binnen het extern vermogen - op het begrip-
penpaar variabel-rentend en vast-rentend 17 vermogen. Beide indelingen wor-
den hierna toegelicht.

Intern verkregen vermogen komt beschikbaar als resultante van de kasstroom
uit hoofde van de bedrijfsactiviteiten(+), de vergoedingen aan alle verschaffers
van extern (eigen en vreemd) vermogen(-) en de fiscale afdrachten(-). Het sal-
do van deze variabelen is in vele ondernemingen voorwerp van aandacht van
de treasury afdeling: risicobeheersing heeft veelal als doel om dit bedrag op peil
te houden ten behoeve van het veilig stellen 'op eigen kracht' van de geplande
investeringen. Intern vermogen wordt - in de publicaties van Donaldson (1984)
en  Myers en Majluf (1984) - ook wel gekwalificeerd als. een 'veiliger' methode

i
van financieren dan extern vermogen dat altijd riskanter is, vooral als het niet
om vreemd vermogen gaat maar om het plaatsen van nieuwe aandelen. 'Expe-
rience had taught the managers to mistrust external sources that they could
neither predict nor control' (Donaldson. blz. 12).

Het onderscheid variabel/vastrentend vermogen specificeert de mate van rigi-
diteit van de uitgaande kasstromen naar de vermogensverschaffers. Variabel-
rentend vermogen omvat behalve bepaalde vormen van vreemd vermogen ook
bepaalde vormen van preferent aandelenkapitaal hoewel dit eigen vermogen is.
Hieruit blijkt reeds dat dit onderscheid van een andere orde is dan het gang-
bare onderscheid vreemd en eigen vermogen. Zelfs kan heel goed worden ver-
dedigd dat ook het gewone aandelenkapitaal met de bijbehorende reserves als
variabel-rentend vermogen moet worden aangemerkt.

Vaak is een vergaande vereenvoudiging van essentiale elementen van de be-
slissingswereld van de managers van ondernemingen in de diverse modellen van
besluitvorming over financiele problemen te constateren. Moerland (1999) is
evenmin overtuigd van het waardevolle van deze ontwikkeling getuige zijn op-
merking: 'Binnen de micro-economische theorie is een elegant basismodel in-
zake de functies van de vermogensmarkt ontwikkeld, onder sterk vereenvou-
digende veronderstellingen. zoals ten aanzien van concurrentiekenmerken en
informatieafspiegeling. De complexe werkelijkheid van de interne besluitvor-
mingsprocessen, organisationele structuren en strategische gedragingen van on-
dernemingen laat zich nauwelijks in het basale model uit de 'micro-economi-
sche theorie 'vangen'18

Gangbare benaderingen van theorievorming over het financiale beleid van
ondernemingen lijken al met al te gefragmenteerd. Dit inzicht is niet nieuw

17. Het woord 'rentend' is hierbij te lezen in de economische zin \an 'renderend.
18. Moerland (1999).
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maar reeds enige tijd min of meer aanwezig'9. Risk management theorie. met
het accent op het door Donaldson's (1984) zo benadrukte belang van finan-
ciae autarkie bij de leiding van ondernemingen, kan voor een doorbraak zor-
gen mits er een deugdelijke openbaarmaking is over de doelen van het corpo-
rate risk management en de wijze waarop dit tot uitvoering wordt gebracht (zie
hoofdstuk 5).

1.11  Vermogensstructuur en incomplete contract-theorie

Veel vooruitgang ten aanzien van het vraagstuk van de optimale vermogens-
verhoudingen is geboekt op het gebied van de 'incomplete contract'-theorie,
waarbij zeggenschapsrechten fungeren als oplossing voor het regelen van de
onderlinge verhoudingen tussen verschillende typen vermogensverschaffers en
de onderneming. Hierin staat derhalve het agency-probleem tussen het ma-
nagement van de onderneming en de verschaffers van vermogen centraal. Fi-
nancitle contracten tussen vermogensvragers en -aanbieders zijn onvermijde-
lijk incompleet. doordat niet alle toekomstige toestanden en beslissingen reeds
bekend zijn. Deze kunnen op dat tijdstip nog niet of moeilijk worden gespeci-
ficeerd zodat ook geen sluitende regeling over toekomstige toestanden en be-
slissingen van de onderneming kan worden getroffen tussen partijen. Boven-
dien kunnen de doelstellingen van de betrokken partijen ten aanzien van later
door de onderneming te nemen beslissingen uiteenlopen. Aghion en Bolton
(1992) formuleren een vermogensstructuurtheorie die gebaseerd is op deze in-
complete contract-theorie. Transactiekosten en contractuele incompleetheid
spelen hierin een belangrijke rol. Sturing van de onderlinge verhouding tussen
onderneming en vermogensverschaffers wordt verkregen door het toekennen
van zeggenschapsrechten aan de externe vermogensverschaffers ('control
rights'). Deze toekenning impliceert een afweging door de onderneming tussen
enerzijds het aantrekken van nieuw eigen vermogen en dus, het dulden van in-
spraak van nieuwe aandeelhouders bij het ondernemingsbeleid en anderzijds
het aantrekken van vreemd vermogen en dus het accepteren van verhoogde fail-
lissementskosten en kans op bewindvoering door de verschaffers van vreemd
vermogen.

De optimale vermogensstructuur volgens Aghion/Bolton is de verhouding
vreemd/eigen vermogen. waarbij de marginale kosten van het toekennen van
zeggenschap aan nieuwe aandeelhouders ingeval van financiering met nieuwe
aandelen gelijk zijn aan de marginale kosten van vreemd vermogen inclusief de

f  toename van de verwachte faillissementskosten. Hier komt het element zeg-
genschap van vermogensverschaffers als een belangrijke determinant van de fi-
nancieringskeuze in beeld, naast de min of meer traditionele variabelen als te

L_ behalen belastingvoordelen Daarmee heeft deze theorie een duidelijke relatie
met het onderwerp corporate governance en de productie van innovatieve ver-

19. Vergelijk o.a. Jensen & Meckling ( 1976), Cools ( 1993). Moerland (1999). Merton ( 1999) en zeer
recent Barclay en Smith (1999).
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mogenstitels. De optimale vermogensstructuur is in deze benadering gerela-
teerd aan de keuze van de optimale zeggenschapsregeling ofwel van de opti-
male corporate governance. Elke governance structuur is in deze theorie gere-
lateerd aan een bepaald type van vermogensstructuur. Er ontstaat op deze wijze
zelfs een pecking order van efficiente governance structuren:
-  initieel start men met de volledige zeggenschap bij de onderneming Centre-

preneurial control' door middel van externe financiering met stemrechtloze
aandelen):

-  als dat niet realiseerbaar is, komt vervolgens 'contingent control' in beeld
d.w.z. de onderneming behoudt alleen zeggenschap zolang zij haar vaste ver-
plichtingen ten aanzien van vreemd vermogen nakomt. Is dit niet het geval
dan neemt de belegger de bewindvoering over ('contingent control') door
middel van financiering deels met stemgerechtigde aandelen en deels met
vreemd vermogen)),

-  de volledige zeggenschap gaat naar de vermogensverschaffers als dat uit-
eindelijk onvermijdelijk blijkt te zijn (.11111 control' door middel van finan-
ciering met stemgerechtigde aandelen).

Het is belangrijk om vast te stellen dat de uitspraken van deze theorie over de
optimale vermogensstructuur, niet zijn verwoord in termen van een 'all in'
vreemd/eigen vermogen verhouding. In plaats daarvan is de aanbeveling om te
financieren met al dan niet stemgerechtigde aandelen, converteerbare prefe-
rente aandelen, converteerbare obligaties, e.a. Hieruit blijkt reeds de behoefte
aan 'fine tuning' vanuit de eigendomsstructuur die ten enenmale ontbreekt in
de bekende ruwe verhouding vreemd/eigen vermogen. De vermelde pecking or-
der van governance structuren start nota bene met een vorm van eigen ver-
mogen als een ideaalpatroon, schakelt daarna over op vreemd vermogen en
keert vervolgens terug op additioneel eigen vermogen.

De verwerking van zeggenschap A la Aghion/Bolton is zeker een waardevolle
bijdrage aan de vermogensstructuurtheorie in het licht van de noodzaak om
tot een integratie van financieel beleid te komen (zie paragraaf 1.12). Andere
auteurs hebben aandacht gevraagd voor verwante onderwerpen zoals de plaats
van de grootaandeelhouder in de onderneming met scheiding van leiding en ei-
gendom (Grazell, 1992). Boot, Greenbaum en Thakor (1993) analyseren een
bijzondere vorm van incomplete contracten nl. de juridisch, niet in elke state
of the world bindende. discretionaire contractvormen, zoals beloften en voor-
waardelijke garanties en geven een verklaring voor het type contract door te
wijzen op de voordelen van flexibiliteit en reputatie van de contractpartijen. In
Moerland (1995) wordt een andere invalshoek gekozen i.c. het vraagstuk van
de optimale eigendomsstructuur (interne versus externe aandeelhouders) dat
grafisch wordt geanalyseerd vanuit het streven naar minimalisatie van de ge-
middelde vermogenskostenvoet. Daarmee wordt een brug zichtbaar tussen zeg-
genschap en de statische trade off theorie ter verklaring van de financierings-
keuzen van ondernemingen.
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1.12 Kasstroomafhankelijkheid van investeringen

De beschikbaarheid van intern vrijvallend vermogen is van uitermate groot be-
lang omdat in de praktijk de ongestoorde voortgang van het investeringspro-
ces op het spel staat. Deze investeringen worden blijkbaar coute que coute voor
een belangrijk deel met interne middelen gefinancierd. Dit blijkt herhaaldelijk
uit empirisch onderzoek, recentelijk van Minton en Schrand (1999). Deze au-
teurs observeren een positieve relatie tussen de volatiliteit van de kasstroom en
de volatiliteit van de investeringen in vaste activa. onderzoek en ontwikkeling
en reclame. Als intern de middelen onverwacht te kort schieten, wordt er niet
voor het volle verschil een beroep op de externe vermogensmarkt gedaan. Be-
heersing van de kasstroomvolatiliteit loont derhalve: het voorkomt onderin-
vestering en uitstel van terugbetaling van vreemd vermogen. Bovendien be-
spaart de onderneming hoge externe financieringskosten die mede het gevolg
zijn van de hoge kasstroomvolatiliteit. Het opheffen van deze volatiliteit is in
deze context derhalve waardescheppend: de kans op de noodzaak van externe

financiering en de kosten van extern vermogen nemen beide af. Risk manage-
ment kan de interne beschikbaarheid van financieringsmiddelen verbeteren en
daardoor netto contante waarde conserveren die besloten ligt in de groeimo-
gelijkheden van ondernemingen.

Minton en Schrand constateren in hun onderzoek met enige verbazing dat
ondernemingen de kasstroomvolatiliteit niet bestrijden door de externe ver-
mogensmarkt aan te boren. Deze verbazing lijkt misplaatst. Risk management
leert namelijk dat deze volatiliteit ook kan worden bestreden met off-balance
sheet instrumenten.

1.13 Behoefte aan integratie

In de onderhavige studie wordt de stelling verdedigd dat de traditionele aan-
dacht voor de verhouding vreemd/eigen vermogen moet worden geintegreerd
in een in tweevoudig opzicht veel breder gedefinieerd kader van een geinte-
greerde financieringstheorieitl

In de eerste plaats verdienen de risico-aspecten van de vermogensstructuur-
keuze te worden geintegreerd in een totale corporate risico managementbena-
dering. Een hiervoor reeds gangbare term is '/ir,nitlde risk mailagemew Hier-
onder wordt verstaan de mondiale beheersing van alle ondernemingsrisico's op
het bestuurlijke topniveau. Choudhury (1996. blz. 2) definieert 'firmwide risk
management' als volgt: 'The systems and procedures designed to deal with the
multiple types of risk (market. credit. liquidity. operational. legal and so on)
that arise from dealing in different asset classes (currencies. interest rates. equi-

20. Dit pleidooi kan ook worden geinterpreteerd als een voorstel om de postmodernistische kijk
op het vakgebied zoveel mogelijk terug te buigen in de richting van alomr·attende theorema's (T·er-
gelijk Cools, 1993).
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ties. commodities and. more recently. credit) across different time zones (eg.
offices in New York, London and Tokyo)

"

In de tweede plaats dienen ook de vraagstukken van investering, financie-
ring en risk management te worden geintegreerd. Dit eindstation kan worden
aangeduid  als  de 'thec,rie  ran  liet  financiele  management  ran  ondernemingen'.
Deze theorie zou zich moeten bezighouden met de optimale keuze van het on-
dernemingsrisicoprofiel. Dit profiel omvat alle hiervoor genoemde deelgebie-
den, d.w.z. zowel het investeringsprobleem, het financieringsprobleem. het di-
videndprobleem, het risicobeheersingsprobleem en 'last but not least' het
verslaggevingsprobleem. Dit laatste is de problematiek van de optimale keuze
van de grondslagen en methoden van vermogens- en winstbepaling waarvan de
uitkomsten meer of minder volatiel zijn zodat minder of meer hedgingnood-

r
zaak het gevolg is. Een belangrijk element in deze opsomming is de theorie ran
de  beheersing  van  ondernemingsrisico's  ('corporate  risk  management' j  die. zo-
als aangegeven, op een geintegreerde basis (d.w.z. het geheel van groepsrisico's.
waaronder financiBle en operationele risico's, als studieobject kiezend) in be-
leid moet worden omgezet. Het traditionele model van de vermogensstructuur

I en de verhouding vreemd/eigen vermogen is hiervan 'slechts' een beperkt on-
derdeel. Dit model geeft in een geisoleerde beschouwing een particle, statische
kijk in de financiele keuken en is daarom gedoemd te resulteren in suboptima-
le oplossingen. Er is bijvoorbeeld een groot verschil of de financieringslasten
van een bepaalde gegeven hoeveelheid vreemd vermogen wel of niet correleren

 
met fluctuaties in de operationele kasstroom. Dit heeft weinig van doen met de
verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen, maar is wel nauw ver-
bonden met de aard van de financieringscontracten die als gevolg van de golf

i van financiele innovaties sterk is gewijzigd (zie hoofdstuk 2 van dit boek). Het
ene schuldcontract is het andere niet (meer)21 Hetzelfde geldt voor aandelen-
uitgiften. Ook de vraag of de rentelasten met een regeling van een renteplafond
('cap') zijn afgedekt, is belangrijk. Dezelfde vreemd/eigen vermogen verhou-
ding kan zeer wel samengaan met verschillende renterisico's. Ook het omge-
keerde is het geval: verschillende verhoudingen vreemd/eigen vermogen kun-
nen door begeleidende off-balance sheet instrumenten dezelfde zekerheid
bieden aan de geplande investeringen. Verzekeringscontracten met externe as-
suradeuren en in-house verzekeringsactiviteiten maken eveneens deel uit van
de optimale risico-beheersingsstrategie.

Recentelijk hebben ook Merton (1999) en Barclay en Smith (1999) nieuwe im-
pulsen gegeven aan een streven naar meer integratie in de Ondernemingsfi-
nanciering. Merton breekt een lans voor een ontwikkeling van geYntegreerde
risicobeheersing op ondernemingsniveau. Fundamenteel, en uitstekend aan-
sluitend bij het voorgaande. is zijn opmerking: 'Indeed, taking into account
risks on both sides of the balance sheet is fundamental to providing effective

21. Kopcke en Rosengren ( 1989) formuleren dit als volgt: 'The fundamental innovation is the re-
cent change in the characteristics of contracts. rather than a simple increase in leverage' (blz. 2).
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financial services to non-financial firms in general'. Concentratie van de aan-
dacht op slechts 'one side' (te weten de passiefzijde) is, zo laat zich zijn tekst
interpreteren, daarmee een verouderd concept. Merton reserveert voor deze
geintegreerde benadering de term 'enterprise risk managenient' (ERM) (blz.49)
dat door sommige auteurs wordt geidentificeerd met 'firmwide risk manage-
ment'. In het tijdschrift RISK is ERM reeds een gevestigd acroniem.

Merton (1999) wijst erop dat deze benadering zich reeds voltrekt in bijvoor-
beeld de verschuiving van de aandacht van tactische naar strategische beslis-

singen over risk management problemen en in het combineren van marktrisico's
en traditioneel verzekeringsmanagementil. de kwantificering van operationele
risico's en het integreren van marktrisico's met kredietrisico's. Expliciet noemt
hij ook het beheersen van factorrisico's. waarbij hij met name het risico van een
tekortschietend aanbod van arbeid noemt. Arbeidsbemiddelings- en uitzendbu-
reaus zijn in deze de nieuwe intermediairs voor ondernemingen die de risico's
voor aanbieder en vrager van arbeid willen beheersen. De snelle groei van dit ty-
pe factor-intermediairs in een aantal landen is een teken dat deze factor-risico's
niet niogen worden onderschat. Het grote gewicht van de aan deze risico's ge-
relateerde posten in de resultatenrekening van ondernemingen -personeelskos-
ten, kosten van grondstoffen en halffabrikaten - onderstreept dit. Hieruit blijkt
opnieuw de behoefte aan 'geintegreerde risicobeheersing door ondernemingen'.

Barclay en Smith (1999) pleiten eveneens voor een integratie in de financie-
ringstheorie. Zij zien vermogensvoorziening, dividend en beloningsstructuurals
ten nauwste samenhangend met en gedreven door twee fundamentele onder-
nemingskenmerken. Dit zijn de investeringsmogelijkheden van de onderneming
en. in mindere mate, de schaalgrootte van de onderneming. Op de Pecking or-
der theorie oefenen ze evenwel scherpe kritiek uit. Voor startende en gerijpte
ondernemingen zijn de voorspellingen van deze theorie volgens deze auteurs
niet houdbaar: startende ondernemingen financieren bij voorkeur juist niet met
vreemd vermogen en gerijpte ondernemingen financieren in het door hen uit-
gevoerde onderzoek juist met te veel vreenid vermogen. Voor extreme gevallen
van vermogensvoorziening gaat de Pecking order theorie volgens Barclay en
Smith derhalve niet op. Er lijkt zelfs een samenhang tussen vermogensvoor-
ziening en de levenscyclus (growth opportunities) van de onderneming. Toch
wordt het belang van de informatiekosten - de kern van de Pecking order theo-
rie - ook door deze auteurs hoog aangeslagen. Deze kunnen niet worden ge-
mist in een geintegreerde theorie die de auteurs wensen te baseren op de meri-
tes van de contracting-cost theorie waarmee zij de statische trade off theorie
bedoelen. Deze opvatting contrasteert met de eerder beschreven integratiepo-
ging die juist aansluiting zoekt tussen de Pecking order theorie en het corpo-
rate risk management. Ter verdediging van deze keuze wordt door ons gewe-
zen op een belangrijke gemeenschappelijke verklarende variabele in zowel de
statische theorie als de Pecking order theorie. Dit zijn de kosten van financil-

 
le nood. gewoonlijk aangeduid als de faillissementskosten waarvan de belang-

22. Bedoeld is de besluitvorming over het sluiten van gangbare verzekeringsovereenkomsten  zo-
als schadmerzekeringen.
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' rijkste component is het verlies aan marktwaarde wegens onderinvestering23.
Daarbij komt dat het gewicht van deze variabele zeer groot is, omdat markt-
waardecontributies bij uitstek afkomstig zijn van reele activiteiten van onder-
nemingen (dus investeringen). Hier ligt derhalve een interessant schakelme-
chanisme om te komen tot integratie van partille beschouwingen.

1.14 Uiteenlopende relevantie van risico

Risico is in de Ondernemingsfinanciering een cruciaal concept. Zonder risico
geenondernemer. geen investerings-  en geen financieringsprobleem.  Het  risi-
covrije rendement laat immers geen keuze. Zodra risico een rol speelt. worden
de zaken snel complex. De theorie heeft met de komst van het Capital Asset
Pricing Model een belangrijk onderscheid gemaakt tussen systematisch en on-
systematisch risico. Het systematisch risico is daarbij het prijsrisico van een ob-
ject op de markt dat de bezitter onvermijdelijk moet dragen, het onsystema-
tisch risico is het bijzondere risico van een specifieke omgeving zoals de
omgeving van onderneming X met een risico dat bijvoorbeeld een wegaanleg
het bedrijf parten zal kunnen spelen. De CAPM-theorie leert dat alleen het sys-
tematische risico in de markt wordt beloond. Het onsystematisch risico is di-
versifieerbaar en daardoor irrelevant voor optimaal diversifitrende beleggers.
Op de financiele markten worden alleen optimaal diversifierende beleggers aan-
wezig verondersteld. Het onsystematische risico krijgt in de theorie verder niet
zoveel aandacht: het is niet relevant. Toch bepaalt het onsystematische risico
in belangrijke mate of een onderneming bijvoorbeeld een kastekort kan oplo-
pen waardoor extra kosten ontstaan en/of de realisatie van investeringen zal
worden geremd. Dat kost in beide gevallen marktwaarde en is derhalve schade-
lijk voor de vermogensverschaffers. Indirect is het totale risico dus wei dege-
lijk van belang. Het is de belangrijkste drijfveer achter corporate risk manage-
ment.

In tabel 1.1 is een samenvattend overzicht van de genoemde risicosoorten en
risico-afwentelingsmogelijkheden geconstrueerd, dat een aanzet geeft voor de
beoordeling van de mogelijkheden en de plaats van corporate risk management
in het financiale beleid.

Het corporate risk management neemt in het schema een centrale plaats in. Bo-
ven in het schema wordt verondersteld dat een onderneming zich in een gege-
ven rendements/risico-profiel bevindt dat is bepaald door beslissingen in het
verleden over de keuze van haar activiteiten, de productiemethode en de fi-
nanciering. Deze zijn verantwoordelijk voor het bestaande risicoprofiel dat is
bepaald door het bedrijfs- en het financieel risico. Samen vormen deze het to-
tale risico ofwel de variantie van de resultaten. gemeten als winsten of als kas-

23. Verliezen in verband met onderinvestering zijn ook relevant in de door Haugen en Senbet ( 1988)
aangebrachte verfijning van het begrip faillissementskosten.
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stromen. De vraag wat een hoog en laag risicoprofiel is, wordt echter vanuit
verschillende gezichtshoeken beantwoord. De gezichtshoek van de financiifle
markten beklemtoont de waarde van risicoreductie door diversificatie van be-

Fleggingsportefeuilles. Het onsystematische deel van de variantie is daardoor
niet relevant voor de managers van de onderneming omdat beleggers dit kun-
nen diversifieren. De zin van het hedgen van dit deel van het risico vervalt daar-
mee. Het hedgen van de systematische component van het totale risico levert
in een efficiente markt evenmin marktwaarde op. De gemiddelde vermogens-
kostenvoet ('cost of capital') is theoretisch volledig bepaald door het niveau
van het systematisch deel van het totale risico.

Anders ligt de vraag naar de zin van hedging indien het risk management
wordt bezien vanuit de gezichtshoek van de meeste overige participanten wier
diversificatiemogelijkheden zeer beperkt zijn. De prijsstelling van hun dienst-
verlening aan de onderneming - het beschikbaar stellen van factorinputs - is
daarmee gevoelig voor het totale risico. Dit betekent dat de verwachte opera-
tionele kasstromen van de onderneming de invloed zullen ondergaan van even-
tuele risk management-acties. Hier ligt de potentiale waardevorming van cor-
porate risk management.

Samenvattend: met name vanuit de financiele markten gezien (de benade-
ring via de linkerkolom van tabel 1.1) heeft risk management in beginsel gtkn
schepping van marktwaarde tot gevolg. Daar staat echter tegenover dat gezien
vanuit de positie van de onderneming in haar relatie tot het management en de
(overige) werknemers, en soms ook tot haar afnemers en leveranciers risk ma-
nagement potentieel wei een waardescheppende activiteit is.

1.15  Enterprise risk management

In de voorgaande beschouwingen werd gepleit voor een alomvattend model
van relaties tussen verschillende velden van ondernemingsbeslissingen. In de li-
teratuur is o.a. door Smith en Watts (1992) onderzocht of er empirisch relaties
bestaan tussen enkele basis-beleidsbeslissingen van ondernemingen. Als zoda-
nig werden beschouwd beslissingen over de wijze van financiering. het uit te
keren dividend en. volgens de genoemde auteurs voor het eerst in de literatuur,
de beloning van managers. Het bestaan van samenhangen werd in het empi-
risch onderzoek bevestigd. Hoewel het risk management van ondernemingen
niet expliciet werd onderzocht, maakt dit in theorie deel uit van de financie-
ringsbeslissing. Impliciet raakt hun onderzoek dus ook risicobeheersingsas-
pecten en de relatie hiervan met o.a. het bestaan van managementoptierege-
lingen. Daarmee is een sterke mate van centralisatie van financiele beslissingen
te verwachten. 'Enterprise risk management' a la Merton (1999) komt daar-
mee (opnieuw) in beeld als het instrument bij uitstek om financieel beleid te
structureren. Debt/equity-verhoudingen en andere financiEle kengetallen zijn
daarvan slechts de partiBle neerslag. Geheel in lijn met het voorafgaande wil-
len Barclay en Smith (1999, blz. 19) in een in 1999 gepubliceerd artikel de 'ca-
pital structure puzzle' oplossen door meer aandacht voor stroomgrootheden:
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ONDERNEMINGSBESLISSINGEN
= rendement/risico-combinaties

4
Risico

4            :44
Hoog risico Laag risico
profiel profiel

%41 2
CORPORATE RISK MANAGEMENT

V

Beoordeling vanuit:

/
Financiele markten: Overige participanten:
(kenmerk: ruime diversificatie- (kenmerk: 'asset specifity')
mogelijkheden

- management, werknemers; in min-
- diversificatie door met name be- dere mate afnemers en leveranciers

leggers in aandelen en kredieten, -  prikkels en risicopremies afhanke-
soms ook afnemers en/of leveran- lijk van totaal risico
ciers - beide begrepen in de kostprijs van

- onsystematisch risico irrelevant (= goederen en diensten (= kas-
niet hedgen) stroomeffecten)

- alleen systematisch risico bepaalt - risk management heeft potentieel
de gemiddelde vermogenskosten- invloed op de incentives en de risi-
voet copremies

- hedging van systematisch risico - risk management is potentieel
kan ook door vermogensver- waardevol, zelfs in geidealiseerde
schaffers zelf geschieden vermogensmarkten: netto contan-

- risk management is in perfecte, te waarde van risk management
complete en efficiente markten transacties is, rekening houdend
overbodig: Netto contante waarde met transactiekosten, mogelijk > 0
van verzekeren en financiele instru-
menten = 0 (indien geen transactie-
kosten; Indien wei transactiekosten
is de netto contante waarde <0                                                              i

Tabel  1.1:  Systematisch en  totaal risico en de relevantie voor de diverse partici-
pitnte,1 r,111 een onderne),iing
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'..since both stocks and flows are likely to play important roles in such deci-
sions, neither of these theoretical approaches taken alone is likely to offer a re-
liable guide to optimal capital structure' (blz. 19).

In de onderhavige studie wordt risk management gezien als een trait d'union
omdat het voorziet in het efficient reguleren van zowel geldstromen als voor-
raadgrootheden. Deze laatste krijgen  iii  de risk management theorie namelijk
het karakter van veilig te stellen toekomstige geldstromen.

-  1.16 Dezelfde risico's maar verschillende risico-oplossingen

Recentelijk heeft Adam (1999) erop gewezen dat economisch identieke onder-
nemingen die door vergelijkbare risico exposures worden gekenmerkt (zoals
goudproducenten), in de praktijk zeer verschillende risicobeheersingsstrate-
giean blijken na te streven. Dit komt tot uiting in een verschillend pakket van
financidle instrumenten en 'risk management portfolios'. Onderneming A legt
daarin het accent op het gebruik van swaps, onderneming B op opties en weer
een andere onderneming op 'gestructureerde financieringsvormen'. Adam ver-
klaart deze portefeuilleverschillen niet uit verschillen in de verhouding
vreemd/eigen vermogen maar - heel interessant - uit het verschil in kosten van
intern en extern verkregen vermogen Hiervoor is reeds beschreven dat dit on-
derscheid de basis is voor de pecking order theorie van de vermogensstructuur
en aansluit bij het bestaan van asymmetrische informatie tussen management
en vermogensverschaffers. Financitle instrumenten zijn vaak elkaars substitu-
ten. bijvoorbeeld het afdekken van een renterisico op of buiten de balans om.
De portefeuille kan dus inderdaad zeer wel verschillen zonder afbreuk te doen
aan de doelstelling. Aan de verklaring van Adam kan worden toegevoegd dat
de keuze van de risk management portefeuille zelf een keuze onder onzeker-
heid is zodat meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem kunnen resulteren
maar met een verschillende graad van (resterend) risico. Een voorbeeld is het
kopen van putopties of het verkopen van goudfutures voor het afdekken van
een prijsrisico; de putopties vereisen een onmiddellijk uitgaande kasstroom
voor de betaling van de premie. Het futurescontract vereist een onmiddellijke
betaling van een 'initial margin' maar is later mogelijk aan te vullen met beta-
lingen wegens 'variation margin' die zeer onzeker zijn zowel naar hoogte als
naar tijdstip. Gebruik van het optie-instrument zal de liquiditeit van de on-
derneming minder in gevaar brengen dan gebruik van het futurescontract. De
conclusie is dat wat voor de keuze van de vermogensvormen van een onderne-
ming geldt ook van toepassing is op de keuze van de risicobeheersingsporte-
feuille. Doorslaggevend zijn te allen tijde de kenmerken van het individuele fi-
nancitle instrument in relatie tot de risico's die de beslisser bereid is nog juist
te accepteren voor de onderneming en andere risico's die de beslisser wenst over
te dragen aan de verschaffers van vermogen of andere participanten. bijvoor-
beeld de werknemers.

De komst van hybridische financiale instrumenten op de vermogensmarkten
en van allerlei specifieke afgeleide financiele instrumenten in de afgelopen vijf-
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entwintig jaar toont aan dat er blijkbaar behoefte is aan een grote varieteit van

risicobeheersingsinstrumenten. niet zozeer aan bepaalde verhoudingen
vreemd/eigen vermogen. Dat neemt overigens niet weg dat deze op de achter-
grond bij de beslissing een secundaire rol spelen.

Fsamenvattend geldt dat corporate risk management kan leiden tot zeer ver-
schillende portefeuilles van oplossingen die zelden of nooit identiek zijn. Elke

  oplossing heeft een eigen graad van resterend marktrisico en/of een risicover-
plaatsing naar een andere plek (bijvoorbeeld operationeel) tot gevolg. De

 

beslissing hierover is afhankelijk van o.a. de graad van risico-afkeer van het
management, hetgeen ook de mogelijkheid opent voor een persoonlijk gein-
spireerde keuze van het management maar ook van verslaggevingsvoorschrif-

2 ten- Met dit laatste ontstaat ook een agency-probleem: zal het management be-
slissingen over optimale risicobeheersing uitsluitend nemen op basis van het
belang van de aandeelhouders of speelt het eigenbelang onder omstandigheden
een rol van betekenis.

De keuze van de optimale portefeuille van allerlei heterogene financiBle in-
strumenten op en buiten de balans is daarmee de operationale vertaling van
het streven naar optimaal corporate risk management ten aanzien van de in-
vesterings- en de financieringskasstromen in en buiten de balans met als doel
de marktwaarde van de onderneming te maximaliseren. Dat leidt tot een ver-
mogensstructuur die zich niet meer eenvoudig laat herleiden tot twee klassen
van vermogen zoals de traditionele theorie leert: het zuivere eigen vermogen en
het zuivere vreemd vermogen. Daarvoor in de plaats treedt een verzameling fi-
nanciele instrumenten met diverse karakteristieken zonder dat de classificatie
in eigen en vreemd vermogen daarbij de boventoon voert.

In tabel 1.2 zijn de in dit hoofdstuk globaal beschreven relaties tussen kern-
onderdelen van het vak Ondernemingsfinanciering op hoofdpunten in een ka-
der gebracht nadat deze zijn ingeleid vanuit de financiele markten. Deze kern-
onderdelen zullen binnen de beperkingen van dit boek verder worden toegelicht
in de hoofdstukken 2 tot en met 5.

Tabel 1.2 herinnert in de bovenbouw aan de relatie van de onderneming met
de financiele markten waar aanbieders en vragers van financiele instrumenten
figureren. De tabel kiest als vertrekpunt niet de abstractie van de verhandeling
van vermogen maar het rijke arsenaal van concrete financiele instrumenten.
Emittenten geven geen eigen of vreemd vermogen uit (zoals de gangbare fi-
nancieringstheorie wil doen geloven) maar financiale instrumenten. Vragers
naar financiele instrumenten zijn de beleggers. Aanbieders zijn de emittenten
van financitle instrumenten of titels. Het begrip financikble instrumenten wordt
gedefinieerd in de ruime zin zodat alle transacties op de contante markten en
op de derivatenmarkten zijn inbegrepen (Boot/ Duffhues, 1997).
In de onderbouw van de tabel zijn de vier voorlopig gegroepeerde kerngebie-
den van het beoogde vakgebied van het geintegreerde financieel management
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in kaart gebracht. Dit zijn de investeringstheorie, de vermogensstructuurtheo-
rie. het corporate risk management en de theorie van de financitle verslagge-
ving. Onder andere de dividendtheorie heeft hierin nog geen afzonderlijke
plaats gekregen. Deze handelt in wezen over de vraag welke soort eigen ver-
mogen (in te houden winst of extern eigen vermogen) zal worden gebruikt voor
de financiering van investeringen en wordt om die reden in dit schema gezien
als onderdeel van de vermogensstructuurtheorie.

Bij elk van de vier kerngebieden zijn de kerndiscussiethema's vermeld zoals
deze in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest. Bij het corporate risk manage-
ment zijn de algemene methoden voor het implementeren van risk management
zodanig gespecificeerd dat reele (lees. activatransacties) en financiele oplossin-
gen van risk management (lees: passivatransacties en afgeleide financiale in-
strumenten) herkenbaar zijn. Bijzondere aandacht verdient de vermelding van
de bepaling van de waardering van activa en passiva op de balans en de bepa-
ling van het resultaat als 'methode van risk management' onder III.a.2. Hier-
mee wordt gerefereerd aan de vele stelsels van balanswaardering en resultaat-
bepaling die in het boekhoudkundige systeem mogelijk zijn en waaruit een
keuze moet worden gemaakt. Daarbij wordt eraan herinnerd dat de te maken
keuze mede verantwoordelijk is voor de mate van volatiliteit van de uitkomst.
Dit betekent dat het management in dit keuzeproces bij uitstek het meest ge-
rede risk management instrument in handen heeft. Gezien de praktijk van de
commotie over onderwerpen als 'earnings management' in de financi6le ver-
slaggeving wordt de wijze van vermogens- en winstbepaling als methode van
'risk management' intensief gebruikt. In hoofdstuk 5 zullen we ook zien dat de
Amerikaanse autoriteiten zoals de Financial Accountants Standards Board
(FASB) deze methode in toenemende mate bestrijden. Het schema laat zien
welke weg de ondernemingen kunnen inslaan als de pas wordt afgesneden. De-
ze bestaat hierin dat zij naar andere, meer gebruikelijke en beter controleerba-
re wegen van risk management moeten overstappen: het gebruik van financie-
le instrumenten dient het 'earnings management' te vervangen. Onder IV wordt
over het gebruik van financiele instrumenten vervolgens een adequate verant-
woording vereist naar de financiele markten opdat deze hun belangrijke allo-
catiefunctie ten aanzien van vermogensbeschikbaarheid en risico-overdrachten
met de nodige scherpte kunnen (blijven) vervullen. Deze functie van de finan-
ciale markten wordt in hoofdstuk 2 aan de orde gesteld.

Uit rubriek III.a.1 vloeien o.a. voort de verhouding vreemd/eigen vermogen,
de liquiditeitenvoorraad, de investeringen in vaste activa, in nettowerkkapitaal
en in menselijk kapitaal. Deze laatste zijn in het algemeen weliswaar off-ba-
lance maar daardoor niet minder reeel. Onderinvestering en overinvestering ef-

fectueren zich in deze component van de tabel. Uit rubriek III.a.2 vloeien voort
de grootte en de samenstelling van het vermogen en het resultaat en daarmee
ook de volatiliteitsgraad van deze grootheden. Rubriek III.b representeert de
verzameling van oplossingen voor risk management als substituut voor de op-
lossingen in de rubriek III.a. Hierbij moet worden gedacht aan de toepassing
van forwards, futures, swaps en opties en alle varianten van deze afgeleide in-
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Finant·ifle Mark ten:
aanbod financiale instrumenten

- vraag financiEle instrumenten

Ondernenlingsfinanciering
- vermogensvraag: aanbod van financiele instrumenten (traditioneel): emissie

van aandelen, obligaties. aantrekken bankkrediet
- vermogensaanbod: vraag naar financiele instrumenten; inkoop eigen aan-

delen, personeelsopties (incl. management) opties, strategische opties deel-
nemingen, warrants, opties op eigen aandelen als betalingsmiddel

Theorie van het Financiiile Management van ondernemingen:
Concentratie op:

1 Investeringstlieorie Discounted Cash Flow
Totaal risico

II Vermogensstructuurtheorie. Discounted Cash flow
(inclusief dividendtheorie) Totaal risico

Hoofdstromingen:
Statische tradeoff theorie Verhouding vreemd/eigen vermogen

(balansgrootheden)
Pecking Order Theorie Interne en externe geldstromen

(kasstroomgrootheden)
111 Corporate Risk A. Risicovergroting

Management Theorie B. Risicoreductie

Perfecte markten Alleen marktrisico
Imperfecte markten Totaal risico

Methoden:
a. op de balans:

1. balanstransacties
- activatransacties activa-structuur en totaal risico
- passivatransacties passiva-structuur en totaal risico

2. balans- en resultaat-
waardering/bepaling vermogens- en/of winst-volatiliteit

b. buiten de balans om afgeleide financiale instrumenten

W Theorie van de Financiele rerslaggeving
-  zelf risicobeheersingsinstrument (zie III.a.2)
- optimale rapportage over risk management beleid en de resultaten hier-

van aan de diverse participanten

Tabel 1.2: Een paraplu-definiering van de componenten en relaties binnen het vak-
gebied Theorie van het Financieel Management met bijzondere aandacht voor het
corporate risk management in perfecte en in imperjecte jinanciele markten
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strumenten. Het gaat om die gevallen van risk managementoplossingen waar-
in de oplossing op de balans oneconomisch of zel fs onmogelijk is. Rubriek  IV
heeft een tweevoudige betekenis. Enerzijds is de financiele verslaggeving zelf
een middel tot risk management (zie III.B.a.2). anderzijds is het de functie van
de verslaggeving om te rapporteren over onder andere het algemene beleid in-
zake corporate risk management (zie IV).

1.17  Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van enkele belangrijke trends in het
vakgebied Ondernemingsfinanciering met het doel om daaraan conclusies te

verbinden voor een relatief nieuw deelgebied i.c. het corporate risk manage-
ment. Als ijkpunt fungeerde daarbij de theorie van Modigliani en Miller uit
1958. De later in deze theorie door talrijke auteurs aangebrachte verfijningen
door het gebruik van meer realistische veronderstellingen dan waarop de oor-
spronkelijke theorie was gebaseerd. heeft gezorgd voor een ongekende pro-
ductie van wetenschappelijke publicaties. In de vermogensstructuurtheorie die
zich bezighoudt met de bestudering van de vermogensverhoudingen op de ba-
lans resulteerde dit in de 'statische tradeoff theorie'. een term die afkomstig is
van Myers. Deze definieert een optimale vermogensstructuur in termen van
vreemd en eigen vermogen daar waar de (marginale) voordelen van een (extra)
eenheid vreemd vermogen gelijk zijn aan de (marginale) kosten van een (extra)
eenheid vreemd vermogen. Tot de vele verfijningen kunnen o.a. worden gere-
kend de inbreng van de fiscale invloeden van M/M (1963) en van Miller (1977)
en de inbreng van de agency-theorie van Jensen en Meckling. Tegelijk met de-
ze ontwikkeling ontstonden nieuwe inzichten en theoriean die bekendheid kre-
gen in o.a. de Pecking order theorie van de vermogensstructuur. Deze kiest een
geheel ander vertrekpunt dan de statische tradeoff theorie met het onderscheid
intern en extern vermogen in plaats van eigen en vreemd vermogen. Belangrijk
verschil tussen beide is het onderscheid in informatie-asymmetrie tussen het
management en de externe financi8le markten. Dit veroorzaakt kosten die spe-
cifiek zijn voor alle vormen van externe financiering maar daarbinnen wei va-
ri0ren.

Een samenhangende financieringstheorie is uit dit alles niet voortgekomen.
Toch is hieraan grote behoefte omdat het totale vakgebied steeds meer oogt als
een verkaveld gebied waar velen ploegen doch relatief weinigen oogsten. De
eenzijdige partitle aanpak kan mogelijk worden overwonnen door de plaats-
bepaling van het snel opgekomen deelgebied van corporate risk management
in de analyses te betrekken. Het blijkt dan dat dit deelgebied grote affiniteit
heeft met het opheffen van de informatie-asymmetrie waarop ook de Pecking
order theorie zich richt en op het onderscheid intern versus extern vermogen.
Het onderscheid vreemd/eigen vermogen is daarbij veeleer een sluitstuk van de
beslissing. Hieruit tekent zich een perspectief af om te zoeken naar een verbin-
ding van de Pecking order theorie en de theorie van het corporate risk ma-
nagement. waarbij overconcentratie op de verhouding vreemd/eigen vermogen
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kan worden teruggedrongen. Anderzijds moet het onderzoek naar de verbin-
ding tussen de twee genoemde deelgebieden wellicht worden uitgebreid met de
theorie van de financiele verslaggeving van ondernemingen. De eerste reden is
dat de keuze van de grondslagen van de balans en de resultatenrekening zelf
een vorm is van corporate risk management en dus niet kan worden gemist in
het afwegingsproces omtrent de keuze van risk management-methodieken. De
tweede meer algemene reden is dat verslaggeving over de kerngebieden van de
Ondernemingsfinanciering invloed heeft op het niveau van de vermogenskos-
tenvoet door besluiten en transacties meer transparant te maken naar de fi-
nanciale markten. Het pleidooi voor een integratie van voorlopig een viertal
deelgebieden van Ondernemingsfinanciering resulteert in tabel 1.2 waarin cor-
porate risk management en de verslaggevingstheorie figureren naast de meer
bekende deelgebieden investeringstheorie en vermogensstructuurtheorie. De di-
videndtheorie - ook een klassiek deelgebied - wordt hierin geinterpreteerd als
deel van de vermogensstructuurtheorie.

In hoofdstuk 2 zal de bovenbouw van tabel 1.2 die is gewijd aan de finan-
ci8le markten in relatie tot Ondernemingsfinanciering in deze verruimde zin,
centraal staan. In hoofdstuk 3 concentreert de aandacht zich op de deelgebie-
den 1, II en III van de theorie van het financieel management. Hoofdstuk 5 zal
in het bijzonder aandacht schenken aan onderdeel IV, niet zozeer als regelge-
vingsvraagstuk maar in relatie tot de deelgebieden I t/m III.
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Hoofdstuk 2

Financiele markten, marktefficientie en
corporate risk management

2.1 Inleiding

Vraagstukken van Ondernemingsfinanciering zijn niet alleen geworteld in de
organisatie van de onderneming maar ook in de macro-economische omgeving
en meer in het bijzonder in de financiele markten, nationaal en internationaal.
Het geheel van doelstellingen van de onderneming en de mogelijkheden van de
financiale markten is samen met de corporate governance in hoge mate bepa-
lend voor de beslissingen die worden genomen door het ondernemingsma-
nagement. Het doel van dit hoofdstuk is, vertrekkend vanuit de functies en enig
empirisch onderzoek naar de werking van de financidle markten, de aanwezig-
heid van financiele markten te belichten op hun relevantie voor het corporate
risk management. Daarin zullen de reeds bestaande en mogelijk nog te berei-
ken graad van marktefficientie en een indeling van marktefficientie in twee vor-
men centraal staan. De conclusie zal zijn dat naarmate de markt meer effici8nt
wordt in de semi-sterke vorm - dat in de werkelijkheid lijkt te gebeuren -, de
ondernemingen die met imperfecties worden geconfronteerd - bijvoorbeeld ge-
hinderd worden door mogelijke onderinvestering wegens gebrek aan interne fi-
nancieringsmiddelen en als gevolg van asymmetrische informatie - er goed aan
doen om financiele risico's af te dekken. Meer efficientie in semi-sterke zin leidt
aldus tot meer afdekking van risico's, niet omdat die afdekking op de markt
zelf waarde oplevert maar wel omdat deze waarde creeert voor de mogelijkhe-
den om in de bedrijfsuitoefening ondernemingsgoodwill te creeren. Zijn er geen
imperfecties in de bedrijfsuitoefening. dan vervalt de noodzaak om te hedgen.
Een afdekking zelf kan op velerlei wijze plaats vinden.
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2.2 Maximalisatie van marktwaarde en internationaal

geliberaliseerde financiEle markten

De meningen over de doelstelling van de onderneming in de zin van het maxi-
maliseren van marktwaardesurplus lopen uiteen. Voor sommigen' een verfoei-
lijke 'mondiale bekering van het grootbedrijf tot het aandeelhouderskapitalisme',
voor anderen een lang verbeide toepassing van het fundamenteel-economische
gedachtengoed van de klassieke economie (vgl. Fisher, ( 1930): Hirshleifer,
( 1957);  Brealey & Myers,  (1999)).  Het  is wel een  feit dat het gedrag van onder-
nemingen internationaal, maar zeker ook in Nederland, in toenemende mate
wordt bepaald langs de lijnen van het streven naar een maximaal surplus van
marktwaarde boven de investeringswaarde van een onderneming. In de acade-
mische literatuur wordt dit bedoeld met het streven naar marktwaarde. niet dus
de marktwaarde zelf maar het overschot staat centraal. Een alternatieve formu-
lering is het maximaliseren van de netto contante waarde van financille beslis-

singen. De term'aandeelhouders-waarde' is het equivalent van marktwaarde van
het eigen vermogen. Ondernemingen scheppen derhalve pas marktwaarde als de
aandeelhouderswaarde mddr uitstijgt boven het geinvesteerde eigen vermogen
dan v66r de beslissing reeds het geval was. Hierbinnen bestaat geen ruimte voor
het nastreven van korte-termijn doelen van het management die ten koste zou-
den gaan van doelen op middellange termijn. Beide invloeden zijn verwerkt in
de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. Het streven naar
marktwaarde komt conceptueel gezien neer op het streven naar een gezonde lan-
getermijnontwikkeling van de onderneming.

Hoe snel de ontwikkelingen in deze richting zijn gegaan, blijkt uit een vergelij-
king van de resultaten van een enquete van Cools (1993) onder Nederlandse
top-ondernemingen met de uitkomsten van recent onderzoek. Slechts 694, van
de ondervraagde ondernemingen beantwoordde destijds de vraag van Cools
naar de vigerende ondernemingsdoelstelling met het streven naar maximalisa-

f tie  van de markt- of aandeelhouderswaarde.  In  1999  is de situatie inmiddels
aanzienlijk gewijzigd en zijn er eerder tekenen dat de verhoudingen gespiegeld
zijn. Boot (1999) maakt melding van het toenemende belang van shareholder
value als een belangrijke internationale ontwikkeling waarmee regelingen van
corporate governance rekening dienen te houden. Er zijn zelfs diverse klachten
over het mogelijk doorschieten van deze ontwikkeling. Gevreesd wordt soms
dat een ruime aandacht voor het scheppen van marktwaarde zal leiden tot ne-
gatieve effecten bijvoorbeeld op de economische groei in het nieuwe millenni-
um (Van Witteloostuijn, 1999). Anderen wijzen op het gevaar van het ontstaan
van belangenconflicten tussen de aandeelhouders en de overige participanten.
De marktwaardedoelstelling is echter een doelstelling die de lange termijn be-
langen van alle participanten integreert. Het gaat niet om de vraag of de aan-
deelhoudersbelangen primair zijn en de belangen van de overige participanten

1. Vergelijk Van Witteloostuijn (1999).
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' secundair. Alle deelbelangen zijn gelijktijdig belangrijk. Enge belangenbehar-
tiging is als doelstelling niet aan de orde wanneer men spreekt over het schep-
pen van marktwaarde.

Welvaart vergt o.a. dat ondernemingen in fysieke en financiele activa en in 'hu-
man capital' investeren. Het hiervoor benodigde vermogen wordt onttrokken
aan alternatieve aanwendingen. Het beslissingsproces over investeren is om die
reden belangwekkend. De financieringstheorie en sommige groepen in de sa-
menleving propageren om bij het investeringsproces als doelstelling aan te hou-
den het maximaliseren van de waarde van de bestaande aandeelhouders. Op-
timale investeringen sluiten onder- en overinvestering uit. De financi8le
markten leveren hieraan een bijdrage door het formuleren van de eisen voor
de verschaffing van vermogen.

In het streven naar het creeren van aandeelhouderswaarde ondervinden de on-
dernemingen tegelijkertijd zowel steun als tucht van in sterke mate geliberali-
seerde financiele markten. waardoor ondernemers beter in staat worden gesteld

om investeringen en financieringstransacties bijna overal ter wereld in een re-
latief vrij verkeer te kunnen realiseren. Dit mondiale vrije geldverkeer is het re-
sultaat van een bewust doorgevoerd liberaliseringsproces in de afgelopen vijf-
entwintig jaar waarin nationale en internationale overheden en professionele

marktpartijen verbeterde inzichten in het functioneren van het economisch pro-
ces hebben vertaald in deregulering. internationalisering en verscherpte con-
currentie (Sijben, 1999). De financiele markten zelf hebben hieraan een ver-
snelling gegeven door het aanbieden van talrijke financiele innovaties die
werden geinduceerd door de vermogensvragende marktpartijen die in onder-
scheiden mate risico-avers zijn (Duffhues. 1994). In de literatuur overheerst de
gedachte dat de Verenigde Staten het best geslaagd zijn in het bedenken en cree-

ren van een professioneel en efficient werkend systeem van financille markten.
Dit komt tot uiting in een enorm aanbod van financieringsmiddelen dat veel-
al via de Amerikaanse kapitaalmarkt zijn weg zoekt naar de sectoren met het
hoogste voor risico gecorrigeerde rendement. Risicodragend vermogen en meer
in het algemeen een duidelijke 'equity cultuur' spelen daarbinnen een domi-
nante en unieke rol, Europa. ook het Europa van de vijftien landen van de Eco-
nomische Unie loopt in dat opzicht achter. De efficiBntie van de financiele
markten wordt bevorderd door te kiezen voor een duidelijk effectief stelsel van
corporate governance. transparante financi8le verslaggeving en door een goe-
de regulering van het effectenwezen (Jones. 1999. biz. 1507).

2.3 Financiale markten en corporate governance

De tucht van de markt is het pendant van de faciliteiten die de markt biedt. De
onderneming die gebruik maakt van de aangeboden financi8le instrumenten,
zal zich moeten onderwerpen aan de controlerende functie van de financiale
markten maar ook de onderneming die er geen gebruik van maakt. Dit on-
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derwerp sluit aan bij het vraagstuk van de corporate governance van onder-
nemingen.

Corporate governance wordt door Moerland ( 1997) gedefinieerd als 'het geheel
van structuren, regelingen en conventies dat bepalend is voor de wijze waarop
en de eff'ectiviteit waarmede een vennootschap - door middel van een door prik-
kels en tucht geregeerde interactie tussen stakeholders ·- wordt bestuurd en ge-
controleerd'. De financiBle markten delen voortdurend prikkels uit en treden op
als tuchtrechters als daarvoor aanleiding is. Gemiste kansen worden de ma-
nagers voor de voeten geworpen en vragen om opheldering. De banen van de
managers zelf staan ter discussie en dat is een nieuw element. Dit geldt met na-
me binnen het Angelsaksische model van corporate governance waarin de ver-
snippering van het aandelenbezit relatief groot is en de onderneming meer re-
kening moet houden met de belangen van de meer op afstand aanwezige
aandeelhouders (Moerland, 1997). Het blijkt dat de aanwezigheid van buiten-
landse beleggers vaak een extra dimensie geeft aan het toezicht. Het leidt tot een
scherper toezicht. Het geldt minder voor het Continentale model waarin groot-
aandeelhouders veel meer de dienst uitmaken dan de financiele markten (Por-
ter, 1992). De tendens is dat het Angelsaksische model terrein wint en daarmee,
behoudens de opmerkingen in paragraaf 2.4. de tucht van de financiale mark-
ten. Op de vermogensaanbieders zelf. in het bijzonder de institutionele beleg-
gers, wordt in dit model verscherpt toezicht uitgeoefend. Pensioenfondsen staan
onder druk om de hoogste rendementen te laten zien. Dit heeft in Engeland
reeds geleid tot een uniek juridisch geschil tussen een pensioenfonds (i.c. Unile-
ver) en een vermogensbeheerder (i.c. Mercury Asset Management) waarbij de
beheerder werd aangeklaagd door het pensioenfonds wegens het achterblijven
van het gerealiseerde rendement op de beheerde gelden van het fonds (bron: Fi-
nancial Times. 16 October 1999). De druk op de pensioenfondsen zelf heeft ook
tot gevolg gehad dat de belangstelling voor index-beleggen in sterke mate is toe-
genomen. Beheerders hebben dan nagenoeg zekerheid dat het rendement over-
eenkomt met het marktgemiddelde waardoor ze in de pas lopen. Meer dan ooit
wordt een relatief zwakke performance van institutionele beleggers in de publi-
citeit aan de kaak gesteld met alle gevolgen vandien. Fondsbeheerders zullen
hun beleggingsstrategie hierop afstemmen en hun 'beleggingsnek' nauwelijks
durven uitsteken. Daardoor zullen de eventuele excess rendementen van de best

presterende beleggers ook bescheiden zijn. Bernstein (1999) rapporteert in over-
eenstemming hiermee niet alleen bescheiden niveaus van buitensporige rende-
menten van de 20% best presterende Amerikaanse aandelenfondsen maar ook
een dalende trend in deze buitensporige rendementen  in de periode 1984-1997.

Een voor ons onderwerp belangrijk gevolg van deze index-strategie is dat het
de fondsbeheerder moeilijk wordt gemaakt om mutaties aan te brengen in de

portefeuille. Strikt genomen kan de beheerder in sommige situaties niet kopen
of verkopen als daarvoor objectief gezien weI aanleiding bestaat. Dit is relatief
dodelijk voor de efficitnte markttheorie die juist ongehinderde en onmiddellij-
ke actie veronderstelt als de fundamentele economische variabelen zich wijzi-
gen. In plaats van te stemmen 'met de voeten' (Hawawini. 1999). zijn institu-
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tionele beleggers min of meer gedwongen om zich rechtstreeks met het onder-
nemingsbestuur te verstaan om een beter beleid te bepleiten. In deze zin be-

vordert index-beleggen het uitbannen van de verhandeling van effecten en daar-
mee van de markt zelf. Directe en indirecte contacten tussen deze beleggers en
ondernemingen treden ervoor in de plaats. Dit is een tamelijk absurde keuze
die zich opdringt als gevolg van de toegenomen prestatiedruk op institutione-
le beleggers.

Hiertegenover staat het type beleggers dat veel minder last ondervindt van
governance, anders dan vanuit zichzelf of een besloten groep bijvoorbeeld de
familie ofeen gelieerde stichting. Deze beleggers worden minder scherp gevolgd
in de publiciteit en zijn daardoor in staat vrijer te acteren op de financiEle mark-
ten. In de eerste plaats zijn dit de beleggers die welbewust niet indexeren maar
bepaalde deelmarkten prefereren vanuit een lange termijn perspectief. Daar-
naast is het de voedingsbodem voor de 'noise traders' van Black ( 1986) die niet
gehinderd door aanwezige kennis of zelfs het voornemen van kennisverwerving
zich grote risico's durven en (wellicht) kunnen permitteren. Dit zijn de niet-
geinformeerde beleggers.

Schema 2.1 geeft een samenvattend overzicht ten aanzien van drie markt-
partij en.

Mate van gein- Type Governance
formeerdheid belegger regime

f Institutionele Toenemend

beleggers streng
(indexing)

f Geinformeerde

beleggers < Andere profes- Liberaal
sionele beleggers

Financille
< (vrije beleggings-

markten C keuze)

Niet-geinfor- Andere besloten Liberaal

C meerde beleggers opererende be-
leggers (vrije
beleggingskeuze)
('noise traders')

Schema 2.1.  Een indeling ran beleggers naar infor,natiererschillen en him corpo-
rate governance rogimes

Enigszins gechargeerd voorgesteld betekent het verschil in corporate gover-
nance dat de beleggingsbeslissingen van institutionele beleggers gehinderd kun-
nen worden door de principalen van deze beleggers waarvan sommigen hun re-
latie kunnen verbreken (bijvoorbeeld participanten in een beleggingsfonds) en
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anderen dit niet of veel moeilijker kunnen (zoals pensioentrekkers). Hierdoor
is het mogelijk dat deze beleggers gedwongen worden voorbij te gaan aan een
keuze die voortkomt uit een meer fundamentele analyse van hun onderzoeks-
afdeling. De hieruit voortkomende trend naar index-beleggen wordt derhalve
gestimuleerd door de mate van myopisch gedrag van de principalen.

De andere professionele beleggers en de niet-geYnformeerde beleggers kun-
nen zich daarentegen volledig richten op de conclusies van hun fundamentele
analyse respectievelijk zich uitleven in noise gedrag 2# la Black (1986) Hieron-
der verstaat Black het beleggersgedrag dat niet is gebaseerd op informatie maar
tot stand komt bijvoorbeeld omwille van de handel als zodanig. De grote ver-
dienste van deze categorie is volgens Black niettemin dat zij de liquiditeit van
de markt in belangrijke mate voeden. 'Noise makes financial markets possible,
but also makes them imperfect' (blz. 530) aldus Black, waardoor de geinfor-
meerde partijen kansen zien ontstaan om te handelen.

Naast een tweedeling van beleggers die uit het oogpunt van geinformeerd-
heid is ontstaan, ontstaat ook een (andere) tweedeling uit een oogpunt van cor-
porate governance. Deze laatste tweedeling doet afbreuk aan de graad van
marktefficientie, omdat agency-overwegingen bij kwantitatief gezien belang-
rijke marktpartijen in toenemende mate een rol spelen bij de beleggingsbeslis-
sing. Daardoor kan de liquiditeit van individuele fondsen sterk worden aan-
getast of bevorderd. Een voorbeeld van aantasting van de liquiditeit is de
gedaalde belangstelling voor fondsen die uit de AEX te Amsterdam werden
verwijderd of zelfs slechts kandidaat zijn om te worden verwijderd.

2.4 Financiale afhankelijkheid en corporate governance

In hoofdstuk 1 werd het belang van corporate governance voor alle betrokken
stakeholders van een onderneming reeds onderstreept. Het governance-pro-
bleem maakt deel uit van het meer omvattende vraagstuk van de optimale al-
locatie van vermogen en risico in een economie. Op het gebied van financie-
ring leidt een ondoelmatig en ondoeltreffend stelsel van corporate governance
tot relatief hoge vermogenskosten van ondernemingen.

In aansluiting op hoofdstuk 1 wordt hieraan toegevoegd dat dit nadeel in
het bijzonder blijkt als de onderneming extern vermogen wenst aan te trekken

- omdat haar op dat moment de rekening wordt gepresenteerd van een tekort-
schietend vennootschappelijk bestuur. Zolang er geen externe financieringsbe-
hoefte is, kan de onderneming zich gedurende een lange tijd verschansen ach-
ter een hekwerk van eigenzinnig zoniet sto'icijns financieringsgedrag. Hieruit
blijkt dat een hoge interne financieringscapaciteit van ondernemingen in het al-
gemeen een ongunstig vertrekpunt is voor het ontwikkelen van een effectief sys-
teem van corporate governance. Een overmatige, door aandeelhouders nau-
welijks beinvloedbare interne financieringscapaciteit - dit onderwerp raakt
onmiddellijk ook het dividendbeleid - maakt ondernemingen te weinig afhan-
kelijk van externe financieringsbronnen. De onderneming heeft dan weinig last
van het bestaan van asymmetrische informatie en de marktdiscipline. Deze fi-
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nanciele autarkie draagt het risico in zich van een niet-efficiente werking van
de vermogensmarkt doordat ondernemingsplannen of de uitvoering daarvan
te weinig kritisch worden geevalueerd door de externe deskundigen.

De graad van financidle onafhankelijkheid van het management wordt ons in-
ziens ook verhoogd wanneer de onderneming een geavanceerd risk manage-
ment beleid heeft ontwikkeld en ook implementeert. Zij kan daarmee de inter-
ne financieringsbronnen scherper bewaken en daarmee haar onafhankelijkheid
van derden en bovendien de planbaarheid van haar activiteiten vergroten. Dit
laatste sluit perfect aan op de aanzienlijk verbeterde planningstechnologie
waarover ondernemingen tegenwoordig beschikken.

Geconcludeerd kan worden dat a) zddr winstgevende ondernemingen, b) zdtr
gerijpte ondernemingen, en c) geavanceerd risk management praktiserende on-
dernemingen weinig incentives hebben om te zoeken naar het meest doel-
treffende systeem van corporate governance. Zijn ondernemingen zeer winst-
gevend, dan zijn de interne financieringsmogelijkheden rijkelijk aanwezig.
Betreft het een gerijpte onderneming, dan is het investeringsvolume relatief ge-
ring. Hebben ondernemingen de financiele risico's goed in kaart en onder con-
trole gebracht. dan zijn ze minder kwetsbaar. In alle drie gevallen is een beroep
op de financiBle markten minder nodig hetgeen uit corporate governance-oog-
punt valt te betreuren. Een tweede eveneens te betreuren gevolg is dat het deel
van de investeringen dat wordt gefinancierd door de 'interne' vermogensmarkt
binnen de onderneming relatiefvrijelijk zonder externe controle tot stand komt.
Dit schept bijvoorbeeld de mogelijkheid tot aanwending van intern vermogen
voor kruis-subsidiaring. De nadelen hiervan blijken uit de zdtr grote proble-
men die de economieJn van Japan en Korea ondervinden in de laatste jaren
van de twintigste eeuw.

Het is niet eenvoudig om gegeven deze drie problemen een keuze te maken uit
bestaande stelsels van de governance van ondernemingen zoals het Angelsak-
sische en het Continentale stelsel. Het Angelsaksische stelsel is evenmin zalig-
makend als het Continentale stelsel hoewel het op een van de drie genoemde
punten is te prefereren t.w. de dividendpolitiek die in het algemeen opener is
dan in het Continentale stelsel. Investeringen en risk management bieden in
beide stelsels dezelfde problemen omdat dit typische beslissingen van het ma-
nagement zijn. Dat leidt tot de paradox dat naarmate ondernemingen een meer
gematigd investeringsbeleid voeren en/of meer tot afdekking van risico's over-
gaan, zij minder last hebben van indringende eisen op het gebied van corpora-
te governance ongeacht welk model van governance men verkiest.

Dit leidt tot de volgende voorspellingen. In groeifasen van de economie waar-
in het investeringsvolume toeneemt. zal de aandacht voor corporate gover-
nance-vraagstukken toenemen en de financiele onafhankelijkheid van onder-
nemingen afnemen. Ondernemingen zullen dit zoveel mogelijk pareren door de
winstinhouding en het risk management op te voeren zodat men toch zoveel

46



THE()RIE FINAN('IELE MARKI'EN 2.6.1

mogelijk onafhankelijk blijft. In de laagconjunctuur daarentegen is er minder
beroep op externe financiering nodig als gevolg van de lage investeringsactivi-
teit, zodat oplossingen voor corporate governance vraagstukken dan weinig
praktische afdwingbaarheid bezitten.

2.5 Het Angelsaksische model en M/M (1958)

Met de terreinwinst van het Angelsaksische model van corporate governance in
de jaren negentig (De Jong en Moerland.  1999) is tegen de eeuwwisseling een si-
tuatie ontstaan die in menig opzicht gelijkenis vertoont met de wereld van het
model van Modigliani & Miller (M/M). In 1958 publiceerden deze van oorsprong
algemeen economen een belangwekkend artikel over de vraag of in een perfec-
te vermogensmarkt een optimale verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen
van ondernemingen kan worden gespecificeerd. Het antwoord was volgens het
ontwikkelde model ontkennend. Deze publicatie is in dejaren negentig nog steeds

"een steenrots voor vakbeoefenaren. De veronderstelling van de perfecte vermo-
gensmarkt hield in dat financiale markten frictieloos functioneren. Dat deden de
markten toentertijd niet maar het ziet ernaar uit dat ze intussen deze kenmerken
steeds meer gaan vertonen. Hiervoor bestaan verschillende argumenten. In de
eerste plaats is er een duidelijke daling van de transactiekosten opgetreden. In
de toekomst zullen vele financiele diensten zelfs kosteloos zijn. Bovendien is de
informatiegraad van de marktpartijen belangrijk verbeterd als gevolg van bete-
re opleiding en technologische vooruitgang. Het toezicht op de verhandeling van
financi8le instrumenten is geintensiveerd. Ook fiscale wetgeving is meer dan voor-
heen gericht op het uitbannen van fiscale discriminatie. Een belangrijk punt van
twijfel over de graad van perfectie betreft evenwel de mate van beinvloedbaar-
heid van marktprijzen door een of enkele grote marktpartijen. Dit risico is on-
verminderd aanwezig. Het model van de corporate governance dat in de An-
gelsaksische versie ve-el meer op het scheppen van marktwaarde is georienteerd
dan in het Continentale model. lijkt aan belang te winnen. Daarmee wordt de
actualiteit  van de in  1958 door M/M gepresenteerde theoretische inzichten  ver-
groot omdat juist deze theorie volledig op de marktwaarde is gebouwd.

Om te kunnen beoordelen welke plaats deze theorie heden ten dage feitelijk in-

neemt en of die plaats gerechtvaardigd is, wordt in dit hoofdstuk eerst aan-
dacht besteed aan de ontwikkeling van de financiele markten in de laatste de-
cennia.

2.6 Theorie financiale markten

2.6.1 Indeling

Financiale markten kunnen worden ingedeeld in de markten voor de onmid-
dellijke overdracht van vermogen (contante markten) en de markten voor de
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verhandeling van financiele instrumenten waarbij vermogensoverdracht voor-
lopig niet plaats vindt maar eventueel wel in de toekomst. Deze tweede groep
omvat de afgeleide financille instrumenten en de verzekeringscontracten. Het
karakter van deze groep is overwegend dat hiermee risk management wordt
nagestreefd. Bij de eerste groep is een bundeling van financiering en risk ma-
nagement aan de orde.

Doel van partijen:

t I Onmiddellijke vermogensoverdracht + Risk Management
- emissies aandelen of obligaties
- inkoop eigen aandelen of obligaties

Financiale <
markten

\ 11 Risk management 'sec
<

Derivaten

Verzekeringen

Tabel 2.1:  Indeling ran financiele markten naar het doel ran partijen

Alle doelen en vormen die in tabel 2.1 zijn vermeld, zijn direct van belang voor
ondernemingen. Bij vermogensoverdracht wordt gewoonlijk het eerst gedacht
aan het uitgeven van aandelen en obligatieleningen. Inkoop van eigen aande-

len kan worden beschouwd als een negatieve emissie en houdt ook een vermo-
gensoverdracht in. Ondernemingen kunnen ook derivaten uitgeven of verwer-
ven met het doel de ondernemingsdoelstelling daarmee beter te realisereni.
Voorbeelden zijn het uitgeven van warrants op aandelen van de onderneming.
het uitgeven van personeelsopties of het kopen van valuta-opties. Typerend
voor het gebruik van derivaten is dat de onderneming hiermee mogelijk een
wezenlijke karakterwijziging in een reeds bestaande (long- of short)positie aan-
brengt. Een voorbeeld is een Eurolening die tegen variabele rente is uitgege-
ven, maar die na een valuta-swap economisch gezien is veranderd in een dol-
larlening tegen een vaste rente'. Derivaten kunnen ook separaat worden
uitgegeven zonder binding met een bepaalde onderliggende waarde. Deze waar-
de kan reeds aanwezig zijn ('assets in place') of betrekking hebben op nog niet
geboekte maar wel verwachte toekomstige geldstromen. Als er geen enkele bin-

2. Derivaten hebben iii een niet gering aantal gevallen geleid tot grote linancitle verliezen. Deze
w'erden echter bijna altijd veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik  ·an deze instrumenten bij-

;·oorheeld omdat ondernemingen een verkeerd begrip i·an hedging hadden of dat men doelbewust
speculeerde. Voorbeelden zijn de Britse bank Barings. de Duitse onderneming Metallgesellschaft
AG en de Ghanese onderneming Ashanti. Zie hoofdstuk 3.
3. Voor een belegger geldt mutatis mutandis hetzelfde. Een voorbeeld,an een ingrijpende karak-
ten%'ijziging door het gebruik van derivaten is het beleggen in een portefeuille ,·an risico\,rije Ne-
derlandse staatsobligaties en in opties op de S&P 500 index met als resultaat een dickfonds in aan-
delen i.c. een naar beneden afgeschermde aandelenbelegging in vooraanstaande Amerikaanse
ondernemingen. Zie hoofdstuk 5.
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ding is, is sprake van speculatie door de onderneming. Als er wel een duidelij-

ke binding is met een onderliggende waarde, is er economisch gezien sprake
van een afdekking. Dit is dus ook het geval als het derivaat betrekking heeft
op het afdekken van de economische exposure. Dit geldt in het algemeen niet
zonder meer voor de financkk verslaggeving. Daar heeft men eigen, meer re-
strictieve regels om een als afdekking bedoelde transactie ook als risico-afdek-
king te kwalificeren. De kwalificatie van een en dezelfde financiEle transactie
door de treasurer kan hierdoor afwijken van de kwalificatie van de accountant.
Wat voor de treasurer een afdekking is, is mogelijk voor de accountant een spe-
culatie.

Uit tabel 2.1 blijkt voorts dat alle transacties op de financiale markten op een
of andere vorm van risk management betrekking hebben. Dat geldt ook voor
emissies van aandelen en obligaties. De inschrijvers op deze vermogenstitels
hebben onderscheiden rechten en plichten en lopen als gevolg daarvan onder-
scheiden risico's. De vermogensoverdracht is in essentie secundair. In klassie-
ke leerboeken stond de vermogensoverdracht centraal en werd het risico-aspect
niet eens expliciet beschreven. Derivaten waren matig ontwikkeld en verzeke-
ringen kwamen hoogstens als randverschijnsel in leerboeken over Onderne-
mingsfinanciering aan bod. Het inzicht is gerijpt dat deze vormen elkaars sub-
stituten zijn.

2.6.2 Functies

Financiele markten nemen in het economisch bestel van de vrije onderne-
mingswijze produktie een belangrijke regulerende plaats in. Deze berust op drie
functies: de allocatiefunctie, de verhandeling van risico en het fungeren als prijs-
kompas voor de economische agenten.

Allocatiefunctie
Zolang vermogen schaars is. hebben de financiele markten als hoofdtaak om
vermogen op een efficiante wijze te alloceren over de productie-eenheden in de
economie. Dit geschiedt door het vermogen aan te wenden in de bestemming
met de hoogste opbrengsten en. als keerzijde, in extremis meedogenloos te ont-
trekken aan bestemmingen die geen levensvatbaarheid vertonen. Dat laatste
kan saneringsprocessen en herstructureringen dichterbij brengen. Uit dit allo-
catieproces - dat is het geheel van vraag en aanbod - vioeit het renteniveau
voort dat in hoge mate bepalend is voor het niveau van de disconteringsvoet
bij de waardebepaling van vermogenstitels. In- en uitlenende partijen zijn bei-
den er mee gebaat als een vermogensmarkt de allocatie efficitnt regelt. Dit ver-
onderstelt en vergt dat het management handelt zonder afwijkende eigenbe-
langen.

Verschillende vragers kunnen voor elkaar de prijs opdrijven zonder dat expli-
ciet na te streven. Ook het omgekeerde is het geval. Valt de vraag weg van par-
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tij A. dan kan vrager B daarvan profiteren in de vorm van een lagere rente. De
overheid kan als vrager naar obligatievermogen het bedrijfsleven naar het twee-
de plan verwijzen. Dat is geruime tijd ook het geval geweest in een aantallan-
den zoals in Nederland en de Verenigde Staten.

De recente ontwikkelingen in Europa zijn tegengesteld aan het geschetste beeld.
De overheden, in het kader van het stabiliteitspact in de EMU, zijn gedwon-
gen hun tekorten te reduceren en treden terug als vermogensvragers, waardoor
ondernemingen de obligatiemarkt gemakkelijker kunnen betreden. Deze markt
komt daardoor beter tot ontwikkeling waardoor een enorm aanbod van ver-
mogen voor ondernemingen en gezinshuishoudingen beschikbaar komt en -
ceteris paribus - een lagere prijs van het vermogen4. Sommige emittenten bren-
gen zelfs 'dual deals', ook wel genoemd 'combi emissies' uit. Dit zijn gelijktij-
dige emissies van instrumenten bijvoorbeeld een obligatielening in euro's en
dollars. Doordat overheden als vermogensvrager steeds meer terugtreden. ont-
staat er ruimte voor een verandering in de vermogensstructuur van onderne-
mingen. Deze zal meer langlopend vreemd vermogen kunnen bevatten dat bo-
vendien is aangetrokken op de openbare markt ten koste van de vraag naar
onderhands te verkrijgen bankkrediets. Ook de valuta kan verschillen.

Anderzijds kan de prijs van vermogen voor ondernemingen ook stijgen bij-
voorbeeld wanneer de overheid onbedoeld maar de facto een ontwrichtend be-
leid voert ten aanzien van de financiele sector als gevolg waarvan de risicopre-
mie voor bedrijfsleningen stijgt. De credit spread is de risicopremie die
debiteuren moeten betalen boven het risicovrije rendement. De overheid blijkt
als vrager, als reguleringsinstantie en als heffer van belastingen invloed uit te
oefenen op de vermogenskostenvoet van ondernemingen.

Opgemerkt wordt dat in de geschetste ontwikkeling weliswaar de totale hoe-
veelheid vreemd vermogen in de balans van de vermogensvrager niet veran-
dert, maar wel de structuur van dat vermogen: substitutie van kortiopend door
langlopend vermogen. In een traditionele analyse van de vermogensstructuur
zal dit onopgemerkt blijven. Dit voedt de twijfels die in hoofdstuk 1 werden
beschreven over de waarde van dergelijke analyses.

-

Verhandeling ran risic·o
De financiale markten hebben ook de taak om risico's verhandelbaar te ma-
ken. Dit voltrekt zich primair door de stipulering van de voorwaarden waar-
onder de vermogensallocatie tot stand komt. Het aantrekken van vermogen
door plaatsing van een obligatielening heeft een andere risicodeling tussen de
verschillende soorten vermogensverschaffers onderling en als groep in hun re-
latie tot de emittent tot gevolg dan wanneer extern eigen vermogen wordt aan-
getrokken. Traditioneel geschiedt risicodeling of verhandeling ook reeds eeu-

4. Zie o.a. het tijdschrift Corporate Finance. september 1999. biz. 45 : 'The idea is to fulfil demand
t'rom investors in Treasuries since the US gop·ernment has slowed its own issuance'.
5. Uiteraard betekent dit niet dat het volume ;·ati het bankkrediet niet zou kunnen groeien.
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wen door het afsluiten van verzekeringen. Betrekkelijk nieuw is de markt voor
afgeleide financiele instrumenten (financiele derivaten) waar ook met verzeke-
ringen vergelijkbare transacties tot stand komen (Duffhues, 1993).

Prijskompas
De derde taak van financiale markten is als prijskompas te fungeren voor alle
economische agenten wier taak het is min of meer voortdurend afwegingen te
maken tussen en het beoordelen van investerings-, financierings-, spaar- en be-
leggingsmogelijkheden. Dit krijgt gestalte in de informatie die de tot stand ge-
komen prijzen voor verschillende vermogenstitels bevatten. De geldende (voor
risico gecorrigeerde) rentevoet fungeert als afkapgrens voor het accepteren van
investeringen door ondernemers. Copeland en Weston (1988) noemen dit de
allocationale efficientie van de markt.

2.6.3 De werking en de productkwaliteit van de vermogensmarkt

Idealiter verloopt de werking van de vermogensmarkt in alle opzichten rim-
pelloos omdat dan de markt haar functies het best kan vervullen. Wat precies
onder 'rimpelloos' moet worden verstaan, is vele malen onderwerp van de fi-
nancieringsliteratuur geweest. Fama (1970) heeft in dit kader een drietal be-
grippen geintroduceerd die in de discussies steeds opduiken: marktperfectie,
marktcompleetheid en marktefficiEntie. Deze set van begrippen die ieder op
zichzelf en in onderlinge samenhang een ideaaltypische deel-kijk in zich dragen
op de werking en/of de kwaliteit van het eindresultaat (de prijzen) van de ver-
mogensmarkt, zal hierna in het kort worden toegelicht.
De betekenis van deze drie begrippen staat in de financieringsliteratuur echter
niet vast (Tempelaar en Smid, 1995).

Onder niarktperfectie wordt gewoonlijk de geidealiseerde werking van het
marktproces verstaan, ook wel aangeduid als de 'operationele efficiency' van de
markt (Copeland en Weston, 1988), Fama en Miller (1972), Tempelaar/Smid,
1995). De volgende kenmerken worden in de literatuur genoemd:
-   alle marktpartijen beschikken kosteloos en gelijktijdig over alle relevante in-

formatie over de te verhandelen vermogenstitels;
- er heerst volledige mededinging; geen enkele marktpartij is prijszetter; ie-

dereen is hoeveelheidsaanpasser bij een gegeven niet door hem of haar waar-
neembaar beinvloedbare prijs;

-   er gelden geen reguleringsbeperkingen, transactiekosten of discriminerende
belastingen over de opbrengst van beleggingen;

-  alle economische subjecten streven naar de hoogste welvaart in termen van
verwacht nut.

Marktcompleetheid duidt op de breedte van het aanbod van financiale titels.
De verscheidenheid van verhandelbare financiible titels moet zodanig zijn dat
elke mogelijke toekomstige kasstroom uit beleggingen kan worden verhandeld.
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  Marklefficientic heeft betrekking op de kwaliteit van de prijsvorming gegeven
i de informatie over vermogenstitels en hun determinanten. Marktefficientie
  houdt in dat de markt 'allocationeel efficient' is d.w.z. dat de prijsstelling van

 
alle vermogenstitels hetzelfde marginale rendement (na correctie voor risico)

»oplevert voor alle spaarders en investeerders (Copeland en Weston, 1988). De
prijzen die tot stand komen, zijn betrouwbare signalen voor het proces van ver-
mogensallocatie. Er is geen abnormaal rendement te verdienen voor arbitra-
geanten. Twee vormen van deze allocationele efficientie zijn in deze studie van
belang. Dit zijn de semi-sterke vorm en de sterke vorm.

De semi-sterke vorm van marktefficientie houdt in dat alle publiekelijk be-
schikbare relevante informatie ogenblikkelijk en ten volle is geincorporeerd in
de prijzen van financiBle titels. De sterke vorm van marktefficiantie houdt in
dat zelfs inside informatie reeds in de prijs is neergeslagen. Tot inside infor-
matie behoort de asymmetrische informatie tussen het management van on-
dernemingen en de externe aandeelhouders. In ons stelsel van de onderne-
mingsgewijze productie die is gebaseerd op vrije concurrentie, zal de sterke
vorm van marktefficitntie altijd ontbreken. Het bereiken van de semi-sterke
vorm van marktefficiltntie is praktisch gezien dus het best haalbare. In die zin
kan de markt nooit volledig efficidnt zijn

De onderlinge verhouding tussen de drie besproken begrippen staat in de lite-
ratuur niet geheel vast. Zo wordt marktcompleetheid soms gezien als een bij-
zonder geval van marktperfectie.

Aangevuld met de veronderstelling van onbegrensde rationaliteit leidt markt-
perfectie tot marktefficientie (of prijsefficiantie) d.w.z tot zuivere of correcte

prijzen van financiEle titels waarin alle relevante informatie ogenblikkelijk en
volledig is verwerkt op het moment van beschikbaar komen. Marktperfectie en
rationeel gedrag zijn samen reeds voldoende voorwaarde voor marktefficien-
tie, maar de minimaal noodzakelijke set van voorwaarden voor het bestaan van
een efficiente vermogensmarkt is onduidelijk. In deze studie worden de termen
gebezigd in de zin die o.a. Tempelaar en Smid (1995) en Boot en Verheyen
(1997) daaraan hebben toegekend. Dit houdt in dat marktperfectie weliswaar
als het voorportaal van marktefficientie kan worden beschouwd - het een im-
pliceert het ander - maar het omgekeerde is niet per se juist: marktefficidntie
vereist niet per se dat de markt alle kenmerken van een perfecte vermogens-
markt in zich draagt. Anders gezegd: marklefficiantie is minder restrictief. Zo
is de gangbare opvatting in de literatuurdat een vermogensmarkt waarop trans-
actiekosten moeten worden geaccepteerd bij de verhandeling van vermogens-
titels, het bestaan van marktefficittntie niet uitsluit. Het bestaan van marktim-
perfecties (waarvan er, ondanks een aantal bemoedigende ontwikkelingen zoals
een verlaging van transactiekosten en discriminerende belastingen, nog vele zijn
zoals de ongelijkheid van informatie) kan volgens deze opvatting samengaan
met de marktefficitntie, althans tot en met de semi-sterke vorm.
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2.6.4  Informatie-asymmetrie en aankondigingseffecten

Afwezigheid van informatie-symmetrie tussen management en vermogensver-
schaffers impliceert dat wanneer het management de keuze voor een bepaalde
financieringsvorm bekend maakt hieraan mogelijk informatieve (positieve of
negatieve) marktwaarde wordt ontleend door de beleggers op de vermogens-
markt. De theorie die steunt op asymmetrische informatie, zoals de Pecking or-
der theorie of meer algemeen de signalling theorie, kan dit verklaren. Het met
informatie-asymmetrie samenhangend afwijkend prijsgedrag wordt zichtbaar
in de genoemde'aankondigingseffecten' van emissies en andere financiale trans-
acties. In een efficiente markt komen deze niet voor omdat daarin de inko-
mensstroom van de onderneming op eenduidige wijze wordt gecommuniceerd
naar alle beleggers. Op deze wijze bestaan er dus geen twijfels over de waarde
van de onderneming als de uitdrukking van de contante waarde van alle ver-
wachte toekomstige kasstromen van de onderneming.

Het is echter de vraag of dit empirisch gezien juist is. Het antwoord is ontken-
nend: aankondigingseffecten komen voor en zijn persistent. Aankondigingsef-
fecten worden gemeten als het abnormale (positieve of negatieve) rendement
voor de beleggers ten tijde van de financieringsoperatie van de onderneming.
Verboven (1991) vat de belangrijkste resultaten van het internationaal empi-
risch onderzoek op dit punt als volgt samen:
-  emissies van aandelen en (converteerbare) obligaties gaan niet gepaard met

een positief effect op de marktprijs van het aandeel,
-  naarmate een emissie meer betrekking heeft op gewoon eigen vermogen, is

het aankondigingseffect meer negatief;
- negatieve emissies van aandelen (m.n. inkoop eigen aandelen) leveren een

duidelijk positief effect op de marktprijs op.

Dit wijst erop dat ondernemingen in het algemeen gehinderd kunnen worden
bij het aantrekken van extern vermogen in het bijzonder als dit gewoon eigen
vermogen betreft (vergelijk Donaldson, 1984). Ondernemingen handelen ra-
tioneel wanneer zij zoeken naar mogelijkheden om deze negatieve aankondi-
gingseffecten te ontlopen. Risk management is een mogelijk antwoord.

2.6.5 Recent empirisch onderzoek: relatieve efficiiintiegraad van geografisch
gescheiden markten

De allocatiefunctie van financiele markten is empirisch onderzocht door Wurg-
ler (1999). Hij onderzocht de wijze waarop de financiale markten zich in de wer-
kelijkheid van hun taken hebben gekweten en de vraag of de gestelde doelen
worden bereikt. In een groots opgezet onderzoek dat betrekking had op 65 lan-
den en 28 bedrijfstakken en gegevens over 33 jaren inzake investeringen en de
toegevoegde waarde van landen, onderzocht Wurgler de praktijk van de wer-
king van de financiale markten. Onder financiele markten verstond de onder-
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zoeker de aandelen- en de kredietmarkten. Hij bestempelde de schaal van de-
ze markten (gemeten als percentage van het BNP) als de proxy voor het alge-
mene niveau van de financiale ontwikkeling van een land. Hij vond een corre-
latiecoefficient van 55°Mi tussen de investeringsgevoeligheid en de financiale
ontwikkeling van de bestudeerde landen.

Het onderzoek van Wurgler is grootschalig en alleen daarom reeds interessant.
De belangrijkste resultaten zijn dat de beter ontwikkelde financidile markten in-
derdaad een superieure allocatie van vermogen bewerkstelligen. Dit blijkt als
Volgt:
-  De groei- en krimpprocessen verlopen in ontwikkelde landen sneller dan in

zich ontwikkelende economieEn. Dit staat los van het niveau van investe-
ringen. Het gaat om de snelheid van aanpassing van de economie wanneer
goede respectievelijk zwakke vooruitzichten bestaan. Daardoor wordt over-
investering eerder een halt toegeroepen en onderinvestering eerder opgehe-
ven. Deze vertraagde aanpassing in zich ontwikkelende economieEn wordt
onder andere verklaard door de vaak impliciete overheidsgaranties aan ban-
ken en ondernemingen. Het marktmechanisme wordt hierdoor uitgescha-
keld. Overinvestering is een retel risico.

-   In ontwikkelde financiBle markten blijkt een versnelling in de faillissements-
afwikkeling op te treden.  Er is bovendien in het algemeen een duidelijke ju-
ridische infrastructuur met een hoogontwikkelde contractafdwingbaarheid6.

-   Landen met relatief veel overheidsinvloed worden in Wurgler's onderzoek
gekenmerkt door een zwakkere vermogensallocatie. Ze investeren niet snel
genoeg in veelbelovende groeisectoren van de economie, en bouwen niet snel
genoeg af als sectoren niet meer levensvatbaar zijn. Voorts werd geconclu-
deerd dat landen met de superieure allocatie ook betere bescherming bieden
aan crediteuren.

Samenvattend is de conclusie van Wurgler: financidle markten zijn niet alle-
maal even efficiBnt. Daar waar deze hoog ontwikkeld zijn, is de groei hoger en
de aanpassingssnelheid van de economie groter ten opzichte van minder ont-
wikkelde landen. Financiele markten cretren als zodanig blijkbaar waarde voor
de macro-economische groei van de economie. Zij zijn daardoor voorwaarde-
scheppend voor welvaartsverhoging. Wurgler concludeert: 'This means that fi-
nancial markets may do a lot more than just provide a sideshow to the real
economy: instead. they may contribute to a fundamental allocative function'
(biz.4).

6. Met betrekking tot de Indonesische economie die in de jaren  1997 en 1998 ernstige problemen
vertoonde. schreef Het Financieele Dagblad van 22 oktober 1999: 'In de loop van vorig jaar is de
insolventiewetgeving vernieuwd en is er een opleiding voor rechters voor de handelsrechtbanken
in het leven geroepen. Maar de uitspraken zijn tot nu toe teleurstellend'.
Voor de Russische economie die in dit kader eveneens als 'emerging' kan worden gekwalificeerd.
gelden soortgelijke opmerkingen.

54



THEORIE FINANCIELE MARKTEN 2.6.5.1

2.6.5.1 De casus Zuidoost-Azia 1997

1n sommige landen blijkt de voorwaardenscheppende betekenis van financiele
markten duidelijk wanneer bepaalde deelmarkten juist niet zijn ontwikkeld.
Hierbij kan worden gedacht aan sporen van een tekortschietend vermogens-
aanbod voor sommige klassen van ondernemingen en de gevolgen die dit heeft.
In Zuid-Korea bijvoorbeeld ontbreekt een klasse van kleine ondernemingen die
het economisch draagvlak zou moeten verbreden gegeven de vijf grote chae-
bols7 die de economie overheersen. De kapitaalmarkt maakt het ondanks hun
zwakke prestaties wel mogelijk voor de chaebols om nieuw vermogen aan te
trekken. De werking van de kapitaalmarkt is in een dergelijk land derhalve in-
effici8nt. De prijs is een te trage herstructurering van bedrijfsprocessen en
marktorientatie. Een belangrijke reden is het achterhaalde concept van corpo-
rate governance dat grote onzekerheid voor vermogensverschaffers oplevert.
Een andere reden maar in samenhang met de voorgaande is de matige kwali-
teit van de financiale verslaggeving.

Een ander voorbeeld is Japan waar met Zuid-Korea vergelijkbare tekortko-
mingen heersen in het stelsel van corporate governance.

Geconcludeerd kan worden dat de economische structuur in deze en verschil-
lende andere landen niet optimaal is hetgeen deels wordt veroorzaakt door een
tekortschietende werking van de kapitaalmarkt. De tucht van de financiele
markt ontbreekt om tijdig herstructureringen door te voeren opdat men de
mondiale concurrentie kan verwerken. Overheden zijn inmiddels in het alge-
meen alert om deze fouten te herstellen maar ondervinden tegenstand van
marktpartijen met gevestigde posities.

7. Een chaebol is een familie- of bankgedreven conglomeraat van Zuid-Koreaanse ondernemingen
met een sterk gesloten management cultuur en een grote invioed op de nationale economie. Het
gedrag van deze chaebols leidde in de jaren negentig tot overinvestering en een financiele crisis om-
dat zij hun groei hadden gefinancierd met veel niet-ondernemend vermogen, veelal ook nog in bui-
tenlandse valuta. De herstructurering van deze groepen werd ernstig vertraagd doordat zij (met
uitzondering van Daewoo dat een ingrijpend saneringsproces moest ondergaan om te overleven)
de kapitaalmarkt konden blijven benutten in tegenstelling tot de kleine ondernemingen die zich
snel hadden geherstructureerd. Financial Times (October 20. 1999) schrijft 'They have skilfully ex-
ploited the recent liberalisation of the domestic financial sector to raise capital to keep even their
weakest operations in business'. De oorzaak van dit falen van de werking van de kapitaalmarkt
was in essentie de industrille structuur van het land waar slechts vijf chaebols de scepter zwaaien.
De oplossing voor de Zuid-Koreaanse ondernemingen wordt gezocht in het betrekken van bui-
tenlandse investeerders en beleggers in het vigerende stelsel van corporate governance. De locale
financiele markt moet met andere woorden nog verder worden geliberaliseerd om buitenlandse in-
vloeden door middel van 'foreign ownership' versnelde werking te geven en meer financiEle disci-
pline af te dwingen. Een andere mogelijke oplossing is dat ondernemingen een beter risk manage-
ment toepassen opdat valutacrises minder onheil kunnen aanrichten dan  in 1997/1998 mogelijk
bleek.
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2.6.5.2 De relatieve efficilintie van deelmarkten binnen de financiale markt

De komst van de derivatenmarkten heeft geleid tot de vraag welke deelmarkt
van de financi8le markten als totaliteit gezien het meest efficient kan worden
genoemd. In het algemeen is het resultaat van dergelijk onderzoek dat optie-
en futuresmarkten vooruitlopen op de contante markten. Dit betekent dat de
prijzen op derivatenmarkten zich gewoonlijk sneller en vollediger aanpassen
aan nieuwe informatie dan de markten voor de onderliggende waarden8. Hier-
uit blijkt dat derivatenmarkten een positieve bijdrage hebben geleverd aan de
allocationale efficientie van de markt. Een illustratief voorbeeld van het vroeg-
tijdiger uitdragen van informatie dan in het verleden mogelijk was. is de bere-
kening van de door de markt verwachte beweeglijkheid van de prijzen van de
onderliggende waarde in toekomstige perioden9. Binnen de categorie deriva-
tenmarkten van de financiele markten kan nog een tweedeling worden aange-
bracht. De op een officille beurs verhandelde derivaten zijn volledig gestan-
daardiseerd en daardoor zeer transparant waardoor prijzen zich sneller en
vollediger aanpassen aan nieuwe informatie. Over-The-Counter derivaten mis-
sen deze eigenschap.

2.7 Financiele markten en systeemrisico

Het ontbreken van allocationele marktefficientie kan leiden tot een systeem-
crisis. Een systeemcrisis wordt gedefinieerd als een crisis in het financi8le be-
stel als geheel in een bepaald land of zelfs mondiaal. zodanig dat sprake is van
een algeheel gebrek aan vertrouwen van de marktpartijen ten opzichte van el-
kaar en de markt als zodanig. De financiale stabiliteit is dan aangetast (Van
Roij. 1995). Dit gaat samen met een grote mate van onzekerheid in de voor-
uitzichten van de economie, scherpe koersdalingen van aandelen en meestal
ook van obligaties. De reele sector is hier vaak het begin en het einde van de
crisis. Verkeerde investerings- en financieringsbeslissingen in de reele sector
waarbij het netto contante waarde-criterium wordt genegeerd. zijn in vele ge-
vallen het vertrekpunt. De financidble sector weerspiegelt. door 'spill over'-ef-
fecten van de reele naar de financiele sector, het crisisproces. Financiale posi-
ties verslechteren waardoor de 'credit spreads' voor bestaande en nieuwe
leningen scherp stijgen. Zodra ondernemingen als gevolg van een combinatie
van tekortschietend rendement. schaal en mismanagement een onevenredig
grote negatieve invloed hebben op de economie van een land, kan de overheid
gedwongen worden om op stabiliteit gerichte maatregelen te nemen  Deze kun-
nen onbedoeld leiden tot een verdere toeneming van de kredietwaardigheids-
premie en daarmee van de vermogenskosten van deze ondernemingen. Hier-
door zullen de activiteiten van deze ondernemingen verder worden afgeremd
door een fundamenteel gebrek aan vertrouwen van de beleggers. Een algehele

8. Vergelijk Duffhues (1995).
9. Vergelijk Vorst (1999).
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financi0le crisis kan het gevolg zijn. FinanciEle instellingen en ondernemingen
ZUn gedwongen reele activiteiten af te bouwen en eerst de vermogensstructuur
te saneren. Dat vertraagt het herstelproces in de reEle sfeer.

Van Roij (1995) analyseert de invloed van de opkomst van de financiele de-
rivaten op het systeemrisico. Het oordeel is genuanceerd. Enerzijds dragen de
derivaten bij tot een meer efficiente risico-allocatie en een grotere veerkracht
van het financiale systeem. Anderzijds is er een vergroot risico van het ontstaan
van kettingeffecten als zich problemen voordoen bij financiBle instellingen en
een gebrek aan transparantie ten aanzien van hun kwaliteit.

Samenvattend geldt dat een systeemcrisis in het algemeen een vertrekpunt
heeft in de reele sfeer en uitdijt in de financiele sector. WeI kan het economisch
herstel vanuit het dal van de crisis ernstige schade ondervinden van een in-
middels niet meer op orde zijnde financieel systeem. In de nadagen van de cri-
sis is de schade die het dan nog wankele financiible systeem kan veroorzaken,
daardoor het grootst. Het is daarom belangrijk dat financiEle markten tegen-
woordig zodanig zijn georganiseerd dat de informatie over de verwachte toe-
komstige ontwikkelingen uit de notering van afgeleide financiale produkten
reeds in een vroeg stadium kan worden afgeleid. Mexico heeft dit uiteindelijk
ook ingezien en de eerder gesloten markten voor derivaten weer geopend als
onderdeel van het saneringsproces dat noodzakelijk was na de crisis van 1994
(Duffhues, 1995).

2.8   De relatie met M/M (1958)

Hoewel de empirische bevindingen naar de werking van de financiele markten
in het algemeen goed lijken aan te sluiten bij de ideeen over de perfecte, com-
plete en efficiente vermogensmarkt en bij de grondleggers van de financiele eco-
nomie M/M (1958), is dit slechts ten dele waar. In het model van M/M spelen
financiele markten geen eigenstandige maar slechts een afgeleide rol ten op-
zichte van de reele economie, een rol die kan worden aangegeven als de wer-
king van een geldsluier die de re8le activiteiten niet beinvloedt. In analogie met
'money is a veil' in de monetaire economie kan men dan in dit verband spre-
ken van 'finance is a veil'. Wurgler (1999) ziet. echter, zo valt af te leiden uit
het hierboven vermelde citaat in subparagraaf 2.6.5, juist wel een betekenis-
volle rol weggelegd voor de financiele markten, ondanks de talrijke verbete-
ringen op weg naar wat Tempelaar en Smid (1995) noemen een meer geideali-
seerde vermogensmarkt.

2.8.1   De invloed van de structuur van de markt voor vreemd vermogen

Een onderwerp dat in de literatuur vaak wordt besproken is de relatieve bete-
kenis van een goed ontwikkelde obligatiemarkt ten opzichte van een goed ont-
wikkeld bankwezen voor de kwaliteit van de allocatie op de financiale mark-
ten.
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Hakansson ( 1999) favoriseert in een hoofdzakelijk theoretische analyse de obli-
gatiesector. De auteur komt tot de conclusie dat een duidelijke dominantie van
de banksector geen positieve bijdrage levert aan de economie. De aanwezig-
heid van een goed ontwikkelde obligatiemarkt in een economie bleek daaren-
tegen een positieve factor voor het vermijden van crises inclusief systeemcrisis.
In landen waar de banksector domineert ten opzichte van de obligatiesector,
werd een veel grotere kwetsbaarheid vastgesteld o.a. door de scherpere regule-
ring van banken door overheden, de geringere incentive om te allen tijde vast
te houden aan kritische beoordeling van kredieten en het feit dat banken zelf
bovendien in sterke mate met vreemd vermogen zijn gefinancierd.

De conclusie uit dit onderzoek is dat de interactie tussen vreemd vermogen
en het faillissementsrisico verschilt al naar gelang de vraag of het vreemd ver-
mogen overwegend bestaat uit obligatievermogen of uit bankkrediet. De kans
op een crisis is volgens deze studie het grootst in het door banken gedomineerde

;

stelsel.

Dit bevestigt opnieuw de eenzijdigheid van studies die het vreemd vermogen
op totaal-basis bestuderen. Ook Hakansson verbaast zich expliciet over deze
eenzijdigheid.

De verklaring voor de bevindingen van Hakansson vloeien voort uit de veel
hogere eisen waaraan emittenten moeten voldoen op de obligatiemarkt. Er is
ook een nauwgezetter risk management door partijen op de obligatiemarkt.
Zowel voor als na de emissie worden emittenten scherper gemonitored door ra-
ting instituten. financiele analisten, enz. Bovendien zijn er voor dergelijke emit-
tenten meer efficiente methoden om te reorganiseren of zelfs te liquideren. Ten
slotte is het uitgebreide arsenaal van vermogenstitels in landen met een goed
functionerende obligatiemarkt gunstig voor het bankwezen in dat land. Dit
werkt verder risicoverlagend. Voor landen met een sterk ontwikkelde obliga-
tiemarkt (de Verenigde Staten) is de kans op een systeemcrisis door deze over-
wegingen gewoonlijk aanzienlijk kleiner dan wanneer de banksector domineert
zoals in Japan en andere Oost-Aziatische landen.

Een 'oversized' bankwezen leidt volgens Hakansson gemiddeld tot:
-   een matige kwaliteit van de kredietbeslissingen mede onder invloed van aan-

wijzingen van de overheid aan de banken om sectorbegunstiging toe te pas-
sen:

- vertekende investeringsbeslissingen van de kredietnemer,
-  het risico van overcapaciteit bij de kredietnemer,
-  kredieten in vreemde valuta die veelal niet zijn afgedekt:
-  een verzwakking van de locale valuta en dat werkt uit als voorportaal van

een crisis:.
-  het ontstaan van 'bad loans' bij de financiale instellingen als vorderingen op

de reele sector.
Hiertegenover kan worden gewezen op de verschillende crises op de 'junk'-
markt als deel van de internationale obligatiemarkt.
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Schmeits (1999) is bovendien veel positiever over de rol van het bankwezen dan
Hakansson mits de reputatie van de bank goed is. Zij wijst op de voordelen
van incomplete bankleningen die nexibiliteit tussen inlener en uitlener crediren,
en op de investeringen van banken in de produktie van informatie over de in-
lener. De analyse toont aan dat sommige ondernemingen indien zij beschikken
over goede investeringsprojecten, een voorkeur zullen hebben voor banklenin-
gen boven leningen van de openbare financiele markt. Benadrukt wordt de
waarde van de langetermijnrelatie tussen de bank en de onderneming en de
waarde van reputatie-opbouw door de kredietnemer.

2.8.2  Markt(in)efficiantie van hedge funds:de LTCM-case

Het  LTCM-debacle  van  1998  - het bijna faillissement  van het bijzondere  be-
sloten beleggingsfonds Long Term Capital Management in de Verenigde Sta-
ten - is een beschuldiging aan het adres van de veelal gerenommeerde interna-
tionale banken en andere participanten die zonder diepgaande analyse van de
kredietwaardigheid van het hedge fund, grote bedragen beschikbaar stelden
voor belegging. Deze ervaringen sluiten aan bij de hierboven samengevatte
theorie van Hakansson volgens welke de risico-beoordeling van banken ge-
middeld inferieur is ten opzichte van de beoordeling door de partijen op de
obligatiemarkt. De kritische noot ontbrak zelfs in de kring van de professio-
nele bankiers die participeerden in het hedge fund. Belangrijke aanleiding en
bezwaar was een gebrek aan transparantie ten aanzien van de activiteiten van
het hedge fund en de vraag wie de medeparticipanten waren. Daardoor kon
het management van LTCM nagenoeg ongecontroleerd door externe partuen
risicovolle beleggingen doen. De corporate governance was bij LTCM niet vol-
doende geregeld - op een bepaald moment in  1998 was er, zo bleek later, een
exposure van $ 200 miljard - waardoor ruimte ontstond voor het management
om zich te onttrekken aan de marktdisciplinew.

Jorion (1999) heeft berekend dat het maximale verlies van LTCM onder nor-
male omstandigheden (gemeten als de Value at Risk) door het fonds schrome-
lijk is onderschat. Het lage aanwezige eigen vermogen was hierdoor verre van
toereikend. Belangrijke oorzaken van de ontstane problemen waren:
-  het zich baseren op de beweeglijkheid van de markt in het recente verleden
-  een te grote risico-concentratie in de beleggingen.

LTCM was een gigant op de markten waar het fonds risico kocht en ver-
kocht. Dat betrof ook deels zeer illiquide markten. Toen de beweeglijkheid van
de markt explodeerde na de Russische ineenstorting in augustus  1998, leed
LTCM grote verliezen. In september waren deze dermate hoog opgelopen dat
een bedreiging bestond voor het financiale systeem van de Verenigde Staten en
in feite van de gehele wereld. Een redding door de Federal Reserve System werd
opgezet. ondersteund door middel van een drietal renteverlagingen. Deze actie

10. Vergeluk Hakansson (1999). Jorion (1999) en Ackermann. McEnally en Ravenscraft ( 1999).
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slaagde door een herstel van het vertrouwen waarna het funds vooralsnog zijn
activiteiten voortzette.

In een onderzoek van Ackermann, McEnally en Ravenscraft (1999) wordt ge-
concludeerd dat hedge funds in het algemeen en op lange termijn goed preste-
ren maar toch niet beter dan een voor risico gecorrigeerd normaal rendement
met standaardindices als benchmark. Dit betekent dat deze instellingen als
groep zeker passen in de structuur van een efficiente markt waar het systema-
tisch behalen van een uitzonderlijk rendement niet mogelijk is".

Geconcludeerd wordt dat het hedge fund LTCM fouten beging die vergelijk-
baar waren met de fouten die eerder in de Aziatische landen in 1997 waren ge-
maakt. In beide gevallen waren dit aanslagen op de efficiente marktwerking.

Asymmetrische informatie tussen de fondsbeheerders enerzijds en de beleg-

gende bankiers en andere aandeelhouders anderzijds speelde ook hier een cru-
ciale rol zoals in een corporate-omgeving de standaard is. Hetzelfde was het
geval bij Metallgesellschaft AG waar in 1993/4 een kleine groep van functio-
narissen op de hoogte was van de ingenomen posities waaraan achteraf gezien
veel meer risico was verbonden dan was aangenomen. Bovendien was ook Me-
tallgesellschaft AG een uitzonderlijk grote partij op de futuresbeurs (in casu
voor olie) waarvan de liquiditeit ook te wensen overliet hetgeen zich eveneens
tegen de onderneming keerde.

In beide gevallen, LTCM en Metallgesellschaft AG, was de kapitaalmarkt
niet perfect omdat niet was voldaan aan de eis van een perfecte markt dat par-
tijen als prijsnemer optreden.

2.9   Terug naar het M/M-model

Wurgler's bevindingen kunnen worden geinterpreteerd als een bevestiging van
een belangrijke beperking van het M/M/-model (1958) namelijk dat de inves-
teringen gegeven zijn. Gewoonlijk wordt daaronder verstaan dat de bestaande
kapitaalgoederenvoorraad en de toekomstige investeringen volledig en exogeen

11. Het hedge fund LTCM Rerd  gezien als 'widely safe by its lenders' (Jorion.  1999a) zodal on-
derpanden voor repos in dit geval niet werden ge 'raagd. De leverage ,an de beleggingen die mo-
gelijk werd door middel van de afgesloten repos. was extreem hoog. Op de balans was de lei·era-
ge 96'Z,: daarbuiten waren aanzienlijke posities in deri,·aten tot het achtvoudige z·an de balanstelling.
De aanvankelijk gerealiseerde rendementen waren absoluut gezien eveneens hoog zolang er nog
geen faillissementen bij de obligatiedebitrices noch marktverstoringen i·an enige importantie op-
traden. Toen deze wei optraden - onder invloed van de Ruslandcrisis en de Zuidoost Azi0crisis -
ontstonden er grote tekorten waardoor het fonds geforceerd moest desinvesteren om uitzicht op
overleven te behouden. Dit bleek nauwelijks perspectief te bieden. Uiteindelijk slaagde de FED op
23 september erin om een faillissement te voorkomen.
Daarmee was het systeemrisico voor dat moment afgewend. Maatschappelijke discussies ontston-
den o.a. over het moral-hazard aspect van het handelen van het LTCM-management en van de
FED als reddende instantie.
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zijn gedetermineerd. De verhoudingen tussen de houders van aanspraken op
de toekomstige kasstromen van de onderneming. worden daardoor al gedena-
tureerd tot een simpel allocatieprobleem van een gegeven verwachte kasstroom
en het daaraan klevende bedrijfsrisico (Duffhues, 1997b). De werkelijkheid is
in vele gevallen aanzienlijk afwijkend van dit exogeen gedetermineerde beeld.
Niet alleen is dit het gevolg van de interactie tussen financiering en aanwezige
activa en tussen financiering (inclusief zeggenschap) en de toekomstige inves-
teringen in activa maar ook tussen financiering en investeringen in 'human ca-
pital'. Ook deze laatste categorie investeringen zijn in het M/M-model impli-
ciet als gegeven verondersteld. Dit geldt derhalve ook voor het risico van deze
investeringen: stappen medewerkers eventueel op als een onderneming besluit
een zeer riskante financieringsvorm te kiezen of komen er anders (lees: laag)
gemotiveerde medewerkers binnen als de financiering een bepaalde invulling
krijgt bijvoorbeeld 100% eigen vermogen? Bij M/M (1958) is het antwoord ont-
kennend. In de realiteit is het echter zeer wel mogelijk dat de wijze van finan-
ciering mede wordt bepaald door de mate van flexibilisering van de factor ar-
beid. In zekere zin is het een handicap dat investeringen in human capital bijna
altijd een off-balance sheet karakter bezitten. Deze investeringen verschijnen
doorgaans niet op de balans en worden daardoor gemakkelijk verwaarloosd,
door de empirie maar ook en zelfs door de theorie. Dat schaadt beide.

De irrelevantie van de wijze van financieren die voortvloeit uit het M/M-mo-
del (1958) is dan ook alleen aanvaardbaar als het vooruitzicht bestaat dat de
investeringen in aanwezige en toekomstige fysieke activa en in human capital
op geen enkele wijze worden beinvloed door de wijze van financiering. Dit laat-
ste hoort er ook bij maar gaat steeds minder op in de samenleving. In de prak-
tijk betekent dit dat in de M/M-wereld een ingrijpende vereenvoudiging geldt
in de projectsfeer. Het betekent bijvoorbeeld dat er geen onderpanden mogen
zijn gecommitteerd of beperkende covenants en contractuele normwaarden
voor bepaalde financiele kengetallen mogen bestaan. Evenmin mogen er be-
perkingen in het acquisitiebeleid zijn aangebracht door de vermogensver-
schaffers. Ook mag de financieringskeuze niet worden beinvloed door de even-
tuele aanwezigheid van medewerkers met specifieke bekwaamheden die
mogelijk bepaalde zeggenschapsrechten opeisen om hun positie te verdedigen
op straffe van het ontstaan van demotivatie wanneer hieraan niet wordt vol-
daan. Ook het omgekeerde is binnen het M/M-model ondenkbaar nt. dat de
beschikbaarheid en/of de prijs van arbeid afhankelijk is van de financierings-
keuze. Als medewerkers wensen te worden gehonoreerd door (gedeeltelijke) be-
taling in de vorm van personeelsopties is dat in strijd met de wereld van M/M
(1958) omdat de investering dan niet langer gegeven is: zonder opties geen ar-
beidsprestaties. De optieverplichting is een schuld aan de werknemers die deel
uitmaakt van de vermogensstructuur (zie hoofdstuk 4).

Ondanks de door Wurgler e.a. geconstateerde opschuiving in de richting van
meer geliberaliseerde financiale marklen en daarmee in de richting van het
M/M-model  van   1958 moet worden geconstateerd dat aanzienlijke  en  soms
nieuwe eigentijdse interacties tussen financiering enerzijds en investeringen in
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fysieke activa en human capital anderzijds bestaan. Deze komen met name
voort uit het bestaan van asymmetrische informatie tussen de managers en de

vermogensverschaffers. in het bijzonder de aandeelhouders. Hierdoor ontstaan
incentiveproblemen, die de perfectie van de markt belemmeren.

2.10  Efficiante financiale markten en afdekking

Marktefficiantie is een paradigma dat een centrale rol speelt bij de theorievor-
ming ten aanzien van de werking van financiele markten. Als gevolg van de
technologisering en informatisering van de maatschappij is de snelheid waar-
mee nieuwe informatie de markten bereikt, zeer sterk toegenomen. Dat geldt
ook voor de doorwerking hiervan in de marktprijzen. Een van de implicaties
is dat de markten steeds meet nieuwe informatie te verwerken krijgen, gepro-
duceerd en gemonitored door een grote schare van professionele partijen waar-
van er vele onder een zeer verscherpt toezicht staan waar het de eigen presta-

-ties betreft. Deze hoge graad van marktefficientie houdt in dat markten wanneer
de nieuw aangevoerde informatie afwijkt van de verwachte informatie, daarop
zullen reageren met prijsaanpassingen. Prijsvolatiliteit is inherent aan efficiEn-
le markten. Men kan zich daarover achteraf niet beklagen (zoals in de meer
populaire pers met regelmaat te lezen is): men heeft het doelbewust nagestreefd
en gewild. Dit volatiliteits-effect van het streven naar een steeds hogere graad
van marktefficiEntie leidt tot een belangrijke conclusie nl. dat elliciente finan-
ciale markten ondernemingen steeds meer kunnen verrassen met onvoorspel-
bare, per definitie niet door de markt verwachte prijsontwikkelingen met be-
trekking tot vermogenstitels. Dit heeft een bedreigende uitwerking op de
basisactiviteiten van de onderneming: investeren, produceren en verkopen, om-
dat de financiering van deze activiteiten in gevaar kan komen. Door het af-
dekken van deze prijsrisico's wordt deze bedreiging weggenomen- Afdekken

heeft dan aantoonbaar waarde bijvoorbeeld doordat het management geen in-
vesteringen annuleert die op zichzelf goed zijn maar die ze onder omstandig-
heden niet wenst te realiseren omdat de interne middelen onverwacht niet be-
schikbaar komen. De conclusie luidt dat naarmate de markt mear efficient is.
de economische noodzaak van afdekken toe- in plaats van afneemt. Markteffi-
cientie en afdekken zijn theoretisch positief gerelateerd, niet omdat systema-
tisch marktwaarde wordt gegenereerd in een efficiente markt. maar omdat be-
staande marktwaarde wordt geconserveerd. Praktisch gezien lijkt dit te worden
bevestigd hoewel voorzover bekend naar deze relatie geen systematisch onder-
zoek heeft plaats gevonden. Steeds meer ondernemingen gaan over tot risico-
management in een wereld die een steeds grotere marktefficiBntie najaagt. Sti-
glitz (1999) wijst erop dat het liberalisatieproces in verschillende landen heeft
geleid tot een verhoogde kwetsbaarheid van de nationale economie, in het bij-
zonder in Azil. Dit bevestigt bovenstaande opvatting dat liberalisering leidt tot
een hogere graad van markteffici8ntie en daarmee tot grotere onvoorspelbaar-
heid omdat nieuws sneller en pregnanter doorwerkt. Er is geen tijd beschikbaar
voor een geleidelijke verwerking in de prijzen van financiele titels.
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2.11 Interne financiering en marktefficientie

MarktefficiEntie is voor vermogensvragende ondernemingen van cruciale be-
tekenis omdat de markt uitgerekend op het door de onderneming zorgvuldig
getimede moment om vermogen aan te trekken, niet zonder meer bereid is om
vermogen aan te bieden. Dit heeft twee mogelijke redenen.

De eerste reden is dat de markt op grond van algemeen-economische facto-
ren. zoals rente- en valuta-onrust geen belangstelling heeft voor de vermo-
gensvrager op dat moment. Het aanbod van vermogen schiet dan tekort. In het
uiterste geval moet de onderneming een voorgenomen emissie intrekken. De fi-
nancierbaarheid van de geplande investering komt dan in gevaar als de onder-
neming de intern beschikbare middelen reeds ten volle heeft benut.

Een tweede mogelijke reden is dat de markt weliswaar goed gestemd is maar
het project van de vermogensvrager niet begrijpt: asymmetrische informatie.
Dit is het ontbreken van marktefficientie: het management heeft meer infor-
matie over de toekomstige rentabiliteit en risicograad van de activiteiten van
de onderneming dan de externe vermogensverschaffers.

In beide gevallen, markteffici8ntie en asymmetrische informatie, kan het ver-
mogensaanbod te kort schieten voor het realiseren van een goed investerings-
project. Dit leidt tot de uitspraak van Donaldson (1984) dat ondernemingen
het slachtoffer kunnen worden van de variabiliteit van de markt en zich daar-
tegen moeten wapenen'2. Dit doen ondernemingen door de interne financie-
ringsbronnen zoveel mogelijk te koesteren en daardoor de graad van financiE-
le onafhankelijkheid ten opzichte van de externe vermogensvoorziening te
maximaliseren.

De conclusie is dat de afwegingen van ondernemingen zowel in efficiente als
niet-efficiente financiele markten niet primair verlopen langs de in de klassie-
ke financieringstheorie gestelde vraag (zie hoofdstuk  1) of meer of minder ei-
gen respectievelijk vreemd vermogen zal worden aangetrokken. Aan de orde is
of er meer of minder intern en extern vermogen zal moeten worden aange-
trokken. De relevante scheidslijn loopt derhalve langs de indeling intern/extern
vermogen, niet eigen en vreemd vermogen.

Hier ligt een belangrijk aangrijpingspunt met de Pecking order theorie uit
hoofdstuk 1 die inhaakt op de door de toenemende graad van marktefficiLntie
ontstane dreiging van aantasting van de investeringsactiviteit. Dat maakt de
Pecking order theorie, nu gezien vanuit het functioneren van de financiale mark-
ten waar in toenemende mate sprake is van marktefficiantie, voor de theorie
van het financieel management van ondernemingen alleen mdtr relevant ten

12. Ten onrechte wordt de variabiliteit van de markt vaak afgeschilderd als en gekwalificeerd met
'grillen' van de markt. Het woord 'grillen' heeft een negatieve connotatie die deze markt (zoals zo-
vele andere markten) niet verdient wanneer individuen zich niet herkennen in het prijsgedrag van
een markt. Wetenschappeluk gezien is hier nader onderzoek nodig.
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opzichte van de statische trade off theorie. De samenhang kan, geinspireerd
door Froot (1995), worden weergegeven volgens tabel 2.2.

Marktefficientie is te vergroten door twee typen van maatregelen:

A. Het realiseren van een superieure organisatie van de markt. die leidt tot
verbetering van de kwaliteit van de prijsvorming (semi-sterke vorm van

I marktefficientie)

B. Het opheffen van asymmetrische informatie tussen het management en
de vermogensverschaffers (sterke vorm van marktefficientie)

Tabel 2.2:  Twee typen van vergroting van de marktefficientie

Type A richt zich op het opheffen van fricties en dus ook op het verlagen van
frictiekosten. Type B is een meer blijvende taakstelling doordat de agency-rela-
tie tussen het management en de aandeelhouders hierbij op het spel staat.

Type A:
Het nemen van maatregelen ter vergroting van de semi-sterke vorm van markt-
efficientie impliceert op het niveau van de onderneming:
-  meer kans op onverwachte kasstroomschokken
-  meer bedreiging door discontinuiteit o.a. investeringsannulering
-  de organisatie meer planmatig op risico instellen
-  meer incentives voor afdekken (bestrijding van niet door de onderneming

direct beinvloedbare 'externe' calamiteiten).

Het type A van efficientie-bevorderende maatregelen gaat niet uit van de on-
dernemingen, maar komt voort uit het financiele bestel als geheel.

Type B:
Dit type van marktefficiBntie kan worden omschreven als de afwezigheid van
'inside information' bij het management van ondernemingen, zodat aandeel-
houders over dezelfde informatie beschikken:
-  dit type van marktefficientie is in een kapitalistische omgeving welhaast on-

denkbaar omdat concurrentie-overwegingen en gebrek aan betrouwbaarheid
van de kwaliteit van de verstrekte informatie altijd een zekere terughou-
dendheid zullen opleveren om de volle informatie aan de markt verstrekken

- derhalve vormt dit type een ingebouwde semi-permanente hinderpaal voor
de ongestoorde voortgang van de financiering van voorgenomen investe-
ringen

- noopt eveneens tot planmatig risicomanagement om de afhankelijkheid van
de financiale markten te reguleren

-  vergt een afruil van de kosten van risico-afdekking met de kosten van op-
heffing van de inside information

-  noopt tot afdekking indien en voorzover individuele ondernemingen effec-

64



INTERNE FINANCIERINC, EN MARATEFFIC'IENTIE 2.11

tief en per saldo last ondervinden van de bedreiging (bestrijding van in be-
ginsel door de onderneming beinvloedbare 'interne' calamiteiten). Betreft
het een triple A-onderneming, dan zal de overlast van het ontbreken van
marktefficientie van het type B verwaarloosbaar zijn zodat de noodzaak van
afdekken niet aanwezig is. In minder hoog geclassificeerde ondernemingen
zal de afruil wei de nodige zorgvuldigheid vereisen. Deze implicatie komt
overeen met Stulz (1996).

Het type B van markteffici8ntie heeft, als deze tot stand komt. wel een oor-
sprong in de onderneming vanwege de genoemde afruil.

Belangrijk is te constateren dat de in Wurgler (1999) geconstateerde verhoog-
de graad van marktefficientie in de meer ontwikkelde economieen alleen type
A betreft. Wurgler gaat volledig voorbij aan de micro-economische afruil die

in variant B ligt besloten. Gezien de grotere verrassingseffecten die type A kan
veroorzaken bij ondernemingen door de grotere onvoorspelbaarheid, betekent
dit dat een onderneming eerder meer dan minder zal afdekken dan in het ver-
leden toen financiBle markten nog niet in die mate geliberaliseerd waren als te-
genwoordig het geval is.

Vorm van marktefficidntie V66r liberalisatie van Na liberalisatie van
financiale markten financi8le markten

Semi-sterke vorm Matig Verhoogd

Sterke vorm Matig Matig

Tabel 2.3:  Invloed van de financiele liberalisatie op de markteffici#ntie

De invloed van de liberalisatieprocessen raakt alleen de semi-sterke vorm. De
sterke vorm is op ondernemingsniveau te sturen door beslissingen omtrent de
graad van openbaarmaking van ondernemingsgegevens, de semi-sterke vorm
nauwelijks.

Geconcludeerd kan worden dat alleen reeds op basis van maatregelen van type
A van een vergroting van marktefficientie, investeringen van ondernemingen
meer dan voorheen in gevaar kunnen komen. Dit vereist verhoogde aandacht
voor risk management. De voorspelling is dat ondernemingen meer zullen af-
dekken naarmate de vermogensmarkt efficiEnter wordt in de semi-sterke vorm.
Op basis van het ontbreken van type B - het bestaan van asymmetrische infor-
matie is daarvoor verantwoordelijk - is risk management ook belangrijk. maar
dat is altijd zo geweest. Naarmate de marktefficientie sub A in de realiteit be-
lingrijker wordt en de marktinefficiBntie sub B (asymmetrische informatie) blijft
bestaan of zel fs wordt uitgebouwd. is meer aandacht voor risk management ra-
tioneel, althans uitgaande van de scheiding van leiding en eigendom.
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2.12 Corporate risk management

Managers van ondernemingen hebben de hiervoor beschreven opvattingen om-
gezet in beleid en hebben zich in vele gevallen reeds geruime tijd geconcentreerd
op het omgaan met risico's en het opzetten van afdelingen voor risicobeheer-
sing. 'Corporate risk management' is de verzamelterm voor alle activiteiten van
niet-financiele ondernemingen die tot doel hebben de beheersing van financie-
le risico's. Bekende voorbeelden zijn de beheersing van prijsrisico's die zich op
valuta- en rentemarkten voordoen. Andere voorbeelden hebben betrekking op
de beheersing van de prijzen van grondstoffen en eindprodukten. Risicobe-
heersing, in het bijzonder de beheersing van financiBle risico's, is in deze rede-
nering een logisch vervolg van de 'macro-economisch' opgestarte liberalisatie
van de financille markten.

De marklen voor afgeleide financiale instrumenten ('financille derivaten')
hebben in deze ontwikkeling (meestal) een belangrijke positieve rol gespeeld.
Door deze en andere markten voor risicoverhandeling te credbren werd het (be-
ter) mogelijk de potentiele nadelen van de verhoogde marktefficientie te ver-
mijden. Het gaat hierbij om een noodzakelijk complement van een andere ge-
lijktijdig plaats vindende ontwikkeling.

De markten voor afgeleide financiele instrumenten zijn vooral van belang voor
ondernemingen die om een of andere reden worden geconfronteerd met een be-
perkte toegang tot de markten voor vermogensoverdrachten waar traditioneel
de risicoverhandeling plaats vindt. Deze markten die qua marktefficientie niet
verder reiken dan de semi-sterke vorm (= type A) zijn te star voor de behoef-
te aan flexibiliteit van het moderne bedrijfsleven dat ook type B van vergroting
van marktefficiEntie moet beheersen. Als de aandelen- en obligatiemarkten en
de markten voor bankkrediet te weinig uitwijkmogelijkheden bieden of hoge
kosten met zich brengen. moeten deze ondernemingen op een andere wijze het

risicobeheersingsprobleem oplossen dan de eerste klas bedrijven die met een
uitstekende rating op de markt welkom zijn als emittent van vermogenstitels.
Daarnaast hebben derivatenmarkten het grote voordeel van de snelheid waar-
mee transacties tot stand kunnen komen en van de lage transactiekosten.
Deze voordelen zijn uiteraard ook van toepassing op het gebruik door eerste

klas bedrijven. De conclusie is dat zowel eersteklas bedrijven als zwakkere on-
dernemingen op de derivatenmarkten terecht kunnen voor zinvolle financiele
transacties die verband houden met risicobeheersing en mogelijk ook voor
transactiekosten- en andere besparingen (zoals fiscale besparingen en bespa-

ringen op faillissementskosten).

Refererend aan de Pecking order theorie en de daarachter verscholen signal-
ling theorie van de financiering van ondernemingen kan het volgende worden
gesteld. Met behulp van risk management kan worden voorkomen dat onder-
investering zijn intrede doet als gevolg van de noodzaak een beroep te doen op
de markt voor extern aandelenvermogen die van alle financille markten het
meest last heeft van asymmetrische informatie. De onderneming kan zich door

66



DE VERZEKERINGSBESLISSING 2.13.1

middel van risk management onttrekken aan de waardevertekening door de
markt die het management wel kan opheffen door meer informatie te geven
over de investeringsprojecten, maar waar zij niet toe bereid is gezien de con-
currentienadelen die dat veroorzaakt. Risk management conserveert in dit ge-
val de concurrentievoordelen die ontstaan door bewust stilzwijgend gedrag van
de leiding. Het middel hiertoe is de veiligstelling van de verwachte kasstromen
als financieringsbron van de toekomstige investeringen. Financieel-technisch
betekent dit het afsluiten van derivatencontracten. Corporate financial risk ma-
nagement heeft om deze reden grote betekenis voor de kwaliteit van de inves-
teringen van ondernemingen. Het neemt daarmee grote afstand van een van de
veronderstellingen van de perfecte vermogensmarkt van Modigliani en Miller
uit 1958.

2.13 De verzekeringsbeslissing

In Tabel 2.1 werden verzekeringscontracten genoemd als voorbeeld van fi-
nanciBle instrumenten. In deze paragraaf wordt vanuit de theorie en vanuit de
ontwikkeling op de financiele markten het verschijnsel verzekeren nader toe-
gelicht.

2.13.1 Specifiek risico

Verzekeren is theoretisch een merkwaardig verschijnsel omdat de theorie zegt
dat het afsluiten van verzekeringscontracten geen waarde heeft. De reden daar-
achter is dat het om specifiek risico gaat dat diversifieerbaar is voor beleggers.
Het gevolg is dat beleggers zel f dit risico kunnen dragen of afwentelen. De be-
slissing van een onderneming om verzekeringen af te sluiten schept voor be-
leggers dus geen marktwaarde.
Toch wordt een zeer groot deel van de verzekeringspremies betaald door on-
dernemingen. Dit is in strijd met het CAPM uit de financieringstheorie, maar
in overeenstemming met tabel 1.2 uit hoofdstuk 1 waarin het totale risico als
te beheersen variabele werd geponeerd als het gaat om de belangen van de or-
ganisatie. Kortom, theorie op basis van de kenmerken van ondernemingen en
niet alleen op basis van de diversificatiemogelijkheden van beleggers. Er wordt
steeds verondersteld dat het gaat om beursgenoteerde ondernemingen met een
gespreid aandelenbezit. De theorie over verzekeringen ('theory of corporate in-
surance purchasing behavior'13) haakt op deze belangen in door het ontwik-
kelen van een verklaring voor het afsluiten van verzekeringen op basis van:
a. de onderinvesteringshypothese (agencyconflict tussen aandeelhouders en

verschaffers van vreemd vermogen)
b. het agencyconflict tussen aandeelhouders en management

13.  Vergelijk  Hoyt en Khang (1999) en Mayers en Smith ( 1982).
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c. de fiscale hypothese
d. de reele diensten hypothese
e. de faillissementskosten-hypothese
f. de reguleringsstatus-hypothese.

Deze theoretische concepten worden hier niet nader toegelicht, noch de resul-
taten van het empirisch onderzoek. Wel wordt opgemerkt dat een opmerkelij-
ke parallelliteit is te constateren tussen de hypothesevorming bij het onderwerp
afgeleide financiele instrumenten en bij verzekeren.

2.13.2 De verzekeringsindustrie als partij op de financiEle markten

De verzekeringsindustrie ontwikkelt zich in toenemende mate als innovatieve
bedrijfstak. Een nieuwe ontwikkeling van de afgelopen jaren is een trend naar
het aanbieden van contracten voor integraal risk management. Kenmerkend
hiervoor is dat verschillende financiele risico's onder een polis worden samen-
gevoegd. bijvoorbeeld renterisico's, valutarisico's, aandelenprijsrisico's en het
weerrisico (afzetverlies als gevolg van slecht weer). De verzamelterm voor de-
ze contracten is ART. Dit is het acroniem voor 'Alternative Risk Transfer'. Het
gaat om een contract dat verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld aanbieden
aan leveranciers van kapitaalgoederen zoals vliegtuigbouwers die op grond van
de commercidle relatie aanzienlijke bedragen moeten investeren in debiteuren-
vorderingen waardoor dit contract enige gelijkenis vertoont met de zekerheid
die een factoring-contract kan geven. Hieruit komen verschillende financiBle
risico's voort ni.n. het faillissementsrisico van de afnemers en het renterisico

- van de vorderingen. De algemene betekenis van ART is dat iedere producent
van ongeacht welk kapitaalgoed dat wordt verkocht onder een langlopend con-
tract het financiele risico van de kasstromen voortaan kan verzekeren met ter-
mijnen tot vijftien jaar. Banken vinden dit soort risico's te groot.

Een vliegtuigbouwer beschikt hierdoor over de volgende alternatieve oplos-
singen voor het beheersen van het financiele risico van de vorderingen op zijn
afnemers:
1. het effectiseren van de leasevorderingen op de afnemer;
2. het afsluiten van een verzekeringsprogramma (ART) met een verzekeraar:
3. het verkopen van de debiteurenvorderingen:
4.  het leasen van het vliegtuig aan een bank,
5. het emitteren van 'structured bonds' door de vliegtuigbouwer. waarbij de

rente afhankelijk is van de betalingen op de leasevorderingen.

In tegenstelling tot effectisering leidt ART niet tot het verdwijnen van de ba-
lanspost Debiteuren. Dat gebeurt ook niet bij methode 5. De methoden 1,2 en
5 zijn nieuw: de methoden 3 en 4 zijn min of meer traditioneel. De methode 5
werkt als volgt. De emissie-opbrengst van de obligaties wordt door de vlieg-
tuigproducent risicoloos en kortlopend belegd. Als de debiteur niet betaalt,
wordt de belegging geliquideerd en wordt de ontbrekende kasstroom voor de
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onderneming aangevuld. De beleggers zijn de dupe: ze ontvangen hetzelfde be-
drag minder. Zij dragen daardoor in feite het debiteurenrisico. I 4

Kredietderivaten kunnen niet aan de lijst worden toegevoegd. Ze zijn in dit ge-
val ongeschikt omdat de looptijd van de vorderingen te lang is voor deze in-
strumenten.

Contracten als ART worden in de verzekeringsindustrie aangeduid als 'geinte-
greerde risicobeheersing' De betekenis hiervan sluit aan bij het begrip 'geinte-
greerde risicobeheersing' zoals dat in hoofdstuk 1 is besproken. In een totaal-
transactie wordt een uitgebreid pakket van risico's (financiele en bedrijfsrisico's)
gemeten en geoptimaliseerd voor de klant. Zelfs is het sinds kort mogelijk om
de risico's van een indirecte economische valuta exposure te verzekeren. Dat
heeft aanzienlijke betekenis voor ondernemingen bijvoorbeeld omdat verzeke-
ringspremies in de regels voor de financiEle verslaggeving van ondernemingen
wel worden erkend als kosten, maar de kosten van afdekking van een econo-
mische exposure met derivaten meestal niet. Deze kosten worden in de gang-
bare opvatting binnen de verslaggeving bijna altijd als speculatie- in plaats van
afdekkingsresultaten aangemerkt.

De behoefte aan dit soort contracten bij de grote multinationale ondernemin-
gen vindt zijn oorsprong in de behoefte aan het uitsluiten van onverwachte ver-
liezen die de marktprijs op de beurs van New York schade kan berokkenen.
Het gaat dus om een vorm van 'income smoothing'. De verzekeraars profite-
ren op hun beurt van de lage correlatie tussen de verschillende deelrisico's van
een polis hetgeen tot relatief lage premies kan leiden.

2.14 Synthetisch eigen vermogen

Door de bedreiging weg te nemen dat investeringen die op zichzelf een positie-
ve netto contante waarde beloven, toch mogelijkerwijze geen doorgang zullen
vinden (het probleem van Myers en Majluf, 1984), bereikt een onderneming die
risico's afdekt dat de blokkade in de contante aandelenmarkt als het ware wordt
gerepareerd met een transactie op de derivatenmarkt (of de verzekeringsmarkt).
De markt voor de onderliggende waarde (aandelen, obligaties) wordt met een
dergelijke transactie omzeild of voorlopig gepasseerd. Eerst wordt een satelliet-
markt aangeboord met het uitsluitende doel om orde op de (risico)zaken te stel-
len. Vervolgens kan de Pecking order theorie van de financieringsrangorde weer
ongehinderd worden toegepast. De primaire bron van financiering (de finan-

14. Het volgende is een praktijkgeval van ART. British Aerospace verzekerde in 1999 haar vor-
deringen op afnemers als volgt. Het eigen risico is 10'%, voor de vliegtuigbouwer zelf maar alle ver-
liezen boven het hiermee gemoeide bedrag tot een totaal contractbedrag van 2.4 mitjard Pond Ster-
ling worden volledig vergoed tegen een premie van 38 miljoen Pond Sterling d.i.  slechts  1,58°,1,

(RISK, April 1999, blz. 34/5).
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ciering uit interne middelen) zal vanafdat moment. aangevuld met de opbrengst
van de derivatentransactie, mddr betrouwbaar vloeien. Hierdoor kan de finan-
ciering uit externe middelen in eerste instantie worden beperkt tot het hogere
echelon (i.c. vreemd vermogen dat nog de geringste problemen veroorzaakt).
Zijn er daarna nog onbevredigde vermogensbehoeften dan kan met groter sue-
ces een beroep op de aandelenmarkt (het lagere echelon dat de grootste pro-
blemen veroorzaakt) worden gedaan dan zonder risk management het geval zou
zijn geweest. De transactie in derivaten (of het extern verzekeren) neemt in de-
ze beschrijving derhalve de functie van het aantrekken van additioneel aande-
lenverniogen over. Derivaten zijn in deze functie derhalve te interpreteren als
quasi-eigen vermogen en verdienen als zodanig als een van de determinanten te
worden geintegreerd  in de berekening van de 'cost of capital'. Derivaten zijn fi-
nanciele instrumenten die op gelijke voet in de weging moeten worden verwerkt
met eigen en vreemd vermogen in de bekende formule. De functie van deriva-
ten als quasi-eigen vermogen is een uitermate nuttige economische functie voor
het voortbestaan van ondernemingen. De investeringen kunnen doorgang vin-
den. Ondernemingen die niet behulp van off balance sheet risk management in-
strumenten risico's hebben overgedragen, beschikken over quasi eigen vermo-
gen of synthetisch eigen vermogen Dit zou in theoretische en empirischeI 5

studies over de vermogensstructuur moeten worden verwerkt in de beoordeling
van de financiBle positie zeker nu ondernemingen steeds meer intensiever trans-
acties in derivaten aangaan.

Er is nog een tweede winstpunt te signaleren. Na toepassing van risk ma-
nagement kan de bekende Netto Contante Waarde-regel voor investeringsse-
lectie weer onverkort worden gehanteerd. De correcte werking hiervan stond
sinds o.a. Myers (1984) en Myers en Majluf (1984) ter discussie zodra asym-
metrische informatie haar invloed deed gelden. De NCW-regel was sindsdien
voorzien van de nodige voorbehouden.

2.15 Nieuwe tendensen op de financiele markten: de markt
voor opties op de eigen aandelen

Hiervoor werd reeds gewezen op de verschillende methoden om corporate risk
management te praktiseren: door transacties aan te gaan op de markten voor
reele investeringen en human capital. door de overdracht van vermogen of door
het aangaan van transacties op de markten voor financiele derivaten of door
combinaties hiervan. Door de spectaculaire ontwikkeling van de derivaten kan

15. Door de overdracht van risico's aan derden gaat de onderneming een transactie dan waan·an

de netto contante waarde op dat moment in beginsel nihil is. Zodra het risico zich daadwerkelijk
manifesteert. neemt de waarde ,·an de afgesloten \erzekering toe. De waarde die dan ontstaat. is
niets anders dan additioneel eigen vermogen dat het aanwezige eigen vermogen vergroot. De te
lijden verliezen komen uiteraard in mindering op dit 'totale' eigen vermogen. Per saldo blijft de
onderneming intact dank zij het quasi eigen vermogen dat het \·erlies opvangt. De verzekering
voorkomt dat de onderneming de financiele markt moet aanboren i'oor het aantrekken van nieuw
\'ermogen.
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gemakkelijk het zicht worden ontnomen aan de boeiende ontwikkelingen op de
vermogensmarkten waar vermogensoverdrachten contant worden afgewikkeld.
In deze paragraaf bespreken we de markt voor opties op de eigen aandelen als

voorbeeld van de vernieuwingen op het gebied van corporate risk management.

2.15.1 Een markt,oor opties op de eigen aandelen

Een innovatie op het terrein van corporate risk management heeft betrekking
op derivaten op de eigen aandelen. Deze 'equity derivatives' die in de Verenig-
de Staten snel populair zijn geworden, kunnen op basis van verschillende mo-
tieven worden gebruikt o.a. vanwege het liquiditeits-, het belonings-, het risk
management- en het kostenmotief.

a) Liquiditeitsmotief
Het gaat hierbij o.a. om het behoud van kasmiddelen door betaling van leve-
ranciers van bijvoorbeeld arbeids- of van financi6le diensten in de vorm van
opties op de aandelen van de eigen onderneming (zie tabel 2.1). Deze opties
worden bijvoorbeeld verstrekt aan werknemers van, tot nu toe, veelal kleine
bedrijven (vaak startende bedrijven) in bijvoorbeeld het Amerikaanse Silicon
Valley. Belangrijk motief daarbij is het ontbreken van een gevestigde positie
van deze emittenten op de financiele markten waardoor deze voor hen niet toe-
gankelijk zijn. Deze ondernemingen zien zich gesteld voor een min of meer con-
tinu liquiditeitsprobleem. Uitgifte van opties lost dit probleem op doordat de
vermogensbehoefte zelf wordt gereduceerd met het bedrag van de bespaarde
personeelsuitgaven. Dit bedrag is gelijk aan de economische waarde van de op-
tie. Daardoor wordt de emissie van aandelen overbodig. Of er later een uitoe-
fening van de optie plaats heeft, is nauwelijks interessant op het moment van
de betaling in de vorm van opties.

b ) Beloningsinstrui,ient
Een ander voorbeeld is de beloning van financiale diensten van banken met
'call warrants' op de eigen aandelen. Ook hierbij gaat het om de tegenpresta-
tie van bepaalde leveranciers in een 'papieren beloningsvorm die economische
waarde bezit. (Vgl. Duffhues en Veld, 1997). Call warrants zijn kooprechten
op de aandelen van een onderneming. Hetzelfde geldt voor personeelsopties.

Er is geen reden om aan te nemen dat afgifte van opties op de eigen aandelen
niet kan worden uitgebreid tot alle factorbeloningen. Dat zal, indien dit wer-
kelijkheid wordt een verschuiving teweeg brengen in het denken over het risk
management van ondernemingen omdat elke afgifte van opties moet worden
beheerst zolang de optielooptijd niet is voltooid.

De af te geven opties zijn in beide gevallen volwaardige financiBle instrumen-
ten van de onderneming en maken deel uit van de totale marktwaarde van de
onderneming.
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c )   Risk  management  motief
Een geheel ander motief voor het handelen in opties op de eigen aandelen is
het streven om posities in geschreven personeelsopties te beschermen tegen
prijsfluctuaties van het eigen aandeel. Dit is vooral een probleem als de markt-
prijs van het aandeel laag en volgens het management ondergewaardeerd is. Er
dreigen dan twee risico's. Het eerste risico betreft een mogelijke koersstijging
waardoor een verlies wordt geleden op de toegekende personeelsopties. Het
tweede risico is dat de onderneming een doelwit voor overname kan worden.
zeker als de onderneming over een ruime kaspositie beschikt.

Beide risico's kunnen worden afgedekt door het kopen van collars op de eigen
aandelen waardoor synthetisch een longpositie in de eigen aandelen ontstaat.

d) Kostenmotief
Een variant op c betreft de situatie waarin een onderneming die aandelen wenst
in te kopen, putopties schrijft op haar eigen aandelen waarvoor zij een premie
incasseert. Worden de aandelen uitgeleverd, dan zijn ze ingekocht met een kor-
ting die gelijk is aan de ontvangen premie.

Met aandelenderivaten wordt zeker naar Europese begrippen een nieuw veld
van activiteiten van de treasury geYntroduceerd. De treasurer zal bijvoorbeeld
moeten zoeken naar een inpassing van de te verwachten af te geven en uit te
oefenen personeelsopties in het risk management plan. Daarbij moet rekening
worden gehouden met de volatiliteit van de marktprijs, de gewenste mate van
afdekking en met de voortdurend veranderende liquiditeitspositie van de on-
derneming.

2.16  Beheersing van investeringsrisico's inclusief risico's van
groeimogelijkheden ('growth opportunities')

Een andere ontwikkeling heeft betrekking op het beYnvloeden van investe-
ringsrisico's met behulp van financiele instrumenten. Hiervoor werd reeds aan-
gegeven  dat  in het M/M-model  uit  1958 de investeringen  en  dus  ook  de  hier-
aan verbonden (bedrijfs)risico's als gegeven worden beschouwd. De later
ontstane ontwikkeling om met behulp van bepaalde financiele instrumenten de
verwachte kasstromen van een economische agent 'bij te kleuren' schept de mo-
gelijkheid om de investeringsrisico's te wijzigen op een wijze die vergelijkbaar
is met de mogelijkheden waarover een belegger beschikt. Een belegger kan bij-
voorbeeld door het afsluiten van een aandelenswap-overeenkomst het niveau
en het risico van zijn ingaande kasstroom ingrijpend beinvloeden (Hendriks.
1995). In ruil voor het over een bepaalde hoofdsom betalen van een rente aan
de bank, ontvangt de belegger over deze som een betaling van een aandelen-
rendement (bijvoorbeeld het rendement van een bepaalde aandelenindex) van
de bank als tegenprestatie. Deze oplossing is in beginsel ook mogelijk voor an-
dere marktpartijen in andere investeringssituaties, bijvoorbeeld voor een on-
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derneming die door het ruilen van een ingaande kasstroom uit een project van
een andere marktpartij voorkomt dat hij moet investeren in dat project maar
daarvan wel de vruchten plukt door de synthetische positie te zoeken en te ar-
rangeren. De andere, mogelijk meer gespecialiseerde, partner in de swap blijft
de investeringen en de exploitatie verzorgen maar kan op een tegenstroom van
kasstromen rekenen uit andere bron die door de eerste onderneming bij uitne-
mendheid wordt ge8xploiteerd. De betreffende onderneming kan haar eigen
specialiteit blijven exploiteren en daarvan in alle opzichten de hoge markt-
waarderevenuen plukken, niet in het minst bestaande uit de voordelen van een
vergaande specialisatie. Afgeleide instrumenten. aangewend als risicocorrige-
rend instrument, maken specialisatie verantwoord.

Er zijn vele voorbeelden van de beheersing van activarisico's beschikbaar. Ook
debiteurenposities kunnen worden beheerst met derivaten. Snel toenemend in
gebruik zijn de kredietderivaten, aanvankelijk vooral bij financiEle instellingen
maar inmiddels ook bij niet-financiele ondernemingen toegepast. De debiteu-
renrisico's die een bepaalde werkmaatschappij niet wenst te dragen uit oogpunt
van risicobeheersing, kunnen bijvoorbeeld worden verkocht aan een inhouse
bank van de onderneming die op haar beurt deze 'gepoolde' risico's actief gaat
beheersen op basis van de marktwaarde van de vorderingen en het maximale
verlies wegens betalingsproblemen onder normale omstandigheden (credit Va-
lue at Risk). Ingrepen zijn mogelijk door het verkopen van bepaalde vorde-
ringen aan derden of het zoeken van herverzekering. Het risicoprofiel kan ver-
der worden veranderd door effectisering (Duffhues en Van de Ven, 1999) en
door het gebruik van kredietderivaten (Duffhues, 1997a). Dit geavanceerd be-
heersen van debiteurenportefeuilles vereist een vergaande centralisatie van het
risicobeheer en een deskundige staf.

Het innemen van een positie in een financieel instrument kan ook invloed heb-
ben op de groeimogelijkheden van een onderneming, dus op reele opties. Ree-
le opties zijn groeimogelijkheden waarover bijna elke onderneming beschikt
maar die op de boekwaardebalans niet als zodanig zichtbaar zijn. Ze zijn wel
begrepen in de marktwaarde van de onderneming. Het gaat over mogelijke toe-
komstige investeringen en acties. Deze opties zijn veel ingewikkelder dan fi-
nanciale opties. Ze maken het mogelijk om een investering enige tijd uit te stel-
len, maar er waardetechnisch wel bij betrokken te blijven. Intussen kan de
informatie over de waarde van de investering worden vergroot en kunnen de
kasstromen van deze groeimogelijkheden en het bijbehorende risicoprofiel van
deze groeimogelijkheden worden 'begeleid' door het kopen of verkopen van fi-
nanciele opties. Een voorbeeld hiervan is het kopen van call opties op een
vreemde valuta die in belangrijke mate bepalend zal zijn voor het rendement
op een toekomstige investering.

Samenvattend kan worden opgemerkt dat financiele instrumenten behalve
op typische financiale transacties invloed kunnen hebben op de kwaliteit van
de aanwezige activa maar ook, en misschien wel vooral, op de groeimogelijk-
heden van een onderneming: financitle instrumenten kunnen de waarde van
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reBle opties verhogen doordat zij een superieur rendements/risico-profiel van
de groeimogelijkheden kunnen bewerkstelligen. Daarmee is een belangrijke ver-
onderstelling van het M/M-model (1958) aangetast.

Afgeleide financiele instrumenten beinvloeden potentieel:
a. de waarde van financitle transacties
b. de waarde van 'reeds aanwezige activa'

-· materiele activa
financiele activa

c. de waarde van reele opties.

Tabel 2.4.  De mogeliIke invioed van jinanciele derivaten op de waarde van de on-
derneming

2.17  Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk handelt over de functies van en enkele ontwikkelingen op de fi-
nanciele markten in relatie tot de financiering van ondernemingen.

Allereerst wordt aandacht geschonken aan de toegenomen consensus inzake de
doelstelling van ondernemingen in samenhang met het fenomeen van wereld-
wijd geliberaliseerde financi0!e markten.

Vervolgens komen verschillende stelsels van corporate governance en hun
invloed op het functioneren van de leiding van ondernemingen in termen van
marktdiscipline en beloning aan bod.

Belangrijk gevolg van de gewijzigde verhoudingen bleek dat de banen van
de managers zelf sneller dan voorheen ter discussie worden gesteld.

Meer en meer speelt het streven naar het scheppen van (eigen) goodwill, net-
tocontante waarde, marktwaarde. of aandeelhouderswaarde een rol in de prak-
tijk nadat de op Angelsaksische leest geschoeide financieringstheorie hierop ve-
le jaren met grote vanzelfsprekendheid heeft aangedrongen en dat nog steeds
doet. met name vanuit de micro-economische investeringstheorie. De aandacht
van het management van ondernemingen gaat hierdoor meer uit naar de prijs-
vorming op de financiele markten dan in het verleden het geval was. toen het
management van ondernemingen nauwelijks oog had voor de koers van het
aandeel.

In tegenstelling tot het theoretisch concept van de perfecte vermogensmarkten
bestaan er in de werkelijkheid belangrijke informatieverschillen tussen beleg-
gers. Vandaar het onderscheid tussen geinformeerde en niet-geinformeerde be-
leggers. De eerste groep bestaat uit de professionele, met onderzoeksexpertise
uitgeruste, meestal grotere (institutionele) beleggers. De tweede groep bestaat
uit de 'noise traders' van Black (1986) die een bron van marktimperfectie vor-
men. Geinformeerde beleggers zien daardoor een kans om tot handel te gera-
ken. ontstaan. Het governance-regime voor beide categorieen beleggers ver-

74

I./A



SAMEN\'AlTING EN ('ONCLUSIES 2.17

schilt aanzienlijk op grond van een verschil in agencyproblematiek. De grote
institutionele, geinformeerde beleggers moeten zich publiekelijk verantwoor-
den maar niet-geinformeerde beleggers (veelal particulieren) niet. De prijsvor-
ming van financi8le titels kan hierdoor vertekend worden omdat merkwaardig
genoeg myopisch gedrag wordt bevorderd bij de grote publiekelijk opererende
marktpartijen. De niet-geinformeerde beleggers dragen bij aan de liquiditeit
van de markt en vervullen ook een nuttige functie.

De graad van financiele afhankelijkheid van een onderneming ten opzichte van
de financiele markten is een belangrijke determinant in hoeverre de verscherp-
te druk op de governance van ondernemingen effectief is. Alleen wanneer die
afhankelijkheid groot is en er vaak een beroep moet worden gedaan op de
markt, zal hiervan een disciplinerend effect uitgaan op de vennootschappelij-
ke besturing. Ondernemingen kunnen de graad van afhankelijkheid op drie ma-
nieren sturen: a) door veel winst in te houden b) door weinig te investeren en
c) door een sterk ontwikkeld risk management in praktijk te brengen. Zowel
in het Angelsaksische als het Continentale corporate governance-model zijn al-
le drie sturingsinstrumenten in ruime mate aanwezig zodat de verschillen tus-
sen deze twee concurrerende stelsels in dit opzicht minder groot zijn dan op het
eerste gezicht lijkt. Belangrijke verschillen manifesteren zich elders bijvoorbeeld
ten aanzien van de disciplinering van het management en de rol van de over-
namemarkt.

Corporate risk management is in deze visie op de onderneming een middel om
de onafhankelijkheid van de financiele markten te vergroten. Het risicoma-
nagement handelt over het streven naar een optimaal risicoprofiel van de on-
derneming. Daartoe behoort in de benaderingen van Donaldson (1984), Froot,
Scharfstein en Stein (1993) en Froot (1995) ook een onafhankelijkheidsdrang
ten opzichte van de toekomstige vermogensvoorziening. Risicomanagement
krijgt gestalte in de wijze en de voorwaarden van financiering, de aard van de
investeringen, het afsluiten van verzekeringen en de benutting van derivaten.
Dit zijn afgeleide financiale instrumenten met forwards, futures, swaps en op-
ties als basisvormen.

Alternatieve vormen van risicomanagement zijn in deze context het terug-
dringen van het investeringsrisico door middel van diversificatie, het aanhou-
den van een ruime liquiditeitspositie, het financieren met relatief veel eigen ver-
mogen, het aangaan van veel externe of interne verzekeringen, en het afsluiten
van derivaten. Hieruit blijkt dat risicobeheersing over een ruim arsenaal van
instrumenten beschikt waarvan er enkele van de financiele markten afkomstig
zijn. Tot deze financiele markten kunnen ook steeds meer en steeds vaker ac-
tiviteiten van de verzekeringssector worden gerekend.

De zin van risk management door ondernemingen werd mede besproken tegen

de achtergrond van de vraag in hoeverre financiale markten efficiant zijn. Als
financiBle titels zuiver zijn geprijsd, is risk management wanneer dat vanuit de
financiele markten wordt ingevuld, geen waardescheppende activiteit. De net-
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to contante waarde van een dergelijke transactie zou nihil zijn. De onderne-
ming zal ter rationalisering van dit soort transacties dus haar toevlucht moe-
ten nemen tot andere argumenten. Die kunnen o.a. worden gevonden in de
kwaliteitsverbeteringen van de organisatie.

Twee gradaties van marktefficientie kwamen in dit kader aan de orde i.c de
semi-sterke en de sterke vorm die een duidelijk onderscheiden plaats kregen
toebedeeld. Verbetering van marktefficiEntie door een verbeterde kwaliteit van
de marktorganisatie en het toezicht daarop kan worden beschouwd als een ten-
dens naar meer efficilntie in de semi-sterke vorm. Alle publiekelijk beschikba-
re relevante informatie komt door een betere marktwerking meer en sneller in
de prijsstelling tot uitdrukking. Anders staat het met de sterke vorm. Door de
inherente concurrentiestrijd in het economisch systeem is het insiders/outsiders-
probleem niet weg te denken bij het management. De sterke vorm van markt-
efficiantie zal daarom een illusie blijven, zou zelfs de ondergang van de kapi-
talistische voortbrengingswijze inhouden doordat alle ondernemerskwaliteit

 -yoor iedereen te allen tijde gratis beschikbaar zou komen.
j Verbetering van marktefficientie, zoals bevorderd door grootscheepse libera-

lisatieprocessen. heeft dus nooit betrekking op meer dan de semi-sterke vorm.
De vraag welke implicaties dit heeft voor het corporate risk management, is in
dit hoofdstuk als volgt beantwoord. De hogere graad van marktefficientie in de
semi-sterke vorm heeft tot gevolg dat publiekelijk beschikbaar komende infor-
matie nog sneller en vollediger in de prijzen van verhandelde financiBle titels tot
uitdrukking wordt gebracht dan in het verleden het geval was. De doorwerking
van relevant nieuws is hierdoor acuter en indringender. Door de acute aanpas-

z singen van het prijsniveau, ontbreekt de voor aanpassingen beschikbare tijd
meer en meer. zodat bij het bestaan van een imperfectie als onderinvesterings-
risico er een incentive ontstaat om tot afdekking over te gaan. Meer efficiantie
leidt aldus tot de behoefte aan meer risk management omdat de bedrijfsuitoe-
fening van ondernemingen zonder enige aanpassingsruimte kan worden getrof-

'

fen door onvoorspelbare prijsontwikkelingen bijvoorbeeld de dollarkoers.
Samenvattend is de conclusie dat risk management om twee redenen be-

langwekkend kan zijn in een wereld van imperfecties. In de eerste plaats de toe-
genomen graad van efficientie in de semi-sterke vorm die weliswaar gemiddeld
gezien geen marktvoordeel oplevert maar wel faillissementskosten kan voor-
komen. Dit duidt op een meer defensieve argumentatie van het gebruik van
risk management. De tweede reden is dat het corporate risk management in de
reele sfeer (lees: concurrentiestrijd) belangrijke bijdragen aan de marktwaarde
van de onderneming kan leveren. Deze bijdrage is meer offensief van aard.
Toegenomen marktefficientie doet. alles tesamen genomen, niets af aan de gro-

,te betekenis van het risk management van ondernemingen.

Zien we dus enerzijds dat het risk management ook bij een toegenomen effi-
ciEntiegraad van financiele markten volop intact blijft, anderzijds blijkt bo-
vendien dat het qua toepassingsveld uitstekend aansluit bij de pecking order
theorie van de vermogensstructuur. Integratie van risk management in de ver-
mogensstructuurbeschouwingen is ons inziens dan ook zeer gewenst.
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In hoofdstuk 3 wordt tegen de achtergrond van dit hoofdstuk waarin eigen-
schappen van financiele markten centraal stonden, onderzocht welke plaats en
functies het corporate risk management heeft in het vak Ondernemingsfinan-
ciering.
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Hoofdstuk 3

De plaats en de functies van corporate risk
management in ondernemingsfinanciering

3.1 Inleiding

Corporate risk management is een relatief nieuwe loot aan de stam van het vak-
gebied Ondernemingsfinanciering. Het is de laatste decennia sterk in opkomst.
Het nieuwe deelgebied bestudeert de invloed van de onzekere uitkomsten van
belangrijke beslissingsvariabelen op het succes van de onderneming. Deze va-
riabelen zijn van financiele en van reele aard. Ze zijn vaak van operationele,
soms van strategische aard.

In dit hoofdstuk volgt een analyse van de plaats en de betekenis van corpo-
rate risk management, zoals die in de afgelopen decennia geleidelijk maar re-

latief sterk gefragmenteerd zonder een duidelijk financieel-economisch kader
is gegroeid. Op de financiele markten (zie hoofdstuk 2) heeft zich een keur van
financiBle instrumenten ontwikkeld die in staat stelt om risico's veel beter dan
voorheen op een efficiente wijze te alloceren naar tijd en plaats. De verruimde
allocatie van risico op de financiele markten kan worden gezien als een uit-
breiding van de mogelijkheden tot substitutie van de risicotransfer die ligt be-
sloten in de meer traditionele allocatie van vermogen en van verzekeringen

(Mason, 1995). Dit heeft bijzonder vergaande consequenties op het macro- en
micro-economische vlak. Op het macrovlak is de in beginsel geringere kwets-
baarheid van het financiele stelsel een groot winstpunt indien en voorzover het
aantal mogelijkheden om risico's efficient af te dekken ook wordt benut'.  Dit
sluit systeemcrises echter niet uit.

Op het microvlak geldt dat private organisaties zoals ondernemingen met la-
gere faillissementskosten kunnen rekenen dan wel met minder eigen vermogen
kunnen volstaan dan zonder risk management het geval zou zijn geweest. Daar-
tegenover staan de kosten van risk management. Een ander gevolg is dat vreemd

1. Sijben (1999) wijst juist op een toegenomen kwetsbaarheid van het bankwezen als gevolg van
de verhoogde marktvolatiliteit en een toegenomen risico-acceptatie. Hiertegenover staat dat ban-
ken ook gebruik zullen maken van de mogelijkheden om risico's te verhandelen.
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vermogen aangevuld met derivaten de rol van eigen vermogen kan overnemen.
De verschillenl tussen eigen en vreemd vermogen zijn duidelijk aan het verva-
gen. Vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risico-allocatie staan be-
schikbaar voor zowel individuen als ondernemingen. Van een doublure is blijk-
baar geen sprake hoewel de efficiante markttheorie wel richting geeft aan deze

opvatting. De kernvraag is dan ook door welke motieven ondernemingen wor-
den gedreven om risk management op ruime schaal toe te passen. Vele andere
vragen kunnen hieraan worden verbonden zoals het type risico, de betekenis
van afdekking, en de inpassing van risk management in de ondernemingsdoel-
stelling

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt het ondernemingsmodel
opnieuw aan de orde gesteld - nadat in de voorgaande hoofdstukken over dat
onderwerp reeds opmerkingen zijn gemaakt -, nu met een verbinding van de
ondernemingsdoelstelling en de belangrijkste beslissingsgebieden. Risk ma-
nagement is een beslissingsgeorienteerde activiteit. Vervolgens wordt aan-
dacht besteed aan twee belangrijke verstoringen die door imperfecties kunnen
worden veroorzaakt bij het realiseren van het investeringsplan van een on-
derneming, de belangrijkste schepper van waarde. Een bespreking van de be-
schikbare mogelijkheden om deze verstoringen te beheersen voert naar de
kernfuncties van het corporate risk management. Vervolgens wordt een aan-

r=
taI aspecten van corporate risk management belicht. De conclusie is dat cor-
porate risk management de schaduwprijs van knelpuntfactoren in de reele en
financiele bedrijfsvoering kan verlagen en met name daarmee netto contante

L waarde kan scheppen.

3.2 Het economisch waardemodel van niet-financiifle

ondernemingen

In hoofdstuk  1 is aangegeven dat het marktwaardemodel zich min of meer een
vaste plaats heeft verworven in de gangbare financieringsliteratuur. De inhoud
van dit model wordt hier kort samengevat.

Ondernemingen worden geacht te streven naar het scheppen van aandeelhou-
ders waarde. In het model zijn de investeringen van niet-financiele onderne-
mingen in materiele en immateriele activa de belangrijkste waardecreerende va-
riabele in het geheel van waardedrijvende krachten (Rappaport, 1986) omdat
in de relle sector de bronnen van imperfecties in het algemeen aanzienlijk rij-
ker aanwezig zijn dan in de financiale sector. Onder investeringsactiviteiten
wordt hier verstaan de vastlegging van vermogen in vaste activa en het geYn-
duceerd netto werkkapitaal enerzijds en de uitgaven voor onderzoek en ont-

2. Vergelijk de intrigerende titel van de publicatie onder redactie van Kopcke en Rosengren 'Are
The Distinctions between Debt and Equity Disappearing?'. Federal Reserve Bank of Boston Con-
ference Series. No 33.1989. biz. 1-225.
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wikkeling, voor opleiding en voor andere diepte-investeringen als het vestigen
van een merk anderzijds. Schepping van marktwaarde veronderstelt primair
dat de op hun economische marites beoordeelde en dus gewenste investeringen
onbelemmerd tot stand komen. Theoretisch betekent dit dat alle projecten met
een positieve netto contante waarde doorgang moeten kunnen vinden en niet
worden belemmerd door fricties die eigen zijn aan een imperfecte vermogens-
markt. De geaiste rentabiliteit is in de theorie gewoonlijk bepaald volgens het
Capital Asset Pricing Model, zodat alleen het systematisch risico (gemeten door
de betacoefficient) is verwerkt in de afkaprentabiliteit. Alle projecten met een
positieve netto contante waarde worden door de beslisser geaccepteerd. Deze
beslissingsregel geldt voor beursfondsen in een perfecte vermogensmarkt. Daar-
mee is het optimale investeringsbudget bepaald als de verzameling van projec-
ten die de hoogste bijdrage geeft aan de netto contante waarde van de onder-
neming. Fama en Jensen (1985) spreken hier over de 'maximum wealth rule'
of 'market value rule' voor de investeringsbeslissing

Figuur 3.1 geeft inzicht in de grafische oplossing en de samenhang tussen op-
tiniaal investeren en het scheppen van maximale marktwaarde. Figuur 3.1(B)
geeft de investeringscurve weer. Deze is gerangschikt naar afnemend rendement
van de successieve investeringsmogelijkheden. Figuur 3.1(A) geeft de CAPM-
eis voor het aanvaarden van de investeringsvoorstellen weer bij gegeven inves-
teringsrisico gemeten door beta. In deze grafiek is het investeringsrisico van de
onderneming bepalend voor het investeringsrisico van de projecten zodat de
gemiddelde vermogenskostenvoet van de onderneming kan fungeren als de re-
levante alkaprentabiliteit. Punt P geeft het optimale investeringsbudget aan in
deze geidealiseerde wereld bezien vanuit de maatschappij als geheel en. zolang
er een perfecte vermogensmarkt heerst. ook vanuit de aandeelhouders.

Figuur 3.1 wordt nu als vertrekpunt genomen voor een analyse van de invloed
van het onderscheid tussen perfecte en imperfecte financidle markten op de ree-
le activiteiten van ondernemingen.

3.2.1 Perfecte financiele markten

Impliciet gaat figuur 3.1(A) uit van het bestaan van perfecte en, gegeven de be-
schouwingen in hoofdstuk 2, ook van efficiente financiele markten. Perfectie is
immers een voldoende voorwaarde voor marktefficiBntie. Afwijkingen van het
niveau P zullen in die situatie niet kunnen optreden. Er zijn (nog) geen infor-
matiekosten of agencykosten verondersteld. Volgens de theorie van Modig-
liani/Miller is in een perfecte vermogensmarkt de gemiddelde vermogens-
kostenvoet niet gevoelig voor veranderingen in de vermogensstructuur
(Modigliani/Miller. 1958). Ongeacht of er veel met vreemd of met eigen ver-
mogen wordt gefinancierd, blijft de 'cost of capital' in figuur 3.1(A) op het-

f zelfde niveau. Alleen het systematisch risico van de projecten is bepalend voor
het niveau van"de gemiddelde vermogenskostenvoet. Onsystematisch risico is
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Economic model of value

The financial market determines the company's risk which, in turn, de-
termines the minimum rate of return the firm must earn on its investments.
Management should accept all investments with expected returns in ex-
cess of the minimum required rerurn.

Panel A Panel B

V

Risk-return   - x
trade-off curve       J     L

3    Cost of  ___________   __________-T._INJ__ Q
0 capital
                K H Investmentrf0               1 1 opportunity

  schedule

0                         0  S -R  P  2
Company's Beta \--y-' Investments

11                     Invest in
these

proiects

Figuur 3.1.  Het  model van de 'economische waarde'-vorming  (Gallinger  en  Poe,
1995, biz. 391 ).

niet relevant omdat het door aandeelhouders door portefeuillevorming kan
worden gediversifieerd. Financiering door de onderneming met vreemd ver-
mogen kan tegen dezelfde voorwaarden ook door de aandeelhouders in de per-
soonlijke sfeer worden gerealiseerd. Het investeringsvolume wordt bepaald
door punt P, zoals aangegeven in figuur 3.1.

./

3.2.2 Imperfecte en niet-efficilinte financiile markten

De realiteit kent ondanks de in hoofdstuk 2 besproken verbeteringen nog al-
tijd imperfecties die verstorende effecten kunnen oproepen in de besluitvorming
van economische subjecten waaronder niet-financille ondernemingen ten aan-
zien van hun investeringen. Marktimperfecties kunnen leiden tot marktineffi-
cianties hetgeen tot uitdrukking komt in een onjuiste prijsstelling ('mispricing')
van financi8le titels. In hoofdstuk 2 zijn twee typen van marktinefficianties on-
derscheiden, type A en B..IzeA.had betrekking op de mogelijke vertekening
van prijzen wegens organisatorische tekortkomingen van de markt. Deze lei-
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den tot een verhoging van de 'cost of capital' en daarmee tot een lager opti-
maal investeringsniveau dan punt P bijvoorbeeld punt R. De oorspronkelijk
realiseerbare netto contante waarde (vlak TQV) wordt niet ten volle gereali-
seerd. Deze inefficientie kan worden weggenomen door het nemen van maat-
regelen om bestaande imperfecties te elimineren zodat de investeringen zich
herstellen in de richting van punt P.

Inefficilntie van het tipf  bleek van meer structurele aard en tot op zekere
hoogte onvermijdelijk, omdat deze prijsvervorming samenhangt met en geba-
seerd is op het bestaan van asymmetrische informatie tussen het management
en de externe aandeelhouders. Deze inefficientie blijft in onze economische or-
de bestaan. Zou men deze opheffen, dan zou dit het einde van het op concur-
rentie gebaseerde stelsel van de ondernemingsgewijze produktie betekenen. De
progressie in het opruimen van inefficiEnties had in het in hoofdstuk 2 be-
sproken onderzoek van Wurgler (1999) dan ook alleen betrekking op het inef-
ficientie-type A. Prijsvertekeningen van het type B hebben geen baat onder-
vonden van de verbeteringen die de markten hebben ondergaan door de
bedoelde liberalisatie-processen die in de afgelopen decennia hebben plaats ge-
vonden. Onder- en overinvestering op basis van het bestaan van de informa-
tiekloof tussen de leiding en de externe aandeelhouders blijven derhalve on-

Fverminderd relevant. Marktinefficientie van het type B kan leiden tot onder-
of overinvestering in de zin van bewust gekozen afwijkingen van punt P bij-
voorbeeld punt R of Z. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van informa-
tieproblemen. Punt R impliceert een onderinvestering. punt Z impliceert een

loverinvestering.
Beide punten verwijzen naar de uitkomsten van een optimalisatie ten behoeve

van de aandeelhouders onder gewijzigde omstandigheden ten opzichte van het
vertrekpunt van de perfecte vermogensmarkt (punt P).

Dit optimalisatieproces kan als volgt worden verduidelijkt. Marktinefficientie
van het type B is langs twee wegen tot op zekere hoogte beheersbaar door het
management van ondernemingen, zij het dat dit in beide gevallen kosten ver-
oorzaakt die moeten worden vergeleken met de winst aan netto contante waar-
de van de superieure investeringsportefeuille die het resultaat is van deze opti-
mering. We onderscheiden twee gevallen van informatie-asymmetrie:

1.  De situatie van zuivere asymmetrische informatie (exante informatie-asym-
metrie): onderinvestering
In de eerste plaats kan het management de mate van het optreden van in-
formatieproblemen sturen door te streven naar een zorgvuldige afweging van
de mate van openbaarmaking van ondernemingsgegevens enerzijds en de
graad van marktinefficiency van het type B anderzijds. Hieruit resulteert het
optimale niveau van de te accepteren marktinefficientie. Dit maakt het stre-
ven naar optimale externe verslaggeving relevant voor de besluitvorming over
financiele problemen zoals investeringen. De micro-economie leert dat hier-
bij moet worden gestreefd naar de gelijkheid van marginale opbrengsten en
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marginale kosten. Deze afruil speelt zich nog steeds volledig af binnen de
doelstelling van de maximalisatie van de marktwaarde van de aandelen. Er
is hier nog geen agencyprobleem geintroduceerd. Toch is het investeringsni-
veau mogelijk reeds verstoord bijvoorbeeld in de mate als wordt aangegeven
door de afstand  PR  die een onderinvestering weergeeft. Deze onderinveste-
ring is vanuit de maatschappij gezien een verlies. Bedrijfseconomisch gezien
is de lagere investering te rechtvaardigen, want het is een verstoring die is
veroorzaakt door een aanpassing aan nieuwe omstandigheden: het bestaan
van een informatiekloof tussen de externe vermogensverschaffers en het ma-
nagement van de onderneming.

2. Het bestaan van agencyproblemen (ex post informatie-asymmetrie): onder-
of overinvestering
In een imperfecte vermogensmarkt zal het management niet altijd zijn ge-
richt op de doelstelling van de aandeelhouders maar zal mogelijk ook het
eigenbelang najagen. De mogelijkheid van opportunistisch gedrag doet
daarmee een intrede. Voor de investeringen betekent dit dat de beslissings-
regel niet meer alleen luidt in termen van maximalisatie van de bijdrage aan
de marktwaarde van de aandelen, maar bijvoorbeeld het bereiken van een
bepaald omzet- of winstniveau op korte of lange termijn. Dit kan, als com-
plicatie bovenop de vertekening als gevolg van het bestaan van ex ante in-
formatie-asymmetrie, leiden tot een nieuwe afwijking van de investeringen
ten opzichte van het reeds onder 1 verkregen punt R, overigens in beide rich-
tingen. Dit kan in figuur 3.1 bijvoorbeeld leiden tot de afstand RS (een ex-
tra druk op de investeringen zodat het oppervlak XMQ aan netto contan-
te waarde verloren gaat) of RZ (een uitbundig investeringsbeleid op weg
naar bijvoorbeeld een superieure omzetgroei zonder schepping van een su-
perieur niveau van netto-contante waarde, waardoor men op het veel te la-
ge punt H van de investeringscurve uitkomt). Overinvestering wordt in de
literatuur het meest genoemd.

Onder 1 bleek dat, wanneer er geen agencyprobleem is, er toch reeds een opti-
malisatieprobleem bestaat. Is er tegelijkertijd ook een agencyprobleem, dan is
er opnieuw reden om te optimaliseren en wel in termen van de hogere netto
contante waarde die voortvloeit uit het beperken van de agencyproblemen en
de kosten die dit veroorzaakt.

QHet voorgaande samenvattend zijn er twee bronnen van mogelijke verstorin-
gen van de investeringsactiviteiten van ondernemingen. Dit zijn onderinveste-
ring en over investering, veroorzaakt door transactiekosten maar vooral door

I de twee soorten van informatie verschillen (ex ante en ex post) tussen het ma-
nagement en de externe aandeelhouders. Met name de beide informatiepro-
blemen zijn belangrijke storingsfactoren. Deze twee mogelijke verstoringen
worden hierna nog eens toegelicht waarna de herstelmogelijkheden van deze
verstoringen worden bestudeerd. Deze zullen ons in de richting van het belang
van het corporate risk management voeren.
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I Managers stre\'en naar maximalisatie ran de niarktwaarde: optimale onder-
inrestering
Als er sprake is van imperfecties zoals transactiekosten en informatiekosten
wegens het bestaan van asymmetrische informatie, is de 'gemiddelde vermo-
gens-kostenvoet' hoger dan het in figuur 3.1(A) aangegeven niveau. Transac-
tiekosten verhogen de vermogenskostenvoet en beperken daardoor het inves-

teringsvolume. Daarnaast wordt de onderneming vanwege het bestaan van
informatie-asymmetrie van het type B mogelijk geconfronteerd met het le-
monsprobleem (Akerlof, 1970) waardoor de emissieprijs van uit te geven ver-
mogenstitels zal dalen en derhalve de vermogenskostenvoet zal stijgen. De oor-
zaak van de daling van de emissieprijs is gelegen in het verschijnsel van 'adverse
selection' aan de zijde van de beleggers die kan worden vertaald als de scepti-
sche reactie op het signaal van de ondernemingsleiding dat met de keuze van
de uitgifte van aandelen wordt afgegeven in de ogen van de markt. De door
beleggers in rekening gebrachte 'premie lS afhankelijk van drie factoren:

de hoeveelheid en kwaliteit van de reeds aanwezige activa.
-  de kwaliteit van de vermogensstructuur:

de verhouding van het gevraagde bedrag tot de reeds aanwezige activa.

In figuur 3.1(B) zal ingeval van onderinvestering de vermogensbehoefte klei-
ner zijn. Het bedrag van de onderinvestering is gelijk aan bijvoorbeeld PR. De
netto contante waarde die wordt gerealiseerd, is kleiner dan het oppervlak van
de driehoek TQV in figuur 3.1(B). Er ontstaat daardoor een incentive om im-
perfecties zoveel mogelijk te reduceren. Hierdoor ontstaat een zekere dynami-
sering van de besluitvorming over de investeringen omdat mogelijk de schade
kan worden beperkt tot minder investeringsuitval dan in eerste instantie resul-
teert. maar wei tegen bepaalde kosten. Slechts door opheffing of verzachting
van de imperfecties kan de onderinvestering worden verminderd. Financiele in-
novaties kunnen aan de opheffing van deze imperfecties een bijdrage leveren
(Froot, 1995). Te denken valt hierbij aan financiale innovaties gericht op een
verlaging van transactiekosten en op het opheffen van de hoge kosten van ex-
terne financiering die samenhangen met de informatie-asymmetrie van het eer-
der genoemde type B. Financiele instrumenten dienen hierbij tot verlaging van

de schaduwprijs van extern vermogen.
Het is niet onmogelijk, zelfs waarschijnlijk. dat de in figuur 3.1(A) met 'cost

of capital' aangeduide aanbodcurve van vermogen ingeval van het bestaan van
er ante informatieasymmetrie niet langer horizontaal verloopt. maar geleide-
lijk opwaarts als functie van het gevraagde bedrag. Dit heeft tot gevolg dat het
investeringsvolume verder wordt beperkt nl. tot een punt links van punt R. De
resulterende onderinvestering is nog groter geworden: het maatschappelijk op-
tinium P is nog verder uit het zicht verdwenen. De managers handelen hierbij
nog steeds uitsluitend binnen de doelstelling van de aandeelhouders. Eerst in
onderdeel II laten we het agencycontlict toe.

C  11  Managers streren ajifilkencle doelen ita:  C rooral ) orerinrestering
Als het management er. aanvullend op de onder 1 genoemde imperfecties. een
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eigen doelstelling op nahoudt die afwijkt van de maximalisatie van de netto
contante waarde voor de aandeelhouders. kan er een tendens ontstaan om bij-
voorbeeld de omzet ofde winst op korte termijn te maximaliseren. Dit kan aan-
leiding geven tot investeringen die geen economisch doel hebben maar die bij-
voorbeeld weI statusverhogend zijn voor de leiding. Deze overinvesteringen
komen voort uit het bestaan van een agency-conflict tussen de aandeelhouders
en de leiding van de onderneming (Jensen, 1986). Overtollige middelen worden
in dit geval niet teruggegeven aan de aandeelhouders (zoals in het marktwaar-

. demodel) maar inefficient aangewend. De marktwaarde van de bestaande on-
derneming daalt, omdat irrationeel wordt geinvesteerd tot een niveau dat rechts
ligt van het punt R in figuur 3.1(B), mogelijk zelfs tot voorbij het oorspronke-
lijk optimale niveau P in de perfecte vermogensmarkt, bijvoorbeeld punt Z. Dit
staat gelijk met verspilling. Het optimum is namelijk hetzelfde als onder [ (dus
R) maar het management handelt er niet naar. De mate van overinvestering
wordt derhalve niet aangegeven door de afstand PZ maar door RZ.

Imperfecte financiele markten hebben, derhalve, verschillende gevolgen voor
de belangrijkste waardeschepper van ondernemingen: de investeringen. In het
eerste geval is er een verlaagd optimum voor het niveau van de investeringen
doordat de vermogenskostenvoet van de onderneming hoger is dan in de we-
reld van een perfecte vermogensmarkt. In het tweede geval gaat het om een in
beginsel irrationele 'suboptimale' oplossing voor het investeringsniveau omdat
er evident teveel wordt geinvesteerd maar waartegen ontoereikend kan worden
opgetreden.

Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur kan men beide situaties als sub-
optimaal kenmerken, maar dan wel met een geheel verschillende oorzaak. Het
investeringstekort is in geval 1 op te lossen door de imperfecties, transactie-
kosten en informatie-asymmetrie, zoveel mogelijk weg te nemen. In geval 2 is
er ook informatie-asymmetrie maar wei van een andere orde: het management
moet beter worden gedisciplineerd om minder uitbundig te investeren, bij-
voorbeeld door aanscherping van de corporate governance tot een meer 'opti-
male corporate governance'. Of dit rationeel is, moet blijken uit een afweging
van de kosten van de verscherpte governance en de voordelen wegens het be-
spaarde verlies aan netto contante waarde. Zeggenschapsaspecten van vermo-
gensvoorziening spelen hierbij een belangrijke rol.

De voortdurende heroverweging van voor- en nadelen ter zake van deze af-
wegingsprocessen wijst op het dynamische karakter van het geintegreerde fi-
nancieel management van ondernemingen.

Beide verstoringen in het investeringsproces zijn wel enigszins terug te dringen,
maar niet ten volle te vermijden. Ze kosten een deel van de marktwaarde van
de projecten die in de ideaal situatie haalbaar zou zijn geweest. Beide vragen
om een afwegingsproces van voor- en nadelen in termen van netto contante
waarde. De vraag is of deze verstoringen gellimineerd kunnen worden en zo ja
met welke middelen. We zullen zien dat onder andere corporate risk manage-
ment daarin een rol van betekenis kan spelen.
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Ter afsluiting van deze paragraaf volgt nog enige aandacht voor twee door
Froot (1985) genoemde bijzondere voorbeelden van verstoringen in het inves-

teringsproces. Deze hebben betrekking op een niet-optimale samenstelling van
de investeringen. Het betreft:

- Een irratic,nele roorkeur v<,or reeds aanwe.ige activa:
Als de kosten van extern vermogen hoog zijn, zal een tendens ontstaan om de
investeringen zoveel mogelijk hard te maken voor de buitenwacht, zodat een
voorkeur zal ontstaan voor investeringen in materiele en financille activa in
plaats van investeringen in groei zoals R&D, merken, e.d.. Deze groep biedt
een grotere onderpand-waarde voor de vermogensverschaffers. Hierdoor zul-
len de kosten van externe financiering relatief minder hoog zijn en zal er eer-
der worden geinvesteerd. De gewijzigde investeringsmix zal ten koste gaan van
de marktwaarde van de onderneming want deze is voor een deel ook afhanke-
luk van de groei-mogelijkheden die men tegen beter weten afremt. Een afruil
van voor- en nadelen bepaalt of de voorkeur voor de hogere onderpandwaar-
de terecht is. ls dat niet het geval, dan is sprake van een irrationele voorkeur
voor reeds aanwezige activa maar dat zal blijken uit een niet-gemaximeerde bij-
drage aan de netto contante waarde van de onderneming.

Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat met de keuze van de reeds aanwezige
activa geen positieve netto contante waarde wordt gecreterd maar in elk geval
wel minder positieve netto contante waarde dan ingeval van investeringen in
'growth opportunities'.

F - Een irrationele roorkeur roor diversificatie-investeringen
Ondernemingen die hechten aan het beheersen van het totale risico zoeken het
referentiepunt voor de beoordeling van nieuwe investeringen niet bij de markt-
portefeuille maar bij de bestaande activa. De correlatie met de bestaande acti-
va kan bijvoorbeeld negatief zijn, terwijl de investering zelf een positieve sa-
menhang vertoont met de marktportefeuille. Deze lage correlatie heeft in dat
geval waarde voor de beslissers, hoewel het breed gedragen CAPM dat ont-
kent. Het investeringsbudget wordt als gevolg hiervan voor diversifitrende aan-
deelhouders verstoord omdat de beslissers een te laag risico en dus een te lage
afkaprentabiliteit toekennen aan nieuwe investeringen. Dit zou in dit geval lei-
den tot overinvestering. Anderzijds kan een onterecht hoge afkaprentabiliteit
tot onderinvestering leiden. Tot de voordelen moet zeker worden gerekend de
voorkeur van de managers en het overig personeel dat hun werkgelegenheid
meer is gewaarborgd bij diversificatie-investeringen- Op deze plaats wordt ver-
wezen naar tabel 1.1 in hoofdstuk 1 waar de kwetsbaarheid van met name de-
ze participanten bleek uit hun 'asset specificity': zij zijn niet in staat tot diver-
sificatie zoals voor beleggers het geval is. Zo gezien staat niet alleen de
disconteringsvoet maar staan ook de verwachte kasstromen van de projecten
mede onder invloed van de hier te maken keuzes.

De door Froot genoemde derde bron van verstoring van het investeringspro-
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die de simultane oplossing voor alle deelterreinen onderzoekt voor combina-
m ties van verschillende samenstellingen van de portefeuille van de zes deelgebie-

den. Het corporate risk management omvat in deze benadering, zo men wil,
3 dit werkterrein van de gehele geintegreerde theorie. Dat is zeer ruim gedefi-

nieerd. Scherp in tegenstelling hiermee staat de definiering van risk manage-
ment tot het gebruik van alleen derivaten. Zelfs een tussendefiniering betreft
niet alleen het gebruik van derivaten, maar ook de keuze van de vermogens-
vormen op de balans, dus a en d samen. Het corporate risk management is ten
minste een belangrijke component van de geintegreerde theorie van het finan-
cieel management van ondernemingen.

De hiervoor genoemde 'andere' (vijf) gebieden van beleid waarop aanpas-
singen kunnen plaats vinden, worden hierna in het kort toegelicht.

Ad a)    Door het construeren van aangepaste vermogensvormen kunnen de be-
langen van de vermogensverschaffers worden gehonoreerd. Deze be-
langen zijn niet gediend met de uitgifte van gewone aandelen omdat dit
tot een 'lemons'-probleem leidt. Door financiering met creatieve fi-
nancieringsvormen die de informatie-asymmetrie beperken, dalen de
kosten van externe financiering (vergelijk ook Schmeits, 1999). Voor-
beelden zijn converteerbare obligaties en het uitgeven van put warrants.

Ad b)   Ook door het dividendbeleid meer liquiditeitsgedreven te maken is een
storing in het investeringsproces op te lossen. Door hogere of lagere
contante dividenden uit te keren - al dan niet in combinatie met 'pa-
pieren' dividenden - kan de uitgaande geldstroom voor dividenden
worden gereguleerd en daarmee de verstoring worden gemitigeerd.

Ad c)   Door meer effectieve zeggenschap toe te kennen aan externe vermo-
gensverschaffers kan het geeiste rendement worden verlaagd. Het op-
heffen van een belangrijke beschermingsconstructie is een voorbeeld.

Ad d) Door derivaten te gebruiken kunnen kasstromen worden beschermd
tegen tegenvallende ontwikkelingen zodat voldoende middelen be-
schikbaar komen voor investeringen. Hieruit blijkt dat deze bescher-
ming niet de pretentie heeft om voordelen te behalen op de markt van
het financiele derivaat maar slechts de beschikbaarheid van een beno-
digde geldstroom wil veilig stellen. Een voorbeeld van het beheersen
van de interne geldstroom is de afgifte van personeelsopties die con-
tante loonbetalingen substitueren (vergelijk Hoofdstuk 4.A). Dit is een
heel ander begrip beheersing of afdekking dan het aangaan van trans-
acties met een positieve netto contante waarde wegens een verkeerde
prijszetting op de markt (zie paragraaf 3.6).

Ad e)    Ook door het inzicht in de resultaten en de financille positie van de on-
derneming te verbeteren, wordt de informatie-afstand tot de financie-
le markt kleiner en daarmee het 'lemons' probleem. Afgezwakt ook het
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1 beleid inzake de externe verslaggeving is een instrument om het basis-
probleem - informatie-asymmetrie - te beheersen.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat problemen in de investerings-
sfeer, vooral wanneer deze worden veroorzaakt door het bestaan van infor-
matie-asymmetrie tussen het management en de financid#le markten, kunnen
worden opgelost door een conibincitie van maatregelen die hetzij aangrijpen in
de investeringen zelf. hetzij in de vermogen/strrmTImr, hetzij in het gebruik van
derivaten, hetzij in het dividendbeleid, hetzij in het zeggenschapsbeleid, hetzij
in het verslaggevingsbeleid. hetzij in al deze zes gebieden samen3. De onderne-
ming zal streven naar het optimaliseren van de combinatie van de maatregelen
op deze zes deelgebieden. Doel daarbij is het ontlopen van de kostenverho-
gende werking van een beroep op de emissiemarkten voor obligaties en/of aan-
delen en het vermijden van marktwaardeverliezen door verstoring van de in-
vesteringen. De hiermee samenhangende besparingen aan kaskosten en
opportuniteitskosten kunnen worden geinterpreteerd als de netto contante
waarde van de op stabiliteit van de beschikbaarheid van interne financiering
gerichte maatregelen. Alternatieve combinaties of pakketten van beleidsmaat-
regelen op deze gebieden zullen een onderling verschillende invloed hebben op
de netto contante waarde van de onderneming. De combinatie die de hoogste
positieve bijdrage aan de netto contante waarde belooft af te werpen is de op-
timale combinatie. Dit geldt voor beide besproken vormen van verstoring van
het investeringsproces. In het geval van overinvestering houdt dat in dat de
minst slechte uitkomst te verkiezen is boven elke andere oplossing

In de meeste gevallen zal de verbetering van de netto contante waarde ook niet
kunnen komen van slechts een van deze pijlers. Het is bijvoorbeeld bezwaar-
lijk om op grond van de financierbaarheid van de investeringen, derhalve uit
liquiditeitsoverwegingen. in een bepaald jaar plotseling geen dividend uit te ke-

ren als jarenlang wel dividend is uitgekeerd. Hiervan zou een negatief signaal
naar de financiele markten kunnen uitgaan, waardoor het middel erger is dan
de kwaal: de marktwaarde zou mogelijk aanzienlijk dalen. Het oplossen van
het ene probleem zou dan het andere probleem doen ontstaan.

3. Froot (1995) beschrijft dit als volgt: 'Firms therefore have a variety of weapons that allow them
to manage fluctuations in internal funds. thereby lowering the cost of external finance generated
by incentive problems' (biz. 248). De door Froot bedoelde incentive problemen in relatie tot het
sluiten van financiele contracten ontstaan met name doordat partijen elkaars kennispeil, acties en
reacties en bedoelingen niet perfect kunnen inschatten en het afdwingen van de naleving van con-
tracten kosten veroorzaakt. Voor een algemene indeling van infurmatieproblemen tussen onder-
nemingen en financiele markten wordt verwezen naar Schmeits ( 1999).in het bijzonder  naar Ta-
bel 1 op biz. 36, en naar de studie van Cools (1993).
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ces lijkt herleidbaar tot bijzondere gevallen van de twee eerder besproken mo-
gelijkheden van onder- en overinvestering.

3.2.3 De investeringsregels voor verschillende organisatievormen volgens Fama
en Jensen (1985)

Verwant aan de voorafgaande investeringsanalyse in perfecte en imperfecte ver-
mogensmarkten is de benadering van Fama en Jensen (1985) die de investe-
ringsbeslissingsregels voor verschillende organisatievormen van een onderne-
ming (beursonderneming, eenmansbedrijf, firma e.d.) hebben geanalyseerd
vanuit de kenmerken van de houders van de residuele aanspraken (de cash
flows) van de betreffende organisaties. Het bestaan van verschillende beper-
kingen ten aanzien van het houderschap leidt dan tot verschillende bestis-
singsregels.

Dit zal hierna in het kort worden toegelicht. We stellen in deze toelichting
twee van de door de auteurs onderscheiden (zes) organisatievormen tegenover
elkaar. Dat zijn een grote beursgenoteerde onderneming en een eenmanson-
derneming. De vraag is hoe hun investeringsbeslissingsregels zich verhouden.

Enerzijds bezit een grote beursonderneming met een gespreid aandelenbezit
meer mogelijkheden tot risicodeling (diversificatie) door de aandeelhouders en
kan zij schaalvoordelen behalen ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmans-
onderneming. Anderzijds creeert zij ook kosten wegens het bestaan van een
grotere mate van informatie-asymmetrie. Per saldo leidt dit tot de investe-
ringsregel van figuur 3.1 waarbij alle projecten worden geaccepteerd die zijn
beoordeeld met het netto contante waarde criterium uitgaande van diversifie-
rende beleggers: maximaliseer de netto contante waarde van de investeringen
rekening houdend met agencykosten.

< Voor een eenmansonderneming geldt dat door het ontbreken van scheiding tus-
sen leiding en eigendom de agencykosten wegvallen. Daar staat echter tegen-
over dat de houders van de residual claims van deze ondernemingstypen - dat
zijn dus de managers zel f - schaalvoordelen derven en minder kunnen diversi-
fieren waardoor de kasstromen veranderen en hun afkaprentabiliteit voor in-
vesteringsbeoordeling stijgt. Zij zijn namelijk gebonden aan het totale risico en
niet alleen aan het systematisch risico. De auteurs zien hieruit een tendens tot
lagere investeringen ontstaan bij deze ondernemingen in vergelijking met beurs-
ondernemingen. Deze relatief lagere investeringen worden door Fama en Jen-
sen aangeduid als onderinvestering. Dat ze zich toch kunnen handhaven, wordt
verklaard uit de besparing op agencykosten die hoger moet zijn dan de gederfde
netto contante waarde van 'gemiste' investeringen en het gebrek aan diversifi-
catie-mogelijkheden van de leiding.

Het bestaan van de (in totaal zes) verschillende door Fama en Jensen geanaly-
seerde organisatievormen wordt dus verklaard vanuit een optimalisatiege-
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dachte van voor- en nadelen van elke organisatievorm. De uit de financie-
ringstheorie bekende investeringsregel gebaseerd op het gedrag van diversifia-
rende beleggers (de eerder genoemde 'value maximization rule') geldt wel voor
beursondernemingen, maar niet voor kleinere besloten ondernemingen die op
het totale risico geente beslissingen zullen moeten nemen met eigen kasstromen
voor in beginsel dezelfde projecten.

3.3 Het managen van investeringsverstoringen

Als onderinvestering tot de mogelijkheden behoort, zal het management de fi-
nanciering van de goedgekeurde projecten willen veilig stellen door zo weinig
mogelijk beroep te doen op de externe financieringsbronnen. Daardoor wordt
de interne financiering uiterst belangrijk. De betrouwbaarheid van deze finan-
cieringsbron dient te worden gemaximaliseerd met inachtneming van de kos-
ten die dat met zich meebrengt. De volatiliteit van de intern beschikbare geld-
stroom en de bescherming tegen marktrisico's kan op verschillende manieren
worden gearrangeerd:
- de operationele kasstroom ontdoen van rigide componenten door het in-

bouwen van 'built in stabilizers' (bijvoorbeeld lonen flexibiliseren door kop-
peling aan omzet, of aan vreemde valuta)

-  de operationele kasstroom als zodanig extern verzekeren (anders dan met
derivaten)

- het bundelen van onderling laag correlerende activiteiten in de investe-
ringsportefeuille. Hier wordt de relevantie van ook het specifieke (en dus het
totale) risico bevestigd (vgl tabel  1.2 in Hoofdstuk  1)

Deze maatregelen grijpen alle aan in de investeringssfeer zelf. Ook op andere

deelgebieden zijn ingrepen mogelijk. We noemen de volgende gebieden van be-
leid:

a. op het terrein van de vermogensstructuur:
b. op het terrein van het dividendbeleid,
c.  op het terrein van de zeggenschap:
d. op het terrein van het gebruik van derivaten:
e.  op het terrein van de externe verslaggeving.

Het geheel van de inmiddels zes deelterreinen overziende is er aanleiding om
de terminologie in de vakbeoefening van Ondernemingsfinanciering aan te pas-
sen. Optimale oplossingen voor een bepaald deelterrein, bijvoorbeeld de ver-
mogensvoorziening, zijn nu afhankelijk van de (optimale) oplossing van elk
van de andere deelterreinen. Zo is het optimaal gebruik van derivaten afhan-
kelijk van de optimale regeling van o.a. de zeggenschap van vermogensver-
schaffers en de optimale externe verslaggeving maar ook van de optimale ver-
mogensvoorziening. Er ontstaat naar onze mening hierdoor een voorkeur om
het gehele pakket van de portefeuille van deze optimale oplossingen te zien als
het werkterrein van de 'geYntegreerde theorie van het financieel management:
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3.4   Maximalisering van de bijdrage aan de ondernemings-
goodwill

1

De vraag dringt zich vervolgens op. op welke wijze de optimale set van corri-
gerende maatregelen kan worden bepaald. Dit betekent in feite dat we hier te-
rug zijn bij de vraag die ons in hoofdstuk I reeds bezighield, nl. welke rol in

j het bijzonder het corporate risk management kan vervullen als correctie- of
 

sturingsmechanisme. Inmiddels weten we wat de aard van de te kiezen set is:
 

deze is corrigerend en voorwaardenscheppend voor de zoveel mogelijk onge-

Lstoorde
voortgang van investeringen, opdat ruim baan wordt gegeven aan de

meest marktwaardescheppende activiteiten van de onderneming.
Door uit te gaan van het aan het begin van dit hoofdstuk besproken markt-
waardemodel, later gepopulariseerd door Rappaport (1986), is theoretisch ge-
zien het antwoord eenvoudig. De optimale set bestaat uit het zodanige samen-
spel van de zes beleidsgebieden dat het surplus van de marktwaarde boven de
geinvesteerde waarde maximaal is. Dit betekent dat de doelstelling van de on-
derneming in deze integrale financieringsbenadering (zie hoofdstuk 1) als volgt
kan worden geherformuleerd: maximaliseer de marktwaarde van de onderne-
ming door alternatieve combinaties van verschillende niveaus en risico's ver-
bonden aan investeren, financieren, gebruik van derivaten, winstuitkering, zeg-
genschaps- en verslaggevingsaspecten, te poolen. Elke mogelijke combinatie of
elk mogelijk 'scenario' geeft een bepaald bedrag als ondernemingssurplus of
ondernemingsgoodwil'4. De combinatie die de hoogste goodwill oplevert is op-
timaal. De daarbij behorende waarden van alle variabelen van de zes deelge-
bieden zijn daardoor ook optimaal en onderling consistent, ongeacht hun mo-
gelijk extreme lage of hoge niveaus.

3.5 Twee voorbeelden van goodwill-scenario's

In deze paragraaf zal voor twee verschillende typen van ondernemingen een

mogelijk optimaal goodwill-scenario worden beschreven als illustratie van de
verschillende lading die de pakketkeuze van het optimale financiale manage-
ment kan krijgen afhankelijk van het type onderneming. Het voor het inzicht
belangrijke gevolg zal zijn dat een en hetzelfde kengetal, bijvoorbeeld verhou-
ding vreemd/eigen vermogen, bij vergelijking van ondernemingen onderling
sterk kan verschillen, terwijl toch in alle gevallen sprake is van optimale uit-

4. Deze oplossing was ook reeds herkenbaar in het leerboek van Bouma (1980) in het bijzonder in
de hoofdstukken  I I  en  12. Een belangrijk verschil is dat dit model betrekking had op drie deelge-
bieden ( investeren. financieren en dividend uitkeren) in plaats van zes deelgebieden van corrige-
rende maatregelen. Risk management. zeggenschapsbeleid en verslaggevingsbeleid komen daar nog
niet aan bod.
5. Dit impliceert dat naast het systematische risico ook automatisch het diversifieerbare risico deel
uitmaakt van de optimale keuze mits het een knelpunt vormde in de onderneming. De investe-
ringsafweging is hiermee weer verantwoord waarmee het probleem van Stulz  ( 1999) ('What's
Wrong with Modern Capital Budgeting?') is opgelost.
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komsten. De verklaring is de onderling afwijkende situering van ondernemin-
gen met verschillende imperfecties.

Uitgaande van een eerste klas beursonderneming met een top rating die geen
verstoring van het investeringsproces hoeft te vrezen vanuit de financi2le mark-
ten. bespreken we voor twee lager geklasseerde typen van ondernemingen de
mogelijke samenstelling van het optimale financille management. We onder-
scheiden daarbij een middelgrote beursonderneming en een kleine besloten ven-
nootschap en projecteren deze ten opzichte van de (nagenoeg) probleemloze
eerste klas beursonderneming.

(-

L Middelgrote beursonderneming
Dit scenario appelleert niet zozeer aan het beeld van de grote multinationale
onderneming met een uitstekende kredietwaardigheid, maar aan middelgrote
ondernemingen die slechts incidenteel transacties verricht en op de financiele
markten maar daar niet onbeperkt vermogen kunnen aantrekken.

Een voorbeeld van een dergelijk scenario voor een middelgrote onderneming
is het volgende. Gegeven een redelijk gunstige toegankelijkheid tot de finan-
ciale markten kan het management overwegen om veelbelovende investeringen
met al hun mogelijke toekomstige verstoringen onverkort in het programma te
handhaven, zodat het basisprobleem  ( stel: zeer volatiele kasstromen  uit  deze
investeringen) intact blijft. De onderneming wenst te overleven door deze in-
vesteringskenmerken te combineren met een met deze imperfecties sterk corre-
lerende betalingsstructuur ten aanzien van de te kiezen financieringsvormen
(rente, aflossing. dividend). Het deelgebied 'vermogensstructuur' moet in dit
scenario de gewenste flexibiliteit brengen. Bepaalde typen beleggers zowel bij
wijze van eigen als vreemd vermogen zijn misschien bereid om de volatiliteit
van de kasstromen te laten doorwerken in de fluctuatiegraad van hun beleg-

gingsrendement. Het financieringsgedrag van de onderneming wordt in dit ge-
val aangepast in de vorm van het zoeken naar een groter risicodraagvlak voor
gegeven investeringsrisico's.

Dit scenario is met name relevant als de onderneming zich niet te allen tijde
tot de markt kan wenden voor de financiering van haar toekomstige vermo-
gensbehoeften, die mede kunnen ontstaan door onverwachte ontwikkelingen
in de gerealiseerde kasstromen. Zou zij dat wei kunnen. dan zou er geen be-
hoefte zijn aan spitsvondigheid in de financieringskeuze.

Een alternatief scenario voor deze onderneming is het met behulp van deriva-
ten rechtstreeks afdekken van de marktrisico's van de kasstroom uit de activa
en/of de geplande investeringen mits daarvoor goed functionerende markten
beschikbaar zijn. Ingrepen in de financiering zijn dan niet nodig.

  Midden- en kleinbedrijf (met name de 'closed corporation')
I

Voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrij f is een ander scenario kans-
rijk om als beste te eindigen. Daar geldt veeleer dat de toegang tot de vermo-

i gensmarkt zeer beperkt is omdat het hier gaat over besloten ondernemingen.
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Het gevolg is dat met rigide betalingsstromen richting financiers rekening moet
worden gehouden. De flexibilisering waaraan de onderneming behoefte heeft
ten aanzien van haar investeringen, moet hier met name gestalte krijgen in de
combinatie van het investeringsbeleid zelf, het beleid ten aanzien van het ge-
bruik van derivaten en het dividendbeleid. Het extern financieringsbeleid is niet
relevant. Het dividendbeleid moet met name worden ingepast in het financie-
ringsbeleid (vergelijk hoofdstuk  1 ) en zijn gericht op een nagenoeg volledige
winstinhouding. In hoofdstuk 1 is dividendbeleid zelfs gezien als onderdeel van
het financieringsbeleid. Het beleid inzake het gebruik van derivaten houdt in
dit geval in het afdekken van alle belangrijke marktrisico's. In aanmerking komt
ook het gebruik van verzekeringen-ter afdekking van specifieke risico's. Dit on-
danks het besef dat verzekeren een negatieve netto contante waarde oplevert
voor de verzekerde. Dit is in het goodwill-scenario-model een achterhaalde ge-
dachte geworden omdat wanneer niet verzekeren een hoge schaduwprijs te-
genover zich vindt, verzekeren relatief aantrekkelijk kan zijn. Geen negatieve
maar een positieve netto contante waarde is dan het resultaat. Het investe-
ringsbeleid houdt in dat men bereid is te flexibiliseren door temporisering. Bo-
vendien is diversificatie met de bestaande activa in dit geval niet uit den boze,
ook al druist het in tegen de conclusies van het CAPM. In feite is dit model een
te geidealiseerd uitgangspunt voor dit type van ondernemingen (vergelijk Fa-
ma en Jensen, 1985, in paragraaf 3.2.3)).

Andere scenario's hebben ook nu weer betrekking op andere combinaties van
de variabelen betrekking hebbend op de onderscheiden deelgebieden. De opti-
male keuze kan betrekking hebben op een relatief zware beperking van inves-
teringen of de keuze van een met de bestaande activa laag-correlerend project
en/of een hoge verhouding vreemd/eigen vermogen en/of een nul-dividendbe-
leid, als maar is voldaan aan de doelstelling dat de ondernemingsgoodwill wordt
gemaximaliseerd. Dat is het enige relevante criterium voor de keuze.

Uit de bespreking van deze twee voorbeelden blijkt dat de optimale keuze uit
de verschillende combinaties van maatregelen op de zes onderscheiden deelge-
bieden van financieel beleid in het algemeen verschillend zal zijn voor enerzijds
grote internationale ondernemingen met een redelijke kwaliteit van de rating

-'. op de financiele markten en anderzijds de meer op afstand van de financiele
markten opererende middelgrote en kleinere ondernemingen.

Wat ook blijkt is dat de investeringsanalyse - alleen procesmatig gezien d.w.z.
geen afbreuk doende aan het simultane karakter van de beslissing - als het wa-
re in twee stadia dient te verlopen. Eerst dient de analyse op het project zelf te
worden gericht in de bekende discounted cash flow-techniek. Aanvullend dient
te worden onderzocht of de aanwezigheid van een in eerste instantie accepta-
bel project niet tot gevolg heeft dat het totale risico van de onderneming niet
te hoog wordt of dat de investeringssamenstelling (lees: te weinig aandacht voor
growth opportunities) onevenwichtig wordt. De nadere analyse kan mogelijk
aantonen dat het rationeel is uit een oogpunt van goodwillmaximalisatie van
de onderneming dat het aanvankelijk geaccepteerde project alsnog wordt ge-
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annuleerd. Ook het omgekeerde is mogelijk. We herinneren opnieuw aan de
noodkreet van Stulz (1999) in zijn publicatie 'What's Wrong with Modern Ca-
pital Budgeting?'

3.6   De 'Unified theory' van Barclay en Smith

Barclay & Smith (1999) hebben onlangs ook hun teleurstelling geuit over het
feit dat veertig jaar na publicatie van het werk van Modigliani/Miller (1958) er
nog steeds weinig bereikt is omtrent het vraagstuk van de optimale vermo-
gensstructuur6. Zij leveren een interessante eigen bijdrage aan het verder ont-
wikkelen van een integrale financieringstheorie. Wij attenderen op deze bij-
drage en plaatsen enkele kritische kanttekeningen.

De essentie van de bijdrage van Barclay en Smith is als volgt. Informatie-
kosten (aankondigingseffecten van emissies) spelen een belangrijke rol bij on-
dernemingsbeslissingen. Samen met andere kosten die zij de verzamelterm'con-
tracting costs' (= directe en indirecte kosten van financiele nood) geven. moeten
deze informatiekosten dan ook deel uitmaken van een 'unified theory' van het
financieel beleid van ondernemingen. Deze auteurs zien deze eenheidstheorie
waarin een gehele set van keuzes over financidle onderwerpen (dividendbeslis-
sing, beloningsbeslissing, hedgebeslissing, leasebeslissing) gestalte moet krijgen,
niet voortkomen uit de Pecking-order theorie (c.q. signalling theorie) maar uit

de contracting-cost theorie. Zij wijzen op de foutieve voorspellingen van de
Pecking order theorie waar het gaat om startende en gerijpte ondernemingen
(zie hoofdstuk 1 ). Daarentegen achten zij de contracting-cost theory zeer ge-
schikt als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een eenheidstheorie omdat
deze (geheel in tegenstelling tot het oordeel van Shyam-Sunder en Myers, 1999,
in hoofdstuk 1) empirisch wordt bevestigd. Zij merken in dit verband op: 'As
discussed above. the contracting-cost theory provides a unified framework for
analyzing the entire range of capital structure choices while most other theo-
ries, such as the signaling and pecking order theories. are at best silent about
- and more often inconsistent with - the empirical evidence on these issues'
(Barclay en Smith. 1999, biz. 18).

Voor ons doel is van groot belang het pleidooi van deze auteurs voor een gein-
tegreerde besluitvorming zoals die hiervoor werd verdedigd. Zij concluderen:
'The empirical evidence suggests that companies choose packages of these fi-

6. Geattendeerd wordt op het impliciete vertrekpunt iii de probleemformulering van ook deze au-
teurs om de debt/equity verhouding als het centrale studie-object te zien van 'corporate finance'.
Deze auteurs merken op: 'Givena level of total capital necessary to support a compan>s activi-
ties. is there a way of dividing up that capital into debt and equity that maximizes current firm vii-
lue? And, if so. what are the critical factors in setting the leverage ratio .   ,? De erkenning over het
lot op heden schrale resultaat wordt als 9·01gt Lerwoord: 'Although corporate finance has been
taught in business schools for almost a century. the academic finance profession has found it re-
markably difficult to provide definitive answers to these questions. ' (Barclay en Smith. 1999.
blz. 8).
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nancial policies (blz. 18). Met 'policies' worden bedoeld de keuzes op deelter-
reinen van financitle beslissingen. zoals hierboven door ons werden aangeduid.

' Uit het artikel kan tabel 3.1 worden samengesteld als observatie van praktisch
financieel gedrag van ondernemingen. Het gaat om het gegeven dat bepaalde,
onderling samenhangende gedragingen kunnen worden geconstateerd bij be-
paalde typen van ondernemingen. Ondernemingsfinanciering. dividend (beide

reeds bekend uit onze eigen opsomming) en beloningsstructuur (lijkt nieuw
maar is deel van het investeringsgebied) hangen volgens Barclay en Smith on-
derling ten nauwste samen en worden bovendien gedreven door dezelfde fun-
damentele ondernemingskenmerken. Dit zijn in hun perceptie:
1. de investeringsmogelijkheden van de onderneming
2. en (in mindere mate) de ondernemingsgrootte.

Kenmerk Kleine groei- Grote onder-
ondernemingen nemingen

Leverage ratio laag hoog

Capital structure simpel complex
(veel vreemd (veel vreemd
kort vermogen: lang vermogen,
senior bank debt) vele nadere regelingen)

Dividend payout laag hoog

Stock options frequent ongebruikelijk (meer

winstbonussen)

Derivatengebruik weinig veel

Tabel  3.1  Feitelijk.financied gedrag rai kleine en grote  ondernemingen  C samen-
gesteld  op  basis  van  Barclay  &  Smith  (1999),biz.   18).

Ook Barclay en Smith zien als fundamenteel ondernemingskenmerk de aan-
wezigheid van waardevolle investeringen en investeringsmogelijkheden. Zeer
opmerkelijk is echter dat het risk management binnen hun 'unified theory' zo
weinig aandacht krijgt. Dit doet ernstig afbreuk aan de compleetheid van de
pretenties van de auteurs.

Voorts is opnieuw duidelijk geworden dat de controverse tussen de statische
theorie en de Pecking order theorie vooral empirisch is gebaseerd. Deze auteurs
komen duidelijk tot geheel andere conclusies in het empirisch onderzoek van
de statische tradeoff theorie van de vermogensstructuur dan Shyam-Sunder en
Myers (1999). De formulering van de probleemstelling in het vakgebied on-
dernemingsfinanciering door deze auteurs is gegoten in de conventionele ter-
men van de verhouding eigen/vreemd vermogen. Hierdoor ontstaat een a pri-
ori ten aanzien van de keuze tussen de statische tradeofftheoriedie een optimale
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financieringssamenstelling ('target leverage ratio') verdedigt en de pecking or-
der theorie die het bestaan van een min of meer vaste financieringssamenstel-
ling eenvoudigweg ontkent. Hetgeen ervoor in de plaats treedt, is bepaald door
een vast aantal financieringsbronnen dat overigens wel tot de aanspraak van
een (andere) optimale vermogensstructuur leidt. De auteurs prefereren duide-
lijk de statische tradeoff theorie.

In paragraaf 3.7 zullen we ons juist concentreren op het corporate risk ma-
nagement dat zo weinig aandacht krijgt in de analyse van Barclay en Smith.
Wei is hun 'packages of financial policies'-gedachte voor het vervolg van deze
studie een welkome ondersteuning van de eerder genoemde wenselijke 'combi-
natie van deelgebieden'. Op dat hoofdpunt is er geen verschil van mening, ook
niet met Froot (1995) die melding maakte van 'the variety of weapons' waar-
over ondernemingen beschikken om optimaal met de financiele markten te kun-
nen omgaan als zij deze nodig hebben voor de financiering van hun investe-
ringen.

3.7   De kernfuncties van corporate risk management

Uit enqudte-onderzoek blijkt dat risk management voor managers in het alge-
meen steeds belangrijker is geworden. De terminologie varieert van o.a. 'cru-
cial significant' eli 'one of the most important objectives'. Toch krijgt risk ma-
nagement niet de aandacht bij bijvoorbeeld Barclay en Smith (1999) die het
verdient.

Corporate risk managenient is in deze studie het geheel van maatregelen die
in de relle en in de financiele sfeer van niet-financiele ondernemingen kunnen
worden genomen met het algemene doel om door middel van risicobeheersing
de (eigen) goodwil! van de onderneming te maximaliseren door middel van een
harmonieuze voortgang van de investeringen, de financiering en de exploitatie.
Het houdt mogelijke veranderingen in het investeringsplan in, maar ook het
gebruik van o.a. verzekeringen en afgeleide financiale instrumenten zoals for-
wards. futures. swaps en opties. Ook met de contante financiale instrumenten
kan risk management worden gerealiseerd (Duffhues. 1999). Andere auteurs
beperken risk management tot de betekenis van het gebruik van derivaten. Ons
inziens is dat slechts een van de beschikbare instrumenten om risk management
te implementeren. Door het risk managementbegrip te verengen tot het gebruik
van derivaten ontstaan kwestieuze uitspraken. Een voorbeeld hiervan treft men
aan bij Graham en Rogers (1999). Deze auteurs interpreteren het gegeven dat
ondernemingen die wel financiele risico's lopen maar geen derivatengebruik
rapporteren. blijkbaar besloten hebben om deze risico's niet af te dekken (be-
cause we can interpret a lack of derivative holdings as a decision by a firm to
hedge none of its risks', blz. 2). Deze en vergelijkbare opvattingen bij andere
auteurs (vergelijk bijvoorbeeld Bodnar en Gebhardt. 1999) conflicteren met het
in deze studie verdedigde inzicht dat alleen besluitvorming op geintegreerde ba-
sis het platform is voor het voorbereiden van concrete activiteiten over de op-
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timale methode van risk management (zie hierna tabel 3.2 in paragraaf 3.9).
Een belangrijk concreet doel van corporate risk management is het veilig stel-
len van de interne financiering van nieuwe investeringen in de toekomst. Dat
komt neer op het optimaliseren van de liquiditeit van de onderneming. Op het
spel staat hierbij het vermijden van de kosten van externe financiering, in het
bijzonder die kosten die het gevolg zijn van lemons- en agencyproblemen. De-
ze komen voort uit het bestaan van asymmetrische informatie. Lemons-pro-
blemen komen voort uit 'adverse selection' bij beleggers bij het bestaan van in-
formatieproblemen over de kwaliteit van financiLle contracten. Zij zijn een
obstakel voor de perfectie van de markt en veroorzaken hoge kosten van ex-
terne financiering doordat de uitgifteprijs van nieuwe effecten relatief laag is.
Agencykosten op hun beurt ontstaan omdat de marktpartijen elkaar moeilijk
kunnen observeren en controleren en ook kosten van het naleven van con-
tracten reeel kunnen zijn. Het reduceren van deze problemen kan al snel een
marktwaarde verhogende activiteit blijken te zijn.

Een tweede mogelijk concreet doel van corporate risk management is het ver-
lagen van de kosten van externe financiering als men toch besluit de markt voor
extern vermogen te betreden.

Daarmee kunnen we terecht bij de twee kernfuncties van corporate risk ma-
nagement:
1.  Het veilig stellen van de toekomstige investeringen van de onderneming (ge-

geven de investeringsplannen en de onzekerheid hierover)
2.  Het minimaliseren van de kosten van externe financiering mede met behulp

van derivaten. Deze tweede doelstelling heeft een meer indirecte betekenis
omdat corporate risk management hierbij wordt ingezet als middel om de
vermogenskosten te minimaliseren. Het aantrekken van een lening in een
vreemde valuta kan daarvan bijvoorbeeld deel uitmaken onder de voor-
waarde dat het valutaprobleem voor de ondernerning wordt afgedekt. Risk
management is hierbij ondersteunend voor het doel 'minimalisatie van ver-
mogenskosten'. Bij gegeven operationele kasstromen komt ook deze doel-
stelling neer op het maximaliseren van de eigen goodwill van de onderne-
ming.

3.8 Risk management en liquiditeit

De twee onderscheiden bronnen van de verstoring van het investeringsproces
zijn in feite 'slechts' herformuleringen van het liquiditeitsvraagstuk van de on-
derneming in die zin dat onder--en-overinvestering-altijd afwijkingen inhouden
van de ideale liquiditeitspositie. Dat neemt niet weg dat onder- en overinves-
tering als resultaat van een afwegingsproces bedrijfseconomisch verdedigbare
verschijnselen kunnen zijn (vergelijk dit hoofdstuk o.a. Fama en Jensen, 1985).
Liquiditeitsoptimalisatie dient te worden bekeken en geimplementeerd vanuit
het streven naar maximalisatie van de marktwaarde van de onderneming. Een
gebrek aan liquiditeit schaadt de marktwaarde van de onderneming door de
werking van schaduwprijzen. Risk management draagt bij aan de beheersing
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van de liquiditeit en op deze wijze aan het opheffen van onder- en overinves-
tering.

De traditionele formulering van het liquiditeitsprobleem had evenzeer aan-
dacht voor een zoveel mogelijk ongestoorde, geoptimaliseerde, investeringsac-
tiviteit. Scheffer (1962) en ook Albach (1962) bekritiseerden reeds lang geleden
de geringe aandacht voor de liquiditeitsaspecten van het investeringsprobleem
in de toenmalige literatuur. Scheffer merkt in dit verband op 'Het valt op -
doch dit hangt met het statische karakter van de aangenomen functies samen
- dat in de theorie van het ondernemingsgedrag het liquiditeitsstreven  .....bui-
ten beschouwing blijft. Zo is het in het gegeven geval mogelijk, dat de onder-
nemer wegens gebrek aan liquiditeiten de in het geschetste beeld als X max.
aangeduide punt niet kan bereiken' (blz. 212)7. Ook de gezaghebbende Duitse
hoogleraar Albach bekritiseerde reeds in de jaren zestig de investeringsanaly-
se die het liquiditeitsaspect naar zijn mening volledig verwaarloosde. Deze mi-
cro-economische investeringstheorie ontkende impliciet de mogelijkheid van li-
quiditeitsspanningen in ondernemingen. Zolang de interne rentevoet boven het
geeiste rendement ligt, was er geen liquiditeitsspanning te verwachten. De in-
vesteringsanalyse is gericht op de maximalisatie van de netto contante waarde
maar verwaarloost de voorwaarde dat deze alleen te bereiken is onder voort-
durende handhaving van de liquiditeit (Albach, 1962). Deze eenzijdigheid is, zo-
als we reeds zagen, sindsdien niet wezenlijk veranderd met als resultaat dat op-
nieuw een vooraanstaand auteur als Stulz de alarmklok luidt over de
verkaveling van het vakgebied met zijn publicatie 'What's Wrong with Capi-
taI Budgeting?' (Stulz. 1999). Het is hetzelfde gebrek aan een integratie van de
financieringstheorie dat zich hier wreekt. waardoor het mogelijk is dat de ge-
schiedenis zich herhaalt. De literatuur lijkt zich op dit punt in een vicieuze cir-
kel te bevinden. Ontsnapping is ons inziens alleen mogelijk door een scenario-
planning. waarbij alle deelterreinen van financieel beleid worden geintegreerd
in een keuze van combinaties van deelbeslissingen. Deze gedachte sluit goed
aan bij Albach die iii 1962 reeds waarschuwde: 'Die Lusung darf nicht sukses-
siv erfolgen, sonder musz simultan vor sich gehen. Erwerbwirtschaftliches Prin-
zip. finanzielles Gleichgewicht und Ausgleichgesetz der Planung sinds also die
Leitgedanken, unter denen eine solche Planung des Investitionsbudget stehen
musz' (Albach. 1962. blz 61). Het pleidooi voor deze simultane aanpak van Al-
bach troffen we ook aan bij Bouma (1980) en is nadrukkelijk ook aanwezig in
het hierboven bepleite streven naar geintegreerde goodwillmaximalisatie. Het
verrassende resultaat is niets anders dan het aandeelhoudersmodel van Rap-
paport (1986). mits ook dit expliciet wordt geprojecteerd in imperfecte finan-
ciele markten. Het scheppen van geintegreerde goodwill volgens de aangege-
ven lijnen is identiek met het scheppen van aandeelhouderswaarde. Dat laatste
wordt daarmee krachtig ondersteund als een relevante bedrijfseconomische
doelstelling voor het nemen van financiale beslissingen.

7. Het punt X max. refereerde in de door Scheffer bedoelde grafiek aan het punt van de maxima-
le winst.
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De algemene conclusie luidt derhalve dat liquiditeitsoptimalisatie een noodza-
kelijk complement is van het bestaan van imperfecte vermogensmarkten en de
vertaalslag van een geintegreerd financieel beleid. In tabel 3.2 neemt het liqui-
diteitsbeleid dan ook een centrale betekenis in naast de hiervoor onderschei-
den zes deelgebieden van het financiele beleid.

3.9 Het geintegreerd financieel management

In de voorafgaande paragrafen (o.a. paragraaf 3.3) werden de verschillende
deelgebieden van het geintegreerde financiele beleid reeds besproken. In een
imperfecte vermogensmarkt is de externe financiBle verslaggeving een van de-
ze deelgebiedenN. Dit vergt wellicht enige toelichting. Verslaggeving draagt bij
tot de beeldvorming van de onderneming bij beleggers. Door de kwaliteit van
de verslaggeving op te voeren, kan de onderneming het lemons-probleem be-
heersbaar maken en dus eventueel toch emitteren tegen aanvaardbare emissie-
prijzen ondanks het deels onvermijdelijke bestaan van informatie-asymmetrie.
Zij kan ook het agencyprobleem langs deze weg beheersbaar houden. Hier is
een afwegingsproces aan de orde. Enerzijds kan het management haar intern
beschikbare informatie meer, beter en tijdiger openbaar maken en de prijsvor-
ming van de vermogenstitels daardoor verbeteren, anderzijds zal ze de kas-
stromen van haar bestaande en geplande investeringen daardoor mogelijk zien

aangetast wegens concurrentie-effecten op de reele markten.

De leiding kan o.a. door de keuze van waarderingsgrondslagen voor balans en
resultatenrekening en het daarbij consistent volgen van een al dan niet besten-
dige gedragslijn invloed uitoefenen op de beeldvorming bij beleggers9. Een bij-
zondere mogelijkheid tot beinvloeding van het jaarresultaat doet zich voor bij
het gebruik van derivaten afhankelijk van de vraag of deze wel of niet als af-
dekking zijn bedoeld en indien bevestigend of dit een geloofwaardige afdek-

- king is. Dit kan als volgt worden toegelicht. Door een bepaalde transactie in
derivaten consistent wel of niet expliciet als dekking van marktrisico te ver-
binden aan een risico in een bepaalde daartoe aangewezen onderliggende waar-
de ontstaat de mogelijkheid van 'hedge accounting'. Dit betekent dat de twee

 

posten als een geheel worden beoordeeld in de financiele verslaglegging. Het
resultaat op de afdekkingstransactie wordt niet in de resultatenrekening ver-
werkt zolang ook het resultaat op de onderliggende transactie niet wordt ver-
werkt. Doordat hier sprake is van positieve en negatieve bedragen (vanwege
het afdekkingskarakter van de twee transacties gezien als combinatie) is de
winst minder volatiel dan zonder 'hedge accounting'. De keuze van de intentie
achter de risk management transactie is dus medebepalend voor het getoonde
niveau en volatiliteit van de winst en de kasstromen. 'Hedge accounting' is ge-

8. In een perfecte vermogensmarkt vervalt de zin van externe verslaggeving gezien de sublieme in-
formatiegraad van alle betrokken partijen.
9. Vergelijk ook hoofdstuk 5.
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relateerd aan het probleem van de asymmetrische informatie tussen beleggers
en management.

Schematisch ontstaat nu het schema van het geintegreerd financieel manage-
ment als in tabel 3.2 is weergegeven.

Doel Doelstelling onderneming
(maximalisatie van de eigen goodwill van de onderneming.
rekening houdend met informatie-asymmetrie)

Middel Geintegreerd financieel management
(= optimaal liquiditeitsbeleid)

Te integreren INVESTERINGSBELEID
deelgebieden:

FINANCIERINGSBELEID

DIVIDENDBELEID

ZEGGENSCHAPSBELEID

DERIVATENBELEID

VERSLAGGEVINGSBELEID

Tabel 3.2  Het derivatenbeleid en de andere deelgebieden ran het geintegreerd fi-
nancieel nianagenient in een imperfecte veriizogensmarkt

Risk management, hetzij in de enge betekenis van derivatenbeleid, hetzij in de
betekenis van een combinatie van financierings-/dividend- en derivatenbeleid
hetzij in de betekenis van de alomvattende besluitvorming over het pakket van
de hiervoor genoemde zes deelgebieden samen, heeft als doel bij te dragen aan
de vorming van ondernemings-goodwill. Niet vanuit zichzelf, want in een effi-
ciante markt geeft dat geen bijdrage in termen van netto contante waarde. WeI
echter in samenhang met de overige deelgebieden waar zich mogelijk knelpun-
ten voordoen die door risk management kunnen worden gemitigeerd waardoor
de 'totale netto contante waarde positief kan worden. Risk management in de
brede zin is dus, voor wat betreft de marktwaardebijdrage, afhankelijk van de
zes kerndeelgebieden. Het risk management kan dure externe financiering en
kostbare ingrepen in investeringen voorkomen. terwijl de liquiditeitspositie
wordt geoptimaliseerd. Froot (1995) beschrijft dit kernachtig als volgt: 'Thus,
by eliminating these costs, risk management can raise corporate value, locking
in a firm's ability to undertake all its positive NPV investments' (blz. 250).

De schaduwzijde van risk management is daarin gelegen dat het gebruik van
de daartoe beschikbare instrumenten behalve voor- ook nadelen oproept. De-
ze nadelen kunnen bestaan uit het moeten voldoen van een premie (ingeval van
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het kopen van opties), het moeten incasseren van een opportunity verlies (in-
geval van forwards, futures en swaps). het ontstaan van transactiekosten en ap-
paraatskosten. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat risk management vaak
gekenmerkt wordt door een verkleining van risico X (bijvoorbeeld het verwer-
ven van zekerheid over een bepaalde minimumopbrengst voor een goed) maar
tegelijkertijd het verschijnen van risico Y (bijvoorbeeld het moeten rekenen met
'margin calls' en 'variation calls' van het gebruik van bepaalde financitle in-
strumenten) dat vervolgens weer moet worden geobserveerd en beheerst. Vele
ondernemingen die derivaten gebruikten en in finandde problemen terecht
kwamen, hadden last van deze schaduwzijden en niet van de risico-afdekking
zelf. Het risico verplaatst zich als het ware naar een ander punt in de bedrijfs-
voering en verandert intussen van karakter. Dit markeert de beslissing als een
afwegingsproces van grote importantie. Door de uitstralingseffecten op de an-
dere deelterreinen - met name op de liquiditeitshandhaving - niet voldoende
te onderkennen, kan de situatie ontstaan dat afdekkingstransacties later wor-
den ontmaskerd als transacties die weliswaar belangrijke marktrisico's hebben
afgedekt maar desondanks belangrijke speculatieve elementen in zich blijken
te dragen.

3.10 Afwegingen bij het nemen van risk management
maatregelen

In de voorafgaande paragrafen werd reeds aangegeven dat de risicovergroten-
de of -reducerende werking van derivaten ook langs een andere (reele of fi-
nanciele) weg dan het gebruik van derivaten kan worden verkregen. Onderne-
mingen die met het risico van verstoringen van het investeringsproces moeten
leven, zullen in het algemeen eerst geneigd zijn om de marktrisico's met be-
trekking tot de investeringsprojecten te elimineren die de verwachte kasstro-
men neerwaarts kunnen bet'nvloeden. Derivaten zijn hiertoe een efficient hulp-
middel mits de derivatenmarkt voldoende ontwikkeld is (georganiseerd en
Over-The-Counter). De specifieke risico's zullen vervolgens hetzij in de inves-
teringssfeer zelf hetzij in de financieringssfeer worden beheerst (denk aan het
gebruik van hybride leningen). Niet alleen tussen de reele en de financiele sfeer

zijn er dus afwegingen noodzakelijk maar ook en zelfs binnen de financiele sfeer

zijn er substituten voor separate derivaten. Hier volgen enkele voorbeelden:
1. Vermindering van de hoeveelheid vreemd vermogen:
2. Uitgifte van preferente aandelen:
3. Uitgifte van converteerbare obligaties:
4. Het aanhouden van een ruime liquiditeitenvoorraad;
5. Het beperken van het dividend.

Agencyconflicten tussen verschaffers van vreemd en eigen vermogen kunnen
behalve met derivaten ook worden geelimineerd door vermindering van de hoe-
veelheid vreemd vermogen. Nadeel is echter dat minder belastingvoordelen
worden ge'incasseerd wegens het vervallen van fiscale rentekosten.
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Andere agencyconflicten zoals de conflicten tussen managers en aandeel-
houders die voortkomen uit het gebrek aan diversificatiemogelijkheden van de
managers waardoor zij worden bloot gesteld aan onsystematisch risico (zie ta-
bel 1.1 in hoofdstuk 1) kunnen worden weggewerkt door te kiezen uit ten min-
ste drie verschillende oplossingen voor de financiering te weten:
-  het gebruik van vreemd vermogen beperken;
-  het afdekken van risico's van vreemd vermogen.
-  het wijzigen van de aandeelhoudersstructuur.
De eerstgenoemde oplossing voor het risicomijdend gedrag van managers dat
zij hun baan kunnen verliezen door de aanwezigheid van vreemd vermogen. is
vanzelfsprekend het elimineren van dit vreemd vermogen zelf. Bezwaar is ech-
ter dat daarmee ook het fiscale voordeel van de fiscale aftrekbaarheid van de
rentelasten vervalt. Bovendien neemt de disciplinerende werking van de aan-
wezigheid van vreemd vermogen af (Jensen,  1986). De tweede oplossing is om
de hoeveelheid vreemd vermogen niet te beperken maar met behulp van cor-
porate risk management de rente- en herfinancieringsrisico's van dit vreemd
vermogen af te stemmen op de volatiliteit van de kasstromen van de onderne-
ming (matchinggedachte). Dit laatste kan worden gerealiseerd met behulp van
separate derivaten of met een zorgvuldig geconstrueerde hybride lening ('struc-
tured debt'). Het fiscale nadeel van het elimineren van vreemd vermogen wordt
hierbij vermeden. Daar staan tegenover het nadeel van de kosten van de sepa-
rate derivaten en/of een verhoogd effectief rendement voor de beleggers. De
derde methode om dit agencyprobleem aan te pakken is de kans op manage-
mentopportunisme te verkleinen door twee groepen van aandeelhouders te
creeren nl. naast de managers zelf ook externe blockholders. De externe aan-
deelhouders zullen. indien ze zich gedragen als actieve aandeelhouders, de pres-
taties van het management kritisch observeren en zich bijvoorbeeld verzetten
tegen het reduceren van vreemd vermogen omdat daarmee een disciplinerend
element zou verdwijnen ( Jensen, 1986. Shleifer en Vishny, 1986: Brailsford. Oli-
ver en Pua, 1999).

Uit deze drie voorbeelden blijkt dat er belangrijke relaties bestaan tussen het
deelgebied 'financieringsbeleid'. 'zeggenschapsbeleid' en 'risk management be-
leid' met als inzet de oplossing van 'slechts' een agencyprobleem dat de doel-
stelling van de onderneming raakt (zie tabel 3.3). Het gaat hierbij steeds om
het kiezen van de best mogelijke oplossing in termen van het scheppen van
goodwill van de onderneming. Telkens is de financieringskeuze verschillend. zij
het niet per se in termen van de verhouding eigen/vreemd vermogen. Deze ver-
houding wijzigt zich alleen bij oplossingsmethode 1. Afdekking van risico's van
vreemd vermogen (oplossingsmethode 2) en wijziging van de aandeelhouders-
structuur (oplossingsmethode 3) komen in het geheel niet in beeld wanneer de
analyse van de vermogensstructuur zich beperkt tot deze verhouding.
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3.11 Het afdekkingsbegrip

Tabel 3.2 geeft ook aan op welke wijze het bijna magische begrip 'afdekking'
theoretisch zou moeten worden geinterpreteerd. In de praktijk blijkt onder de
term 'afdekking' een rijke lading schuil te gaan'o. 'Hedging' kan worden ver-
taald met 'omheinen' en dat betekent" het 'plaatsen van een afscheiding rond
een terrein'. Uit Tabel 3.2 volgt dat hetgeen omheind (of beschermd) mott wor-
clen, de g ,odwill- oj marktwaarde van de onderneming is, wemt dat is de doetra-
riabele bij uitstek. Het afdekken van een kasstroom is dus slechts middel om de
netto contante waarde zelf te behoeden voor ongewenste volatiliteit. Alle deel-
gebieden en de daar optredende variabelen zijn daaraan ondergeschikt. ln-
strumenteel zijn derhalve de zes opgesomde deelgebieden van het financieel be-
leid die samenkomen in het optimale liquiditeitsbeleid. De marktwaarde is
maximaal daar waar het liquiditeitsbeleid optimaal is.

3.11.1 De 'matching-gedachte'

Indien de leiding overtuigd is van de zinvolheid van de geintegreerde benade-
ring voor het voeren van risk management, zal blijken dat risico's in een aantal
gevallen niet bestaan omdat deze feitelijk worden afgewenteld op andere parti-
cipanten. Wanneer een onderneming wisselkoersfluctuaties kan afwentelen op
haar afnemers, heeft ze geen valuta exposure. Er is dan sprake van een interne
afdekking d.w.z. binnen het bereik van de onderneming nemen anderen het ri-
sico over zodat de aandeelhouders er niet langer mee worden geconfronteerd.

Wel is het zo dat als de onderneming bewust heeft gezocht naar afnemers,
leveranciers of werknemers op wie zij het als gegeven beschouwde valutarisico
wenste af te wentelen, men dat zoekproces zou kunnen bestempelen als een ac-
tiviteit van valutabeheersing. De andere participanten kunnen ook vermo-
gensverschaffers zijn die bereid zijn vermogen in de bedreigde valuta beschik-
baar te stellen.

Om dezelfde reden zijn mogelijke fluctuaties in de rente of in de prijzen van
grondstoffen of eindprodukten nog geen rente- of product-exposures.

Als sprake is van het doorgeven van de volatiliteit van de prijs van een bepaald
economisch goed van participant A naar participant B, is sprake van 'mat-
ching'. De exposure is hierbij nihil. De tot stand gebrachte matching tussen de
debet- en creditzijde van het risico is een vorm van corporate risk management.
Er is daarna geen reden om nadere stappen op het gebied van risicobeheersing
te ondernemen.

10. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de goudmijnsector in 1999 schreef de Financial Times
van 11 november 1999: 'Hedging is the term given to a clutch of different financial strategies that
gold mining companies use either to protect or to enhance their mining revenues'
11. Bron: Van Sterkenburg et.al., (1996), Van Dale Groot woordenboek van hedendaags Neder-
lands. tweede druk in de nieuwe spelling, Utrecht/Antwerpen.
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Deze strategie van matching leidt tot het verschijnsel dat een onderneming in
sommige situaties haar kasstromen nagenoeg risicoloos verdient. terwijl de vo-
latiliteit van de prijzen in de markten waar zij activiteiten ontplooit groot is.
Omdat de onderneming goed heeft nagedacht en een matching van risico tot
stand heeft gebracht. kan zij haar leenvermogen om goede redenen zelfs ver-
hogen. Het risico bestaat dat gebruikers van de jaarrekening daardoor de in-
druk krijgen dat de onderneming extra riskant is. Het verslaggevingsbeleid zegt
dan dat de jaarrekening dit sterke element in het risicobeleid van de onderne-
ming moet toelichten op straffe van marktwaardeverlies.

Ondernemingen met sterke interne afdekkingsmogelijkheden worden be-
loond met extra marktwaarde doordat zij additionele voordelen kunnen reali-
seren door de fiscale aftrek van rente over vreemd vermogen te benutten. Te-
vens werkt de aanwezigheid van vreemd vermogen disciplinerend naar het
management. Een derde voordeel van matching is dat de contante waarde van
de faillissementskosten zal afnemen (Damoradan, 1990).

3.11.2 Meerdere afdekkingsmogelijkheden

Afdekking van risico's kan in deze 'totale' benadering op vele manieren. waar-
onder met derivaten, worden gerealiseerd (zie tabel 3.2). Zoals 'fysiek omhei-
nen' langs meerdere wegen tot stand kan worden gebracht - door het bouwen
van een muur, liet plaatsen van een haag of een hekwerk - kan ook 'financieel
omheinen' volgens meerdere methoden worden gerealiseerd die elk een eigen
rendement/risico-patroon bezitten. De economische wetenschap leert dat er een
afweging dient plaats te vinden om de beste oplossing te vinden. Derivatenge-
bruik is derhalve substitueerbaar door het nemen van maatregelen op de an-
dere deelterreinen van tabel 3.2, bijvoorbeeld door het aantrekken van een ex-
tra hoeveelheid extern ondernemend vermogen: (zie 'Financiering' in tabel 3.3)
of door het inhouden van meer winst (zie 'Dividendbeleid'in tabel 3.2). Aan-
delen uitgeven leidt dus evenzeer tot een afdekking voor de netto contante waar-
de als het beperken van het contante dividend of het kiezen voor een systeem
van winstbepaling dat meer stabiele winsten genereert (zie 'Verslaggevingsbe-
leid' in tabel 3.2). Ook het onderhouden van goede contacten met 'stabiele'
houders van aandelen kan worden gezien als een middel om de onzekerheid
rondom de netto contante waarde te beheersen (zie 'Zeggenschapsbeleid' in ta-
bel 3.2).

Het arsenaal van mogelijkheden overziende kan niet anders worden vastgesteld
dan dat risk management in de literatuur een overconcentratie van aandacht
krijgt enkel vanuit het gebruik van derivaten. Andere mogelijkheden die deri-
vaten overbodig kunnen maken, worden te weinig in de beschouwing betrok-
ken. Daardoor is het onderzoeksperspectief onnodig beperkt. Het gevaar is
groot dat hier een overconcentratie van aandacht heeft plaats gevonden die ver-
gelijkbaar is met de in hoofdstuk 1 genoemde overconcentratie van aandacht
op de verhouding vreemd/eigen vermogen in het vraagstuk van de vermogens-
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structuur. Daaruit is fragmentatie voortgekomen. In beide gevallen gaat de aan-
dacht slechts naar een bepaald deel in een geheel van samenhangen, terwijl het
probleem over het geheel gaat.

Of men al dan niet met derivaten afdekt of met klassieke financiBle instrumenten
of met extra investeringsuitgaven of juist minder investeringsuitgaven  of an-
ders correlerende uitgaven en inkomsten is een optimaliseringsvraagstuk.

3.12 Integraal financieel beleid en enkele 'corporate risk
management disasters'

Het is mogelijk om op basis van tabel 3.2 een kort commentaar te geven op en-
kele voorbeelden van gevallen van financiEle rampspoed die zich in de praktijk
hebben voltrokken naar aanleiding van risk management transacties.

De eerste casus betreft de Duitse onderneming Metallgesellschaft AG.
In deze onderneming was  in  1993 wel enige notie van geintegreerd  risk ma-

nagement omdat long posities in oliefutures werden beargumenteerd met be-
staande shortposities naar olie-afnemers van de onderneming. Toch was deze
integratie zeer 'imperfect' zoals in de literatuur uitvoerig is geanalyseerd'2. Een
ernstige fout in het financiele beleid van deze onderneming was het niet voor-
zien van de mogelijkheid van een groot liquiditeitstekort als gevolg van po-
tentieel af te dragen waarborgsommen (margin calls) op posities in olie futu-
res wanneer de futuresprijs zou dalen. Toen deze daling feitelijk optrad,
geraakte de onderneming in zeer korte tijd in een staat van totale financiale
ontreddering. Hier bleek dus ook dat waardemaximalisatie (aannemend dat dit
de doelstelling van de onderneming was)13 niet kan worden gerealiseerd zon-
der liquiditeitsoptimalisatie.

12. Enkele publicaties over de mislukte hedgestrategieen van  Metallgesellschaft A.G.  zijn  Mello
en Parsons ( 1995a en b). en Culp en Miller (1995)
13. Over de marktwaardedoelstelling van deze onderneming kan het volgende worden opgemerkt.
In de literatuur is met name gediscussieerd over de vraag of de gepubliceerde motieven achter de
at-dekking geloofwaardig waren vanuit economisch gezichtspunt. Culp en Miller ( 1995) kwamen
tot de conclusie dat de afdekking geloofuaardig was gebleven mits aan enkele voorwaarden was
voidaan. De belangrijkste voorwaarde was dat de ondernemingsleiding zelf de afdekking wel moet
doorzien en niet tussentijds moet liquideren als de markt tegenzit. Dit gebeurde in feite wei. Mel-
lo en Parsons ( 1995) waren van mening dat de onderneming een uiterst riskante derivatentransac-
tie had uitgevoerd die tot een liquiditeitscrisis leidde omdat een belangrijk financieringsrisico in de
aangegane derivatenpositie tot uitbarsting kwam tijdens de looptijd van het derivaat. Zij be-
schouwden de 'MG case' als een 'paradigm study in how not to design a risk management strate-
gy' (cursi,·ering Duffhues). Het at'dekkingsconcept is, zo blijkt uit deze studies. voor meerdere uit-
leg vatbaar. Voor een deel hangt dit samen met de onduidelijkheid die kan ontstaan doordat men
een risico geisoleerd (een variabele rente is dan een risico) hetzij als gematched (een variabele ren-
te kan een afdekking blijken te zijn) kan bekijken. Voor het andere deel hangt de onduidelijkheid
samen met het zich verplaarsen van het afgedekle risico naar een andere plek met een andere naam.
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De tweede casus betreft de Ghanese goudproducent Ashanti die in het najaar
van  1999 in grote financiele problemen kwam als gevolg van een als afdekking
gepresenteerde transactie. De onderneming had de prijs van een deel van de
toekomstige goudproductie 'afgedekt' op de derivatenmarkt. Toen de goud-
prijs onverwacht sterk steeg. waren deze contracten verliesgevend. terwijl de
voordelen van de verhoogde toekomstige kasstromen op dat moment niet kon-
den worden gematerialiseerd. Bleek uit waarde-oogpunt de 'afdekking' dus
reeds kwestieus, daarbij kwam nog bij dat de onderneming grote bedragen aan
variation calls' moest afdragen (totaalbedrag $ 270 miljoen!4) aan de futures-
industrie. Hierdoor ontstond een acute liquiditeitscrisis waardoor faillissement
dreigde ('The affair has left Ashanti crippled ..', (Financial Times 9 November
1999)). Opnieuw bleek dat bij een onderneming de afdekkingstransactie niet
was ingebed in de optimalisering van de liquiditeitspositie waardoor de afdek-
king van meetaf aan het karakter had van een schijnafdekking. In dit opzicht-
komt de Ashanti case op treffende wijze overeen met de Metallgesellschaft ca-
se 15 Een bijzonder aspect van de Ashanti case is dat de banken die een
verhoging van het onderpand eisten een koopoptie op een participatie van 15'M,
in het aandelenkapitaal verwierven als tegenprestatie voor het niet ontvangen
van de 'variation margin'. De uitoefeningsprijs was in de gegeven omstandig-
heden weinig aantrekkelijk voor de verlener: een knock-down price' (Finan-
cial Times. 9 november 1999). Hieruit blijkt de relatie tussen de risk manage-
ment-beslissing en het zeggenschapsbeleid van de onderneming (zie tabel 3.2).

Tevens kan worden opgemerkt dat de disciplinerende werking van de deriva-
ten-industrie die uitgaat van het stelsel van 'margin calls' en 'variation calls' op
futuresmarkten in de twee hierboven genoemde gevallen gunstig heeft gewerkt.
omdat daardoor de financiele problemen bij deze ondernemingen eerder aan
het daglicht kwamen.

3.13 Risk management en schaduwprijzen

Vaak wordt de indruk gevestigd dat risk management per definitie zich zou
moeten bezig houden met risicoreductie. Aan risicovergroting wordt weinig
aandacht besteed. Risicomanagement wordt zelfs geidentificeerd met afdek-
king terwijl er ook andere methoden zijn om het risico te beperken. De risk-
management theorie houdt zich bezig met de bestudering van de theoretische
samenhangen tussen het gebruik van risk management in de reale en de finan-
ciele sfeer en de ondernemingsgoodwill. Zowel een vergroting als een verklei-
ning van risico kunnen onder omstandigheden de marktwaarde van de onder-
neming vergroten door het opheffen van knelpunten in de investeringssfeer. de

14. Bron: Financial Times. 9 november 1999.
15. De CEO van Ashanti erkende achteraf de gemaakte fouten als volgt: -1 am prepared to con-
cede that we were reckless. We took a bet on the price of gold. We thought it would go down and
Ke took a position' (Financial Tinies. 9 Nor'ember 1999).
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financieringssfeer, de sfeer van de dividendpolitiek of van de financiele ver-
slaggeving. De als gevolg van het bestaan van deze knelpunten verloren gega-
ne of gederfde waarde is de schaduwprijs. Door deze knelpunten geheel of ge-
deeltelijk op te heffen, ontstaat dus een waarde gelijk aan de schaduwprijs.

Deze interpretatie van risk management sluit aan bij de opvatting van Silber
(1983) die in een ander kader een verklaring zocht voor het ontstaan van fi-
nancidle innovaties, die in grote getale ook in het begin van de jaren tachtig
reeds op de financiele markten werden geintroduceerd. Hij vond deze verkla-
ring door te wijzen op allerlei nevenvoorwaarden die vele ondernemingen in
acht moeten nemen in hun activiteiten, waardoor zij beknot worden in het
scheppen van waarde. Een praktijkvoorbeeld van een interne voorwaarde is
het nastreven van een bepaalde groei van de activa waarvoor het nodige ver-
mogen is vereist.

Silber zag de onderneming door de bril van een programmeringsmodel waar-
in (interne of externe) nevenvoorwaarden een duidelijke last of hinder kunnen
opleggen. Vanuit deze benadering is optimaal risk management te defini8ren
als het veranderen van de risico's van de onderneming zolang de directe en in-
directe kosten van dit veranderingsproces lager zijn dan de schaduwprijs van
de knelpuntfactoren.

Risic·overkleining
Enkele theorieen die risicoreductie verklaren vanuit de marktwaardedoelstel-
ling van een onderneming ( de afdekkingstheorieen) zijn:
a. de theorie van de convexe belastingcurve.
b. de theorie van de kosten van financiEle nood (ook wel genoemd de kosten

van faillissement);
c. de agencytheorie:
d. de zeggenschapstheorie.

In tabel 3.2 zijn deze herkenbaar in achtereenvolgens het deelgebied van de in-
vesteringen (aangezien de vrije kasstromen na belasting toenemen en onder- en
overinvestering worden tegengewerkt), het deelgebied van de financiering (er
is namelijk een accent op goedkope interne financiering met vermijding van
duur extern vermogen) respectievelijk het deelgebied van de investeringen en
de financiering (omdat agencyconflicten leiden tot verstoring van het investe-
ringsproces en/of financiering).

Risicovergroti,ig
Een theorie die risicovergroting tracht te verklaren, is de theorie van Stulz
(1996). Deze auteur betoogt dat het voor ondernemingen die in financiale
moeilijkheden verkeren, kan lonen om relatief riskante investeringen te enta-
meren omdat een mogelijk slechte afloop van deze investeringen geen al te gro-
te additionele schade betekent maar een mogelijk gunstig resultaat de onder-
neming weer flink in het zadel kan helpen. De Amerikaanse Savings & Loan
Institutions die in het midden van de jaren tachtig in grote moeilijkheden ver-
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keerden als gevolg van een mismatch van rentegevoelige activa en passiva,
worden door Stulz als voorbeeld genoemd. Deze spaarinstellingen namen gro-
te extra risico's in onroerend goed transacties op zich die ook een negatief re-
sultaat afwierpen. De Amerikaanse burger moest uiteindelijk de verliezen dra-
gen doordat de Federal Reserve illiquide en insolvabele banken de reddende
hand toestak.

Een tweede motief om risicovergroting mogelijk te accepteren is het bezit van
een comparatief voordeel van de onderneming in haar markten. Wanneer de
onderneming specifieke kwaliteiten kan exploiteren. is het innemen of open-
houden van risicoposities die betrekking hebben op de exploitatie van het com-
paratieve voordeel. te overwegen omdat de marktwaarde van de onderneming
hierdoor kan toenemen. Een voorbeeld is een in 'commodities' gespecialiseer-
de marktpartij. Gemiddeld genomen realiseert men dankzij het comparatieve
voordeel van kennis en ervaring een redelijk rendement in deze handel, maar
70 n u en dan lijdt men een fors verlies.

Een derde motief om risicovergroting te overwegen doet zich voor wanneer de
toekomstige financieringsbehoefte sterk toeneemt, als de prijs van het eind-
produkt stijgt. De verklaring is dat juist dan aanzienlijke investeringen nodig
kunnen zijn (onder andere in netto werkkapitaal) om van de marktsituatie te
kunnen profiteren. Deze investeringen vertalen zich in een verhoogde vermo-
gensbehoefte. Het gaat hier om de elasticiteit van de investeringen voor ver-
anderingen in de marktprijs van het product. Froot (1995)) noemt de olie-in-
dustrie als voorbeeld. Opgemerkt wordt dat ook hier de relevantie van de
Pecking order theorie van de vermogensvoorziening opnieuw blijkt. zelfs uit
twee aspecten. In de eerste plaats het automatisme dat de extra vermogensbe-
hoefte blijkbaar intern moet worden gefinancierd omdat men het dan beno-
digde vermogen beschikbaar wil krijgen uit de winst op de optietransactie. In
de tweede plaats dat men daartoe ook nog derivatenposities gaat innemen. niet
als afdekking van het prijsrisico op reeds aanwezige voorraden (een put-optie
kopen) maar als positie op het aantrekken van de marktprijs van het eindpro-
duet (een calloptie kopen).

Een vierde. tot risicovergroting leidende theorie heeft een agency-achtergrond
en is afkomstig van Tulano die het optiebezit van het management van on-
dernemingen onderzocht in relatie tot de intensiteit en frequentie van afdek-
kingsactiviteiten door de onderneming. Hij vond, in overeenstemming met de
theorie. dat een ruim optiebezit van managers een negatieve samenhang ver-
toonde met de afdekkingsactiviteiten (Tufano. 1996). Risk management werd
hier tenuitvoer gelegd vanuit de privt-doelen van de managers 'over de rug'
van de aandeelhouders.
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3.14 Het relevante investeringsconcept

Ondernemingen investeren in balansactiva maar ook in activiteiten die gewoon-
lijk meteen worden verwerkt in de resultatenrekening, zoals uitgaven voor onder-
zoek en ontwikkeling. voor marktonderzoek en -ontwikkeling, voor kwaliteits-
verbetering van medewerkers e.d.. Deze bestedingen dragen in beginsel alle bij
aan de marktwaarde van de onderneming. De bijdrage van de meer 'softe' en
niet direct in een balans herkenbare investeringen aan de ondernemingsgoodwill
mag zelfs niet worden onderschat. De veiligstelling van de interne financiering
geldt dus ook voor deze investeringen. Fluctuaties in de interne geldmiddelen
kunnen ook de 'softe' investeringen in gevaar brengen en moeten om die reden
bij voorkeur worden geelimineerd bijvoorbeeld door afdekking. Hieruit blijkt dat
niet alleen de operationele kasstromen maar ook bedragen die daarbuiten vallen,
soms worden afgedekt in verband met het streven naar continuYteit van de in-
vesteringen in human capital, naamsbekendheid en onderzoek en ontwikkeling.

3.15  Voorkeuren voor afdekking van bepaalde risico's

Uit het hiervoor besproken goodwillmaximalisatiemodel, vloeit voort dat de
(externe) verhandeling (meestal afdekking) van risico's moet worden beoor-
deeld op de marginale goodwillbijdrage van alle financiele deelterreinen samen.
Dit vereist te allen tijde van geval tot geval een consciBntieuze afweging. Zoals
al eerder is opgemerkt, veroorzaakt de volatiliteit van sommige variabelen geen
exposure omdat sprake is van een interne afdekking door afwenteling. Tot de
partijen waarop risico via een interne afdekking wordt afgewenteld, behoort
de overheid die voor een fractie gelijk aan het belastingtarief zelfs automatisch
participeert in de fluctuaties van de resultaten.

Binnen dit kader kan wel een zekere algemene urgentiegraad van afdekking
worden onderkend voor bepaalde typen van risico's en voor bepaalde mark-
ten waarvan de onderneming bijzondere kennis bezit bijvoorbeeld omdat ze
daar reeds geruime tijd activiteiten ontplooit. Dekking van alle risico's is om
die reden a priori niet even urgent. We maken daarom, in navolging van Froot
(1995), onderscheid tussen niet-beinvloedbare of exogene maar wel door bui-
tenstaanders observeerbare risico's enerzijds en interne of beinvloedbare of spe-
cifieke risico's anderzijds.

Niet-beinvioedbare (exogene) risico's
'Niet beinvloedbaar' zijn in het algemeen markt- (of prijs-)risico's (bijvoorbeeld
een wisselkoersrisico of een renterisico). Deze hebben een relatief hoge urgen-
tiegraad bij het afdekken van het risico van verstoringen van het investerings-
proces. Sommige marktpartijen (bijvoorbeeld een gespecialiseerde bank) be-
zitten evenwel een comparatief voordeel op zo'n markt, omdat men beschikt
over speciale kennis en kunde over de markt en de factoren die vraag en aan-
bod bepalen. In dat geval kan het rationeel zijn om het marktrisico in sommi-
ge marktsituaties niet af te dekken.
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Wanneer marktprijzen 'fair' zijn en de onderneming ten aanzien van het be-
treffende marktrisico (dus ook) niet over een comparatief voordeel beschikt, is
verkoop van het marktrisico aan een andere marktpartij in beginsel rationeel
omdat het risico niet beinvloedbaar is en dus grote gevolgen kan hebben voor
de handelende marktpartijen (vergelijk hoofdstuk 2). De door het management
verwachte netto contante waarde van een positie is nihil, niet winstgevend maar
ook niet verliesgevend.

Als de onderneming ook een lage rentedekking heeft, over een zwakke ver-
mogensstructuur beschikt en/of belangrijke investeringen wit doorvoeren, zal
dit de urgentiegraad van afdekking in dit geval nog verhogen, in overeenstem-
ming met het streven naar de vorming van een zo hoog mogelijke goodwill (zie
tabel 3.3).

Beinvioedbare (specifieke) risico' s
'Beinvioedbaar' zijn de specifieke risico's die eigen zijn aan een bepaalde markt-
partij. bijvoorbeeld een brandrisico of instortingsgevaar. Door investeringen te
plegen, is het mogelijk om het risico beter te beheersen. Belangrijk voor de prijs-
stelling van afdekkingstransacties is dat deze risico's nauwelijks observeerbaar
zijn voor grote groepen van buitenstaanders en daarom veel moeilijker zijn af
te dekken. In de praktijk betekent dit dat afwenteling van deze risico's duur-
der is dan van marktrisico's omdat ook hier het lemons-probleem zich zal ma-
nifesteren. Verzekeringen komen hier eerder in aanmerking dan het kopen of
verkopen van derivaten.

Endogene of specifieke risico's zijn wel beinvloedbaar bijvoorbeeld door een
verbeterde organisatie. dus door investeringen in materiele en/of immateritle
kwaliteiten. Een afweging tussen de investering en de risicoreductie is vereist.
Deze risico's behoeven daarom minder snel te worden afgedekt los van de vraag
of er een comparatief voordeel aan de orde is.  Is dit voordeel wel aanwezig en
dreigt er geen groot gevaar van onderinvestering, dan zal de afweging des te
sneller resulteren in de beslissing om niet af te dekken. Tabel 3.3 geeft een sa-
menvattend overzicht van enkele trends in de besluitvorming

De onderneming Afdekking van
beschikt wel/niet over
een comparatief voordeel Marktrisico Specifiek risico

Niet                                +                            +/-
WeI +/-

Toelichting: (+ = afdekken. - = niet afdekken. +/- = nadere afweging)

Tabel 3.3: Trends in de afdekkingsbeslissing van markt- en specijieke risico's

Empirisch worden deze uitspraken ondersteund door Rajgopal en Shevlin
(1999) die het gedrag bestudeerden van het management van olie- en gaspro-
ducenten in de Verenigde Staten. Het bleek dat marktrisico's werden afgedekt
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als er gevaar was voor onderinvestering, maar een exploratierisico werd niet
al'gedekt daar dit intern kon worden gerepareerd met aanpassingen in de in-
vesteringssfeer.

3.16 Risk management: twee theoretische stromingen

Derivaten worden vaak geisoleerd geobserveerd en beoordeeld d.w.z. zonder
het totale beslissingsveld erbij te betrekken dat in dit hoofdstuk aan de orde is
gesteld waarin de functie van derivaten ook kon worden vervuld door het ne-
men van andere maatregelen die uiteraard ook bepaalde kosten veroorzaken
zoals derivaten dat zelf ook doen. Een van die alternatieve vormen van risk
management is het financieren met vermogen waarvan het rendement de on-
derneming weinig of geen liquiditeiten kost. Dit is eigen vermogen, vooral ge-
woon eigen vermogen, en het afsluiten van verzekeringen.

A )  De 'indifferentietheorie'
De indifferentietheorie houdt het volgende in. Derivaten zijn combinaties van
bestaande financiele instrumenten. In een perfecte vermogensmarkt voegen de-
rivaten dus niets toe aan het bestaande arsenaal van on-balance sheet instru-
menten. (Additionele) marktwaarde wordt er niet mee gecreeerd, slechts de pre-
sentatie is anders. Een zuiver geprijsde optie op een aandelenindex kan daarom
moeilijk als een reael voordeel worden afgeschilderd in plaats van het beleggen
in de index zelf, immers een optie is een positie in de indexbelegging aangevuld
met een lening. Een onderneming heeft in een dergelijk klimaat geen last van
kosten van informatie-asymmetrie tussen het management en de vermogens-
verschaffers. De kosten van externe financiering zijn immers iii zo'n geval niet
prohibitief hoog ten opzichte van interne financiering zodat voor goede pro-
jecten als het ware probleemloos extern (ook eigen) vermogen kan worden aan-
getrokken tegen matige kosten in al die gevallen waarin interne middelen te-
kort schieten. In dergelijke situaties is met derivaten economisch niets te
verdienen: de onderneming kan even goed contante instrumenten gebruiken.
De marktwaarde zal toe- noch afnemen.

Toepasselijkheid
De geschetste indifferentie gaat voor welhaast geen enkele onderneming op.
Extreem geredeneerd geldt de indifferentie alleen voor ondernemingen die in
hun operaties geen enkele knelpuntfactor en dus geen enkel probleem van scha-
duwprijzen hebben op te lossen. In het algemeen geldt dit alleen voor zuivere
monopolie-ondernemingen of overheidsorganisaties. Voor deze groep leveren
derivaten geen marktwaarde op. Hiermee tot op zekere hoogte vergelijkbaar
zijn particuliere pensioenfondsen die veelal een vaste kring van verzekerden
hebben die zij met weloverwogen beleggingsbeleid bedienen maar waarin deri-
vaten geen bijzondere waarde bezitten. Wel kunnen deze fondsen een compa-
ratief voordeel bij het beleggen bezitten indien zij de status van geinformeerde
beleggers kunnen innemen. Het zijn nagenoeg pure financiele intermediairs die
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voor het maken van economische winst afhankelijk zijn van de gratie van het
bestaan van imperfecties en/of inefficienties. Gebruik van derivaten in het da-
gelijkse beleggingsbedrijf is veel eerder verdedigbaar op grond van transactie-
kostenvoordelen en vergrote flexibiliteit. Men vermijdt de noodzaak om fysiek
te beleggen door 'derivaten in te zetten'. De strategische voordelen zijn echter
veel minder duidelijk. Dit nodigt in de praktijk veelal uit tot indexing-gedrag
(zie hooldstuk 2).

B ) De 'rele\,antie-theorie'
Voor andere financiale instellingen dan pensioenfondsen zoals banken gaat het
voorgaande veel minder op omdat de schaduwprijs van verschillende knel-
punten (op de deelgebieden in tabel 3.2) bij banken zeker positief kan zijn.
Hierdoor kunnen banken worden belemmerd in hun expansiedrang in de rich-
ting van netto contante waarde genererende activiteiten als gevolg van de
potentieel beknottende uitwerking van markt- en specifieke risico's. Het risk
management van banken representeert het hierdoor veroorzaakte afwegings-
proces in zich.

Nog veel minder actueel is de indifferentietheorie voor niet-financiele on-
dernemingen. Deze beschikken over meer mogelijkheden om in de reele sfeer

comparatieve voordelen te exploiteren onder verhoudingen van onzekerheid.
anders dan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Het optreden van knelpuntfactoren
is in deze organisaties als gevolg van onzekerheid en informatie-asymmetrie
zelfs geen uitzondering.

C) Uitruil ran comparatieve rc)(,rdelen en faillissementsrisico's
Aannemend dsl de met-  inanc e instellingen, productie-, handels- en
dienstverlenende bedrijven beschikken over een of ander comparatief voordeel
dat ze wensen uit te buiten. maar dat ze ook zijn behept met een verhoogd fail-
lissementsrisico, kan het zinvol zijn om het behalen van het comparatief voor-
deel een hogere prioriteit te geven mits financi8le risico's elders in de onderne-
ming vooraf zijn afgedekt. De potentieel toegevoegde waarde van de risk
management-strategie schuilt dan wederom niet in de waarde an sich, maar in
de contante waarde van de additionele kasstromen van de comparatieve voor-
deel-strategie (= investering) die economisch mogelijk is gemaakt door de de-
rivatentransactie. Het derivatengebruik is hierbij het weloverwogen resultaat
van een afruil tussen de verwachte voordelen van het exploiteren van een com-
paratief voordeel met het daarbij behorende risico enerzijds en de kosten van
het afdekken van risico's elders in de onderneming. Ondanks de daarmee ge-
moeide transactiekosten worden deze risico's nu afgedekt hoewel dat tot dan
toe misschien niet nodig was als stand alone-risico. Dit alles komt crop neer
dat het ondernemen van meer riskante activiteiten de noodzaak van een her-
ziening van het risicogereedschap met zich meebrengt.

Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat in beginsel triple A/dou-
ble A-ondernemingen weinig of geen aanvullend risk management zullen over-
wegen terwijl andere ondernemingen die een minder gunstige rating hebben
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en/of meer riskante activiteiten aan de debetzijde van de balans ontwikkelen.
juist veel aandacht voor risk management zullen hebben.

Tabel 3.4 geeft op basis van het bovenstaande een indeling van de meest toe-
passelijke risk management strategieen op verschillende typen van onderne-
mingen.

Alleen de allerhoogste kwaliteit ondernemingen zowel in de financiele als niet-
financiele sectoren kan zich veroorloven het gebruik van derivaten te minima-
liseren. Deze ondernemingen hebben geen extra verdedigingslinie nodig boven
op de andere kwaliteiten waarover ze reeds beschikken, bijvoorbeeld een bij-
zonder gunstige solvabiliteit en/of zeer solide risico-matching van passiva en
activa over de balans heen (vergelijk paragraaf 3.9.1). De gunstige rating is
reeds een bewijs van hun hoge kwaliteit.

Type onderneming Risk management gericht op:

1. Financi8le instellingen
(financial sector)

a. Zonder comparatieve voordelen
en zonder faillissementskosten Geen acties

b. Zonder comparatieve voordelen
maar met faillissementskosten Protectie

c.  Met comparatieve voordelen
en/of faillissementskosten Verhoogde protectie

2. Niet-financlifle ondernemingen
(corporate sector)

a. Triple A/Double A ondernemingen Geen acties

b. Single A/Triple B ondernemingen Verhoogde protectie

c.  Below Investment Quality
ondernemingen Risicoverhoging

Tabel 3.4 De relevantie ran risk nianagement roor verschillende typen ran on-
dernemingen in de financiele en de niet-financiele sector
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3.17 De relevantie van de verhouding vreemd/eigen vermogen
opnieuw beoordeeld

Beschouwingen over de verhouding vreemd/eigen vermogendie in hoofdstuk 1
uitvoerig werden beschreven. kunnen tegen de achtergrond van dit hoofdstuk
opnieuw worden beoordeeld. De conclusie is dan niet anders dan in hoofdstuk
1. Deze is dat de betekenis van deze verhouding voor het verkrijgen van inzicht
in de rationaliteit van ondernemingsbeslissingen sterk moet worden gerelati-
veerd. Het is niet uitgesloten dat een onderneming reparaties uitvoert aan haar

investeringsportefeuille terwijl ze een op zichzelf misschien opmerkelijke fi-
nancieringsstructuur intact laat. Andere ondernemingen sleutelen aan de fi-
nancieringstructuur en laten de investeringen met al hun verstoringen intact.
Een zeer plausibele reden hiervoor kan zijn dat de marktwaarde van de on-
derneming vooral bestaat uit groei-opties die zoveel mogelijk moeten worden
geconserveerd. Weer anderen laten de investering en de financiering intact maar
sleutelen aan het corporate risk management buiten de balans om o f geven een
andere invulling aan het dividendbeleid. De keuze van de combinatie die het
totale geintegreerde financille beleid vormt (de 'variety of weapons', Froot.
1995) is volledig bepaald door de eis dat zij de grootst mogelijke schepping van
marktwaarde moet opleveren.

De verhouding vreemd/eigen vermogen is slechts een van de vele beleidsin-
strumenten om een gegeven doel te bereiken. Dat doel is het realiseren van een
ongestoorde investeringsstroom met positieve netto contante waarden. Substi-
tutie van maatregelen op de zes samenstellende componenten van het financiB-
le beleid is voortdurend nodig. Concentratie van de aandacht op een van deze
deelgebieden heeft het grote bezwaar dat flankerend genomen beleidsmaatrege-
len op de andere drie deelgebieden die van corrigerende aard kunnen zijn, uit
het zicht blijven. Het gevaar van deze partiLIe aandacht is dat slechts partiele
conclusies kunnen worden getrokken.

3.17.1 De twijfels van Jensen en Meckling

Twijfels aan theorieln die 66n-dimensionale oplossingen aandragen. treft men
reeds aan bij Jensen en Meckling (1976) die evenmin dwepen met de term 'ca-
pital structure' die zij associeren met de statische theorie. Zij wensen deze term
te vervangen door 'the theory of ownership structure for the firm'. Het con-
cept 'capital structure' is in hun ogen te eng voor een bestudering van de pro-
blematiek. De auteurs plaatsen meteen aan het begin van hun baanbrekend ar-
tikel de volgende in dit kader interessante opmerking: 'We do not use the term
'capital structure' because that term usually denotes the relative quantities of
bonds, equity. warrants. trade credit, etc., which represents the liabilities of a
firm. Our theory implies there is another important dimension to this problem
- namely the relative amounts of ownership claims held by insiders (manage-
ment) and outsiders (investors with no direct role in the management of the
firm)'. Het is duidelijk dat hier de mate van asymmetrische informatie tussen
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het management en de externe financiers en samenhangend daarmee zeggen-
schapskwesties aan de orde zijn. Daarmee is de potentiele tegenstelling tussen
het interne circuit en het externe circuit tot probleem verheven, niet (zozeer) de
tegenstelling tussen eigen en vreemd vermogen: 'We use the term 'ownership
structure' rather than 'capital structure' to highligt the fact that the crucial va-
riables to be determined are not just the relative amounts of debt and equity
but also the fraction of the equity held by the manager' (blz. 120). Daarmee
wordt het onderscheid inside equity en outside equity in hun model geintro-
duceerd. Dit stemt overeen met het pleidooi in dit boek om de Pecking order
theorie tenminste dezelfde aandacht te geven als de statische theorie. Vergelijk
tabel 3.3 in dit hoofdstuk.

In paragraaf 1.4 van hun artikel gaan Jensen en Meckling nog een stap ver-
der met de opmerking 'Many problems associated with the inadequacy of the
current theory of the firm can also be viewed as ......'. Hier wordt de toenma-
lige bestaande theorie reeds inadequaat genoemd d.w.z. ontoereikend o f onge-
schikt. In het vorige citaat werd slechts geduid op het bestaan van nog een 'be-
langrijke dimensie' buiten de gangbare benadering.

Een derde belangrijke opmerking van Jensen en Meckling (1976) is dat de theo-
rie van de optimale vermogensstructuur 'is seriously incomplete' (biz. 110) om-
dat deze niet zonder het fiscale motief kan bij het bestaan van positieve faillis-
sementskosten - het optimum zou derhalve ontbreken - terwijl algemeen
bekend is dat voordat de rente over vreemd vermogen fiscaal als kostenpost
werd geaccepteerd, vreemd vermogen werd aangetrokken door ondernemin-
gen. De theorie zou dat dan niet kunnen verklaren. Er moeten andere redenen
zijn dan fiscale voordelen en faillissementskosten die de keuze van de vermo-
genstructuur verklaren.

3.18  Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk stond de theoretische plaatsbepaling van corporate risk ma-
nagement in de financiering centraal met enkele verwijzingen naar het prak-
tisch ondernemingsgedrag. Als gevolg van de tendens naar het ontstaan van
steeds meer perfecte en daarmee ook semi-sterk efficiente financiele markten
(die in hoofdstuk 2 werd beschreven) werd afgeleid dat de marktwaarde van
ondernemingen meer en meer afhankelijk wordt van de zoveel mogelijk onge-
stoorde voortgang van het investeringsproces.

Investeringen kunnen langs twee wegen worden verstoord: onder- en over-
investering Corporate risk management moet aan de correctie of reparatie van
deze verstoringen een bijdrage kunnen leveren om zelf marktwaarde te gene-
reren. Het moet in de termen van Silber ( 1983) bestaande schaduwprijzen kun-
nen verlagen. Daarmee is corporate risk management een van de belangrijke
pijlers onder het gebouw van de aandeelhouders- of goodwill-waarde van een
onderneming. Slechts in samenhang met de overige pijlers kan worden beoor-
deeld of risk management waarde creeert. Deze geintegreerde of pakkettenop-
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lossing die in tabel 3.2 resulteerde, wordt ook expliciet of impliciet verdedigd
door andere auteurs. Ook empirisch was er enige bewijsvoering in die richting
maar er is weinig onderzoek bekend op dit gebied.

Corporate risk management werd vervolgens nader geanalyseerd naar o.a.
inhoud en risicoconcepten. Het werd in verband gebracht met de theorie van
het comparatieve voordeel van Stulz (1996). Deze theorie grijpt in essentie le-
rug op het vertrekpunt van dit hooldstuk: het fundamentele economisch waar-
demodel van Gallinger en Poe ( 1995) dat ervoor pleit om de marktwaarde van
de onderneming te maximaliseren door zoveel mogelijk ongestoorde investe-
ringen in de kernactiviteiten van ondernemingen maar wel aangepast voor een
situatie van het bestaan van marktimperfecties. Voor de financiering heeft cor-
porate risk management nlet behulp van derivaten (standaardvormen: for-
wards. futures. swaps en opties) de belangrijke verdienste een substituerende
functie te vervullen voor het aanhouden van eigen vermogen en/of het aan-
houden van voorzieningen of het afsluiten van traditionele externe verzekerin-
gen. In verband hiermee kan de marktwaarde van derivaten worden gekarak-
teriseerd als (positief of negatief) quasi-eigen verniogen zoals ook geldt voor
de marktwaarde van een verzekeringscontract.
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Hoofdstuk 4

Geintegreerd financieel beleid nader belicht:
personeelsopties en inkoop eigen aandelen

4.1   Inleiding

In de vorige drie hoofdstukken is met een overwegend theoretische analyse van

de ontwikkelingen in het vak Ondernemingsfinanciering. de financidle mark-
ten en corporate risk management de basis gelegd voor meer specifieke analy-
ses. In dit hoofdstuk zal de aandacht worden geconcentreerd op twee vaak
voorkomende financiele probleemvelden in het bedrijfsleven. Dit zijn de toe-
kenning van personeelsopties en de inkoop van eigen aandelen. Doel is om de-
ze twee typen van financiele probleemvelden te analyseren vanuit het in hoofd-
stuk 3 opgebouwde kader inzake de bijdrage aan de ondernemingsgoodwill.
zeer in het bijzonder vanuit het aspect van risk management.

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In deel A worden de personeelsop-
ties aan de orde gesteld en deel B handelt over de inkoop van eigen aandelen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten in het deel C met een analyse van de onder-
linge verhouding tussen deze twee onderwerpen en de inpassing in het gante-
greerde financitle beleid. waarna een samenvatting volgt.

A Personeelsopties

4A. 1 Inleiding en definities

Personeelsopties maken deel uit van variabele beloningssystemen voor arbeid.
Deze systemen nemen snel in populariteit toe in Engelssprekende gebieden. met
name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook op het Europese
continent is de belangstelling sterk gegroeid o.a. in Nederland. Van de eind
1997 beursgenoteerde ondernemingen (exclusief beleggings- en houdstermaat-
schappijen) had 70'14, een personeelsoptieregeling ingevoerd. Hiervan had 70%
betrekking op kooprechten die niet voor alle personeelsleden beschikbaar wa-
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ren maar slechts voor een groep van hogere functionarissen (Duffhues, Kabir
en Mertens, 1999). Tabel 4A. 1 geeft een overzicht per het einde van het boek-
jaar 1997.

Situatie per eind 1997 Nederlandse beursfondsen:

Geen personeelsoptieregeling 30'Z,

Personeelsoptieregeling
- alleen voor management (in ruimste zin) 49%
-  voor alle werknemers (inclusief management)         21%

70%
Totaal alle beursfondsen* 100%

Tabel 4A.1: Overricht van het voorkomen van personeelsoptieregelingen bij Ne-
derlandse  beursjbndsen  per  ulti„10   1997   C Bron:   Duffliues,   Kabir  en  Mertens,
1999)

* Exclusief beleggingsinstellingen en houdstermaatschappijen

Meer recente cijfers over het voorkomen van optieregelingen in Nederland vol-
gens de indeling van tabel 4A.1 zijn niet beschikbaar. De verwachting is dat
het aantal optieregelingen sinds het einde van het boekjaar 1997 verder is ge-
stegen.

Ook Duitsland lijkt in de laatste jaren van de vorige eeuw inmiddels te zijn
overgeschakeld op een grootschalige invoering van personeelsoptieregelingen
bij internationaal vooraanstaande ondernemingen (zoals Daimler-Chrysler
AG). Deze ondernemingen komen op de internationale financiele, acquisitie-
en projectmarkten onvermijdelijk in aanraking met de 'variable pay'-belo-
ningssystemen van met name Amerikaanse en Engelse multinationals. Onder
'variabele beloning' of 'performance pay' wordt verstaan een zodanige belo-
ning van arbeid dat er een directe relatie is tussen de hoogte van de beloning
en de bereikte resultaten van de onderneming. Als maatstaf voor 'resultaten'
geldt o.a. de marktprijs van de aandelen. Drie bekende vormen van variabele
beloning zijn:
- bonusplannen;
- winstdelingen:
- aandelenoptieregelingen:
- stock appreciation rights (SAR's).

Het verschil tussen een aandelenoptieregeling en een SAR-regeling is dat alleen
in het eerste geval aandelen worden gekocht; in het tweede geval is er een uit-
betaling in contanten ('cash settlement').

De algemene tendens in 460 ondernemingen die zijn gevestigd in 13 onder-
zochte landen, is dat het aandeel van de variabele beloning binnen de totale be-
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loning verder toeneemt, zowel bij managers als bij de overige werknemers. Re-
cent statistisch materiaal over 1999 wijst op een aandeel van vormen van va-
riabele beloning van gemiddeld 25%, van de totale beloning van managers en
van 5°M, van overige werknemers. Voor 2002 wordt verwacht dat deze fracties
zullen toenemen tot gemiddeld 31% respectievelijk 10%. (Bron: The Wall Street
Journal Europe, 16 november 1999).

4A.2 Implicaties van prestatiegerelateerde. niet-contante
beloningsvormen

Elke honorering van arbeidsdiensten - expliciete en impliciete kosten - maakt
deel uit van de kosten van arbeid in economische zin. Het toekennen van ma-
nagementopties heeft tot gevolg dat de vorm van de traditionele beloning van
arbeid in de vorm van een betaling in contanten. verandert. Van de contante
geldvorm wordt overgeschakeld op de schuldvorm. De onderneming stelt de
vergoeding voor (reeds verrichte of nog te verrichten) arbeid uit tot een soms
ver weggelegen tijdstip (looptijden van 5 tot 8 jaar zijn niet ongebruikelijk).

Bovendien is de voldoening voorwaardelijk: als de optiehouder niet verzoekt
om verkoop van een aandeel, hoeft de onderneming niet te presteren. Ten-
slotte heeft de eventuele vergoeding op het latere moment meestal niet het ka-
rakter van geld (uitzondering een SAR) maar van aandelen van de eigen on-
derneming. De onderneming ziet in die zin definitief af van de geldvorm voor
dat deel van de arbeidsvergoeding. Het is wel mogelijk dat de onderneming de
aandelen eerst inkoopt uit het roulerend bestand van reeds bestaande aande-
len. Daarvoor moet dan weI een kasstroom worden betaald. Bovendien is het
usantieel dat op een. aan een manager of ander personeelslid, uitgeleverd of
verkocht aandeel ooit dividenden worden betaald hetgeen een nieuwe kas-
stroom tot gevolg heeft. Personeelsopties zijn ook financiale derivaten. Het is
een afgeleid financieel instrument met het eigen aandeel als onderliggende
waarde.

Wij onderzoeken thans de theoretische implicaties van de toekenning van op-
ties voor de verschillende deelterreinen die volgens tabel 3.2 in hoofdstuk 3 sa-
men het financiele beleid bepalen. Dit zijn:
a.  De kaspositie wordt versterkt doordat een deel van de lonen niet wordt uit-

betaald.
b. De hoeveelheid vreemd vermogen wordt vergroot, omdat de economische

waarde van de optie nu als verplichting aan de werknemers op de balans be-
hoort te verschijnen.

c. De resultatenrekening wordt niet beinvloed omdat er in een optieregeling
sprake is van dezelfde economische kosten van arbeid ongeacht de vorm van
de 'betaling'. Het bedrijfsresultaat verandert derhalve niet (zie hoofdstuk 5).

d. De zeggenschapsverhoudingen worden in de toekomst mogeluk gewijzigd
als gevolg van het uitoefenen van de managementopties

e.  De externe financi0le verslaggeving zal speculatieve verliezen en winsten la-
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ten zien op de marktwaarde van de opties, tenzij de marktprijs van het aan-
decl nooit verandert tijdens de optielooptijd.

f.  Het corporate risk management zal moeten waken dat zich geen verstorin-
gen van het investeringsproces zullen voordoen als gevolg van het toeken-
nen en uitoefenen van managementopties.

g.  Het corporate risk management zal er ook voor moeten zorgen dat zich geen
financieringsverstoringen zullen voordoen als gevolg van het toekennen en
uitoefenen van managementopties.

h. Het dividendbeleid van de optieverlenende onderneming zal mogelijk wor-
den gewijzigd, omdat de waarde van managementopties daalt als en in de
mate dat dividendbetalingen plaats vinden. Deze betalingen verlagen de
marktprijs van het aandeel. Zolang de uitoefeningsprijs hetzelfde blijft, is
dit een evident nadeel voor de bezitter van de opties. Hieruit blijkt een ver-
strengeling van belangen.

Met deze opsomming zijn alle deelterreinen van tabel 3.2 onderzocht. Daar-
mee is ons inziens een nagenoeg compleet beeld verkregen van de samenhan-
gen die ter zake van het toekennen van personeelsopties moeten worden be-
studeerd. Zonder de onderwerpen a t/m h zorgvuldig te bestuderen, is het
toekennen van personeelsopties niet verantwoord.

4A.3 Uitwerking

In deze paragraaf lichten we de punten a t/m h uit de vorige paragraaf kort toe.

ad a) Door arbeidskosten voor een deel in te houden, cumuleert de kas van
de onderneming. Voor dit deel van de arbeidskosten geldt dat het wel-
iswaar gaat om kosten maar gtdn uitgaven.

ad b) De niet-uitkering van arbeidskosten cretert een schuld aan de bezitters
van de opties. Dit is in het traditionele onderscheid eigen versus vreemd
vermogen een voorbeeld van vreemd vermogen.
Het bedrag van de onder b bedoelde schuld staat in de jaren die vol-
gen op de toekenning niet vast, maar is een functie van de marktprijs
van het aandeel. Deze schuld neemt toe met een stijging van de markt-
prijs. Deze wordt gefinancierd door all)oeking van het dienovereen-
komstige verlies van het eigen vermogen of van het jaarresultaat. Het
lijkt erop of, wat de boekwaardebalans betreft, sprake is van een 'ge-
ruisloze onteigening' van de aandeelhouders: naarmate de onderne-
ming succesvoller is, is deze 'expropriation of wealth' groter. Dit is in
feite niet het geval maar wordt veroorzaakt door de inadequate waar-
deringsgrondslag van de aandelen op de balans. Bij de marktwaarde-
balans die voor de financieringstheorie en voor de treasury-afdeling
van de onderneming een veel grotere betekenis heeft, is van een over-
heveling van vermogen geen sprake. Daar wordt de groei van vermo-
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gen zichtbaar in zowel een stijgende marktprijs van het aandeel als van
de opties.

ad c)   Dat het bedrijfsresultaat niet verandert, wordt verklaard doordat de
arbeidskosten qua niveau niet veranderen, wel qua samenstelling. De
doelstelling van een optieregeling is in het algemeen het verbeteren van
de economische prestaties van de medewerkers. Daardoor kan de toe-
komstige resultatenrekening een beter beeld vertonen dan zonder op-
tieregeling het geval zou zijn geweest.

ad d) Dat optierechten op de eigen aandelen van de onderneming worden
verstrekt, zal na uitoefening mogelijk tot gevolg hebben dat de con-
centratie van het aandelenbezit zal toenemen. Zeker zal dat het geval
zijn met de concentratie bij insiders. Dit kan een grote betekenis heb-
ben voor taI van beslissingen o.a. voor het effectueren van fusies en
overnames.

ad e) De verwerking van het toekennen van personeelsopties in de financid-
le verslaggeving is een onderwerp dat de winst- en vermogensbepaling
betreft. Bij de winstberekening dienen de economische kosten van de
verstrekte opties te worden geboekt als arbeidskosten. Bij de vermo-
gensbepaling dient de schuld aan de optiebezitters te worden opgevoerd
en voortdurend 'marked to market' (zie hoofdstuk 5).

ad 0 en g) Optietoekenning leidt tot een verlaging van de 'cost of capital' van
de onderneming als en voorzover het activa-risico afneemt door de
flexibilisering van de personeelskosten. Verlaging van deze kostenvoet
vergroot de investeringsruimte en de economische waarde van de on-
derneming (vergelijk het economisch waarde-model in figuur 3.1).
Daarbij spelen drie bronnen van risico-allocatie een rol. Deze worden
hierna eerst ingeleid waarna de verlaging van de gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet aan de orde wordt gesteld.
Van de, mogelijk mede door de optietoekenning ontstane, 'totale'
marktwaardegroei gaat een deel naar de optiebezitters in de vorm van
een stijging van de marktwaarde van de opties. het andere deel slaat
neer in een per saldo stijging van de marktwaarde van de aandelen. Het
gaat hierbij om een afgeremde stijging van de marktprijs. Als de stij-
ging van de totale marktwaarde is bewerkstelligd door het incentive-
effect van de managementopties. hebben deze aan hun doel beant-
woord. Beide partijen. lastgever en lasthebber. zijn in dat geval beter
af. Aanvankelijk bestaande agencykosten dalen.
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Data: Aantal geldeenheden
- beginkas OP t=0 100
- eigen vermogen op t=0 100

- marktwaarde van de geplaatste aandelen op t=0 100

- marktwaarde van de OP t=0 beschikbaar te stellen
managementopties                                                     15'

- toeneming waarde opties op t=1 als gevolg van
stijging marktprijs aandelen                                            3

- marktwaarde van de geplaatste aandelen op t=1 110

Tethel 4A.2: Basisgegevens van een op te richten onderneming die nianagenient-
opties toekent

Tabel 4A.2 bevat de basisgegevens voor een cijfervoorbeeld dat de gevolgen
van de toekenning van personeelsopties op de boekwaarde- en op de markt-
waardebalans illustreert. In dit voorbeeld worden de aandeelhouders er per sal-
do op termijn ook beter van. Dat staat niet vast omdat in dit geval nadrukke-
lijk een gunstige ontwikkeling van de onderneming is verondersteld die tot een
totale eigen goodwill van 28 heeft geleid op t= 1. Verondersteld wordt dat de
opties niet zijn afgedekt zodat de toeneming van de waarde van de opties moet
worden 'opgebracht' door de aandeelhouders. Dit bedrag is 3 en komt ten las-
te van de toeneming van de waarde van de aandelen (28). Als de marktwaar-
de van de onderneming zou dalen, daalt ook de waarde van de opties maar
nooit tot een negatief bedrag. Elke verdere afname van de netto contante waar-
de ('eigen good-will') komt dan ten volle voor rekening van de aandeelhouders.
In onderstaande balansen is de optieschuld aan de werknemers steeds tegen de
economische waarde opgevoerd. dus ook in de boekwaardebalans.

Beginbalans v66r toekenning opties op t=()

Kas 100 Eigen vermogen 100

100 100

De marktwaarde van de OP t=0 verleende opties komt ten laste van het eigen

vermogen of wordt geactiveerd en afgeschreven over de jaren van de looptijd
van de optie. In de presentatie is eenvoudshalve gekozen voor directe afboe-
king van het eigen vermogen.

1. Verondersteld wordt dat deze waarde 'om niet' wordt verkregen d.w.z. zonder enige betaling
door de optieverkrijger
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Balans  ( in boekwaarden en marktwaarden )  op t=(}

Kas 100 Eigen vermogen                    85

Optieschuld werknemers                  15

100 100

Balans ( in boek,i·aarden ) op t=I

Kas 100 Eigen vermogen                   82

Optieschuld werknemers                  18

100 100

Balans  (in niarktwaarden j  op  t=J

Kas 100 Eigen vermogen
Goodwill 28 85+28-3 110

Optieschuld werknemers                    18

128 128

De onderneming heeft in dit eerste jaar in marktwaarde gemeten uitstekend ge-
rendeerd. De totale gevormde eigen goodwill  van  28  is voor 18/28=64'%, naar
de optiehouders afgevloeid zodat slechts 10/28= 36%, resteert voor de aandeel-
houders. Deze zien hun marktwaarde per saldo toenemen van  100 naar 110.
De aandeelhouders zien hun marktwaarde niet toenemen met de volle 28 dan
goodwill maar slechts met 25 omdat een bedrag van 3 toevalt aan de optiebe-
zitters. Per saldo is de verbetering van de marktwaarde voor de aandeelhou-
ders slechts 10 omdat ze eerst 15 hebben geinvesteerd in toegekende opties zon-
der daarvoor te zijn vergoed.

Zou de ondernemingsgoodwill veel lager zijn geweest bijvoorbeeld  12  en zou
de waarde van de opties hierdoor zijn gedaald van  15 tot bijvoorbeeld 9 dan
zou er een vermogensoverdracht ten gunste van de aandeelhouders zijn opge-
treden van 6 (namelijk 15-9). De waarde van de optieschuld past zich opnieuw
aan, nu echter in neerwaartse richting hetgeen gunstig is voor de aandeelhou-
ders. De totale opbrengst voor de aandeelhouders zou nu slechts (3/100=) 3'M,
hebben bedragen (was 10/100 =10%). Zonder het voordeel van de gedaalde op-
tieschuld zou het rendement voor de aandeelhouders echter -3'Z, zijn geweest.
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Balans  ( in marktwitarden ) op t= 1

Kas 100 Eigen vermogen
Goodwill 12 85+12-(-6) 103

Optieschuld werknemers            9

112 112

Enkele belangrijke conclusies uit dit cijfervoorbeeld zijn:

1   Er treedt een verdeling van de totaal gevormde goodwill of meerwaarde op
over aandeelhouders tn optiebezitters.
De ontstane meerwaarde van de onderneming komt niet langer geheel toe
aan de aandeelhouders (zoals in een situatie zonder opties het geval is), maar
wordt voortaan verdeeld tussen de aandeelhouders en de optiehouders. Dat
is niet onlogisch omdat optiehouders potentille aandeelhouders zijn.

2  Er treedt ook een verdeling van het risico op.
Beide partijen - optie-ontvangers en aandeelhouders - lopen risico. Het
grootste risico lopen de optiebezitters omdat ze een financieel derivaat in
handen hebben. De betacoefficient van een call optie, in het Capital Asset
Pricing Model bepalend voor de hoogte van het beleggingsrisico, is immers
altijd hoger dan van het onderliggende aandeel. De mate waarin de beta ver-
schilt, is zoals figuur 4A. 1 laat zien, afhankelijk van de uitoefeningsprijs van
de optie.

lixpected
rate 01

retii-11

«« t
Call with low

Put with high /,« Stock striking price

striking price One-to-one hedge

 *Riskiess
bond

(long stock and
short call)

Ill ta

\
l'ut with low

striking price

Figittir 4A. 1: De  relatie  tussen cle  beta en  het gefiste rendement  ran  een aandeel
of eenoptic volgens het CA PM (Bron: Cox en Rubinstein (1985).
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De aandeelhouders profiteren van de intrede van nieuwe risicodragers: hun ri-
sico neemt af. Dit betekent dat in goede tijden de marktwaarde van hun aan-
delen minder stijgt, maar in slechte tijden ook minder daalt. Hoe meer opties
er uitstaan, hoe groter de risicoreductie voor de aandeelhouders omdat de to-
tale waarde van de toegekende opties (die verloren kan gaan) toeneemt. De
conclusie luidt dat de onderneming een interessante risico-allocatie tot stand
heeft gebracht door het management (en eventueel ook andere werknemers)
opties toe te kennen. De beperking is dat de verliesdeling niet verder reikt dan
de waarde van de opties. Daartegenover staat dat het aantal toegekende opties
zeer groot kan zijn (Duffhues, Kabir en Mertens, 1999).

ad h) De toekenning van personeelsopties raakt het dividendbeleid omdat er
een belangenconflict ontstaat tussen optiebezitters en aandeelhouders.
Er moet een nieuwe afruil plaatsvinden. Optiebezitters die een dubbe-
le rol spelen (managers en optiebezitters) zullen dividenden willen ver-
lagen of zelfs geheel uitbannen. Sommige aandeelhouders zullen dit be-
treuren en hun aandeel teleurgesteld verkopen.

4A.4 De bronnen van de risico-allocatie

Drie bronnen zijn verantwoordelijk voor de hierboven besproken (her)verde-
ling van het risico. Dit zijn:
a. de beheersing van het arbeidsbeschikbaarheidsrisico
b. de beheersing van het arbeidsprijsrisico
c. de beheersing van het onderinvesteringsrisico.

ad a j  Het arbeidsbeschikbaarheidsrisico
Een belangrijk motief voor het toekennen van personeelsopties is medewerkers
te binden aan de onderneming. Hierdoor kan 'toptalent worden behouden'.
vooral in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt. De onderneming kan door
het verlenen van opties mogelijk bereiken dat reeds in dienst zijnde medewer-
kers de onderneming niet verlaten of nieuwe medewerkers gemakkelijker kun-
nen worden aangetrokken. De personeelsoptie is in deze functie een afdekking
ran het arbeidsbeschikbaarheidsrisico. Daardoor wor(it de hoeveelheidscompo-
nent (de input) arbeid meer zeker gesteld. zodat ook het kasstroomrisico voor
de onderneming afneemt. Deze afdekking betreft de continuiteit van de bedrijfs-
processen.

ad b)  Het arbeidsprijsrisico
Door het variabel maken van de beloningsstructuur van arbeid daalt het be-
drijfsrisico van de onderneming. Weliswaar zijn in een ceteris paribus-redene-
ring de kosten van personeelsopties niet lager dan van contante beloning, maar
de kasstromen die verband houden met de beloning van arbeid zijn wel veran-
derlijk gemaakt.

Als de onderneming matig rendeert en de marktprijs van het aandeel uitein-
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delijk niet stijgt boven de uitoefeningsprijs, wordt de optie niet uitgeoefend. De
premie die is 'ontvangen' voor de optie bij de toekenning van de optie valt vrij.
Er ontstaat een 'ex post winst' op arbeidskosten.

Als de onderneming uitstekend rendeert en de marktprijs boven de uitoefe-
ningsprijs stijgt, zal de optie worden uitgeoefend. Dit leidt tot een verlies (in
contanten of als opportunity loss)2 maar dat gaat samen met een stijging van
de marktwaarde van de onderneming. Dit verlies is dus bij voorbaat afgedekt.
Per saldo stijgt de marktwaarde van de aandelen enigszins minder dan in de si-
tuatie waarin geen opties zijn toegekend.

Rigide beloningsniveau's worden aldus vervangen door flexibele niveaus zo-
danig dat de hefboomwerking van de kostenstructuur afneemt. Deze 'opera-
ting leverage' is at'hankelijk van de vaste en de variabele kosten van de pro-
duktie en de verkoop. 'Operationele hefboomwerking' is in belangrijke mate
bepalend voor de mate van bedrijfsrisico. Dit laatste is bepalend voor de beta
van de reele activiteiten van de onderneming Door opties toe te kennen daalt
de  beta  van  de  ondernenzing  (de  activa-beta)  en  daarmee  ook  het  gefiste  rende-
ment van de vermogensrerschaffers (volgens het Capital Asset Pricing Model).
Uiteindelijk is het resultaat dat de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet
ceteris paribus daalt. Dit resulteert in een stijging van de marktwaarde van de
onderneming, zel fs wanneer een positief incentive-effect van de toekenning van
opties op het bedrijfsresultaat uitblijft. Dit is een interessant aspect van het va-
riabel maken van de arbeidsbeloningen.

ad c) Het onderinresteringsrisico
In de hoofdstukken 1 t/m 3 is het onderinvesteringsrisico geanalyseerd als een
van de meest bedreigende risico's voor het realiseren van de doelstelling van
de onderneming: het behalen van netto contante waarde of eigen goodwill.
Daarbij is geconstateerd dat investeringen in gevaar kunnen komen als de on-
derneming een beroep moet doen op externe financiers voornamelijk als ge-
volg van het optreden van asymmetrische informatie tussen management en
aandeelhouders (Froot, Scharfstein en Stein, 1993, Froot, 1995). Door de kas-
positie van de onderneming te laten toenemen, bijvoorbeeld door het inhou-
den van arbeidskosten, kunnen ondernemingen zich wapenen tegen dit risico.
Het toekennen van personeelsopties bespaart op de contante betaling van ar-
beidsdiensten en draagt dus bij aan de beperking van het onderinvesterings-
risico. Dit risico speelt een belangrijke rol bij jonge high tech ondernemingen
die o.a. om die reden voor toekenning van personeelsopties in aanmerking ko-
men.

Samenvattend blijkt dat het toekennen van personeelsopties een onderneming
drie onderscheiden en belangrijke voordelen oplevert die alle de marktwaarde
van de onderneming vergroten. Dit zijn: de verbeterde beschikbaarheid van me-

2. Zie hiervoor Dul fhues. Kabir en Mertens ( 1999).
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dewerkers, de flexibilisering van de uitgaven in verband met arbeid, en de re-
ductie van het illiquiditeitsrisico bij gegeven investeringsplannen.

4A.5 Een poging tot een afruil ter zake van optieregelingen

Optieregelingen van ondernemingen hebben zowel bedrijfseconomische als
macro-economische invloeden. In deze paragraaf worden deze in het kort be-

schreven. Aanvullend worden de negatieve aspecten voorzover samenhangend
met agency-conflicten uitgewerkt in paragraaf 4A.9.2.

Macro-economische invloeden:
- Optieregelingen genereren door de sterke orientatie van werknemers op de

tucht van de financiele markten in het algemeen een incentive tot betere pres-
taties hetgeen de productiviteit en het concurrentievermogen van een land
ten goede komen.

- Optieregelingen hebben tot gevolg dat de toekomstige vraag naar de aan-
delen van de onderneming potentieel toeneemt. Het betreft een verschuiving
van de vraagcurve zell'. Zelfs kan de vraag naar het aandeel reeds toenemen
op het moment van toekenning van de opties, namelijk wanneer de aande-
len door de onderneming onmiddellijk worden ingekocht in plaats van (ooit)
te worden bijgedrukt. De extra vraag naar aandelen drijft de prijs van het
aandeel op. Dit is een structurele vergroting van de vraag naar aandelen die
behalve aanzienlijke positieve prijseffecten mogelijk ook grote macro-eco-
nomische bestedingseffecten tot gevolg heeft. Inkoop van eigen aandelen
met als motief het beschikbaar krijgen van aandelen voor het nakomen van
leveringsverplichtingen uit optieregelingen komt op ruime schaal voor, zij
het dat daaromtrent niet bekend is of de aandelen onmiddellijk of vertraagd
worden ingekocht. Voor dit thema is dat echter minder relevant.

Bedrijfseconomische invloeden:

Groep A: marktwaarde verhogende invloeden
-  Het arbeidsbeschikbaarheidsrisico. het prijsrisico van arbeid en het onder-

investeringsrisico van de onderneming nemen af waardoor de goodwill van
de onderneming toeneemt.

-  De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van de onderneming zal da-
len.

-   De verwachte kasstromen van de onderneming zullen toenemen als de prik-
kel tot prestatieverbetering effectief is.

Groep B: marktwaarde verlagende invloeden
- Optieregelingen kunnen hun doel missen wanneer namelijk de prestaties van

de onderneming niet verbeteren daar het beoogde incentive-effect uitblijft.- Optieregelingen kunnen zich een vaste plek in de beloning van medewerkers
verwerven zodat deze niet gemakkelijk ziin te redresseren in slechte tijden.
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- Optieregelingen kunnen paradoxaal genoeg overmatig succesvol zijn op de
korte termijn. waardoor de incentive voor verbetering van de lange termijn
performance gedurende de rest van de looptijd van de optie, wegebt. Dit
kan voor een belangrijk deel worden vermeden door de optie-uitoefenings-
prijs te voorzien van een 'benchmark' en/of de gemiddelde aandelenkoers
als koppelingsmechanisme te kiezen (zie § 4A.9.5).

- Optieregelingen kunnen een ernstige ongelijkheid van inkomens van hoog-
en laaggeplaatsten tot gevolg hebben die niet beantwoordt aan geperci-
pieerde l'elatieve performanceverschillen. Dit kan leiden tot extra looneisen.

- Optieregelingen kunnen na uitoefening de aandeelhoudersstructuur en de
zeggenschapsstructuur zodanig veranderen dat het scheppen van markt-
waarde als doelstelling van de onderneming gehinderd wordt.

- Optieregelingen kunnen de positie van de 'bestaande' verschaffers van
vreemd vermogen schaden als additioneel vreemd vermogen wordt aange-
trokken ter financiering van in te kopen eigen aandelen ten behoeve van een
vigerende optieregeling. De verhouding vreemd / eigen vermogen zal toene-
men en daarmee ook de verwachte faillissementskosten.

- Optieregelingen vereisen een aangepast risk managementbeleid en daarmee
verband houdende investeringen o.a. in het verwerven van specifieke ex-
pertise ter beheersing van het prijsrisico van de toegekende opties.

- Optieregelingen nodigen uit tot earnings management, waardoor de gemid-
delde vermogenskostenvoet van de onderneming zal toenemen wegens ge-
brek aan transparantie van het gepubliceerde winstcijfer.

- Optieregelingen stimuleren tot verlaging van dividenden hoewel aandeel-
houders contante dividenden misschien op prijs stellen. Dit kan de markt-
prijs van het aandeel schaden.

- Optieregelingen kunnen de reputatie van het management en mogelijk van
de onderneming als geheel schaden. wanneer naar buiten (mogelijk ten on-
rechte) de indruk ontstaat dat het privt-belang wordt geprefereerd boven
het ondernemingsbelang.

- Optieregelingen kunnen wanneer de economische kosten niet worden ge-
boekt in de resultatenrekening en de verplichtingen naar de optiebezitters
niet worden geboekt in de balans. tot gevolg hebben dat de winst en de ver-
mogensverhoudingen worden geflatteerd. Dit gebrek aan transparantie kan
de marktwaarde van de onderneming verlagen.

Samenvattend blijkt dat het toekennen van personeelsopties in beginsel markt-
waarde creaert uit het oogpunt van verwacht bedrijfseconomisch rendement en
risico (vergelijk Groep A). De mate van succes van optieregelingen wordt nog
vergroot door de ingebouwde extra vraag die vroeg of laat ontstaat naar de
aandelen van de onderneming (zie hierboven onder macro-economische in-
vloeden). Nadelen zijn dat optieregelingen hoge eisen stellen aan de corporate
governance van de onderneming om te voorkomen dat uitwassen en misbruik
optreden. De hierop betrekking hebbende agency-gerelateerde onderwerpen
werden genoemd onder groep B en worden nadertoegelicht in paragraaf4A.9.2.
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Tabel 4A.3 geeft afsluitend een overzicht van de tendenties in het effect van
personeelsopties op de marktwaarde van de aandelen.

Marktwaarde- Marktwaarde-
scheppend voor vernietigend voor
aandeelhouders aandeelhouders

I Macro-economische invloeden:
- potentieel hogere productiviteit                        +
- extra vraag naar aandelen                                +

11 Bedrijfseconomische invloeden:
- hogere verwachte kasstromen(incentives)             +
- grotere zekerheid beschikbaarheid van arbeid        +
- meer flexibele prijs van arbeid                           +
- minder onderinvesteringen                                +
- regeling werkt mogelijk niet: transactiekosten                                   +
- afgunst bevorderend                                                         +
- ondoelmatige zeggenschapsstructuur                                             +
- benadeling verschaffers vreemd vermogen:

a) m een niet-efficiente markt                          +
b) in een efficiante markt                                  0

- investeren voor extra risk management
inspanningen                                                         +

-  meer earnings management                                                              +- potentiele schade reputatie managers en/of
onderneming                                                                                 +

-  ,·erstoring diz·idendbeleid                                                            +

Tabel 4A.3. Mogelilke invioeden ran personeelsopties op de markt;\·aarde van de
aandelen (+= rele\,ant; 0= niet relevant }

De voor- en nadelen zoals genoemd, onderstrepen de noodzaak om de beslis-
sing om opties al of niet toe te kennen niet geisoleerd te nemen. maar ingebed
in het gelntegreerde financitle beleid van de onderneming.

Het overzicht maakt ook duidelijk dat de aandeelhouders van een optie ver-
lenende onderneming voor een moeilijke afweging staan. Enerzijds is er de con-
statering van de extra vraag naar aandelen en de mogelijke productiviteits- en
risicoverbeteringen. anderzijds is er de verzameling van agencykosten die de
vorming van marktwaarde kunnen aantasten of bemoeilijken. De feitelijke en
potentiele aandeelhouders zijn elkaars vrienden tn vijanden. In relatie hiermee
staat de openheid van de externe verslaggeving. Dit onderwerp zal in hoofd-
stuk 5 aan de orde worden gesteld.
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4A.6 De theoretisch correcte boekingswijze

In paragraaf 4A.2 werd reeds de aandacht gevestigd op het feit dat manage-
mentopties financi6le derivaten zijn. Dit zijn afgeleide financiale instrumenten
die in dit geval worden uitgegeven door de onderneming zelf. Het gaat dus om
een volwaardig financieel instrument dat op de balans dient te verschijnen. Be-
halve de invloed in het jaar van toekenning en de bij- en atboekingen van mu-
taties in de marktwaarde gedurende de looptijd zijn er ook financieringsin-
vloeden bij uitoefening van de opties. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: a) er
worden nieuwe aandelen uitgegeven b) levering vindt plaats uit een voorraad
ingekochte eigen aandelen.

In geval a ontvangt de onderneming bij uitoefening de uitoefeningsprijs die
de liquiditeitspositie versterkt. Hiertegenover nemen de post aandelenkapitaal
en agioreserve toe. Tegelijk vervalt een schuld aan de optiehouders: de uitle-
veringsverplichting wordt ingelost. De onderneming geeft een hogere waarde
af dan de uitoefeningsprijs bedraagt. Het verschil is gelijk aan de marktwaar-
de van de vervallen schuld. De journaalpost voor een willekeurig gekozen cij-
fervoorbeeld is:

Kas 110

Schuld verleende managementopties                       20
aan Geplaatst aandelenkapitaal                                   80
aan Agioreserve (gestort in contanten)                             30
aan Agioreserve (ontstaan door schulddelging)                    20

Als uitvloeisel van de boeking tegen marktwaarde van de opties, is het inleve-
ren van de opties bij uitoefening te interpreteren als een gedeeltelijke betaling
van de marktprijs van het te ontvangen aandeel. Het andere deel is de uitoefe-
ningsprijs zelf die wordt verdeeld over Kas, Geplaatst Aandelenkapitaal en
Agioreserve.

Men kan de uitoefening ook als volgt voorstellen. De onderneming plaatst aan-
delen tegen de marktprijs van het tijdstip van uitoefening (in dit voorbeeld im-
pliciet  130) maar krijgt slechts  110  in  de kas omdat ze nog 20 schuld had  die
ze nu heeft afgelost met het dure aandeel.

Als geen nieuwe aandelen in omloop worden gebracht maar er geleverd wordt
ten laste van ingekochte eigen aandelen (= geval b), is de boekingswijze als

Volgt:

Kas 110

Schuld verleende managementopties                     20
aan Ingekochte eigen aandelen 130
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4A.7 De afdekkingsbeslissing met betrekking tot
personeelsopties

Door het toekennen van personeelsopties ontstaat een verplichting van de on-
derneming om te leveren tegen betaling van de uitoefeningsprijs van de optie
door de werknemer. Dit komt overeen met het schrijven van een optie en het
ontstaan van een 'short-positie in het aandeel op dezelfde wijze als het verko-
pen van bijvoorbeeld een hoeveelheid dollars door middel van een geschreven
call optie. De onderneming creeert hierdoor een prijsrisico op haar eigen aan-
delen. Als de marktprijs toeneemt. zal de waarde van de geschreven optie ook
toenemen en zal haar tekort toenemen. Een daling van de marktprijs van het
aandeel leidt tot een daling van de marktwaarde van de shortpositie. Dit markt-
risico kan worden afgedekt.

De vraag of de exposure die ontstaat op het moment dat een onderneming op-
ties toekent aan het personeel. moet worden afgedekt, is niet eenvoudig te be-
antwoorden. Enerzijds is er een argument ten gunste van afdekking in zoverre
er een (aanzienlijke) nadelige discrepantie kan ontstaan tussen de marktprijs
van het aandeel en de uitoefeningsprijs van de optie. Dit kan de onderneming
iii een situatie van illiquiditeit doen belanden.
-  Anderzijds is afdekking een overbodige taak want er is sprake van een ver-

laging van het bedrijfsrisico en van het illiquiditeitsrisico juist als gevolg van
het toekennen van personeelsopties (zie paragraaf 4A.4). Andere argumen-
ten tegen afdekking zijn:
- complexiteit

Afdekking is een complexe taak indien deze wordt gerealiseerd met in te
kopen aandelen omdat het aantal aandelen dat als dekking wordt ge-
houden, voortdurend moet worden geoptimaliseerd met het doel onder-
en overdekking te voorkomen. Dit leidt tot hoge monitoring- en trans-
actiekosten.

- vermogensvastlegging
Bovendien moet de onderneming vermogen vastleggen in de aandelen-
belegging of de te kopen call opties.

- niet-opvraging
Ook loopt de onderneming het risico dat het aandeel nooit wordt opge-
vraagd, namelijk wanneer de optie niet door de werknemer wordt uitge-
oefend. De onderneming blijft dan opgescheept met een verliesgevende
belegging.

Deconclusie luidt dat een onderneming haar tekortpositie in eigen aandelen moet
afdekken als en voorzover zij de toekomstige groei van de marktwaarde van de
aandelen in principe (nl. behoudens de kosten) ten volle wil reserveren voor de
bestaande aandeelhouders en zij bovendien rekening moet houden met een krap-
pe toekomstige liquiditeitspositie van de onderneming zodat geen contanten voor
inkoop eigen aandelen beschikbaar zullen zijn Accepteren de bestaande aan-
deelhouders een enigszins afgezwakte groei van de toekomstige marktwaarde. de
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kosten van het monitoren, het voortdurend optimaliseren van de positie in per-
soneelsopties en de aanslag op de liquiditeitspositie als kasverliezen bij inkoop
van eigen aandelen worden geleden, dan zal er niet worden afgedekt.

Tabel 4A.4 geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste determi-
nanten van de afdekkingsbeslissing van personeelsopties. Daarbij is het be-
langrijke liquiditeitseffect (zie hoofdstuk 3) als nevenvoorwaarde voor op waar-
de-maximalisatie gerichte beslissingen, verwerkt. Bovendien is gedifferentieerd
naar type van afdekking en de daaraan gerelateerde liquiditeitseffecten. Ten
slotte is ook rekening gehouden met een in de praktijk vaak voorkomende over-
weging van balansverlenging die in het algemeen niet op prijs wordt gesteld.

Doelstelling Pro afdekking Contra afdekking

1.Personeelsopties vormen op zichzelf
reeds een afdekking:
Optieregelingen vormen op zichzelf
reeds een natuurlijke afdekking tegen
tegen o.a. het bedrijfsrisico                                                    X

2. Vermijden van marktwaarde-erosie:
Conservering van (bijna) alle toekomstige veran-
deringen van de marktwaarde voor de bestaande
aandeelhouders indien afdekking pl.7.its heeft:
a   met behulp van ingekochte eigen aandelen         X                         X
b.  met behulp van gekochte call opties

of call warrants                                                             X                                    X

3. Bewaken van de liquiditeit:
Conservering van de bestaande liquidi-
teitspositie van de onderneming indien
a.  afdekking met inkoop eigen aandelen                                          X
b.  afdekking met behulp van opties                     X

4. Vermijden van onderinvestering:
Vermijding van toekomstige door
asymmetrische informatie veroorzaakte
onderinvestering in combinatie met
a.  dekking door inkoop eigen aandelen                X
b.  dekking met behulp van opties                       X

5 Vermijden van balansverlenging:
Vermijding balansverlenging indien
dekking met behulp van
a. inkoop eigen aandelen                                  -                         X
b.  gekochte call posities                                      X                           -

Tabel 4A.4. Ajilekkingsargimienten pro en contra ten aanzien van posities in Per-

soneelsopties afhankclijk ran de n·ij.e ran aftlekking
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Tabel 4A.4 geeft aanleiding tot enkele opmerkingen. Onder punt 2 kan geen
uitspraak worden gedaan over de vraag in welk geval de onderneming markt-
waarde verliest. De reden is dat zowel 'afdekking' als 'geen afdekking' achter-

af gezien goed of fout kunnen blijken te zijn. Dat geldt zowel voor 2a als 2b.
De eerste conclusie is dat de wijze waarop risico's worden afgedekt, grote in-
vloed heeft op de rationaliteit van de afdekkingsbeslissing. Dat leek tot nu toe
niet het geval. Afdekking kan bijvoorbeeld beter niet met in te kopen aande-
len plaats vinden uit een oogpunt van liquiditeit. Het kopen van call opties ver-
dient dan de voorkeur. Hetzelfde geldt als balansverlenging een belangrijk keu-
zecriterium is. De tweede conclusie is dat de argumenten pro afdekking in de
meerderheid zijn maar onder punt 1 een sterk tegenargument aantreffen. De
derde conclusie is dat de onderneming idealiter afdekt met gekochte call opties
op de eigen aandelen (de gevallen 3b en 5b). Als deze niet beursgenoteerd zijn,
kunnen deze Over-The-Counter worden gekocht. De inkoop van eigen aande-
len leidt tot twee bezwaren i.c. het onmiddellijke liquiditeitseffect (een draina-
ge van de liquiditeitenvoorraad) of de onmiddellijk optredende balansverlen-
ging (als bij afwezigheid van interne financiele speelruimte additioneel
vermogen wordt aangetrokken). Bij deze twee bezwaren wordt aangetekend
dat deze meer praktisch dan theoretisch van aard zijn. Theoretisch is er het be-

zwaar van het 'bid-ask spread' nadeel van de aan te trekken middelen. Prak-
tisch is er het grote bezwaar van de balansverlenging waardoor de rentabiliteit
over het totaal en eigen vermogen in vele gevallen wordt verlaagd.

Tabel 4A.4 overziende kan worden gesteld dat ondernemingen die beschikken
over een uitstekende rating en daardoor in het algemeen verzekerd zijn van een
probleemloze toegang tot de financitle markten, niet snel voor afdekking be-
hoeven te kiezen. Anderzijds moeten de ondernemingen die de nodige imper-
fecties ervaren bij het aantrekken van externe middelen, extra risk management
plegen met het doel de bezwaren sub 3 t/m 5 het hoofd te kunnen bieden. De
voorkeur gaat dan uit naar het afdekken van de exposure op het prijsrisico van
de eigen aandelen met behulp van call opties of call warrants boven een af-
dekking met behulp van ingekochte eigen aandelen. Deze voorkeur is alleen
gebaseerd op afdekkingsoverwegingen. In hoofdstuk 4B komen ook andere ar-
gumenten en motieven aan bod om eigen aandelen in te kopen dan voor af-
dekking.

4A.8 Verwatering van winst per aandeel

Uitoefening van de optie leidt mogelijk tot afgifte van een extra aandeel. tot
ontvangst van het bedrag van de uitoefeningsprijs en tot eventueel een verlies
omdat de marktprijs per aandeel hoger is dan de uitoefeningsprijs.

Bij de uitoefening van personeelsopties betaalt de optiebezitter de uitoefenings
prijs van het aandeel aan de onderneming. Daartegenover wordt een aandeel van
de onderneming verkregen. Gewoonlijk is de uitoefeningsprijs vastgesteld op het
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niveau van de marktprijs die gold ten tijde van het verstrekken van de optie.
Hiervan uitgaand heeft het uitoefenen van een personeelsoptie door een

werk- nemer voor de onderneming de betekenis van een emissie van aandelen
tegen de beurskoers van het tijdstip van optieverlening. Dit is hetzelfde als wat
er gebeurt wanneer aandelen onderhands worden geplaatst bij een institutio-
nele belegger tegen beurskoers. Van verwatering is in beide gevallen daarbij in
beginsel geen sprake.

Er kunnen twee verschillende situaties ontstaan:
a) Door initiale inkoop van eigen aandelen of het kopen van een call optie op
de dag van het ingaan van de optie-overeenkomst is het aantal geplaatste aan-
delen constant gebleven.

Er is dan per saldo geen speculatieverlies als de werknemer uitoefent. Er is
evenmin een uitbreiding van het aantal aandelen. Wel is de winst gedaald met
de vermogenskosten van de in eigen aandelen belegde som, maar de winst zal
ook stijgen nl. met het rendement van de herinvesteerde uitoefeningsprijs van
de optie. In totaal gezien kan de winst per aandeel derhalve toenemen, afne-
men of gelijk blijven.

Als de inkoop eerst plaats vindt op het moment van uitoefening van de op-
tie, ontstaat een speculatieverlies dat de winst verlaagt. Er is in dit verband een
daling van de winst per aandeel echter niet als gevolg van een uitbreiding van
het aantal geplaatste aandelen maar als gevolg van het speculatieverlies.

b) Het aantal geplaatste aandelen neemt toe.
Ook in dit geval ontvangt de onderneming de uitoefeningsprijs in de kas. Deze
zal vervolgens worden geYnvesteerd in de onderneming. Het rendement van de-
ze herinvesteerde uitoefeningsprijs is dan bepalend voor de vraag met welk be-
drag de totale winst toeneemt en dus ook voor de vraag of de winst per aandeel
na uitoefening eventueel lager is dan daarvoor. Dat is afhankelijk van de ren-
tabiliteit over het marginaal te investeren vermogen. In de meeste gevallen zal
de winst per aandeel eerder toe- dan afnemen (Duff'hues, Kabir, Mertens. 1999).

De conclusie luidt dat in geen van beide gevallen verwatering van de winst per
aandeel behoeft op te treden. mits ondernemingen Keen aandaclit a.fleidende spe-
culatieve posities in eigen aandelen laten bestaan (want dan gaan speculatiever-
liezen ten laste van de win.0t j en het rende,nent op de lierinrestering ran de uit-
oefeningsprijs nict exceptioneel lactg is'. Als speculatieverliezen wel worden
toegestaan. is de ontstane daling van de winst per aandeel nog steeds niet het
gevolg van een groei van het aantal aandelen (zoals vaak wordt beweerd4)

3. Al-geleid kan worden dat het rendement over de uitoefeningsprijs slechts gelijk hoeft te zijn aan
de reciproke 5,in de koers/winst-;·erhouding. Dit houdt in dat het vereiste rendement slechts 4"6, is
(na belasting) als de K/W- erhouding 25 is.
4. Zoals in RISK. October 1999. biz. 34 wordt opgemerkt: 'lf companies offer share option pro-
grammes to entice high-quality staff, there is a very real threat of the socalled 'dilution effect'. where
an abundance of new shares for employees lowers the,alue of the shares on the open market'.
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maar van speculatieverliezen die met risk management kunnen worden voor-
komens.

4A.9 Evaluatie en vernieuwing

Personeelsopties dragen bij aan de marktwaarde van de onderneming omdat
hiermee het bedrijfsrisico en het onderinvesteringsrisico kunnen warden ver-
kleind. Deze positieve bijdrage is een functie van de mate van Ilexibilisering
van de beloning van arbeidsdiensten. Als deze in de komende jaren toeneemt

hetgeen wordt verwacht - zal deze marktwaardevergrotende werking ook toe-
nemen.

Een aantal schaduwzijden van personeelsopties, in het bijzonder van manage-
mentopties, kwam tot nu toe echter te weinig aan bod. In paragraaf 4A.5 werd
alleen in een algemene beschouwing een aantal marktwaarde verlagende in-
vloeden van optieregelingen genoemd. In de volgende paragraaf worden vijf
van deze bezwaren diepgaander besproken en wordt een aanpassing van de
gangbare managementoptie voorgesteld om aan deze bezwaren in belangrijke
mate tegemoet te komen waardoor de nuttige economische functie van de op-
tie. zoals hiervoor is weergegeven. kan worden behouden.

4A.9.1 Inleiding

Deze bezwaren hebben betrekking op o.a. de inkomens- (belonings)aspecten
voor de managers en op de bedrijfseconomische effectiviteit van managenien-
topties. Vergroting van de maatschappelijke acceptatiegraad is belangrijk om-
dat opties op zichzelf onder voorwaarden een nuttig instrument kunnen zijn
voor de opheffing van belangenconflicten tussen het management en de aan-
deelhouders. Indien en voorzover deze opheffing tot stand komt, is sprake van
besparing op agencykosten6. Deze besparing vergroot de marktwaarde van de
aandelen. hetgeen volgensde gangbareeconomische theorie het dominante doel
van de onderneming dient te zijn. Ook in de praktijk vindt dit doel steeds meer
ingang onder de naam 'bevordering van aandeelhouderswaarde'.

In de praktijk blijken opties als belonings- en bindingsinstrument ook in Ne-
derland (waar sprake is van een verrassend snelle verkrapping van de arbeids-
markt. waardoor het beloningsinstrument optie snel aan populariteit blijkt te
winnen). steeds vaker in het nieuws te komen. waarbij niet altijd een positieve
beoordeling plaatsvindt. In vele gevallen is juist een scherpe kritiek verwoord
vanuit sommige groepen in de maatschappij. Deze had vaak betrekking op de
hoogte van de gerealiseerde optiewinst van managers. Ook uit bedrijfsecono-

5. Managing equity price risk is a key risk management programme at Dell Computer' (RISK.
biz. 34).

6. Vergelijk Jensen en Meckling ( 1976).
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mische overwegingen is er twijfel ontstaan over de effectiviteit van manage-
mentopties. Het is niet verwonderlijk dat managementopties in Europa, gezien
het traditionele verschil in bedrijfscultuur, tot zo mogelijk nog meer discussie
aanleiding geven dan in landen als de Verenigde Staten en Engeland die een
duidelijke voortrekkersrol spelen. Deze paragraa f heeft betrekking op vij f uni-
versele bezwaren die de discussie in al deze landen bepalen. Deze paragraaf
biedt ook een uitweg voor deze bezwaren: invoering van een nieuw type ma-
nagementoptie.

4A.9.2 Agency-gerelateerde bezwaren tegen standaardopties

Bestaande managementoptieregelingen hebben. voorzover bekend, altijd be-
trekking op zgn. standaardopties, ook wel 'plain vanilla opties' genoemd. Dit
zijn rechten om aandelen te kopen van de onderneming gedurende of aan het
einde van een bepaalde tijd (de looptijd) tegen een vooraf vastgestelde prijs (de
uitoefeningsprijs) en met inachtneming van een aantal randvoorwaarden. De
opties zijn in het algemeen van het Amerikaanse type d.w.z zijn in beginsel ge-
durende de looptijd te allen tijde uitoefenbaar, maar in het geval van perso-
neelsopties zijn er randvoorwaarden die dit beginsel beknotten. Deze rand-
voorwaarden betreffen onder meer de bepaling dat in perioden waarin
koersgevoelige informatie van de onderneming in kwestie naar de buitenwacht
op handen is, de opties niet mogen worden uitgeoefend.

In de praktijk blijkt dat ondanks het bestaan van dergelijke verbodsbepalingen
de uitoefening van opties door managers tot grote maatschappelijke commo-
tie en scherpe kritiek aanleiding kan geven. Er zijn zoals reeds werd gesteld in
4A.5 ook ernstige bezwaren van bedrijfseconomische aard. Van de in paragraaf
4A.5 genoemde bezwaren zijn er verschillende die refereren aan agencykosten.
Hiervan worden er in deze paragraaf onder A t/m E vijf nader belicht.

Al bezitters van standaardopties kunnen projiteren van roorwetenschap
Steen des aanstoots in vele commentaren is onder andere dat de houder van de
opties in een aantal gevallen. naar men meent, heeft kunnen profiteren van in-
side information over goed of slecht nieuws dat nog niet naar buiten was ge-
communiceerd. In de financieringsliteratuur is dit bezwaar te herkennen als het
probleem van de asyminetrische i,ifor,natie tussen het management en de aan-
deelhouders. Het betreft de graad van efficiency van de financiele markten: is
alle relevante informatie publiekelijk en gelijktijdig beschikbaar voor iedere
marktpartij?

B) standaardoptics leiden soms tot extreem hoge optiewinsten
Daarnaast speelt als tweede bezwaar dat de gerealiseerde optiewinsten in een
aantal in de publiciteit gekomen gevallen naar Nederlandse maatstaven (bij-
zonder) hoog zijn. hetgeen niet iedere commentator redelijk acht in relatie tot
de veronderstelde arbeidsprestaties. Dit bezwaar heeft betrekking op het inko-
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„,enspolitieke aspec·t van managementopties. Hoge optiewinsten kunnen wor-
den veroorzaakt door vele factoren die eerst moeten worden geanalyseerd voor-
dat men daarover een gefundeerde mening mag uitdragen. Het risico van een
algemene loongolf in de economie neemt in elk geval toe los van de vraag of
de economie deze kan dragen.

C  st,iticiciardopties geren een incentive tot irinststuring
Door de enorme invloed van de dagkoers van het aandeel op de dag van uit-
oefening van de opties op de hoogte van de optiewinst ontvangt het manage-
ment onbedoeld een incentive om de economische prestaties (o.a. de winst) naar
buiten meer of minder gunstig voor te stellen dan zonder het bestaan van ma-
nagementopties het geval zou zijn geweest. Dit terwijl toch aan de geldende ei-
sen van de verslaggeving wordt voldaan.

D) standaardopties geren een incentive tot gewijzigde ondernemingsbeslissingen
Het management ontvangt tevens een prikkel om de reikwijdte en de timing
van belangrijke ondernemingsbeslissingen te beinvloeden als functie van het
beoogde tijdstip van de uitoefening van de opties. Een voorbeeld is de besluit-
vorming over herstructurering en het vormen van voorzieningen ten laste van
de winst van een bepaald Jaar.

E) standaardopties geren een incentive om het priribelang te stellen boren het on-
derne,ningsbelang als de optic tildens de Ic,optijd diep 'in-the-nioney' raakt
Zodra de managementoptie tijdens de looptijd een aanzienlijke waarde heeft

gekregen doordat de koers van het aandeel sterk is gestegen, neemt de graad
van afhankelijkheid van de manager af en zal zijn motivatie om het onderne-
mingsbelang blijvend voorop te stellen, kunnen verminderen. Het arrivt-gevoel
kan ontstaan dat hij zijn 'schaapjes op het droge' heeft.

Al deze bezwaren doen afbreuk aan het veronderstelde doel om de belangen
van de optiebezitters en de belangen van de aandeelhouders op een lijn te bren-
gen ('alignment'). Een van de oogmerken van een optieregeling - het terug-
dringen van de agencykosten - wordt daarmee juist niet bereikt.

4A.9.3 Nadere analyse

Wat het eerste bezwaar betreft, wordt het volgende opgemerkt. Het manage-
ment geniet in onze economische orde bij scheiding van leiding en eigendom
altijd een informatievoordeel ten opzichte van de externe aandeelhouders. De
schijn is moeilijk te vermijden dat dit zakelijke informatievoordeel een rol
speelt bij het timen van de dag van de uitoefening van de opties. Er is Ameri-
kaans empirisch onderzoek dat duidelijk in die richting wijst7 Men zou hier

7. Vergelijk Bettis. Bizjak en Lemmon (19991.
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van een mogelijk opportunistisch gedrag bij de uitoefening van opties kunnen
spreken.

Wat het tweede bezwaar betreft, geldt het volgende. De extremiteit van het ab-
solute niveau van de optiewinst in sommige gevallen roept de vraag op of de
relatie met de verrichte of nog te verrichten arbeidsprestaties niet verbroken is.
Ik merk op dat deze vraag steeds naar een zijde wordt gesteld. Maximaal on-
bevooroordeeld moet men de vraag ook stellen voor de ongetwijfeld in een aan-
taI gevallen waardeloos geexpireerde opties waar mogelijk indrukwekkende ar-
beidsprestaties tegenover stonden. Dit duidt erop dat er mogelijk iets mis is met
de techniek van de toegekende opties. De werking ervan is in de bestaande con-
stellatie mogelijk suboptimaal. Nog een tweede factor speelt hierbij een rol. Dat
is de bijdrage die aan de stijging van de marktprijs van een aandeel wordt ge-
leverd door voor de manager niet-beinvloedbare factoren zoals een daling van
de rentestand. De bijdrage die uit deze macro-economische variabele voort-
vloeit, mag niet worden onderschat. Dit leidt tot het ontstaan van een behoef-
te aan een type optie dat relatieve prestaties beloont, dus niet de absolute pres-
tatie maar de prestatie ten opzichte van bijvoorbeeld een concurrent of een
index. Ook deze overweging geeft aan dat er behoefte is aan een modificatie
van het gangbare type managementopties.

Wat de drie bezwaren C, D en E betreft, wordt opgemerkt dat deze mogelijk-
heden tot onjuist gebruik weliswaar reael zon, maar het is moeilijk vast te stel-
len of deze in de werkelijkheid ook worden benut. Zij raken de geloofwaardig-
heid van het management naar buiten toe. At'breuk aan deze geloofwaardigheid
is in niemands belang, ook niet van het management zelf. De hier geduide pro-
blemen raken de kern van de corporate governance-discussie8

De conclusie luidt dat er ten minste vijf belangrijke bezwaren met een agency-
karakter zijn tegen standaardopties. Alle bezwaren refereren aan zwaarwegen-
de argumenten en nopen indien mogelijk tot correctie van het bestaande stel-
sel.

Bezwaar A sluit aan bij een van de veronderstelde doelstellingen van het toe-
kennen van opties. Dat is het bevorderen van de productiviteit van de managers
zodanig dat hun handelen meer wordt afgestemd op de doelstelling van de aan-
deelhouders. Daarmee is onverenigbaar dat managers van voorwetenschap
zouden kunnen profiteren.

Argument B heeft reeds geleid tot zwaarwichtige discussies over redelijke ni-
veaus van inkomen voor managers. In de Verenigde Staten is door Johnson en
Tian ( 1998) recentelijk voorgesteld om een optie te ontwerpen waarvan de uit-
oefeningsprijs is gerelateerd aan een benchmark-index. Doel is de optie meer
doeltreffend te maken betreffende het realiseren van de juiste incentive-struc-

8. Vergelijk Moeriand ( 1997).
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tuur. De geindexeerde optie filtert de invloed van algemene risico's uit die voor
managers niet beinvloedbaar zijn. In een tweede publicatie hebben dezelfde au-
teurs zelfs zes alternatieve managementoptie-types geanalyseerd die alle tot doel
hebben om de incentives naar het management toe meer doeltreffend te doen
zijn dan in de traditionele optie het geval is (Johnson en Tian, 1999).

Argument C heeft betrekking op de mogelijkheden om bij gegeven beslissin-
gen over investeringen, financiering en dividendbeleid de externe financiele ver-
slaggeving zodanig in te vullen dat de waarde van de opties daarmee optimaal
is gediend. De regels voor de financiale verslaggeving laten in verschillende lan-
den discretionaire ruimte aan het management voor het maken van keuzes ten
aanzien van kwantitatief belangrijke grootheden, zoals de timing en de hoog-
te van de te treffen voorzieningen. het laten vrijvallen van bestaande voorzie-
ningen en het optreden van stelselwijzigingen. Hiermee direct verbonden zijn
de hoogte van het vermogen. de winst, de cash flow en de volatiliteit van deze
grootheden. De relatie tussen deze grootheden en de waarde van de opties is
nauwelijks omstreden.

Argument D verwijst naar een principieel bezwaar tegen de techniek van de be-
staande optieregelingen. De waarde van de optie van managers is voor een be-
langrijk deel afhankelijk van de beslissingen over de investeringen, de finan-
ciering. het uit te keren dividend van de onderneming en de inkoop van eigen
aandelen. Impliciet vallen hier ook onder beslissingen over het aangaan van fu-
sies en overnames en het risk management. Door deze beslissingen mede te stu-
ren vanuit het privdbelang van de managers, ontstaat een deformering van de
taakuitoefening die schadelijk is voor de marktwaarde van de onderneming.

Bezwaar E heeft bij uitstek betrekking op de relatie tussen de aandeelhouders
en de managers. Als de waarde van de optie extreem hoog wordt (zie bezwaar
B), werkt een optieregeling mogelijk averechts. De manager geniet een mate
van onafhankelijkheid die hem gemakkelijk ongevoelig maakt voor de resul-
taten van de onderneming. Het binden van medewerkers aan de onderneming
wordt dan juist niet bereikt. Men kan dit een 'overshooting'- of ineffectivi-
teitseffect van de bestaande optieregelingen noemen. Dit effect moet worden
vermeden gelet op een belangrijke doelstelling van de regeling nl. het reduce-
ren van agencykosten.

4A.9.4 Behoefte aan 'fine tuning'

De hiervoor genoemde bezwaren blijken voor een zeer belangrijk deel voort te
komen uit de wijze waarop de bestaande optieregelingen technisch zijn inge-
vuld en uitgewerkt. Dit noopt tot het zoeken naar een technische correctie van
het bestaande optiestelsel. Een belangrijk aspect van het probleem schuilt erin
dat het belang van de optiehouder rechtstreeks ligt bij de dagkoers waartegen
zijn opties worden afgerekend. De op die dag specifiek geldende koers waarin
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bijvoorbeeld mogelijk intern reeds bekende maar kort nadien te publiceren in-
formatie nog niet is verwerkt. is in extreme mate bepalend voor de grootte van
het voordeel dat de optiehouder incasseert. Dit is gelijk aan het verschil tussen
de dagkoers van de (gewoonlijk onmiddellijk) te verkopen aandelen en de uit-
oefeningsprijs van de opties. Deze regeling zal in het algemeen een incentive
opleveren om de dag van uitoefening buitengewoon zorgvuldig te kiezen.
Door de koppeling weg te nemen tussen de dagkoers en de hoogte van het op-
tievoordeel. ontstaat een veel effectiever en voor de managers en de andere sta-
keholders naar beide zijden (positief en negatief) eerlijker werkend stelsel. Bo-
vendien zal deze ontkoppeling minder extreem hoge waarden opleveren en
daardoor tegemoet komen aan de hiervoor genoemde bezwaren met name aan
de bezwaren A t/m D. Bezwaar E wordt er ook door beYnvloed. doordat de
kans op het kunnen incasseren van extreme winst op opties kleiner wordt en
dus ook de kans dat de optics 'deep in the money' raken. Dit wordt verklaard
doordat het voorgestelde instrument niet de dagkoers van het aandeel maar de
gemiddelde dagkoers over een lange periode volgt. Een suggestie voor een nieu-
we managementoptie die een betere koppeling tot stand brengt is de Dareco
(Duffhues, 1999). Dit is een acroniem van 'Delajed Average Rate Executive
Ctill Option'.

4A.9.5 Definitie Dareco

Een Dareco is een call optie op de aandelen van de eigen onderneming waar-
bij de uitoefeningsprijs wordt vastgesteld op een niveau dat wordt afgesproken
bij de toekenning van de optic (gewoonlijk zal deze uitoefeningsprijs worden
gesteld op het niveau van de dan bestaande beurskoers, dus een at-the-money'
optie). Deze optie kan dan uitgeoefend worden gedurende een bepaalde loop-
tijd door verrekening van het positieve verschil tussen de gemiddelde aandelen-
koers gedurende een bepaalde voorbije (arbeids)periode en de uitoefeningsprijs.
De uitoefening vindt plaats tussen de optiehouder en de onderneming-werkge-
ver. Anders dan standaardoptieregelingen die tot fysieke levering van de aan-
delen leiden, vindt bij de Dareco afwikkeling in contanten plaats. Bij uitoefe-
ning wordt de gemiddelde koers berekend en vervolgens verwerkt in de
afrekening van de optiewinst. Het verschil met de standaardoptie is meteen dui-
delijk. Niet de dagkoers van uitoefening maar de gemiddelde dagkoers over de
voorbije periode van het arbeidscontract van de betrokken manager, bepaalt
de afrekeningskoers.

Doordat de volatiliteit van de gemiddelde aandelenkoers vanzelfsprekend min-
der groot is dan van een standaardoptie. is de Dareco goedkoper voor de on-
derneming. Dat betekent dat de werkgever een lager bedrag aan personeels-
kosten kan boeken en dat de werknemer per Dareco een lager bedrag aan
heffingsgrondslag voor de belastingheffing hoeft aan te geven (zie ook Rijkers,
1999).
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De Dareco is een Aziatische optie die behoort tot de verzameling van de zgn.
'pad-afhankelijke opties': het gemiddelde koerspad in het verleden bepaalt sa-
men met de uitoefeningsprijs het resultaat bij uitoefening. Bij andere vormen
van pad-afhankelijke opties vindt afrekening plaats tegen de maximumkoers
of de minimumkoers in het verleden ('Look back'-opties).

De looptijd van de Dareco valt in beginsel samen met de looptijd van het ar-
beidscontract van de betreffende manager, zij het dat enige vertraging is inge-
bouwd voor de opstart en de afloop. De reden hiervoor is dat de manager in
redelijkheid niet gehouden kan worden verantwoordelijk te zijn voor de markt-
waarde van de onderneming vanaf de dag van in dienst treden noch dat hij ge-
vrijwaard is van de verantwoordelijkheid op de dag dat hij het dienstverband
belindigt. De vertraagde opstart van de optie zou op een kwartaal of een half
jaar kunnen worden gesteld. Dezelfde problematiek doet zich voor bij beein-
diging van het dienstverband, alsdan zou een vertraagde atloop van de optie
(met dezelfde periode) kunnen worden afgesproken. De manager is dan immers
nog enige tijd verantwoordelijk te achten voor de koersontwikkeling op korte
termijn. De vertraging die aan de Dareco is toegekend. heeft dus betrekking
op de conibinatie van een vertraagde start en een vertraagde afloop van de op-
tie.

Gezien de fiscaal onvriendelijke bepalingen in Nederland wanneer opties bin-
nen een periode van drie jaar worden uitgeoefend, kan worden aangenomen
dat de gemiddelde dagkoers in het algemeen ten minste betrekking zal hebben
op een periode van drie jaar. Vooraf moet worden geregeld welke koersen zul-
len worden gemiddeld. Dit kan zijn de koers van elke beursdag. de slotkoers
per week. per maand. enz. Idealiter is dit de dagkoers omdat de kans op ver-
tekeningen dan het geringst is.

4A.9.6 De voordelen van de gemiddelde koers als afrekeningskoers

Kenmerkend voor Aziatische opties in het algemeen is dat dezezeer geschikt

zijn om prijsnianipulatie tegen te gaan (Kolb. 1997). Dit ondersteunt het ar-

gument A in paragraaf 4A.9.2 waarin het risico van 'insider trading' werd be-
sproken.

Cruciaal is dat de afrekenkoers van een Dareco nauwelijks nog wordt bein-
vloed door de dagkoers van de dag van uitoefening. In theoretisch opzicht nog
enigszins nl. door de koersontwikkeling van de laatste dag van het (verlengde)
dienstverband aanvullend op de koersen van alle sinds de vertraagde start reeds
verstreken dagen. Het gemiddelde is dan in de meeste gevallen reeds ruim-
schoots bepaald in het verleden met het voortschrijden van de arbeidscon-
tractduur. De voordelen van een Dareco reiken echter verder dan argument A
uit paragraaf 4A.9.2. Extreem hoge optiewinsten zullen worden uitgebannen.
tenzij de marktprijs van de aandelen zelfs als gemiddelde prijs over een lange
periode van vele jaren extreem is gestegen. Dat zou een zeer uitzonderlijke. goe-
de prestatie zijn waardoor het inkomenspolitieke bezwaar B vervaagt. Ook de
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bezwaren onder C en D worden ontkracht onidat de gemiddelde marktprijs
weinig gevoelig is voor dit type gedrag.

4A.9.7 Waardering

De waardebepaling van een Dareco is een belangrijke zaak voor de werkne-
mer. de werkgever en de fiscale autoriteiten. Voor de werknemer omdat deze
een decl van zijn honorering ontvangt in de vorm van aandelenopties: hij zal
willen weten of dat deel adequaat is ten opzichte van een vervangend bedrag
in contanten. Voor de werkgever is het belangrijk om te weten welk bedrag in
de resultatenrekening moet worden opgenomen onder 'Personeelskosten'. Dat
vergt een waardering van de opties. De waarde is ook een belangrijk element
bij het risk management van de onderneming. Immers de onderneming neemt
een shortpositie in haar eigen aandelen in ter grootte van deze economische
waarde. Als zij deze positie niet afdekt. loopt de onderneming het risico dat zij
bij uitoefening een verlies lijdt omdat het dan aan de manager te betalen be-
drag niet zou worden gecompenseerd door een even grote opbrengst. Heeft de

onderneming haar positie perfect afgedekt. dan is er verlies noch winst. Deze
beslissing is een risk management beslissing. Voor de fiscale autoriteiten moet
de heffingsgrondslag bekend zijn om de belastingen te kunnen heffen. Ook dat
vergt een waardering.

De Dareco  is een aangepaste vorm van een  Aro d.i.  een  A verage Rcitc Optiori
(Aro). Voor de waardebepaling van een Dareco kan daarom het beste in hoofd-
zaak worden aangesloten bij de waardebepaling van een Aro. De waardebe-
paling van Aro's is theoretisch en praktisch gecompliceerd, omdat er geen een-
duidige formule kan worden afgeleid voor de waarde van een dergelijke
calloptie. Er bestaat o.a. volgens o.a. Kemna en Vorst (1990) geen vergelijk-
bare Black & Scholes-formule voor een Average Rate Optie, waarvan de Da-
reco een afspiegeling is. omdat de aard van de optie dit niet mogelijk maakt.
WeI kan volgens de literatuur met behulp van Monte Carlo simulatie een nu-
merieke waarde van de eindwaarde van de Aro worden geschat (met een be-
paalde standaardafwijking) waarna deze contant wordt gemaakt. Kemna en
Vorst (1990) hebben langs deze weg een zeer nauwkeurige schatting gemaakt
van de waarde van een Aro.

Een extra complicatie bij de waardering van een Dareco is dat deze van het
Amerikaanse type is d.w.z. de optie kan voortijdig worden uitgeoefend (v66r
het verstrijken van de looptijd van de optie) als de manager de optie te allen
tijde mag uitoefenen tijdens de looptijd behoudens bepaalde reeds genoemde
blokkades'. Deze eigenschap is waardevol omdat hierdoor de optie optimaal
door de bezitter kan worden gebruikt. Een dividenduitkering zal de hoogte van

9.  Een  Dareco is dus zo#\·el \ an het 'Aziatische' als het 'Amerikaanse' type.
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de marktprijs negatief beinvloeden en daarmee ook de gemiddelde aandelen-
koers. Door vlak voor de dividenduitkering uit te oefenen, zal de optiebezitter
profiteren van het hogere gemiddelde. Bij uitoefening hoeft de optiehouder geen
bedrag te investeren zodat hij ook geen last heeft van de rente over het te in-
vesteren vermogen. Wachten met uitoefening levert dus geen rentevoordeel op
want hij hoeft niet te investeren. Dit zal vroegtijdige uitoefening bevorderen.
los van andere privt-overwegingen of een zekere mate van risico-aversie (Hud-
dart, 1994). Deze flexibiliteit zal in de waardering van de optie in positieve zin
moeten blijken.

Een Dareco heeft een belangrijke unieke eigenschap. De gemiddelde aande-
lenkoers zal, als het aantal periodewaarnemingen van koersen die het gemid-
delde bepalen groter is dan  1 5 A 20, nog weinig invloed ondergaan van een ge-
geven verandering in de aandelenkoers. Hierdoor ontstaat er steeds meer
zekerheid over het gemiddelde als benadering van de eindwaarde. De volati-
liteit neemt daardoor voorzienbaar af en daarmee de waarde van de Aro c.q.
de Dareco.

De waarde van een average rate call optie (at the mi,nci·) kan met behulp van
een simulatiemodel worden benaderd of worden berekend wanneer de gemid-
delde koers niet als een rekenkundig gemiddelde maar als een meetkundig ge-
middelde wordt berekend. Kenina en Vorst (1990) volgen de weg van de simu-
latie, Kolb ( 1997) daarentegen geeft het model dat op meetkundig gemiddelde
koersen is gebaseerd.

De  benaderitig ran  Kcdb  (  1997 1

Op basis van het door Kolb (1997) gepresenteerde binomiale waarderingsmo-
del volgen in tabel 4A.5 de resultaten van een aantal waarden van een als meet-
kundig gemiddelde berekende afrekeningskoers van call optiesu' Gemiddelden
zijn naar beneden afgerond.

De veronderstellingen zijn als volgt:
marktprijs aanded 100

uitoefeningsprijs in the money optie                        80
uitoefeningsprijs out-of-the-money optiel                     2()
risicovrue rente 3'M,

jaarlijks dividend 2'M,

standaardafwijking rendement onderliggend aandeel 0.3(1

10. Ik dank de heer E.J.G. Andries. student-assistent bij het Department of Finance \·an de KLJB.
die de berekeningen uitvoerde.
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Uitoefeningsprijs
 

Discount
 

ARO-prijs/S „i Fiscaal forfait
(in procenten) (in procenten) (in procenten)

5 j.      8 j.    gemid-   '  5 j.       8j.      gemid-       gemiddeld
deld deld

(1)  (2) (3) (4)  (5) (6)      (7)

Out-of-the-money (20'3,)          65   64 64,5 7  9.3 8,15 14.5

At-the-money        51 54 52,5 12.5 14,313,40 24,5

In-the-money (-2014,)              37   43 40 21.5 22 21.75 34.5

Tabel 4A.5: De mate waarin een Average  Rate  Optic goedkoper  is dan een stan-
claardoptie ('discount')  roor in-. at- en out of the money-opties en het niveau van
de ARO-prijs als percentage van de marktprijs op liet nionient van toekenning van
de optie  I=Sti„1  ( telkens voor 5- en 8 jaars-opties).

Uit tabel 4A.5 blijkt dat bij benadering, afhankelijk van de gemaakte veron-
derstellingen, voor een looptijd van 5 it 8 jaar de waarde van een Average Ra-
te Optie 40'K, tot 65'K, lager is (kolom 3) dan de waarde van een vergelijkbare
standaardoptie (de 'discount'). Dit is een aantrekkelijke eigenschap omdat hier-
door de kosten voor de werkgever lager zijn en de werknemer minder belasting
verschuldigd zal zijn". Daar staat tegenover dat redenerend vanuit het totaal
beschikbare arbeidsinkomen per te verlenen arbeidsprestatie waarbij alleen de
vorm van de honorering ter discussie staat, meer opties moeten worden ver-
strekt als de waarde per optie lager is. De totale kosten dalen dan niet. De werk-
nemer ontvangt meer opties voor het optiegedeelte van zijn totale arbeidsin-
komen.

De vergelijkbare gemiddelde heffingsgrondslagen van de forfaitaire regeling van
juni 1998 voor standaardopties zijn toegevoegd in de laatste kolom. In alle ge-
vallen zijn deze heffingsgrondslagen aanzienlijk hoger bij de standaardoptie.

Out-of-the-money Average Rate Opties met een looptijd van 5 8 8 jaar zijn uit

fiscaal oogpunt volgens deze berekeningen relatief aantrekkelijker dan at-the-
money opties. In-the-money opties zijn relatief onaantrekkelijk, omdat in dit
cijfervoorbeeld de loonbelasting over globaal 22°/8 van de marktprijs wordt ge-
heven. Wei blijft de Average Rate Optie in alle drie gevallen belangrijk lager
geprijsd ten opzichte van de vergelijkbare standaardoptie.
Vergelijkt men de uitkomst van een gangbare 5-jaars at-the-money optie met

11. Wanneer we de furfaitaire regeling voor de fiscale waardebepaling van juni 1998 voigen die een
vijtjaarsoptie (al the money) belast voor een waarde van 20'h, van de marktprijs, komt een dis-
count z·an 50'. neer op een voor de DARECO geldende heffingsgrondslag van 0,5 x 2(Y'4, =  10' „
van de waarde van het aandeel op het moment van toekenning.
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en zonder ARO-karakter dan zou de heffingsgrondslag dalen van de forfaitai-
re 20'M, voor een standaardoptie tot de in de tabel weergegeven gemiddelde 10'Z,:
voor een out-of-the-money optie zou dat een daling zijn van 8'%, tot 3'Z. maar
voor een iii-the-money optie is de daling slechts van 32'M, tot 21'6 .

Uitoefeningsprijs Waarde standaard Benaderde waarde
call optie volgens Dareco call optie
forfait juni 1998*
(looptijd 5 jaar) (looptijd 5 jaar)

(in procenten van de marktprijs op t=0)

iii-the-money (80'7.) 32'Z, 21'4,

At-the-money 20'M 10'Z,

Out-of-the-money (120'%,) 8'5"                              3'51

Tabel  4A.6: 12,gelilketid  (,rer=iclit  ran  henaderde  waarden  ran  5-jaars  stan-
daarilopties en 5-jaars Darci·o'.\.

* Berekend met behulp ,·an de tort:titaire \\·uarderingstormitle zan de overheid.

4A.9.8 Aro's en Avo's

Voor de verdere beoordeling van de levensvatbaarheid van de Dareco is het
niet onbelangrijk te weten dat in de valutawereld reeds geruime tijd Aro's wor-
den verhandeld. Dit zijn Average Rate Opties. Een andere term is Average Va-
lue Options (Avo's). Doel daarbij is het creeren van een financieel instrument
ten behoeve van de uitgevende onderneming die daarmee haar gebudgetteerde
wisselkoers kan veilig stellen. Is de werkelijke gemiddelde wisselkoers waarte-
gen de transacties in de loop van een periode zijn afgerekend. achteraf gezien

ongunstig ten opzichte van de budgetkoers (op welk niveau de uitoefenings-
prijs is gesteld). dan wordt het verschil aangevuld met de waarde van de Aro.
De Aro fungeert hierbij derhalve als afdekkingsinstrument poor de onderne-
ming.

Andere toepassingen komen voor als impliciete optie bij de uitgifte van com-
modity-linked obligatieleningen. De aflossing van de lening is daarbij naar keu-
ze van de houder hetzij tegen de nominale waarde hetzij tegen de gemiddelde
waarde van een prijsindex van het onderliggende goed gedurende (een bepaald
deel van) de looptijd van de obligatie (bijvoorbeeld een aflossing tegen de ge-
middeld gerealiseerde olieprijs). Beleggers leveren als tegenprestatie voor deze
door hen 'gekochte' calloptie op een goederenprijsindex een deel van de rente
op de obligatie in.
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4A.9.9 Fiscaliteit

Over de fiscale aspecten van de Dareco heeft Rijkers (1999) reeds gepubliceerd.
Een van zijn aanbevelingen is dat ter realisatie van de waardevolle elementen
van de Dareco er behoefte bestaat aan een nieuwe waarderingsformule voor de
managementopties als opties in deze vorm worden gegoten.

Rijkers concludeert dat een Dareco niet onder het bestaande forfaitaire regi-
me valt omdat de Dareco geen aandelenoptierecht is. De Regeling is derhalve
niet van toepassing. De conclusie hierboven was dat het forfait voor de Dare-
co zeer onaantrekkelijk zou zijn voor de optiebezitter. Er is derhalve behoefte
aan een nieuwe waarderingsformule. In wezen gaat het in beide gevallen om
dezelfde zaak: de optiebezitter verzilvert de waarde van personeelsopties. In de
standaardvorm gebeurt dat door eerst aandelen bij de onderneming te kopen
waarna die (in het algemeen vrijwel) onmiddellijk worden verkocht. De winst
is het optievoordeel in contanten. Bij de Dareco worden - evenals bij de SAR
(= 'Stock Appreciation Rights') geen aandelen gekocht maar wordt meteen het
verschil tussen de waarde van het aandeel en de uitoefeningsprijs afgerekend.
Met waarde wordt bij de Dareco bedoeld de gemiddelde waarde gedurende de
volle looptijd van het arbeidscontract zoals boven beschreven. Bij de Sar is het
eenvoudig de dagkoers. Het lijkt mogelijk om een door Rijkers bedoelde waar-
deringsformule te ontwikkelen.

Rijkers merkt op dat het 'Belastingplan 2000' het mogelijk maakt om te op-
teren voor afrekening over de verwachtingswaardecomponent van de waarde
van de optie op het moment van uitoefening in plaats van het moment van toe-
kenning van de optie. Dit naar keuze van de belastingplichtige. Hij acht het re-
delijk dat deze nieuwe heffingsregeling ook van toepassing zou worden ver-
klaard op de Dareco. Door te opteren voor een 20% out-of-the-money optie
zou volgens de berekeningen in tabel 4.7 de (progressieve) belastingheffing over
een Dareco beperkt blijven over maximaal 3% van de marktprijs per aandeel.

Ten slotte nog een vergelijking met de SAR-regeling. De afrekeningskoers van
de Dareco is een gemiddelde koers en verschilt daardoor ook van de afreke-
ningskoers volgens de SAR-regeling. Daar geldt als vanouds dat de afreke-
ningskoers eenvoudig de dagkoers van het aandeel is zoals bij alle standaard-
opties. Er wordt alleen geen aandeel geleverd maar in contanten afgerekend.

Verder onderzoek naar de waarde-aspecten van de Dareco is zeker vereist.
O.a. is nog geen aandacht besteed aan de unieke eigenschap van een Dareco
dat de optiebezitter invloed kan uitoefenen op de marktwaarde van het aan-
ded en daarmee op de waarde van de optie. De optiebezitter wordt, als hou-
der van een door de onderneming toegekende managementoptie, zelfs geacht
deze marktwaarde positief te beinvloeden. Dit verhoogt de optiewaarde. maar
noch dit feit noch de invloed op de waardering van de optie hebben. voorzo-
ver bekend. tot nu toe aandacht in de literatuur.
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4A.9.10 Verslaggevingsaspecten van de Dareco

De Dareco legt aan de onderneming de verplichting op om opties te honore-
ren op basis van een betaling in contanten. Het bedrag is gelijk aan de gemid-
deld gerealiseerde aandelenkoers en de uitoefeningsprijs die met de betrokken
manager is overeengekomen aan het begin van de optieperiode. De betalings-
verplichting is een schuld die in de balans naar marktwaarde moet worden ver-
antwoord. De mutaties in deze schuld komen ten laste of ten gunste van de re-
sultatenrekening (vergelijk ook hoofdstuk 5).

4A.9.11 Samenvatting Dareco

De Dareco kan een grote maatschappelijke betekenis krijgen indien deze wordt
ingevoerd in het bedrijfsleven. De belangrijkste betekenis van deze nieuwe ma-
nagementoptie is dat hiermee bedrijfseconomische (in casu agency-) problemen
tussen aandeelhouders en managers kunnen worden geminimaliseerd waardoor
de waarde van de onderneming toeneemt. Daarnaast zal ook de maatschappij
als geheel er wel bij varen omdat de Dareco beter aansluit bij de algemene eis
dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een afspiegeling van de gemiddelde
prestaties tijdens de contractduur en de hoogte van de eventuele optiewinst. De
Dareco sluit extreme niveaus van beloning uit tenzij er werkelijk extreem goed
is gepresteerd. in andere gevallen zal een meer gematigde optiewinst resulteren
die ten opzichte van het bestaande stelsel zowel gunstig als ongunstig kan uit-
pakken voor individuele managers. De meer gematigde optiewinsten die uit in-
voering van de Dareco zullen voortvloeien. zullen de weerstand tegen optiebe-
loningen in Continentaal Europa afzwakken of zelfs wegnemen. Ook fiscaal
verdient de Dareco wegens de lagere volatiliteit een relatief lage heffings-
grondslag en dus een lagere loon/inkomstenbelasting dan overigens vergelijk-
bare standaardopties met dezelfde looptijd.

4A.9.12 Inpassing managementopties in het geintegreerd financieel beleid

In hoofdstuk 3 is een pleidooi gehouden ten gunste van het geintegreerd fi-
nancieel beleid waarin alle relevante deelgebieden van een financille beslissing
zoveel mogelijk simultaan werden beoordeeld. In dit deel van hoofdstuk 4 is
aangetoond dat er ten aanzien van het onderwerp personeelsoptieregelingen'
vele aspecten van financieel beleid (betrekking hebbend op deze deelgebieden)
zorgvuldig moeten worden geanalyseerd voordat tot het instellen van een per-
soneelsoptieregeling kan worden overgegaan en het doel is de marktwaarde van
de onderneming te vergroten. Twee in het oog springende bijdragen van Da-
reco's aan de doelen van het geintegreerd financieel management hebben be-
trekking op een minder omstreden, meer effectief en meer doelmatig belo-
ningsbeleid (als decl van het investeringsbeleid). Deze bijdragen zijn

a) een verlaging van de agencykosten die in de bestaande situatie worden uit-
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gelokt door de in dit hoofdstuk beschreven relatieve ongeschiktheid van plain
vanilla opties,

b) een verlaging van de agencykosten die in de bestaande situatie kunnen
ontstaan doordat ondernemingen nieuwe aandelen kunnen uitgeven als opties
worden uitgeoefend. Dit leidt in de praktijk tot het misverstand dat deze aan-
delen de onderneming niets kosten. Dareco's stimuleren daarentegen tot maxi-
male zorgvuldigheid bij de toekenning van opties omdat uitoefening van een
Dareco niet door afgifte van nieuwe aandelen kan plaats vinden maar alleen
in contanten.

Deze tweevoudige verlaging van agencykosten werkt door in het investe-
ringsbeleid van de onderneming (zie tabel 3.2). Daarmee is de relevantie van ta-
bel 3.3 aannemelijk gemaakt voor dit onderwerp. In deel B van dit hoofdstuk
onderzoeken we dezelfde vraag voor het onderwerp Inkoop van eigen aandelen.

B Inkoop van eigen aandelen

48.1 Inleiding

Normaal gesproken zijn ondernemingen emittenten van aandelen. Behalve aan
de aanbodzijde zijn ondernemingen vooral sinds de grote beurskrach van  1987
(toen aandelen goedkoop werden geacht) echter ook actief geworden aan de
inkoop- of vraagzijde van de markt. Bij de inkoop van eigen aandelen vinden
transacties plaats tussen de onderneming en haar aandeelhouders waarvan het
doel is een terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders tot stand
te brengen. In feite zijn dit negatieve emissies. Men kan er ook de evenknie van
een dividendbetaling in zien, omdat in beide gevallen een deel van het eigen
vermogen wordt uitbetaald aan de aandeelhouders. In andere opzichten zijn er
duidelijke verschillen tussen beide.

Inkoop van eigen aandelen (IEA) is vooral de laatste paar jaren internationaal

in de schijnwerpers gekomen maar is geen nieuw fenomeen. Dat geldt zowel
voor de theorie  als de praktijk. Zo besteedde Van Ketel reeds  in  1944  in  twee
afzonderlijke hoofdstukken aandacht aan de inkoop van eigen obligaties en
van eigen aandelen (Van Ketel, 1944). In het algemeen zijn het, ook in Neder-
land, de grote gerenommeerde internationale ondernemingen die tot aandelen-
inkoop overgaan of plannen  in die richting ontvouwen'. Het gangbare  argu-
ment is in de tweede helft van de jaren negentig vooral dat men beschikt over
een te grote kaspositie en dat men deze kasoverschotten wil uitkeren ter ver-
hoging van de aandeelhouderswaarde.  Na de beurscrash van  1987 was een ver-
onderstelde onderwaardering van de aandelen een belangrijk motiefi

1. The Economist van 3 april 1999 kwalificeert het volume van de inkoop van eigen aandelen in
de Verenigde Staten als unprecedented'. Dit recordbedrag was in 1998 netto (na aftrek van emis-
dies) S 263 miljard. Het bedrag van de ingekochte eigen aandelen groeide iii de Verenigde Staten
in de jaren negentig met gemiddeld bijna 30°Z, per jaar (Barclay en Smith. 1999).
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Dergelijke argumenten roepen allerlei vragen op temeer daar ondernemin-

gen geacht worden vermogen te investeren en niet uit te delen. Bovendien is
niet op voorhand duidelijk welke de samenhang is tussen het terugbetalen van
vermogen en het creBren van aandeelhouderswaarde. Eerder lijkt het tegendeel
het geval, omdat vermogen wegvloeit of omdat er een signaal vanuit gaat dat
de groeicurve afvlakt. Bleken ten aanzien van personeelsopties de inzichten
reeds enigermate omstreden. ook ten aanzien van het onderwerp 'Inkoop eigen
aandelen' is er sprake van een relatief grote tegenstelling tussen de theorie en
de praktijk. In dit deel van hoofdstuk 4 wordt gepoogd deze tegenstelling eerst
te analyseren. Daarbij zal de aandacht iii het bijzonder uitgaan naar de relatie
met het onderwerp personeelsopties en naar de in hoofdstuk 3 verdedigde be-
ginselen van geYntegreerd financieel beleid'

4B.2 Invloed van corporate governance

De toegenomen aandacht voor IEA iii de jaren negentig lijkt nicer dan voor-
heen te zijn ingegeven door de grotere belangstelling vanuit de maatschappij
voor de efficiente besturing van ondernemingen (en overheden) hetgeen zich
vertaalt in een prikkel om beschikbare gelden maximaal nuttig aan te wenden.
hetzij binnen hetzij buiten de organisatie. Deze efficientiedrang wordt gevoed
door de sterk toegenomen internationale concurrentie die als drukmiddel fun-
geert. Een hierdoor afgedwongen, toegenomen disciplinering van managers is
zonder twijfel een belangrijke. doorslaggevende verklaring voor de verhoogde
belangstelling voor IEA. Daarmee wordt de stelling verdedigd dat de vlucht
die IEA in vele landen heeft genomen. vooral samenhangt met de toegenomen
aandacht voor de 'corporate governance' van organisaties. De welvaart van
een land hangt hiermee rechtstreeks samen. De financieringstheorie heeft daar-
naast ook een bijdrage geleverd door een scherpere analyse te maken van de
voorwaarden waaronder IEA weI of niet waardescheppend is dan enkele de-
cennia geleden in de literatuur gemeengoed was.

In ons land heeft de Commissie Corporate Governance (commissie Peters I)
over deugdelijke grondslagen voor de besturing en verantwoording van on-
dernemingen uitgebreid gerapporteerd en een groot aantal aanbevelingen ge-
formuleerd oni tot verbetering te komen in de praktijk. Tot die aanbevelingen
behoort ook een aanbeveling over IEA i.c. nr. 40. Deze houdt in dat de inkoop
van eigen aandelen in Nederland zonder fiscale bezwaren mogelijk zou moe-
ten zijnz. Uit het Rapport van de Monitoring Commissie Corporate Gover-
nance3 (commissie Peters II) blijkt dat de ondernemingen tegen die aanbeve-

2. Het definitiez·e rapport is van 25 juni 1997 en is getiteld 'Corporate Governance in Nederland:
de veertig aanbevelingen'.
3. Rapport Monitoring Corporate Go;·ernance in Nederl.ind'. Bericht \'an de Monitoring Com-
missie Corporate Governance en de uitkomsten van het onderzoek verricht door het Economisch
Instituut Tilburg (EIT), i·erbonden aan de Katholieke Uni\·ersiteit Brabant. Kluw-er. 1998.
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ling in het algemeen geen bezwaar aantekenen. Als pendant van de vergrote
aandacht voor IEA in de praktijk en de theorie heeft de wetgever in verschil-
lende landen (o.a. in Duitsland en Frankrijk) aangekondigd om de fiscale las-
ten van lEA voor de aandeelhouders inderdaad te reduceren. Deze lasten wa-
ren in het verleden prohibitief hoog. Ook in Nederland staat een herziening van
de belastingwetgeving op de agenda. Het gaat daarbij met name om de belas-
ting over de terugbetaling aan de aandeelhouders voorzover dat uitkering van
winst zou zijn. Volgens de bestaande wetgeving wordt deze winst belast, in be-
ginsel bij de aandeelhouders.

4B.3 Vormen van inkoop van eigen aandelen

Uitgifte en inkoop van eigen aandelen hebben gemeen dat de transacties een
vrijwillige of een gedwongen basis hebben. Ligt het initiatief bij de onderne-
ming dan is sprake van vrijwillige inkoop. Een gedwongen basis houdt in dat
het initiatief ligt bij de houders van de vermogenstitels die de aandelen aan-
bieden aan de onderneming die op haar beurt verplicht is deze te kopen tegen
vooraf overeengekomen condities. Dit doet zich voor bij door de onderneming
uitgegeven putwarrants4.

Putwarrants geven aan de houder een gegarandeerde minimumopbrengst. Het
verkooprecht wordt niet uitgeoefend als de werkelijke marktprijs boven de uit-
oefeningsprijs blijft. Putwarrants lijken in sterke mate op putopties van de
AEX-optiebeurs. Het verschil is dat een putwarrant is uitgegeven door de on-
derneming, terwijl putopties gewoonlijk in het kader van de handel op een op-
tiebeurs tot stand komen tussen twee daar handelende partijen. Het kan daar-
bij ook gaan om Over-The-Counter putopties d.w.z. onderhands verhandelde
opties. Putwarrants komen voorzover bekend weinig voors. Het vrijwillig in-
kopen van eigen aandelen is echter in toenemende mate populair. Dit blijkt o.a.
uit de aandacht van beleggingsafdelingen van banken voor dit verschijnselb en
uit de vele statutaire machtigingen die de aandeelhouders van Nederlandse on-
dernemingen in de achterliggende jaren aan de leiding van hun ondernemingen
hebben verstrekt om eventueel tot het wettelijk vastgestelde maximum van  10'M,
van het geplaatste aandelenkapitaal over te gaan tot inkoop van eigen aande-
len. Het inkopen van aandelen blijkt in de praktijk veelal betrekking te hebben
op gewone aandelen, hoewel ook preferente aandelen in aanmerking kunnen
komen 7.

4. Er zijn op de financiele marklen ook putwarrants in omloop die zijn uitgegeven door markt-
partijen in het kader van een beleggingsactiviteit. Gewoonlijk zijn dit banken en andere financia-
le intermediairs.
5. Juridisch is dit ook niet verwonderlijk Uit het oogpunt van bescherming van crediteuren.
6. Vergelijk bijvoorbeeld het uitvoerige ABN/AMRO Hoare Govett rapport(1998) in de litera-
tuurlijst.
7. Herst en Rebers ( 1996) wijzen op het bestaan van beschermingspreferente aandelen die nadat
de dreiging van een overval op de onderneming is weggenomen. weer kunnen worden ingekocht.
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in dit hoofdstuk wordt verder alleen over vrijwillige inkoop van gewone aan-
delen geschreven.

Ondernemingen vragen toestemming aan de Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders (AvA) om aandelen te mogen inkopen. Men creeert hiermee een
Ilexibel te benutten ruimte om wanneer het geeigende moment is aangebroken
tot een maximum van  10'M, van het geplaatste aandelenkapitaal aandelen  in  te
kopen. Er is geen sprake van een plicht. Het management vraagt in feite een
optie van de AvA. De AvA bepaalt dat inkoop alleen is toegestaan met in-
achtneming van een bepaald prijsinterval.

Er zijn, wanneer het om een vrijwillige inkoop gaat, vijf methoden om eigen
aandelen in te kopen: drie klassieke en twee moderne methoden.

De klassieke methoden hebben betrekking op de rechtstreekse koop van de
aandelen. Het zijn:
-   het kopen van aandelen op de open markt.
-   het uitschrijven van een tender tegen een vastgestelde inkoopprijs of volgens

een veilingsysteem,
-  het onderhands inkopen van aandelen.
De moderne methoden werken indirect nl. via de optiemarkt. Het gaat om:
-   het laten uitleveren van geschreven putopties op de aandelen van de onder-

neming
het uitoefenen van gekochte callopties op de aandelen van de onderneming.

Het inkopen op de open markt tegen daar vigerende prijzen gebeurt anoniem

en relatief geruisloos. Deze methode is veruit dominants. Een tender houdt een
uitnodiging in aan de aandeelhouders om hetzij tegen een vaste prijs aandelen
aan te bieden hetzij kenbaar te maken tegen welke prijs uit een door de on-
derneming opgegeven interval van prijzen zij bereid zijn hun aandelen te ver-
kopen aan de onderneming. De leiding kan in dit laatste geval vervolgens be-
slissen of ze de vraagprijzen redelijk vindt en hoeveel aandelen zij zal kopen.
Onderhands worden aandelen ingekocht wanneer bijvoorbeeld een pakket aan-
delen van een grote belegger of investment bank wordt overgenomen.  Een der-
gelijk pakket bezit mogelijk een belangrijke strategische waarde. Een voorbeeld
hiervan is de inkoop van eigen aandelen door een doelwitonderneming die een
aandelenpakket overneemt uit handen van een belagende partij die een over-
name voorbereidt ('greenmail' transactie). Ook het terugkopen van aandelen
van managers en andere werknemers nadat personeelsopties zijn uitgeoefend.
kan worden gekwalificeerd als een moderne vorm van een onderhandse inkoop
van aandelen. Samenvattend resulteert een overzicht zoals weergegeven in ta-
bel 4B. 1.

8. Vergelijk o.a. ikenberry. Lakonishok en Vermaelen ( 1994).

158



HEI GIEBRI'IK \'AN OP'riES 4B.4

1. Vrijwillige inkoop
a.  direct via de effectenmarkten:

-   openbaar (in open markt of als tender)
-  onderhands (in pakkettenhandel met grote beleggers of na uitoefe-

ning van personeelsopties)
b.  indirect via de optiemarkten:

-  koop van call-opties
-  verkoop van putopties

2. Gedwongen inkoop: uitoefening van putwarrants

Tabel  48.1.  Een  indeling  ran vormen  van  inkoop  rtin  eigen  atinclelen

Bij inkoop kan onderscheid worden gemaakt tussen een 'directe' en een syn-
thetische inkoop. Deze laatste heeft betrekking op het omzeilen van de fiscale
nadelen voor de aandeelhouders die o.a. in Nederland bij de bestaande wetge-
ving optreden als men een directe inkoop organiseert. De synthetische IEA
maakt gebruik van bijzondere dividenden en gelijktijdige herkapitalisatie die
wordt aangeduid als een 'omgekeerde aandelensplitsing' ofwel een samenvoe-
ging van aandelen. Het ontvangen dividend blijft in dat geval onbelast maar
het aantal aandelen is gereduceerd.

4B.4 Het gebruik van opties

In de Amerikaanse praktijk worden in de jaren negentig op ruime schaal op-
ties gebruikt ter begeleiding van IEA. Reeds meer dan 100 gerenommeerde on-
dernemingen zijn hiertoe overgegaan. Het gaat daarbij om het kopen van call
opties of het schrijven van putopties op het eigen aandeel.
In het eerste geval verwerft de onderneming het re,·ht om aandelen te kopen te-
gen een bepaalde uitoefeningsprijs. Daarmee staat de maximale inkoopprijs
vast. Deze is gelijk aan de uitoefeningsprijs en de betaaIde premie voor de call
optie. De optie wordt gebruikt als een risicobeheersingstechniek. Achteraf kan
blijken dat de optie waardeloos afloopt waarmee de premie is verloren. Maar
in dat geval koopt men de aandelen des te goedkoper rechtstreeks op de effec-

tenbeurs.

Betreft het een put-optie dan neemt de onderneming de verplichting op zich om
de aandelen in de eigen onderneming in te kopen tegen een vastgestelde prijs
(de uitoefeningsprijs van de optie) als de tegenpartij dat verzoekt. Daar staat
een beloning tegenover in de vorm van een te ontvangen optiepremie die in de
VS fiscaal wordt behandeld als een kapitaalstorting die vrij is van vennoot-
schapsbelasting. Als de optie waardeloos afloopt, heeft men hoe dan ook de
premie verdiend. Als de optie 'in the money' eindigt, krijgt men de aandelen
uitgeleverd tegen de uitoefeningsprijs maar de kostprijs ligt lager doordat de
ontvangen premie hierop eerst in mindering komt. De marktprijs op dat mo-
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ment kan zich onder dit niveau van de kostprijs bevinden, zodat achteraf toch
nog te duur is ingekocht. Uitoefening is niet bezwaarlijk want het doel was en
is om de aandelen aan te schaffen.

Deze optietransacties hebben tot doel 'berekend' in te kopeng. Dat betekent
niet dat altijd een zo laag mogelijke kostprijs resulteert.

Hoewel het idee van het werken met calls en puts aanvankelijk wat onwennig
overkwam. is het in de Verenigde Staten inmiddels een geaccepteerde financiele
techniek. Ook de in het algemeen strenge Securities & Exchange Commission
(SEC). de semi-publieke toezichthoudende instantie op het Amerikaanse beurs-
wezen, heeft haar goedkeuring aan dergelijke transacties verleend.

4B.5 Perfecte en imperfecte vermogensmarkten

Theoretisch is het inkopen van eigen aandelen een waarde-neutrale activiteit.
Het theoretisch model gaat uit van de discontering van de verwachte vrije kas-
stromen tegen de relevante vermogenskostenvoet. In dit marktwaardemodel is
inkoop van eigen aandelen een van de vele mogelijke financieringstransacties
die in perfecte vermogensmarkten geen waarde creeren. In een perfecte ver-
mogensmarkt zijn er geen transactiekosten, geen informatieverschillen. geen
verstorende belastingen en geen agencyconflicten. De conclusies van het Mo-
digliani-Miller-model van 1958 zijn dus ook van toepassing op de inkoop van
eigen aandelen.

De redenering volgens dit model is dan als volgt. Zoals een emissie van aan-
delen tegen de geldende marktprijs wei eigen vermogen en kasmiddelen toe-
voegt maar de waarde per aandeel onveranderd laat. laat een terugkoop van
aandelen tegen de vigerende aandelenkoers het eigen vermogen en de kasmid-
delen dalen maar de marktwaarde per aandeel blijft onaangetast. Er wordt gddn
nettocontante waarde gecreeerd. Voor de verklaring van inkoop van eigen aan-
delen is de theorie blijkbaar aangewezen op het ten tonele voeren van imper-
fecties. Dat houdt in dat toch marktwaarde kan worden gecreeerd door inkoop
van eigen aandelen. De verklaring is dan gelegen in bijvoorbeeld een inferieu-
re prijsvorming op de aandelenmarkt, fiscale motieven op het niveau van de
onderneming en/of van de aandeelhouders, en besparing van transactiekosten.

Hierna wordt eerst een groot aantal verschillende motieven genoemd ten gun-
ste van het inkopen van eigen aandelen. Deze motieven zijn ontleend aan de
theoretische en de aan de praktijk georienteerde literatuur. Daarna zal dit over-
zicht kritisch worden becommentarieerd waarbij het 'model' van het 'geinte-
greerde financiele beleid' uit hoofdstuk 3 uitgangspunt zal zijn.

9. Over Intel en Microsoft is gepubliceerd dat deze ondernemingen honderden miljoenen dollars
hebben verdiend met optietransacties in het kader ,·an l EA.
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Ink u op,)10 tieren
1. Het willen herstructureren van de vermogensverhoudingen op de balans

door terugbetaling van eigen vermogen ten laste van de kaspositie.

Inkoop van eigen aandelen vermindert het eigen vermogen. maar m66r se-
lectief dan wanneer het eigen vermogen afneemt als gevolg van het lijden
van verlies dat alle aandeelhouders proportioneel raakt. Het bedrag van de
ingekochte eigen aandelen moet normaliter worden afgeboekt van de vrije
reserves van de onderneming. Afboeking van de wettelijke en statutaire re-
serves is niet toegestaan. De financiele hefboomwerking op het rendement
van het eigen vermogen neemt toe. Dat geldt zowel voor het verwachte ren-
dement als het risico. Het faillissementsrisico neemt toe.

2. Het willen herstructureren van de vermogensverhoudingen op de balans
door verhoging van het vreenid vermogen en verkleining van het eigen ver-
mogen.

De achterliggende gedachte achter de verhoging van het vreemd vermogen
kan zijn dat de onderneming een belastingvoordeel wenst te behalen op
grond van verhoogde rentelasten. Een ander dieperliggend motief kan ook
(vergelijk motief 1) zijn dat de onderneming de financiele hefboomwerking
op het rendement van het eigen vermogen wenst te vergroten en wei in ver-
sterkte mate.
Inkoop van eigen aandelen heeft bij dit motief een begrenzing in de maxi-
maal aanvaardbare hoeveelheid vreemd vermogen die de onderneming kan
aantrekken. Het financiale risico neemt versneld toe. Dit geldt ook voor het
faillissementsrisico zodat de directe en indirecte faillissementskosten toene-
nnen.

3.  Het tijdelijk willen beleggen door de onderneming in de eigen aandelen wan-
neer de onderneming in het kader van het cash management overtollige Ii-
guide middelen rendabel wenst te maken.

Dit motief komt niet per se voort uit het bestaan van asymmetrische infor-
matie maar uit beleggingsoverwegingen. Als de depositorente voor beleg-
gingskapitaal laag is ten opzichte van het dividendrendement op het aan-
decl hebben kasrijke ondernemingen de neiging om te besparen op het
dividend door aandelen in te kopen.

4. Opheffing van een structurele overliquiditeit.

'Free cash flow' (Jensen, 1986) is per definitie niet nodig in de onderneming.
Deze situatie kan ontstaan doordat een onderneming een belangrijke on-
rendabele deelneming verkoopt waardoor vermogen vrij valt. Door deze uit
te keren aan de aandeelhouders. geeft het management een signaal af dat zij
geen positieve netto contante waarde opleverende projecten in portefeuille
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heeft. Het in de pers vaak genoemde verwijt aan de leiding van inkopende
ondernemingen dat het geld beter had kunnen worden geinvesteerd, is on-
juist als geen geschikte investeringen voorhanden zijn. Als bovendien de
marginale vermogenskosten laag zijn zodat, indien bij nader inzien gewenst.
toch tegen lage vermogenskosten additioneel vermogen van de markt kan
worden verkregen, is er niets op tegen om gelden terug te sluizen naar de
aandeelhouders. Dit kost geen marktwaarde maar het levert ook geen markt-
waarde op. WeI kan worden gesteld dat de onderneming de bestaande nade-
lige bid-ask spread tussen de tarieven van in en uitlenen bespaart door het
vermogen terug te geven aan de financidle markt. In die zin levert inkoop
eigen aandelen wel een bescheiden positieve netto contante waarde op.

Een soms voorkomend misverstand is dat de onderneming die overgaat tot
inkoop van eigen aandelen de gemiddelde vermogenskostenvoet van de on-
derneming bespaart op de af te stoten middelen. De vermogenskostenvoet
van de onderneming heeft uiteraard niet betrekking op overtollige liquide
middelen. Dit zijn zelfstandige vruchtdragers'o als ware het een beleggings-
afdeling van de onderneming. Deze dient 'stand alone' te worden beoor-
deeld waarbij zal blijken dat de netto contante waarde naar nihil tendeert
gegeven het beleggingsrisico van de verschillende keuzemogelijkheden. Men
kan dus ook geen vermogenskosten besparen door deze middelen door te
sluizen naar de aandeelhouders. Van 'value-destroying excess cash' kan al-
leen sprake zijn als men de reeds genoemde besparing van de bid-ask spread
bedoelt. Er wordt hoe dan ook minder boekhoudkundige winst behaaid.
want er is minder geinvesteerd vermogen. maar dat is geen verlies van eco-
nomische winst".

5. Relatieve vergroting van de zeggenschap van het management door ver-
werving van aandelen.

Inkoop van eigen aandelen ontneemt aan verkopers het stemrecht op hun
aandelen waardoor de macht in de onderneming mogelijk kan worden ge-
consolideerd ten gunste van het zittende management. Door aandelen zelf
uit de markt te nemen, kan een belager deze niet meer kopen (Herst en Re-

bers, 1996). De oorspronkelijke machtsverhoudingen in de groep van aan-
deelhouders wordt aangetast. Ook het financiele risico neemt toe voor de

10. Zelfstandige ,·ruchtdragers zijn afzonderlijk exploiteerbare activa zonder samenhang met de
overige activa Pan een onderneming. Hiertoe behoren allerlei ,·ormen van beleggingen zoals de-
positols. aandelen. obligaties en derivaten maar ook grond en gebou ·en I·oorzoz·er deze acti,·a
geen concrete bedrijfsfunctie hebben. De term is atkomstig uit de wat oudere bedrijfseconomische
literatuur. Vergelijk J.L. Mey (ongedateerd).
11. Vergelijk Duff'hues in Economisch Statistische berichten van 9 april  1999. De verklaring ran
inkoop van eigen aandelen is in de persberichten van ondernemingen bijna altijd een bepaalde ge-
wenste groei van de winst per aandeel die ook nog eens wordt geidentificeerd met vergroting van
de markt- of aandeelhouderswaarde. Inkoop eigen aandelen creeert geen marktwaarde in perfec-
te markten. ook niet als de winst per aandeel groeit.

162



PERFE(TE FN IMPERFI:(I"rE \'1:RM(,(}ENSMARK'rEN 4B.5

achterblijvers omdat het eigen vermogen relatief afneemt. Het zich verwe-
ren tegen een overnamepoging van een 'indringer' past in dit kader als mo-
gelijke doelstelling maar ook het geleidelijk willen overhevelen van zeggen-

schap naar de werknemers doordat personeelsopties worden uitgeoefend
tegen afgifte van door inkoop van eigen aandelen verkregen aandelen. Werk-
nemers zullen naar verwachting mdtr loyaal zijn naar het management dan
indringers. Het bestuur mag evenwel het stemrecht op ingekochte stukken
niet uitoefenen, dit stemrecht vervalt.

6.  Het verkrijgen van aandelen omdat de onderneming deze nodig heeft voor
een bepaalde transactie en een vergroting van het geplaatste aandelenkapi-
taal ongewenst wordt geacht.
Mogelijke doelstellingen zijn:
-   een beoogde aandelenruil in het kader van een geplande fusie of overne-

ming
-  de afgifte van gewone aandelen ter omwisseling van converteerbare ver-

mogenstitels (obligaties, aandelen) of voor aandelenverstrekking in ver-
band met het uitkeren van een stockdividend.

7.  Het verkrijgen van belastingvoordelen voor de aandeelhouders (particulie-
ren en institutionele beleggers).

Onbelaste of laag belaste uitkeringen uit inkoop van eigen aandelen zijn voor
de aandeelhouders aantrekkelijker dan belaste reguliere of bijzondere divi-
denden in contanten.

In de VS waar de inkoop van eigen aandelen bijzonder populair is, wordt
bij particulieren over ontvangen dividend maximaal 40% inkomstenbelas-
ting geheven, terwijl de koerswinst op aandelen met slechts 28% wordt be-
last. In Nederland wordt het dividend onder de huidige inkomstenbelasting
maximaal met 60°/I, belast terwijl de koerswinst bij particuliere en sommige
institutionele beleggers onbelast blijft en bij sommige andere institutionele
beleggers met 35% wordt belast.
Nederland zal volgens de voorstellen van het Belastingplan 2001 onder be-
paalde voorwaarden niet langer een progressieve belasting heffen over de
winst die de binnenlandse particulier behaalt na inkoop van eigen aandelen.
In plaats daarvan zal een vast tariefvan 30%, overeen fictief rendement van
4'% per jaar moeten worden afgedragen over het belegd vermogen.  De 25°/i,

dividendbelasting blijft gehandhaafd bij IEA. Deze zal voor binnenlandse
aandeelhouders verrekenbaar zijn.

8.  Het verlagen van de winstuitkeringsquote (pay out) van de onderneming ter
vergroting van de 'sustainable growth rate' van de onderneming.

Inkoop van eigen aandelen heeft een winstdaling tot gevolg. Deze winstda-
ling hangt samen met het in de toekomst te derven rendement op de uit te
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betalen liquide middelen of met de te betalen rente (na belasting) over ad-
ditioneel vreemd vermogen dat wordt aangetrokken ter financiering van de
inkoop. Door het aantal aandelen procentueel minder te laten dalen dan de
winstdaling bedraagt. daalt de pay out bij gegeven dividend per aandeel.
Hierdoor stijgt de maximaal haalbare groeivoet zonder de financiele struc-
tuur te veranderen (Brealey en Myers, 2000).

9.  Het in het ondernemingsbelang willen corrigeren van een bestaande onder-
waardering van het aandeel die zijn oorzaak heeft iii het bestaan van asym-
metrische informatie. De inkoopactie is in dit geval bedoeld als een signaal
naar de markt.

De leiding heeft inzicht in de toekomstige ontplooiingsmogelijkheden van
de onderneming en bepaalt bovendien zelf de nieuwsvoorziening daarom-
trent. Zij neemt in deze een ambivalente positie in. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat een op deze inside information gebaseerde inkoop van eigen
aandelen in het algemeen gunstige rendementen (van weI 10tZ,) oplevert. De
onderneming verdient als het ware aan haar informatievoorsprong ten op-
zichte van externe aandeelhouders. Een alternatief voor inkoop van eigen
aandelen met deze functie is dat de leiding de aandeelhouders met behulp
van een betere voorlichting over de onderneming signaleert dat sprake is
van onderwaardering. De interne aandeelhouders (directie e.d.) zullen hun
aandelen in het algemeen dus niet aan de onderneming verkopen omdat de-
ze partijen over meer informatie beschikken en de verwachte hogere rende-
menten willen incasseren. Voorwaarde voor een positief rendement is wel
dat de markt het signaal overneemt en geloofwaardig acht zodat de markt-
waardering van de onderneming toeneemt. De verkopende aandeelhouders
krijgen ook een rendement omdat deze het signaal dat het management doet
uitgaan ook zien weerspiegeld in hogere prijzen van de aandelen waartegen
zij  vervolgens aan de onderneming verkopen. De verkopers van aandelen
genieten dus ook van het 'signalling effect' maar zijn mogelijk de verliezers
als het op lange termijn zo goed met de onderneming blijft gaan als het ma-
nagement nu wil verduidelijkenu Zij bezitten dan immers geen aandelen
meer.

10. Als instrument om een meer besloten status van de onderneming te reali-
seren en/of als signaal naar de financiele markten dat het management
streeft naar een nog verder reikende meer besloten status van de onderne-
ming door de banden met externe aandeelhouders te verbreken.

Het inkopen van aandelen kan een verhoogde concentratie van insiders tot
gevolg hebben afhankelijk van de vraag wie de verkoper(s) is (zijn). Ook
kan de intentie om op deze weg verder te gaan. mogelijk schuil gaan ach-

12. Zie McNally (1998).
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ter deze transactie. De markt weet dan waar ze aan toe is. althans dient re-
kening te houden met deze uitleg.

11. Aandeelhouders in het algemeen meer tevreden houden i.v.m. het welsla-
gen van mogelijke toekomstige emissies van aandelen e.d. De aandelenin-
koop is volgens dit motief een instrument van de 'investor relations' van de
onderneming.

12. Aandelen worden in sommige gevallen ingekocht als dekking voor ver-
kochte call warrants of toegekende personeelsopties op de aandelen van de
onderneming.

Het gaat hierbij om het voorkomen van verwatering van de winst per aan-
deel als het aantal aandelen dreigt te worden uitgebreid en/of het vermij-
den van verlies als men leveringsverplichtingen aan houders van derivaten
niet afdekt. Het verwateringsargument overtuigt niet omdat de uitoefening
van call warrants en personeelsopties ook additioneel vermogen inbrengt
dat kan worden geinvesteerd en de winst zal verhogen (Vergelijk Duffhues,
Kabir en Mertens,  1999 en paragraaf 4A.7).

13. Aandeleninkoop als substituut voor dividenden in contanten met het doel
om daarmee te voorkomen dat de waarde van de aandelenopties van het
management daalt.

Dividenduitkeringen verlagen de waarde van callopties. Voor optie bezit-
tende managers geeft dit een prikkel om weinig of geen dividend uit te ke-
ren als dat tot nu toe wel gebeurde. Empirisch is deze hypothese bevestigd
in een onderzoek van Fenn en Liang (1998). Het in de jaren negentig sterk
gedaalde niveau van het dividendrendement op beursfondsen is een indi-
catie in dezelfde ricliting hoewel hiervoor ook andere verklaringen kunnen
worden gegeven zoals een structurele stijging van het marktprijsniveau van
aandelen.

14. Het willen vermijden van koersdruk als een grootaandeelhouder zijn aan-
delenbezit wil afstoten.

Als een grootaandeelhouder wil desinvesteren, ontstaat gemakkelijk koers-
druk door het incidenteel grote aanbod van aandelen en misschien ook door
de signaalwerking. De onderneming zal hierdoor met een zekere onrust van-
uit de markt worden geconfronteerd, zelfs een verlies aan vertrouwen. In-
koop van eigen aandelen kan dat voorkomen.

15. Het inkopen van gewone of preferente aandelen als een overvaldreiging is
afgewend.

Dit motief heeft betrekking op een 'greenmail transactie' of op het terug-
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kopen van eerder geplaatste preferente aandelen bij een bevriende stichting
nadat de dreiging van een overval op de onderneming heeft opgehouden te
bestaan.

16. Inkoop van eigen aandelen heeft een waarde-overheveling tot gevolg van
de houders van vastrentende schuldtitels naar de aandeelhouders.

Dit motief veronderstelt dat de houders van vreemd vermogen zich niet heb-
ben gewapend tegen de gevolgen van een mogelijke verzwakking van de
vermogensverhoudingen van de onderneming. Door 'risk shifting' wordt
bestaande obligatie-waarde overgelieveld naar de aandeelhouders.

Motieven ten gunste van Theoretisch effect op de
inkoop van eigen aandelen marktwaarde van de ge-

wone aandelen (in im-
perfecte vermogens-
markten)

1. hervorming vermogensstructuur door mutatie
eigen vermogen en kas                                           +

2.  idem door mutatie eigen en vreemd vermogen                    +
3. tijdelijke belegging                                                       +
4.  free cash flow wegnemen                                               +
5.  behoud zeggenschap +/0/-

6. hedging prijsrisico i.v.m. conversie van
vermogenstitels of ten behoeve van stockdividend                  0

7.  belastingvoordelen aandeelhouders                            +
8.  verlaging pay out +
9. opheffing onderwaardering van aandelen ('signailing') ++
10. bevordering besloten status +/0/-

11. investor relations bevorderen                                                     +
12. afdekking prijsrisico van warrants en/of van perso-

neelsopties                                                                 0
13. vermijding waardedaling personeelsopties door

dividenduitkering (welvaartsoverheveling van
aandeelhouders naar optiebezitters)

14. vermijding van koersdruk als gevolg van verkoop
door grootaandedhouder                                           +

15. overvaldreiging afgewend +/0/-
16. welvaartsoverheveling van vreenid naar eigen

verrnogen                                                                                    +

Tabel 48.2: Motieven ten gunste van inkoop eigen aandelen en liet mogelilk ef-
feet op de marktwaarde ran de gewone aandelen in imperfecte financiele mark-
ten
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Tabel 4B.2 geeft een samenvattend overzicht van deze zestien motieven met
hun veronderstelde theoretische uitwerking op de marktwaarde van de aande-
len. Zeker niet al deze motieven bieden uitzicht op het creBren van marktwaarde.
Schijnmotieven zijn in een perfecte vermogensmarkt normaliter 1 t/m 4 en 8
omdat hierbij geen veranderingen van de relevante kasstromen optreden noch
van imperfecties wordt geprofiteerd. De verandering in de winst per aandeel
die mogelijk optreedt, genereert in deze gevallen geen marktwaarde. In een im-
perfecte markt zijn er weI potentiele voordelen. Dit is in tabel 4B.2 tot uit-
drukking gebracht.

Motief 5 kan marktwaarde creeren als de prikkel uit de te behouden zeg-

genschap positief werkt. Motief 6 en 12 refereren beide aan het afdekken van
het prijsrisico op de eigen aandelen dat in een perfecte markt geen waarde
credert. Zelfs in een imperfecte markt heeft het afdekken van dit risico in be-
ginsel geen waardecreatie tot gevolg. tenzij hierdoor knelpunten ontstaan in het
geintegreerde financitle management volgens tabel 3.2. Motief 7 betreft belas-
tingvoordelen en is om die reden waardescheppend.  Een belangrijk motief lijkt
te zijn het opheffen van een bestaande onderwaardering (motief 9), althans een
onderwaardering in de ogen van de leiding. Zij zal door middel van IEA trach-
ten het besef van deze onderwaardering over te brengen op de externe beleg-

gers. In de empirische literatuur wordt de onderwaarderinghypothese beves-
tigd (Dann, 1981; Vermaelen. 1981).

Motief 10 kan via de prikkel om beter te presteren, waarde scheppen. Het
bevorderen van goede investor relations (8) kan toekomstige projecten finan-
cierbaar maken. De groeivoet van de onderneming die afhankelijk is van het
produkt van de winstinhoudingsquote en het rendement over eigen vermogen,
wordt erdoor verhoogd. Motief 12 is erop gericht om verliezen te voorkomen
die ontstaan als de aandelenkoers stijgt. De motieven 9 (signalling) en 12 (geen
prijsrisico) zijn zeer belangrijk. Het onder 9 bedoelde signaal wordt doorgaans
als het belangrijkste beschouwd maar motief 12, voorzover bekend, is nog niet
onderzocht. Het komt bijna altijd voor in de officiele argumentatie door on-
dernemingen. Het motief moet geloofwaardig zijn wil het werken. Een onge-
loofwaardig signaal is bijvoorbeeld klagen dat de marktprijs van het aandeel

lager is dan de boekwaarde per aandeel (Vergelijk de voorzitter van Midland
Resources, Inc. in voetnoot  15 in dit hoofdstuk).  Merk op dat motieven 6 en
12 verklaren waarom ondernemingen eigen aandelen inkopen ongeacht de prijs.
Het motief 9 ('onderwaardering') zou dit gedrag uitsluiten.

Het in de praktijk vaak genoemde motief 4 (overvolle kas) schept op zich zelf
geen marktwaardell. Om kandidaat-inkopende ondernemingen te traceren,
moet men dus niet zozeer zoeken naar ondernemingen met een overvolle kas.
maar is eerder een kritische reflectie op de beurskoers vereist in het licht van
de vooruitzichten van de onderneming of is onderzoek vereist naar de aanwe-

13. Vergelijk mijn artikel in Economisch Statistische berichten van 9 april 1999. Het uitkeren van
overliquiditeiten kan wel een verliesgevende aanwending vermijden.
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zigheid van uitstaande warrants en/of personeelsopties. Het met personeelsop-
ties samenhangende motief 13 cre8ert potentieel wei marktwaarde voor de op-
tiebezitters maar deze gaat ten koste van de marktwaarde van de aandeelhou-
ders doordat een verstoring van de ideaaltypische dividendpolitiek (en
daardoor mogelijk ook van de investeringen) optreedt. Er is dus sprake van
een agencyconflict tussen de optiebezitters en de aandeelhouders ofwel tussen
de potentille en de feitelijke aandeelhouders.

Een theoretisch zeker ook vermeldenswaard aspect van deze opsomming is dat
niet alle genoemde motieven betrekking hebben op een afweging van verwacht
rendement en risico zoals de beleggingstheorie zou suggereren. Voorbeelden
van zo'n uitzondering vormen de motieven  6,12 en 13. Bepalend voor de in-
koop is slechts het feit van de optieverlening waardoor de behoefte aan dek-
king wordt gecreeerd ongeacht de prijs van het aandeel op dat moment. De in-
koop kan overigens ook later plaatsvinden. Motief 13 levert een dividendbeleid
op dat niet per se is gebaseerd op het maximaliseren van de marktwaarde van
de onderneming.

De twee belangrijkste motieven voor inkoop van eigen aandelen zijn op theo-
retische gronden:
a. een bestaande onderwaardering van de aandelen wegnemen:
b. een incentive-effect creeren voor het management.

Argument a draagt reeel gezien niets bij maar is vanwege de in de praktijk
meestal optredende koersstijging van het aandeel niettemin aantrekkelijk voor
de aandeelhouders. Er zijn ook andere methoden om een onderwaardering weg
te werken. Argument b is onzeker en bovendien tamelijk kwestieus omdat het
management zelf moet bepalen of er aandelen worden ingekocht. Blijft voor-
alsnog over de gedachtenwereld en de motivering die past in het boekwaarde-
model en window dressing. Deze worden door ons gerekend tot de onzuivere
motieven en zijn met name verbonden met de motieven a en b (verhoogde hef-
boomwerking, verhoogd risico voor de aandeelhouders. winst per aandeel-den-
ken cultiveren. Ook de verhoogde waarde van managementopties op aandelen
als resultaat van een door inkoop van eigen aandelen veroorzaakte koersstij-
ging van het aandeel is zeker niet uitgesloten. Het gevaar bestaat dat in de prak-
tische besluitvorming de motieven die betrekking hebben op het boekwaarde-
model en/of het management-eigenbelang de overhand hebben. Dit zou
betekenen dat alle overwegingen van risico worden uitgesloten. Dit onderwerp
wordt toegelicht in paragraaf 4B.6.

4B.6 Het winst-per-aandeel model

Wanneer de IEA wordt geprojecteerd op het winst per aandeel model in de
context van de gangbare beleggingsvoorlicliting luiden de conclusies anders.
Door een bedrag X te bestemmen voor terugkoop van aandelen tegen de aan-
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delenkoers P is het aantal terug te kopen aandelen afhankelijk van de vigeren-
de koers. Is deze laag. dan is het aantal in te kopen aandelen hoog zodat de
winst per aandeel na de inkoop in het algemeen zal toenemen. (Liquide mid-
delen brengen in het algemeen namelijk niet veel winst op zodat het derven van
de opbrengst van deze middelen geen groot offer impliceert). Is de koers hoog,
dan zal de winst per aandeel minder stijgen omdat er meer aandelen in omloop
blijven. De koers van het aandeel is in deze exercitie bepalend voor de hoogte
van de winst per aandeel en daarmee voor het groeipad van de winst per aan-
deel. Inkoop van eigen aandelen kan dit groeipad derhalve beinvloeden en daar-
mee de bereidheid om een bepaalde prijs voor het aandeel te betalen. Dit doet
zich met name voor als de beleggers bereid zijn om een gegeven price/earnings
ratio te betalen voor een eenheid winst per aandeel. Concluderend kan worden
gezegd  dat  de  1 EA volgens het 'wpa-model' wel waarde-gevolgen kan hebben
in tegenstelling tot het marktwaardemodel in een perfecte vermogensmarkt.
Het waarde-oordeel van de beleggers wijzigt in dit model doordat de winst per
aandeel wijzigt. Een gewijzigd waarde-oordeel kan de prijs van het aandeel
beinvloeden. Het zal niet verbazen dat de argumentatie van ondernemingen ten
gunste van de IEA gewoonlijk niet steunt op het marktwaardemodel van de
perfecte vermogensmarkt maar op het winst-per-aandeel model.

Dat dit winst-per-aandeel model een grote belangstelling heeft, hangt, zoals
reeds opgemerkt, wellicht samen met het gebruik van multiples als de
koers/winst-verhouding in de beleggingsanalyse. Dat normatieve hoogtes van
de koers/winst-verhouding niet bestaan, is echter genoegzaam bekend en bij
professionals reeds lang geaccepteerd.

De belangrijkste bezwaren tegen het winst-per-aandeel model (ook wei ge-
noemd het boekwaardemodel) worden hierna in het kort samengevat'4.

We gaan dan gemakshalve uit van een situatie van overliquiditeit die de on-
derneming beweegt eigen aandelen in te kopen.

In het boekwaardemodel van de onderneming levert het terugsluizen door
de treasury hoog aanzien op. De rentabiliteit over totaal geinvesteerd vermo-
gen (ROI) wordt niet langer gedrukt met een schamele 2%, A 3% rente over een
omvangrijk depositobedrag. Daardoor wordt voorkomen dat de gemiddelde
rentabiliteit over het totaal geinvesteerd vermogen en als pendant daarvan de
rentabiliteit over het eigen vermogen daalt. De onderneming stoot veilige acti-
va die een laag rendement opbrengen af en wordt daardoor echter meer ris-
kant. Dat wordt in een efficiente markt verwerkt op de financiele markten,
doordat het geeiste rendement van de aandeelhouders zal stijgen. Het rende-
ment op eigen vermogen zal ook stijgen. Per saldo verandert de marktwaarde
echter niet. Het probleem is echter dat het gefiste rendement en de relatie hier-
van met het risico in de verslaggeving niet voorkomt. De stijging van de ren-
tabiliteit over eigen vermogen komt dus. niet gehinderd door enig besef van

14. Vergelijk mijn artikel in Economisch Statistische Berichten van 9 april 1999.
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een vergroot risico, als de grote praktische legitimering van de terugsluizing
naar voren. Het lijkt alsof marktwaarde wordt gecreeerd maar dat is in feite
niet het geval.

Praktisch wordt de inkoop van eigen aandelen veelal op de volgende wijze ge-
rechtvaardigd: De boekwaarde-rentabiliteit over het eigen vermogen wordt er-
door verhoogd (beter gezegd: voorkomen wordt dat deze daalt). De betekenis
van deze praktische overweging mag niet worden onderschat. Het gaat om de
vraag of de ondernemingsleiding het aanvaardbaar vindt dat zij de geschiede-
nis ingaat als de ultiem verantwoordelijke bestuurders in een periode waarin
het boekhoudkundig rendement over het totaal en eigen vermogen een sub-
stantiele daling onderging.

In het boekwaardemodel van de onderneming hangt het oordeel over de pres-
taties af van boekhoudkundige concepten zoals de grootte van het eigen ver-
mogen en de winst per aandeel. In dat model krijgt het effect van terugsluis-
activiteiten op het rendement over het totaal geinvesteerd vermogen en over
het eigen vermogen en de winst per aandeel ruime aandacht'5. De relevantie is
echter zoek, want winst is niet gecorrigeerd voor risico. Winst is bovendien be-
perkt tot een bepaalde periode terwijl marktwaarde een contante waarde is van
verwachte kasstromen in alle toekomstige perioden. Vasthouden aan een infe-
rieure performance-maatstaf is dan niets anders dan een vorm van verering,
een cultus. Ik heb dat elders de 'wpa-cultus' genoemd 16 Inkoop van eigen aan-
delen is een voorbeeld van een transactie die kan worden uitgelokt door dit
boekwaardemodel. Daarmee zou alle kritiek die op window dressing van toe-
passing is, ook gelden voor de inkoop van eigen aandelen.

4B.7 Dividend soms een alternatief van IEA

Een zekere mate van uitwisselbaarheid van de lEA met het betalen van divi-
denden in contanten werd reeds in de inleiding vermeld. De reden is dat beide
leiden tot een verlaging van de boek- en marktwaarde van het eigen vermogen
en tot een verlaging van de kaspositie. Dat deze twee vormen van financiele
transacties uitwisselbaar zijn, betekent niet alleen dat ze elkaar kunnen ver-
vangen maar ook dat ze naast elkaar kunnen voorkomen bijvoorbeeld wan-
neer er een zeer grote overliquiditeit is die de mogelijkheden om aandelen in te
kopen (er zijn immers limieten gesteld) ruimschoots overstijgt.

15.  In 1993 kondigde Midland Resources Inc. een inkoop van eigen aandelen aan die in de open
markt zou worden geeffectueerd. Het plan was om 5'28 van de aandelen in te kopen. De voorzit-
ter argumenteerde typisch binnen het boekwaardemodel als volgt: 'If you look at the amount of
our reserves. we think (our stock) should be trading about twice its current value. What it boils
down to is. if you can buy a dollar for 50 cents. why not buy it?' (Vgl. Ikenbery. Lakonishok en
Vermaelen, 1994).
16. In ESB van 9 april 1999.
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De gemeenschappelijkheid en dus ook de substitueerbaarheid kent echter gren-
zen. Zeker niet alle motieven en daarachter schuil gaande doelen die zijn ge-
noemd in tabel 4B.2 zijn ook van toepassing op dividenden. Een inspectie van
deze tabel leert dat van de zestien genoemde motieven ten gunste van de IEA
er niet minder dan tien niet op dividenden van toepassing zijn. Slechts zes mo-
tieven zijn dus gemeenschappelijk voor de lEA en dividenden. Het belangrijke
motief 9 (=onderwaardering opheffen) is bijvoorbeeld gemeenschappelijk om-
dat het signaal van een vermeende onderwaardering zowel langs de weg van
aandeleninkoop als van dividendverhoging kan worden gegeven. Zo zijn ook
de motieven  1,2,4.11  en 16 gemeenschappelijk waaronder dus ook het weg-
sluizen van overtollige liquiditeiten naar de aandeelhouders. Echter de motie-
ven 3 (=tijdelijke belegging). 5 (=behoud van zeggenschap). 6 en 12 (=hedging
prijsrisico), 7 (=belastingvoordelen aandeelhouders), 8 (=verlaging pay out).
10 (=meer besloten status), 13 (=vermijding ex-dividend effect), 14 (=vermij-
ding koersdruk pakket aandelen) en 15 (=overvaldreiging afgewend) kunnen
wel met de IEA maar niet met dividendbetalingen worden bereikt. Dit zijn de
elkaar uitsluitende motievent 7.

48.7.1 Voorkeuren van verschillende aandeelhoudersgroepen

Motief 7 heeft betrekking op de fiscaal voordeliger behandeling van aandelen-
inkoop dan dividenden voor de ontvangende aandeelhouders. Brennan en
Thakor (1990) hebben in de financieringsliteratuur de vraag opgeworpen waar-
om er dan uberhaupt nog dividenden worden betaald als deze meer in het fis-
cale vlees snijden dan de IEA: 'the challenge remains to explain the survival of
dividends in the age of the income tax' (blz. 993). Het antwoord dat deze au-
teurs zelf hierop geven is dat een andere factor i.c. informatie-asymmetrie tus-
sen groepen van aandeelhouders onderling bij een bepaalde groep een voor-
keur kan doen ontstaan voor dividenden boven de inkoop van eigen aandelen
en bij een andere groep juist voor het omgekeerde. De auteurs maken dus on-
derscheid tussen meer en minder geinformeerde aandeelhouders. De minder
geYnformeerden lopen het risico dat zij tegen een te lage prijs verkopen aan de

17. Zijdelings wordt nog opgemerkt dat er ten aanzien van dividenden ook specifieke argumenten
kunnen gelden die niet gelden voor aandeleninkoop. De afstand tussen beide fenomenen wordt
hierdoor verder vergroot. Een voorbeeld van zo'n argument is de technische voorbereiding van
een fusie-aandelenruil wanneer een bepaaide aandelenruil onderhandelingstechnisch gezien wen-
selijk is maar die niet eemoudig is te realiseren zonder de aandeelhouders van de ene fusiepartner
tekort te doen. Door middel van een bijzonder 'fusie'-dividend kan men bereiken dat de beoogde.
reeds beklonken aandelenruil alsnog kan worden gerealiseerd. De IEA 'sec' gezien impliceert im-
mers dat de marktwaarde van het eigen vermogen afneemt met het bedrag dat de kas van de on-
derneming verlaat. Als dat de vorm van dividend krijgt, blijft het aantal aandelen constant. De
IEA beinvloedt het aantal uitstaande aandelen. Voorbeeld: in de zomer van 1999 werd de fusie
tussen British Steel en Hoogovens geeffectueerd nadat de aandeelhouders BT een speciaal divi-
dend hadden ontvangen waarna de politiek gevoelige gewenste ruilverhouding 38/62 kon worden
gerealiseerd. Het fusiedividend was in dit geval zeker geen uiting van overliquiditeit maar een in-
vestering die nodig was om de verwachte fusievoordelen te verwerven.
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beter geinformeerden, waardoor een herverdeling van welvaartspositie ontstaat
tussen beide groepen. Daar kunnen zij zich tegen wapenen door te investeren
in informatiekosten waarbij de grote beleggers schaalvoordelen incasseren we-
gens de vaste component in deze kosten. De voorspelling is derhalve dat klei-
ne niet geinformeerde aandeelhouders zich minder zullen informeren over de
mdrites van een aandeleninkoop en de grote partijen juist wel. De kleinere be-
leggers zullen volgens de auteurs opteren voor het betalen van dividenden on-
danks het feit dat zij een belastingnadeel hebben tenzij hun belastingtarief zeer
hoog is. De grotere beleggers (ook degenen die niet minder belasting betalen)
zullen opteren een voor aandeleninkoop. De informatie-asymmetrie tussen de
aandeelhouders onderling is hiervoor verantwoordelijk. Dit informatieverschil
staat los van een mogelijke informatiegap tussen het management en de aan-
deelhouders als collectiviteit. De verklaring van Brennan en Thakor berust op
de veronderstelling dat niet alle private informatie in de marktprijs van het aan-
deel is verwerkt en dat informatie bovendien kostbaar is. De afruil van de deel-
groepen van aandeelhouders die voor de keuze van een aandeleninkoop of een
dividendbetaling worden geplaatst en daarover moeten stenimen. wordt in het
model beschreven op basis van het streven naar maximalisatie van de wei-
vaartspositie van elke individuele aandeelhouder. Deze discussie is voor de Ne-
derlandse verhoudingen minder relevant omdat de inspraak bij de keuze tus-
sen dividenduitkering en aandeleninkoop in ons land minimaal is.

4B.8 Agency-aspecten

Van een andere orde dan de zojuist besproken verhoudingen tussen aandeel-
houders onderling zijn de mogelijke belangenconflicten tussen het management
van de onderneming en de aandeelhouders. Dit is het agencyprobleem dat een
extra dimensie krijgt wanneer managers ook zelf aandelen van de onderneming
bezitten (zie de paragraaf 4B.9). Problemen die door een aandeleninkoop in
deze constellatie kunnen ontstaan, zijn de volgende:
a. er kan sprake zijn van insider trading: het management heeft meer infor-

matie dan de markt en kan bij de timing van de inkoop van aandelen daar-
mee rekening houden,

b. er kan een neiging ontstaan tot earnings management. zowel in de vorm van
winstegalisatie ('income smoothing') als van winstaccentuering ('deep bath
accounting'). De aversie tegen 'deep bath accounting' zal afnemen:

c. er kan een tendens ontstaan tot het nemen van suboptimale financille be-
slissingen om te voorkomen dat de marktprijs van de nog in te kopen aan-
delen oploopt

De belangen van individuele aandeelhouders worden met deze bezwaren van-
zelfsprekend niet gediend. Zij lopen het risico dat ze hun aandelen voor een
te lage prijs verkopen aan de onderneming. Dit laat onverlet de mogelijkheid
dat ze een hogere prijs ontvangen dan de marktprijs die bestond v66r de aan-
kondiging van de inkoop. Het signaleringseffect van de aankondiging zal im-
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mers in het algemeen positief zijn, al voordat een aandeel daadwerkelijk is in-
gekocht.

4B.9 Insiders 'in privt'

Ging het in de paragrafen 48.7.1 en 48.8 om de zakelijke problemen die kun-
nen ontstaan op het niveau van de onderneming - bijvoorbeeld de onderne-
ming als insider trader versus de aandeelhouders - er kunnen ook problemen
ontstaan op het niveau van aandelen- en/of optieposities van individuele ma-
nagers persoonlijk. De genoemde bezwaren houden namelijk niet alleen een po-
tentitle benadeling in van de aandeelhouders (die over minder informatie be-
schikken) maar kunnen ook de persoonlijke belangen van juist het management
dat deze beslissingen neemt, dienen.

De persoonlijke belangen van het management kunnen een incentive ople-
veren bij de beslissing om eigen aandelen in te kopen. Hierbij moet vooral wor-
den gedacht aan aandelen en aandelenopties in handen van de managers en het
zoeken van steun voor het zittende management in de kring van de bestaande
aandeelhouders die de leiding in de toekomst moeten helpen tegen vijandige
biedingen. Beide worden bevorderd door de [EA.

Hier ligt een gevaarlijke as tussen de via de onderneming te contacteren in-
dividuele aandeelhouders en de mogelijk bestaande persoonlijke belangen van
managers. Eerder zagen we reeds dat insiders hun aandelen wellicht niet zul-
len aanmelden voor verkoop aan de onderneming als het doel van de terug-
koop is gelegen in het willen profiteren van een bestaande onderwaardering.
maar ook dan zullen de insiders profiteren van de positieve koersontwikkeling.
Asymmetrische informatie is hier aan de orde. De groep van de bestaande aan-
deelhouders die moet oordelen over de vraag of ze hun aandelen wei of niet
zullen aanmelden bij de kopende onderneming. wordt, zoals Brennan en -
Thakor (1990) in een ander kader reeds veronderstelden, in feite in tweeen ge-
splitst: insiders en externen. De insiders kunnen zich niet eens veroorloven om
de gehouden aandelen voor verkoop aan te melden op straffe van verlies aan
geloofwaardigheid. Beide subgroepen zullen profiteren van een opwaartse
koerscorrectie na aankondiging van de IEA. Het probleem is echter dat als de
insiders de door henzelf gehouden aandelen in de onderneming in waarde wil-
len 'Eaten' stijgen en de 1 EA aankondigen. de externe aandeelhouders niet we-
ten of dit een betrouwbaar signaal is, zelfs al delen alle anderen ook in het voor-
deel van de marktwaarde-toename. Deze betrouwbaarheid zal moeten blijken
uit andere kwalificaties van de onderneming.

4B. 10 Enkele samenhangen

De verschillende deelonderwerpen die in hoofdstuk 4B aan de orde zijn gesteld,
worden in Figuur 4.8.1 in onderlinge samenhang samengevat.
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Toegenomen globalisering
(macro-economisch/monetair)

+

Toegenomen concurrentie

+
Toegenomen efficiency-druk

(op microniveau)

4
Toegenomen aandacht voor corporate governance

t
Managers tonen verhoogde aandacht voor het
marktwaarde-model, in concreto voor:

a. het niveau en de volatiliteit van de beurskoers

b. beloning van managers, (andere) werknemers en andere
stakeholders in de vorm van opties op eigen aandelen

Onderdeel b. is gelieerd aan a: voor a bevorderlijke
maatregelen (zoals inkoop van eigen aandelen) werken
door in b.

Figutir  48. 1:  Enkele  sainenhangen  inzake  corporate  governance.  inkoop  eigen
diancielen en personcelsi,pties.

Inkoop van eigen aandelen regardeert primair categorie a maar werkt door in
b. Dat maakt een evaluatie van het verschijnsel bijzonder complex omdat de
ware motieven moeilijk zijn te achterhalen. Hier speelt een agencyprobleem dat
door de introductie van optieregelingen is ontstaan. Voor eenduidige uitspra-
ken over de bedrijfseconomische acceptatie van inkoop van eigen aandelen is
in het algemeen geen ruimte. Het is mogelijk dat het ondernemingsbelang op-
recht wordt gediend bijvoorbeeld doordat wordt gestreefd naar opheffing van
asymmetrische informatie ('signalling') met als mogelijk resultaat een hogere
beurswaardering, of door een noodzaak van afdekking van het prijsrisico dat
is ontstaan als gevolg van het bestaan van shortposities in personeelsopties.

Dit zijn motieven die ressorteren onder categorie a. Anderzijds is ook het ei-
genbelang van het management in het geding als houders van aandelen en op-
ties. Als de inkoop eigen aandelen op korte termijn tot hogere marktprijzen
leidt - de empirie lijkt dit te bevestigen (Vermaelen. 1981) -. dan profiteren
daarvan zowel de verkopende en de achtergebleven aandeelhouders als de op-
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tiebezitters. De verkopers profiteren onidat de signalering door de onderne-
ming reeds doorwerkt voordat de daadwerkelijke inkoop plaatsvindt. De ach-
tergebleven aandeelhouders profiteren van gunstige effecten op middellange en
lange termijn (met name wegens belastingbesparingen wegens gebruik van meer
vreemd vermogen en minder verstoringen van het investeringsproces). De op-
tiebezitters profiteren van beide koerseffecten.

Dit gebrek aan eenduidigheid stemt tot een kritische stellingname ten aan-
zien van het verschijnsel inkoop van eigen aandelen. Het stelt ook extra hoge
eisen aan de motivering van de inkoop van eigen aandelen door de onderne-
ming. Bij deze kritische stellingname dient behalve aan puur optisch boek-
houdkundig gedreven argumenten die geen marktwaarde opleveren. met name
ook te worden gedacht aan het reeds besproken risico dat de koers van het aan-
deel tijdelijk wordt gesteund door inkoopactiviteiten waarvan door belang-
hebbenden kan worden geprofiteerd zelfs als dit verschijnsel een kort leven zou
zijn beschoren. De transacties sub a kunnen hierdoor om oneigenlijke redenen
tot stand worden gebracht. Optieregelingen voor het management en inkoop
van eigen aandelen kunnen elkaar opstuwen op een onverantwoorde wijze. Dit
is het geval als voor de toegekende opties aandelen worden gekocht uit een oog-
punt van risicobeheersing. De prijs van de inkoop van eigen aandelen is dan
zelfs niet eens relevant. De extra vraag drijft de marktprijs van het aandeel op,
nog ondersteund door een geflatteerde winstberekening in de gepubliceerde
jaarrekening (zie hoofdstuk 5). Dit kan leiden tot een onverantwoord hoog
koersniveau. Het theoretisch model uit de beleggingsanalyse wordt in deze si-
tuatie terzijde geschoven.

4B. 11 Doelgroepverruiming ten aanzien van de ondernemings-
doelstelling

De door de toegenomen concurrentie verhoogde aandacht voor corporate
governance blijkt in figuur 4B. 1 uiteindelijk te resulteren. in o.a. een verhoog-
de aandacht voor inkoop van eigen aandelen door ondernemingen. Onderne-
mingen letten veel nauwkeuriger dan in de jaren zeventig en tachtig op een goe-
de beursperformance. De doelgroep is daarbij primair de groep van
aandeelhouders. Door de toenemende participatie van werknemers en het ma-
nagement in het aandelenkapitaal van de onderneming - via de onderneming
en/of privt - ontstaat een interessante gevolgtrekking. Deze houdt in dat het
sterk toegenomen bezit van aandelenopties de doelgroep achter de markt-
waardedoelstelling van ondernemingen verruimt tot en met de groep van de
werknemers. De modern geleide onderneming zal soms aandelen inkopen om
gelijktijdig zowel de aandeelhouders als de werknemers te contenteren. Hier
blijkt het in hoofdstuk 2 besproken 'alignment' van belangen dat aanvankelijk
alleen de verhouding betrof tussen het management en de aandeelhouders. Nu
betreft dat ook de verhouding ten opzichte van de overige optie-bezittende
werknemers. Theoretisch noch praktisch is daar op zich genomen iets op te-
gen. De bedenkingen liggen in het viak van de zuiverheid van de motivering
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zoals besproken iii tabel B.4.2. Ontbreekt deze zuiverheid dan treedt een nieuw

agencyprobleem op (zie par. B.4.8) daar waar het andere leek opgelost. Ge-
lukkig zijn er beperkingen aan de mogelijke invloed van een inkoop van eigen
aandelen en daarmee aan de schade die hierdoor kan worden toegebracht aan
een of meer betrokken partijen:
-  de wettelijke limiet is maximaal 10'Z, van het geplaatste kapitaal,
-  het bedrag van beschikbare kasoverschotten,
-  de mate van onderwaardering;
-  de contraproductieve werking van een aandeleninkoop doordat de markt-

waarde van het eigen vermogen daalt waardoor een raider minder behoeft
te investeren.

4B.12 Samenvatting en conclusies

In de op perfecte markien gebaseerde jinancieringstheorie heeft een inkoop van
eigen aandelen geen zin omdat deze activiteit geen marktwaarde crelert. WeI-
iswaar stijgt de winst per aandeel, maar dat creeert op zichzelf geen markt-
waarde. Dit is een schijnargument, omdat de wijziging van de vermogens-
structuur en het efl'ect op het risico wordt verwaarloosd.

Speurtochten naar imperfecties en inefficianties kunnen daarentegen volgens

de meer institutionele financieringsthe<,rie wel financille voordelen boven water
brengen. Deze moeten dan zijn gebaseerd op aanwijsbare imperfecties en/0 f in-
efficienties die door een inkoop van eigen aandelen worden geexploiteerd. Een
daaruit voortspruitende vergroting van de winst per aandeel is wel een goed
motief. In een imperfecte vermogensmarkt kan de inkoop van eigen aandelen
wel degelijk marktwaarde genereren. Men beoordele het door het management
aangevoerde motief. Praktisch gezien zal dat neerkomen op de vraag of voor-
al motief 9 in tabel 4B.2 (onderwaardering) van toepassing is. Dat argument is
micro-economisch weliswaar belangrijk. macro-economisch gezien is het in ze-
kere zin niet reeel daar slechts een bestaande 'mispricing' wordt geelimineerd.
Er wordt in de reele sfeer geen waarde gecreeerd als een marktinefficientie wordt
weggenomen. Wei wordt erkend dat de hoger gebleken waarde op macro-eco-
nomisch niveau bestedingseffecten kan veroorzaken. De verwachte kasstromen
van de onderneming veranderen echter niet. deze worden vooralsnog alleen
scherper belicht. Slechts wordt een latent reeds aanwezige waarde door inkoop
van eigen aandelen aan de oppervlakte gebracht en verdeeld tussen verkopen-
de en achterblijvende aandeelhouders met de optiebezitters als medebelang-
hebbenden op de achtergrond.

Wat de in de praktijk gebruikte motieven betreft het volgende. Het (veel gebe-
zigde) argument om de winst per aandeel te verhogen door substitutie van ei-
gen door vreemd vermogen of uitbetaling van kasmiddelen en daarmee een
beurskoersstijging uit te lokken kan in de ogen van de theorie niet bevredigen.
De stijging van de winst per aandeel komt hierbij namelijk tot stand door meer
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risico te accepteren en/of rendement op belegde kasmiddelen voortaan te der-
ven. Het marktwaarde-accres hiervan is in een efficiente markt nihil.

Eerst als de onderneming op basis van geloofwaardige argumenten kan pro-
fiteren van de inkoop van aandelen - argumenten die refereren aan het over-
winnen van bestaande imperfecties en inefficienties zoals belastingen, incenti-
ve- en informatieverschillen - kati de marktwaarde van de aandelen toenemen.
Daartoe behoort ook het vermijden van overliquiditeit als geloofwaardig sig-
naal dat het management verkwisting schuwt. Alleen dan is er een daling van
de vermogenskostenvoet van de onderneming door inkoop van eigen aandelen
te verwachten, niet door een simpele herstructurering van de verhouding eigen
vermogen/vreemd vermogen als zodanig. Het verhogen van de financi2le hef-
boomwerking door relatieve verhoging van de hoeveelheid vreemd vermogen
draagt wel bij aan de volatiliteit van het rendement op het aandeel maar niet
aan de marktwaarde. Anderzijds kan een aandeleninkoop een signaal naar de
financiale markten doen uitgaan dat de leiding een verminderde groei verwacht.
Deze interpretatie zal de marktprijs eerder doen dalen dan stijgen.

Het management moet te allen tijde zorgen dat het in deze niet wordt gezien
als behartiger van het eigenbelang. Een minimumvoorwaarde voor geloof-
waardigheid is dat het management zelf haar aandelen en opties aanhoudt als
een aankondiging van een inkoop van eigen aandelen plaatsvindt. Zij onder-
streept door dit aanhouden dat ze vertrouwen heeft in de langetermijn waarde
van de aandeleninkoop voor alle betrokken participanten.

Openheid over het aandelen- en optiebezit van de leidingen de mutaties hier-
in is daarom functioneells

C De relatie tussen personeelsoptieregelinge,1 (4A) en inkoop
eigen aandelen (48) en de inpassing van beide iii het
gellitegreerde financitle beleid

4C. 1 Inleiding

Een terugblik op de delen A en B van hoofdstuk 4 geeft aanleiding tot na-
der commentaar op de relatie tussen de twee in dit hoofdstuk behandelde
verschijnselen en tot de overige deelgebieden van het financiale beleid zoals

18. Het meest ver gaat het pleidooi oni ook de prive-posities in aandelen van de eigen onderne-
ming alsook in opties met betrekking tot aandelen in de eigen onderneming te registreren bij een
SEC-achtig instituut. Dergelijke suggesties zijn ingegeven door het onderzoek van Bettis, Bizjak &
Lemmon (1999) waaruit bleek dat Amerikaanse managers in de privtsfeer bij de werkgever onbe-
kende optietransacties hadden gecontracteerd die door de onderzoekers werden beoordeeld in sa-
menhang met het verschijnsel 'earnings management' en afdekking voor persoonlijke doelen. De
onderzoeksresultaten waren schokkend: managers gingen over tot insider trading. In concreto dek-
ten zij hun posities at' o.a. als ze wisten dat er binnen enkete weken slecht nieuws over 'hun' on-
derneming op komst was en Ioorafgaand aan een toeneming van de volatiliteit van de aandelen-
koers. Dat kwam neer op exploitatie van insider knowledge voor privt doelen. Voor Nederland is
geen vergelijkbaar onderzoek bekend.
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corporate risk management. en de investerings- en financieringsactivitei-
ten.

4C.2 Verplaatsing van het agencyprobleem

In de eerste plaats is het belangrijk te constateren dat er theoretisch een relatie
tussen beide verschijnselen bestaat. Door de opkomst van optieregelingen als
beloningsvorm is weliswaar een belangrijke stap gezet in het proces van ge-
lijkschakeling van doelen van managers en aandeelhouders, maar er is ook een
nieuw agencyprobleem ontstaan. Dit bestaat hierin dat de houders van opties
in het algemeen een kortere planhorizon hebben dan de op lange termijn-den-
kende managers die geen opties bezitten. Daardoor kunnen belangenconflic-
ten ontstaan tussen managers 'en privt' en de ondernemingl.  Een van de mo-
gelijkheden voor managers om hun privd-belang te dienen is de inkoop van
eigen aandelen met een formele legitimering op basis van de verworvenheden
van het boekwaardemodel. Dat model levert immers voorspellingen op bij-
voorbeeld ten aanzien van de winst per aandeel. De introductie van optierege-
lingen heeft in die zin een schaduwzijde voortgebracht doordat deze introduc-
tie stimulerend heeft gewerkt in de richting van meer aandacht voor inkoop
van eigen aandelen op niet-marktwaarde gerichte doelen. Ik noem dit onzui-
vere gronden. Deze gedachte wordt bevestigd door het empirisch onderzoek
van Fenn en Liang (1998). Zij stellen vast dat managers van Amerikaanse di-
videndbetalende ondernemingen vaker tot inkoop van eigen aandelen over-
gingen wanneer ze in het bezit waren van aandelenopties. Dividendverhogin-
gen kwamen in die ondernemingen veel minder voor dan in ondernemingen
waar geen opties waren toegekend. Voor niet-dividendbetalende ondernemin-
gen was de relatie tussen inkoop eigen aandelen en optiebezit zwak en met sig-
nificant. Fenn en Liang concluderen als volgt: 'While the good news is that ma-
nagers use share repurchases to distribute free cash flow to shareholders. the
bad news is that they substitute repurchases for dividends in order to increase
the value of their stock options' (blz. 19). Het genoemde onderzoek bevestigt
de relevantie van het bestaan van mogelijk onzuivere motieven om tot inkoop
van eigen aandelen over te gaan.

4C.3 Kwaliteit van rating

Eerder is aangegeven dat de inkoop van eigen aandelen met vele motieven kan
worden omgeven waarvan slechts enkele het aandeelhoudersbelang dienen. Bo-
vendien is er als gevolg van een inkoop van eigen aandelen altijd. ongeacht welk
motief, een reductie van eigen vermogen met een dienovereenkomstige vergro-
ting van het financiele risico en het faillissementsrisico. Hieruit volgt dat een

1. Een praktijkvoorbeeld is de verwevenheid van optieregeling en inkoop van eigen aandelen bij
uitzendonderneming Content N.V. in maart 1999
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aanzienlijke mate van scepsis op zijn plaats is wanneer de inkopende onderne-
ming niet betreft een financieel zeer krachtige onderneming met een uitsteken-

de toegang tot de financille markten. De ratingkwaliteit is een belangrijke
graadmeter van de financiele standing van een onderneming. Ondernemingen
met een zwakke rating die overgaan tot inkoop van eigen aandelen zijn volgens

deze gedachtengang a priori verdacht. Tabel 3.3 leert dat deze afvloeiing van
liquide middelen kostbare verstoringen van het investeringsproces tot gevolg
kan hebben door gebrek aan vermogen in de toekomst, zodat inkoop van ei-
gen aandelen schadelijk in plaats van stimulerend is voor de hoogte van de
marktwaarde van de onderneming. De rekening voor dergelijk 'onbesuisd ge-
drag' van het management van dergelijke bedrijven wordt de aandeelhouders
van dat moment gepresenteerd. niet zozeer de bezitters van (gewoonlijk Ame-
rikaanse) personeelsopties die maximaal de optiewaarde verliezen. Daarnaast
lijden de verschaffers van vreemd vermogen een waardeverlies doordat ook
voor hen het financille risico toeneemt en het gecontracteerde rendement op
de vermogenstitel in beginsel hiervoor niet wordt aangepast. Er ontstaat een
waarde-overheveling van de bestaande verschaffers van vreemd vermogen naar
de aandeelhouders tenzij de markten hierop anticiperen.

4C.4 Financiifle kettingeffecten

In schema 4C.1 is een en ander op hoofdlijnen aangegeven. In dit schema wor-
den de fundamentele en de agencygerelateerde invloeden van personeelsoptie-
regelingen in combinatie met de 1 EA-invloeden gepresenteerd. Behalve de twee
onderwerpen van dit hoofdstuk komen daarin ook de andere met deze onder-
werpen samenhangende deelterreinen van financieel beleid aan bod. Dit zijn
het dividendbeleid, het risk management, overwegingen van zeggenschap, en

de financiering en de verslaggeving van de onderneming. Belangrijk vertrek-
punt is dat optieregelingen een tweevoudige invloed hebben. Enerzijds een fun-
damentele invloed binnen het micro-economische model van de 'theory of the
firm' doordat de 'operationele hefboomwerking' afneemt (onder invloed van
de gedaalde activa-beta) en anderzijds een agencygerelateerde invloed doordat
andere deelterreinen van het financiele beleid afwijkend worden ingevuld ten
opzichte van de situatie zonder optieregelingen. De daling van de 'operatione-
le hefboomwerking heeft tot gevolg dat de vermogenskostenvoet volgens het
Capital Asset Pricing Model daalt omdat het systematisch risico van de on-
derneming daalt, De agency-invloeden van personeelsoptieregelingen hebben
betrekking op de volgende terreinen:
-  het dividendbeleid.
-  het beleid inzake de inkoop van eigen aandelen:
-  het beleid inzake de financiering;
-  het beleid inzake de financiele verslaggeving.
Als afgeleide effecten hiervan wijzigt zich de vermogensstructuur van de on-
derneming. Externe financiering met eigen vermogen neemt af (doordat ver-
mogen wordt teruggegeven aan de aandeelhouders). maar neemt uit interne fi-
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nanciering toe omdat minder dividend wordt uitgekeerd. Tegelijk wordt het ri-
sico voor de verschaffers van vreemd en eigen vermogen groter doordat de hef-
boomwerking van de vermogensstructuur toeneemt bij gegeven activarisico.
Bovendien zijn er effecten op de liquiditeit van de onderneming.

Deze afgeleide effecten vragen op hun beurt om een herijking van het cor-
porate risk management dat ervoor moet zorgen dat de investeringsactivitei-
ten. de faillissementskosten en de fiscale aspecten in de nieuwe constellatie wor-
den geoptimaliseerd richting maximalisatie van de marktwaarde van de
onderneming. De financi8le verslaggeving is bij dit alles een tussenstation op
de weg naar de financiBle markten. Zo dienen de economische kosten van toe-
gekende opties niet alleen te worden vermeld maar zou de flexibilisering van
de personeelskosten expliciet moeten blijken in een risicoparagraafvan een jaar-
verslag van een beursfonds. Hierdoor zou de gewijzigde graad van operatio-
nele hefboomwerking kunnen worden vastgesteld en beoordeeld.

Peroneelsoptieregelingen hebben in samenhang met een daardoor uitgelokte
inkoop van eigen aandelen twee gevolgen. Enerzijds daalt het bedrijfsrisico
maar anderzijds neemt de hefboomwerking van de vermogensstructuur toe (on-
der invloed van de relatieve vergroting van het vreemd vermogen). De gemid-
delde vermogens-kostenvoet van de onderneming zal in een Modigliani/Miller-
wereld (1958) comparatief statisch gezien, dalen omdat het bedrijfsrisico daalt.
De nieuwe vermogensstructuur leunt meer op vreemd vermogen zodat de aan-
deelhouders relatief meer eisen dan in de beginsituatie. Hetzelfde geldt even-
tueel ook voor de verschaffers van vreemd vermogen.

Risk management wordt door de toegenomen mate van financiering met vreemd
vermogen belangrijker dan voorheen. Het potentiale probleem van faillisse-
mentskosten en de kosten van onderinvestering zal in gewicht toenemen zij het
in het algemeen beperkt omdat de inkopende ondernemingen zoals eerder be-
sproken in het algemeen een gunstige rating bezitten. De kostenvoet van vreemd
vermogen neemt mogelijk enigszins toe door het verhoogde financiale risico. De
kostenvoet van het eigen vermogen neemt toe vanwege de toegenomen vermo-
gensstructuur maar neemt af vanwege het belastingbesparende effect van meer
vreemd vermogen. De wegingscoefficient van eigen vermogen in de formule ter
berekening van de gewogen gemiddelde kostenvoet neemt af en de weging van
het vreemd vermogen neemt toe. In tabel 4£.1 volgt een analyse van de invloed
op de gemiddelde vermogenskostenvoet in een imperfecte vermogensmarkt.

Hierna volgt een toelichting op deze uitspraken.
Het diridendheled komt in beeld omdat inkoop van eigen aandelen tot op ze-
kere hoogte een substituut is van dividend (zie paragraaf4B.7 in dit hoofdstuk).
De voorspelling is dat het introduceren van optieregelingen leidt tot verlaging
van dividenden en verhoging van de inkoop eigen aandelen omdat dit gunstig is
voor de optiebezitters. Lagere dividenden hebben tot gevolg dat ondernemingen
meer winst inhouden (al dan niet mede mogelijk gemaakt door uitkering van
stockdividenden en agiobonussen). Winstinhouding verhoogt op zijn beurt de
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graad van onafhankelijkheid van de onderneming ten opzichte van de financia-
le markten. Van de in de voorgaande hoofdstukken besproken problemen van
asymmetrische informatie tussen onderneming en deze markten heeft het ma-
nagement aldus het minst last. De Pecking-order theorie van de wijze van fi-
nanciering is geent op het streven om deze gevolgen van het bestaan van asym-
metrische informatie zoveel mogelijk te beperken. De nadere voorspelling is
derhalve dat het aantal emissies van gewone aandelen verder zal afnemen. Cm-
porate risk management wordt in dit proces betrokken doordat de vermogens-
structuur minder eigen vermogen bevat als gevolg van de inkoop van eigen aan-
delen. De verhoogde graad van financiele hefboomwerking zal moeten worden
beheerst om verstoringen van het investeringsproces te vermijden. Dat is de be-
langrijke taak van risk management als de vermogensbasis door de inkoop van
eigen aandelen die nodig is (voor het verkrijgen van de uit te leveren aandelen)
en/of nagestreefd wordt (om de marktprijs uit managementbelang op te stuwen)
als gevolg van optieregelingen verzwakt. Deze beheersing kan worden geaffec-
tueerd door hybride leningen uit te geven waarvan rente en aflossing zijn gere-
lateerd aan de operationele kasstroom van de onderneming (jinancieringsin-
1,/oeden )  of met behulp van derivaten zoals rente-, valuta- en kredietderivaten.

Het =egge,i.,chap.,aspiv·t van de inkoop van eigen aandelen betreft de gewijzig-
de machtsverhoudingen die kunnen ontstaan als het management en overig per-
soneel belangrijke pakketten van aandelen houden. Een ons inziens belangrijke
schaduwzijde hiervan zou zijn dat de kritische toetsing van het ondernemingsge-
drag door de financiEle markten minder gestalte krijgt waardoor de allocatie-
functie van deze markten aan betekenis inboet. Hier komen we terug op het
reeds meermalen genoemde risico van verstoringen van het investeringsproces.
Dit is een ernstig bezwaar tegen de invloeden van personeelsoptieregelingen op
de lange termijn.

4C.5 Interne financiering maximaal benutten

De externe financiering van de toekonistige investeringen wordt als gevolg van
de inkoop eigen aandelen niet alleen voor een belangrijk deel overbodig (om-
dat de interne financiering wordt gemaximaliseerd) maar tevens kwestieus op
haalbaarheid. Het verdient daarom aanbeveling de hoogte van de fractie van
het aandelenbezit dat ontstaat uit hoofde van optie-uitoefening aan een maxi-
mum te verbinden.
Het rers/aggeri,ig.,·aspe,·t ten slotte speelt ook een rol van betekenis doordat de
feitelijke uitwerking van optieregelingen en van ingekochte eigen aandelen op
de belangrijkste financiele kenmerken van de onderneming op een adequate
wijze moet worden gecommuniceerd naar de financiele markten. opdat deze
hun allocatieve en risicobeheersingstaken zoals beschreven in hoofdstuk 2.
vooralsnog kunnen blijven vervullen.

Tabel 4C.1 geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste invioeden
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van de combinatie van optieregelingen en de inkoop eigen aandelen op de com-
ponenten van de gemiddelde vermogenskostenvoet van de onderneming.

Het totale effect van de invoering van een optieregeling in combinatie met de
inkoop van eigen aandelen op de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet
(= (k(TV) ) is volgens tabel 4C.1 onbepaald. Weliswaar zijn er meerdere markt-
waardeverhogende factoren maar daar staat een toeneming van het faillisse-

mentsrisico tegenover dat ontstaat door de relatieve verhoging van het vreemd
vermogen. Hetgeen per saldo resulteert. is afhankelijk van de concrete situatie.
Samenvattend betreft de afweging de volgende vier variabelen:
-  de mate waarin het activarisico daalt d.w.z. de mate waarin de flexibilise-

ring van de personeelskosten de operationele hefboomwerking verlaagt:
-  de mate waarin de onderneming additionele fiscale voordelen over vreemd

vermogen realiseert:

Invoering van
Optieregeling Inkoop eigen Combinatie

( 1)            aandelen (2)          (3)

heeft als effect op:
- kostenvoet vreemd
vermogen [=k(VV)] -* +** -1+

- kostenvoet eigen
vermogen [=k(EV)] -* +1-*** -1+

- kostenvoet totaal
vermogen [=k(TV)] -* +l-**** -1+

*           Het risico voor de vermogensverschaffers neemt af wegens het gedaalde activa-
risico.

** De toegenomen financiele vermogensstructuur verhoogt het risico voor vreemd
vermogen.

*** De toegenomen financiele vermogensstructuur verhoogt het risico voor de aan-

deelhouders waardoor k(EV) toeneemt. maar ze profiteren van de vergrote con-
tante waarde van het belastingvoordeel van toekomstige rente op vreemd ver-
mogen en de vergrote inspanningen van het management (waardoor k(EV)
daalt).De verwachte faillissementskosten nemen toe onder invloed van de toe-
genomen financiale hefboomwerking.

**** De daling van de gemiddelde vermogenskostenvoet komt voort uit de daling van
het activarisico. de contante waarde van de belastingbesparing over de rente op
vreemd vermogen en uit de gekapitaliseerde voordelen van de incentives van
vreemd vermogen C Jensen.  1986) na aftrek van verhoogde faillissementskosten.

Tabel  4£.1:   De  theoretische  inrloed  van  de iii\,oering ran een personeelsoptie-
regeling en de inkoop eigen aandelen op de gemiddelde vermogenskostenroct ran
een onderneming
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-  de mate waarin de leiding en de medewerkers naar verwachting van de ver-
mogensverschaffers effectief zullen worden geprikkeld om betere prestaties
te realiseren:

-  de mate waarin naar de perceptie van de vermogensverschaffers de faillis-
sementskosten (inclusief het risico van toekomstige onder investering) toe-
nemen onder invloed van de verzwakking van de vermogensstructuur.

Ondernemingen met een zwakke rating zullen volgens de theorie dus minder
snel kandideren voor een combinatie van het invoeren van een optieregeling en
een inkoop van eigen aandelen. Anderzijds zal een onderneming met een uit-
stekende rating wei de drie voordelen kunnen behalen zonder last te hebben
van toegenomen faillissementskosten wegens de altijd optredende verzwakking
van de vermogensbasis.

Het lijkt erop dat ondernemingen de daling van het bedrijfsrisico die optreedt
als gevolg van de invoering van een optieregeling voor het personeel benutten
om het financiale risico te verhogen en van de daarbij optredende imperfecties
zoals fiscale voordelen te profiteren in termen van marktwaarde. Het profijt
van deze strategie is in het winst-per-aandeel model meer evident dan in het
marktwaardemodel omdat in het wpa-model de gestegen kostenvoet van
vreemd vermogen eerst met vertraging doorwerkt en de kostenvoet van eigen
vermogen helemaal buiten beschouwing blijft.

Aldus bezien is het niet verwonderlijk dat de combinatie van optieregelingen
en inkoop van eigen aandelen zeer populair is geworden in het bedrijfsleven.
vooral in de Verenigde Staten. Hieruit blijkt de grote invloed van het winst-
per-aandeel model, zelfs in het land waar het marktwaardemodel zijn wortels
heeft.

Een belangrijke schaduwzijde is de vergrote onzekerheid over de toekomstige
financiering van de investeringen van ondernemingen, ook in minder gunstige
conjuncturele omstandigheden. als en voorzover zich een extern te financieren
vermogensbehoefte voordoet. In schema 4C.1 is aangegeven op welke wijze op-
tieregelingen doorwerken via een gewijzigde dividendpolitiek waardoor de on-
derneming zich maximaal zal verzekeren van interne vermogensbronnen. Dat
maakt de onderneming onal'hankelijker van institutionele beleggers maardaar-
door ook kwetsbaarder als zich werkelijk een grote vermogensbehoefte voor-
doet. De kritische toetsing van ondernemingsplannen door deze aanbieders van
vermogen komt op de tocht te staan als gevolg van de toegenomen autarkie die
de macht van institutionele beleggers vermindert. Dit lijkt een groot gevaar
voor een op economische leest geschoeide corporate governance. De financie-
le autarkie van ondernemingen neemt toe als personeelsoptieregelingen op gro-
te schaal zouden worden ingevoerd en uitgebouwd. Beperking van de zeggen-
schapsverandering van extern naar intern toezicht tot bijvoorbeeld 251, van
het stemrecht lijkt een zinvolle doelstelling. Het was Donaldson (1984) die ma-
nagers van grote ondernemingen als volgt typerend beschreef: 'Top managers
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ofmajor industrial corporations have had decades of individual experience with
the capital market. Such experience tends to persuade many (probably most)
that the public capital market is an untrustworthy ally when it comes to their
corporation's vital interests' (blz. 43). Managers wantrouwen de financiele
markten omdat er geen garantie is dat zij hun investeringen er altijd kunnen fi-
nancieren. Dat leidt tot het mijden van de openbare markt tenzu zich uitzon-
derlijke situaties voordoen. In plaats van het aureool van de maximalisatie van
de marktwaarde streven zij naar maximalisatie van de 'corporate wealth' die
wordt gefinancierd met interne middelen. Onder 'corporate wealth' verstaat
Donaldson 'the aggregate purchasing power available to management for stra-
tegic purposes during any given planning period'. 'The financial strategy that
emerges from a study of these industrial firms can best be characterized as one
of self-sufficiency' (blz. 46), aldus Donaldson. De typering door deze auteur
lijkt onverminderd actueel. De combinatie van optieregelingen en aandelenin-
koop vergroot het aantal vrijheidsgraden van het management in zodanige ma-
te dat de kwaliteit van de externe financiele verslaggeving van ondernemingen
alle scepsis zou moeten wegnemen. In werkelijkheid gebeurt dit in onvoldoen-
de mate.

In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de relatie tussen financiele onder-
nemingsbeslissingen (waaronder het corporate risk management) en de exter-
ne financi8le verslaggeving.
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Hoofdstuk 5

FinanciEle instrumenten (in het bijzonder
personeelsopties) en de externe financiEle
verslaggeving

5.1    Inleiding en structuur

Financiale instrumenten zijn bepalend voor de wijze van financiering van de
ondernemingsactiva en voor de risico-allocatie tussen marktpartijen. Finan-
ciale instrumenten leiden in vele gevallen tot vermogensoverdrachten - nu of
in de toekomst - maar altijd tot risico-allocatie. De berichtgeving aan de markt-
partijen over de feitelijke gang van zaken in de onderneming is daarom van
grote betekenis voor de evaluatie van transacties. Deze berichtgeving slaat neer
in de externe financiBle verslaggeving.

In dit hoofdstuk staat deze externe berichtgeving over financiale instrumenten
centraal. Gelet op de grote hoeveelheid voor ondernemingen beschikbare fi-
nanciele instrumenten, is het niet mogelijk om een uitgebreid arsenaal van in-
strumenten diepgaand de revue te laten passeren. Hiervoor zijn drie redenen.
In de eerste plaats is in hoofdstuk 4 reeds uitvoerige aandacht aan de functie
en de werking van de personeelsopties besteed zodat van de daaruit voortko-
mende synergie bij de bespreking in dit hoofdstuk kan worden geprofiteerd. In
de tweede plaats is de personeelsoptie niet zo maar een derivaat maar bezit dit
instrument bijzondere eigenschappen die de verslaggeving meer raken en bij-
zondere aspecten verlenen dan andere derivaten. In de derde plaats zijn perso-
neelsopties in korte tijd bijzonder populair geworden in het op Angelsaksische
leest geschoeide bedrijfsleven. Hun problematiek ten aanzien van de verslag-
geving is daardoor zeer actueel, ook voor de regelgevende instanties in veel lan-
den waaronder Nederland.

Als gevolg van deze keuze zal dit hoofdstuk zich concentreren op personeels-
opties en hun verslaggevingsproblematiek maar steeds tegen de achtergrond
van de verslaggevingsproblematiek van financidle instrumenten in het alge-

189



5.1                                                     FINANC'lril.E INSTRUMENTEN EN EXTERNE VERSLAC)GES'IN(i

meen. Zo zal aanvankelijk (5.2 t/m 5.9) veel aandacht uitgaan naar waarde-
ringskwesties rondom personeelsopties in de balans en de resultatenrekening -
zowel theoretisch als empirisch - maar deze zal daarna (in 5.10) worden afge-
wisseld met de meer algemene theoretische discussie over de relevantie van
boek- en marktwaarden. Met als achtergrond dit intermezzo wordt in para-
graaf 5.11 weer de lijn van het hoofdstuk hervat met de vraag welke verklaring
bestaat voor het verzet van ondernemingen tegen de marktwaarde als grond-
slag voor de verslaggeving over personeelsopties. In het laatste deel van het
hoofdstuk wordt het onderwerp weer enigszins verruimd tot enkele ontwikke-
lingen op het gebied van de regelgeving over financille instrumenten (inclusief
personeelsopties) o.a. in de Verenigde Staten en Nederland. Het hoofdstuk ein-
digt met een samenvatting en enkele conclusies.

in schema 5.1 is op voorhand de structuur van dit hoofdstuk gevisualiseerd.

FinanciEle instrumenten kunnen betrekking hebben op vermogensoverdrach-
ten en op derivaten. Tot deze laatste behoren o.a. de derivaten die zijn afgeleid
uit onderliggende waarden als valuta's, deposito's en obligaties, commodities
en aandelen. Personeelsopties kunnen worden gecategoriseerd als een speciaal
segment van de aandelenderivaten. Een ander segment heeft betrekking op als
zodanig uitgegeven warrants. De in paragraaf 5.2 toe te lichten informatieve
en disciplinerende motieven voor de externe berichtgeving over deze financie-
le instrumenten zijn alleen van belang wanneer vermogensmarkten niet perfect
zijn. In een perfecte markt zijn geen informatieverschillen of agencyconflicten
tussen managers en aandeelhouders. De managers streven slechts naar een doel:
het maximaliseren van de marktwaarde van de aandelen. In deze marktcon-
stellatie handelt de verslaggeving over de successen die de onderneming op zoek
naar het genereren van marktwaarde heeft geboekt. Extreem geredeneerd is er
zelfs geen behoefte aan verslaggeving omdat alle informatie bij alle partijen be-
kend is. Niet alleen deze marktwaarde zelf maar ook de achterliggende kas-
stromen staan centraal in deze wereld. In een imperfecte vermogensmarkt daar-
entegen is het belang van externe verslaggeving vele malen groter. De theorie
van de 'discounted cash flow tradeoff' blijft onverminderd relevant, maar ge-
hinderd door o.a. informatieverschillen.

In schema 5.1 is voor dit vertrekpunt het gedeelte rechtsboven ingeruimd.
Dit gedeelte van het schema wordt in de eerstvolgende paragrafen toegelicht.

In werkelijkheid is de externe verslaggeving niet gegoten in termen van de
marktwaarde van de onderneming en de theoretische determinanten van deze

waarde. Het boekwaardemodel staat centraal. Dat is de verslaggeving over
winst en vermogen volgens de beginselen van de financiale boekhouding van
de onderneming. Ook de volatiliteit van de winst speelt een belangrijke rol als
determinant van de waarde die beleggers toekennen aan de aandelen van de
onderneming. Aan de financiele boekhouding en het daaruit voortspruitende
winst-per-aandeel model van beleggers wordt in het rechter benedengedeelte
van schema 5.1 aandacht besteed.

190



Z

Financi6le instrumenten Externe financiale verslaggeving                             E

Y          __ verwachte ._               3
Vermogens-

1

.

. kasstromen                                Derivaten «* theone: DCF-model L- ----- - ,   29overdrachten
--marktwaarde 4

A                       --1= -   -   - -      A--        1
com-

valuta's rente aandelen
--Y--modities Perfecte I
Cost ofvermogens- 1
capitalpersoneels- * markt

1
--.--

opties

* Imperfecte
vermogens-

Regelgeving verslaggeving markt
o.a. FASB 133

Y Y
marktwaarde Boekwaarde- eigen
tenzij hedge __* model:

 C belang- winstaccounting managers CORPORATE- vermogen -* RISK
MANAGEMENT

Y
F-1 niveau w.p.a.

VV.p.a.-
model --1

- 1-beleggers   I   'Jwinst volatiliteit
\C>
-                                                                                  -



5.2 FINANCIELE INSTRL'MENTEN EN EXTERNE VERSLAGGEV1NG

Een belangrijke trait d'union-functie wordt vervuld door het corporate risk ma-
nagement (rechtsonder in het schema) dat alleen in een imperfecte vermogens-
markt marktwaarde kan genereren ( vergelijk hoofdstuk 3). Daarmee is de func-
tie van corporate risk management in dit schema geconcentreerd op het zoveel
mogelijk wegnemen van verstoringen in het prestatievermogen van de onder-
neming naar buiten. Aangezien binnen het model van de financi8le boekhou-
ding in hoofdzaak (maar niet alleen) in boekwaardetermen wordt gerekend,
heeft corporate risk management een dienende functie ten aanzien van deze
boekwaardevariabelen zoals het niveau en de volatiliteit van de winst.

Ten slotte is er de regelgeving ten aanzien van de financiele verslaggeving, af-
komstig van wetgevers en beroepsorganisaties van accountants. Deze heeft in-
vloed op het boekwaardemodel van de verslaggeving en daarmee op de pre-
sentatie van de winst en het vermogen. De regelgeving wordt linksonder in
schema 5.1 vermeld.

Het eigenbelang van de managers bij de keuze van financiele instrumenten en
de beheersing van financiele risico's is zichtbaar in de invloed van managers op
de presentatie van de grootheden van het boekwaardemodel en daarmee indi-
rect op de marktwaarde van de aandelen.

Het schema 5.1 staat centraal in dit hoofdstuk. Doordat het de financille ver-
slaggeving over financi8le instrumenten beziet tegen de achtergrond van het
streven naar marktwaarde sluit het aan bij het economisch waardemodel dat
in hoofdstuk 2 werd gepresenteerd.

5.2   Informatieve en disciplinerende motieven

In het vorige hoofdstuk is de samenhang tussen optieregelingen en verslagge-
ving reeds aangestipt. Deze geldt ook voor andere financiale instrumenten dan

optieregelingen. Er zijn ten minste twee motieven om van optieregelingen nauw-
keurig verslag te doen. Het eerste motief is dat optieregelingen tot rechten en
verplichtingen en tot lasten en mogelijk financieringstransacties in de toekomst
kunnen leiden. Bekendheid hiermee is voor de gebruikers van jaarverslagen in
het algemeen relevante informatie. Daartoe behoren de optiebezitters, de aan-
deelhouders en de verschaffers van vreemd vermogen. Zij kunnen met deze in-
formatie rekening houden bij de inschatting van de toekomstige ontwikke-
lingskansen van de onderneming en met de verwachte kasstromen, winstcijfers
en andere financiele grootheden. Theoretisch kan verruiming van informatie
('disclosure') worden geYnterpreteerd als een reductie van de informatie-asym-
metrie (adverse selection) tussen managers en vermogensverschaffers. Dit leidt
tot verlaging van de vermogenskostenvoet. Bij gegeven verwachte kasstromen
slaat dit neer in een verhoging van de marktwaarde van de onderneming.

Naast deze informatieve waarde van het publiceren van de inhoud en bete-
kenis van optieregelingen is de disciplinerende werking vanaf het moment van
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publicatie een tweede motief. Het gedrag van managers is mede afhankelijk van
de wijze waarop zij over hun gedrag verantwoording moeten afleggen. Wan-
neer de aandeelhouders een correcte en open verslaggeving afdwingen, is de
discretionaire ruimte voor het management beperkt.

Beide motieven zijn universeel. Ze zijn van toepassing op alle transacties van
financiele aard bijvoorbeeld ook voor de inkoop van eigen aandelen. Zeker
waar is gebleken dat de twee genoemde onderwerpen - opties en inkoop van
eigen aandelen - elk voor zich en ook in combinatie, belangwekkende agency-
aspecten vertonen in de relatie tussen het management en de aandeelhouders.
het management en de verschaffers van vreemd vermogen en het management
en de werknemers, is helderheid geboden over doelen. effectuering en efficien-
tie van activiteiten die voortvloeien uit het geintegreerde financidle beleid van
de onderneming zoals verwoord in hoofdstuk 3. Belangenconflicten dienen
waar mogelijk te worden voorkomen en gereguleerd als en voorzover ze on-
vermijdelijk zijn.

Daartoe moet de verslaggeving voldoen aan minimale eisen van informatie-
verstrekking. Deze kunnen worden samengevat in de algemene eis dat de es-
sentiale economische kenmerken van belangrijke contracten moeten worden
gepubliceerd. Als men de invloed van een optieregeling wenst te onderzoeken
op de winst of de kasstromen, moeten deze kenmerken naar de intenties van
de regeling correct en overzichtelijk worden weergegeven. Ook de vermogens-
positie dient in dit licht correct te worden weergegeven. Dat is bijvoorbeeld in-
clusief de optieschulden die ontstaan door het toekennen van optierechten.

5.3   De fair value-waardering: geworteld in de financierings-
theorie

In de vier voorafgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat theoretisch
gezien de marktwaarde de juiste grondslag is bij financiale managementbeslis-
singen. Het is logisch om deze grondslag dan ook te gebruiken in de externe
jaarstukken omdat dan immers kan worden aangetoond dat er inderdaad markt-
waarde is gecreEerd of, als dat niet het geval is, in welke mate er tegenvallers
zijn en waardoor deze zijn veroorzaakt. In een stelsel van verslaggeving dat ge-
baseerd is op boekwaarden. ontbreekt deze toetsingsmogelijkheid. De belang-
rijkste verklaring is dat het rendementsbegrip in de boekhouding wezenlijk ver-
schilt van het begrip 'total return' van het marktwaardemodel. Voorts is er in
een ex postoverzicht als een jaarrekening in principe geen risico. FinanciEle trans-
acties veronderstellen inzicht in verwachte kasstromen en risico want deze be-
palen de marktwaarde. De externe verslaggeving is een van de hulpmiddelen om
dat inzicht te verwerven. De informatie moet tegemoet komen aan de informa-
tie behoefte van de beleggers. Bovendien mag de informatie niet vertraagd naar
buiten komen en moet betrouwbaar zijn. Inhoudelijk moet de verslaggeving re-
levant zijn voor analisten en beleggers. De mogelijkheid moet worden geboden
om op verantwoorde wijze bijvoorbeeld het faillissementsrisico in te schatten
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omdat dit de toekomstige kasstromen beinvloedt. Dit geldt te meer nu ook in
de Europese Unie zich een obligatiemarkt voor langlopend en meer dan ge-
middeld riskante obligatieleningen ontwikkelt. Kredietanalisten dragen bij aan
het goed functioneren van de financiele markten. In Europa en Japan zal de toe-
nemende betekenis van de obligatiemarkt de behoefte aan scherpe kredietatia-
lyses vergroten en daarmee de kwaliteit van de vermogensallocatie bevorderen.
Bankkrediet zal relatief achteruit gaan (Hakansson, 1999). Empirisch onder-
zoek  van  Leuz en Verrecchia  ( 1999) bevestigt de verlaging van de gemiddelde
vermogenskostenvoet van Duitse ondernemingen die de overstap maakten naar
het internationaal geldende verslaggevingsregime.

Op al deze deelmarkten voltrekken zich transacties die op marktwaarden zijn
gebaseerd.

In de volgende subparagraaf 5.4 wordt aandacht besteed aan de vraag aan wel-
ke verslaggevingsaspecten van opties aandacht. uitgaande van marktwaarden.
zou moeten worden gegeven in de te publiceren jaarrekening.

5.4   De resultaat- en vermogensaspecten van personeelsopties

De economische winst van ondernemingen die opties hebben toegekend aan
het personeel. wordt beinvloed door twee in het oog springende waarde-
aspecten van optics (Duffhues. 1994):
a. de economische kosten van de opties in het jaar van toekenning in de re-

sultatenrekening (onder het hoofd personeelskosten)
b. de waardemutaties die ontstaan op uit te leveren aandelen die worden ver-

oorzaakt door de ontwikkeling van de marktprijs van de eigen aandelen.
Toekenning van opties heeft betrekking op een vorm van arbeidsbeloning. De
economische kosten van opties zijn om dezelfde reden dus personeelskosten als
contante vormen van arbeidsbeloning. Als de opties zoals vaak wordt bedoeld,
een gunstig effect hebben op de mate van betrokkenheid van het human capi-
tal bij de ondernemingsresultaten, zal in de toekomst het bedrijfsresultaat van-
wege dit incentive-effect toenemen. Deze mutatie laat zich niet meten maar

vormt wel de spil waar alles om draait bij performance-aspecten van optie-
regelingen.

De onder b genoemde waardemutaties treden tijdruimtelijk op nadat de opties
eenmaal zijn toegekend. Stijgt de marktprijs per aandeel. dan stijgt daarmee
ook de marktwaarde van de optieverplichting. Dit waardeverlies voor de on-
derneming zorgt ervoor dat de winst daalt. Daalt de marktprijs van het aan-
deel, dan stijgt de winst. Is er echter een afdekking gevormd. bijvoorbeeld door
inkoop van eigen aandelen, dan wordt dit verlies c.q. de winst geheel of ge-
deeltelijk gecompenseerd door een winst c.q. verlies.

De combinatie van de twee kosten factoren (a. en  b.) is derhalve dat  in het jaar
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van toekenning kosten ontstaan en in latere jaren na-ijlende verliezen of winsten
omdat de marktprijs van het aandeel stijgt ofdaalt vanaf het toekenningstijdstip

Alleen deze na-ijlende verliezen en winsten kunnen worden beperkt door een
afdekking te vormen. Deze resultaten zijn gddn uitvloeisel van de opties als zo-
danig maar van het niet-afdekken van de initiEle optiepositie. De kostenfactor
sub a weerspiegelt niet in contanten uitbetaalde arbeidskosten.

De vermogensaspecten van de optieverlening komen tot uitdrukking in de op-
tieschuld aan de optiebezitter. Dit is in de gebruikelijke classificatie vreemd ver-
mogen. Deze optieschuld ontstaat ten laste van de resultatenrekening (i.c. per-
soneelskosten) of ten laste van het eigen vermogen. De schuld is vergelijkbaar
met een renteloze lening waarvan de aflossingsprijs noch het allossingstijdstip
bekend zijn. Ook de aflossingsvorm is bijzonder: in aandelen van de onderne-
ming. De aflossingsprijs is positief gerelateerd aan de ontwikkeling van de
marktprijs van de aandelen en kan de waarde nihil aannemen. Het aflossing-
stijdstip wordt bepaald door de optiebezitter. Alleen deze bepaalt of en wan-
neer (binnen de voorwaarden van de regeling) de optie wordt uitgeoefend. Als
de optie wordt uitgeoefend, ontvangt de onderneming contanten van de optie-
bezitter ter hoogte van de uitoefeningsprijs van de optie'. Deze wordt gdnves-
teerd in de onderneming en levert een rendement op waardoor de winst zal ver-
anderen. Met deze mutatie in de winst moet uiteraard rekening worden
gehouden als men de 'verwatering van de winst per aandeel' als gevolg van de
uitoefening van opties wenst te beoordelen (Duffhues, Kabir, Mertens, 1999).
Als tegenprestatie voor de ontvangen uitoefeningsprijs geeft de onderneming
de afgesproken hoeveelheid aandelen. Daarover moet zij op dat (onbekende
toekomstige) moment dan weI beschikken.

Het boeken van de optieschuld en de veranderingen daarin is theoretisch te al-
len tijde noodzakelijk, ook*als deze positie is afgedekt met een inkoop van ei-
gen aandelen of een call optie. Een inkoop van eigen aandelen ter afdekking
van het prijsrisico op de aandelen. is een investering waarvan de vermogens-
kosten zoals van elke andere investering, op het bruto resultaat drukt. Het-
zelfde geldt voor een gekochte call optie waarvan de investering aanzienlijk la-
ger is. De dekking staat uiteraard in beide gevallen aan de debetzijde van de
balansz. Is het een perfecte afdekking dan houden winsten en verliezen op de-
ze twee posten elkaar in evenwicht.

1. Bij uitoefening van de optie ontvangt de onderneming de uitoefeningsprijs (bijvoorbeeld 50) in
kas: het vreemd vermogen daalt met het bedrag van de marktwaarde van de optieschuld (bij-
voorbeeld 20) en het eigen vermogen neemt toe met de marktwaarde van het te verstrekken aan-
deel (70). Als wordt uitgeleverd ten laste van ingekochte eigen aandelen. neemt niet het eigen ver-

mogen toe maar de ingekochte eigen aandelen af met 70.
2. Daarmee wordt niet betoogd dat ondernemingen het prijsrisico op optieverplichtingen altijd af-
dekken. Een voorbeeld van een open positie was uitzendonderneming Content NV welke eind
maart 1999 een inhaalslag plecgde door aandelen in te kopen o.a. voor ree(is langer uitstaande le-
veringsverplichtingen (vgl. ook Dullhues, Kabir en Mertens.  1999 en NRC-HB van  11  december
1999).
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5.5   Vertekening van resultaat en vermogen: verwatering winst
per aandeel

Ondernemingen die de in paragraaf 5.4 genoemde waarde-aspecten om een of
andere reden niet tot uitdrukking brengen in hun gepubliceerde jaarrekening.
vertekenen daarmee (Duffhues. Kabir, Mertens. 1999):
a.  de winst in het jaar van toekenning met het bedrag van de economische kos-

ten van de toegekende opties
b.  de winst van latere jaren met het bedrag van de waardemutaties van de ge-

stegen marktprijs per aandeel op de uit te leveren opties
c.  de vermogenspositie (van elk jaar van de looptijd van de optie) met het be-

drag van de niet weergegeven. veranderlijke optieschuld'

De gevolgen zijn ingrijpend. Wat de winstvertekening betreft (onder a en b)
kan worden opgemerkt dat de mogelijkheid om de optieregeling grondig te eva-
lueren afneemt naarmate de winstvertekening ernstige vormen aanneemt. Dit
is een contradictie in de huidige praktijk. Wanneer de optieverplichting niet
wordt geboekt. wordt afbreuk gedaan aan een juiste vermogensweergave. Het
vreemd vermogen wordt relatief te laag voorgesteld. De paradox is dat een suc-
cesvolle onderneming die niet afdekt, een 'verborgen schuld' heeft waarop ze
aanzienlijk kan verliezen. Dit verlies bestaat uit het voor de onderneming nade-
lige verschil tussen de waarde van de verstrekte opties op twee verschillende
balanstijdstippen. Dit verschil wordt in hoge mate bepaald door de ontwikke-
ling van de marktprijs van het aandeel in de betreffende periode en de volati-
liteit van het rendement op het aandeel.

Verwatering van de winst per aandeel ontstaat alleen als het rendement op
de herinvestering van de ontvangen uitoefeningsprijs lager is dan de reciproke
van de koers/winst-verhouding (Duffhues. Kabir. Mertens. 1999).

5.6 Enkele voorlopige opmerkingen over de regelgeving

In Nederland is door de wetgever geoordeeld dat waarde-aspecten van perso-
neelsopties niet in de jaarrekening tot uitdrukking behoeven te worden gebracht
(den Adel en Krens. 1998). Daarmee is een belangrijke impuls om de correcte
boekingen te verrichten. helaas weggenomen. De praktijk is dan ook dat deze
boekingen veelal niet plaats vinden. Het onderzoek hiernaar is niet eenvoudig
omdat ondernemingen weinig of niets rapporteren over deze aspecten van op-
tieregelingen. Een gunstige uitzondering geldt voor enkele grote Nederlandse
ondernemingen met beursnotering in Wall Street en/of Londen die rekening
moeten houden met locale, meer uitgebreide eisen.
De geschetste situatie is kenmerkend voor de stand van zaken in de meeste lan-

3. De optieschuld ontstaat doordat arbeidskosten niet tot contante betaling leiden aan de werk-
nemers. In plaats daarvan ontstaat de verplichting om aandelen le leveren. De tegenwaarde ian
deze aandelen is de marktwaarde van de optieschuld.
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den. Ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de discussie
over de verantwoording van personeelsopties hoog opgelaaid (zie paragraaf
5.12).

5.7 Theoretische berekeningen van de winstvertekening

In feite worden o.a. in Nederland de kosten van optietoekenning niet geboekt
in de resultatenrekening. Daardoor worden de personeelskosten onderschat en
is het gepubliceerde winstcijfer onbetrouwbaar als maatstaf voor de beoorde-
ling van prestaties van ondernemingen die optieregelingen hebben ingevoerd.
De gepubliceerde winst is hierdoor gellatteerd. Kwantitatief gaat het om een
bedrag dat per jaar wordt bepaald door het product van het aantal verstrekte
opties en de feitelijke of de modelwaarde van de optie. Als het om at-the-mo-
ney opties gaat - hetgeen meestal het geval is - bestaat de optiewaarde uitslui-
tend uit verwachtingswaarde en rente. Deze optie bezit geen intrinsieke waar-
de. Personeelsopties hebben gewoonlijk betrekking op lange looptijden. zodat
zelfs voor at-the-money opties hoge waarden voor de call opties kunnen resul-
teren. Nog sterker geldt dit uiteraard voor in-the-money opties.

Beperken we ons in eerste instantie tot niet geboekte kosten van arbeid in het
jaar van toekenning van de opties. Berekeningen laten zien dat de waarde van
vijijaars opties die zijn genoteerd aan Amsterdam Exchanges aanzienlijk is. Ta-
bel 5.1 illustreert dit met betrekking tot de waarde van 5 jaarsopties als fractie
van de uitoefeningsprijs op de dag van introductie van langlopende series op
de optiemarkt van AEX Exchanges op 18 oktober  1999. Dit betreft per saldo
16 optiefondsen4. De volatiliteit is een belangrijke determinant van deze call
premies. Hoewel de financiale markten in oktober  1999 veel rustiger waren dan
in de vergelijkbare maand van 1998 (toen de Aziecrisis en de crisis rondom het
Long Term Capital Management hedge fund heersten), zijn de uitkomsten van
de berekeningen zeker niet van verwaarloosbare betekenis.

Gemiddeld was de waarde van een beursoptie voor de onderzochte groep van
aandelen op de genoemde datum ongeveer 30'M,. Dit betekent dat wanneer een
gemiddelde onderneming  uit deze groep  op 18 oktober  1999 4 miljoen opties
toekent, zij de arbeidskosten in de resultatenrekening 1999 moet verhogen met
4 miljoen vermenigvuldigd met een bedrag gelijk aan 30'K, van de vigerende aan-
delenkoers op die dag. Dat kan zeer grote bedragen betreffen zodat ook de ma-
te van winstvertekening aanzienlijk is wanneer deze kosten niet worden geboekt.

Het is op deze plaats van belang om een onderscheid te maken tussen een ef-
ficiente en een niet-efficiente vermogensmarkt omdat winstvertekening onder-
scheiden gevolgen kan hebben.

4. Van een optiefonds (Corus) was de prijs in de Officiele Prijscourant per se onjuist. Dit fonds
wordt buiten beschouwing gelaten.
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Optiefonds calloptieprijs als percentage van slotkoers aandeel

Asml 45,42°M,

Baan 43.29'7,

Philips 35,69'Yo
Akzo Nobel 31.83%
Unilever 31,60°M,
KPN 31.03'%

Elsevier 30,42%
Aegon 29.10%
Abn Amro 28,48%
TNT Post 28.22'M,
Numico 27,79%
Ahold 27,55%
ING 26,81'/,
DSM 25,07%

Koiiinklijke Olie 24,64'M,
Fortis Amev 20,73'M,

Gemiddeld 30.48'%
Standaardafwijking 6,41'Z,

Tabel 5.1: De optieprijs als percentage van de slotkoers ran het aandeel op de dag
van introductie ran at-the-money opties op Amsterdam Exchanges op 18 oktober
1999 ( berekeningen op basis van midquotes van de call opties en de slotkoers rail
het aandeel )

1. In een efficiente markt doorzien beleggers de winstvertekening en zullen,
voorzover zij in de winst zijn geinteresseerd, de ware winst berekenen door
de gepubliceerde winst te verlagen. In een efficiente markt is de werkelijke,
op economisch relevante winst berekende koers/winst verhouding derhalve
hoger dan de verhouding op basis van de gepubliceerde winst. Erg belang-
rijk is dat echter niet omdat de beleggers in het model van de markteffi-
cientie toch geen betekenis toekennen aan het koers/winst niveau. Uitslui-
tend verwachte kasstromen en risico zijn bepalend voor de waarde die aan
aandelen wordt toegekend.

2. In een niet-efficiente markt is daarentegen ruimte aanwezig voor een on-
juiste prijsstelling van het aandeel als gevolg van onjuiste informatiever-
strekking door ondernemingen en de onduidelijke wijze waarop beleggers
daarop reageren. Geinformeerde beleggers zullen daarop mogelijk anders
reageren dan niet-geinformeerde beleggers. Wanneer en voorzover beleggers
de koopwaardigheid van aandelen baseren op het bekende 'nateve' of 'me-
chanistische' waarderingsmodel volgens hetwelk de waarde van een aandeel
gelijk is aan de gekapitaliseerde gepubliceerde winst per aandeel met ge-
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bruikmaking van een als gegeven beschouwde koers/winst-verhouding,
wordt het aandeel overgewaardeerd als de winst wordt geflatteerd.
Dat houdt een deformering van de prijs van het aandeel in.

Tabel 5.2 bevat een theoretisch cijfervoorbeeld van dit mechanistische waarde-
ringsmodel. De economische waarde van de optie die in dit cij fervoorbeeld wordt
toegekend, is op basis van de informatie van tabel 5.1 geschat voor een looptijd
van vijfjaar uitgaande van een high tech-onderneming met een waarde van 0.4
voor de call optieprijs als fractie van de geldende marktprijs per aandeels. De
fiscale invioed van opties wordt geacht reeds verwerkt te zijn in de gepubliceer-
de belastingdruk. De correctie van de gepubliceerde winst na belasting is hier-
door gelijk aan de correctie van de personeelskosten zonder belastingcorrectie6.
De vertekening van de marktprijs per aandeel als gevolg van de winstbias blijkt,
uitgaande van een constante price/earnings ratio, feeds 8'M, te zon

Tabel 5.2 bevat een hypothetisch cijfervoorbeeld ter illustratie.

Data Eigen vermogen 100

Vreemd vermogen 100

Rendement totaal geinvesteerd vermogen 0,12
Rentelast vreemd vermogen  0,08  x  100                         8
Belastingdruk 35%
Nettowinst 10,4
Rendement eigen vermogen 10.4'M,
Aantal geplaatste aandelen (n)                       10
Nettowinst per aandeel 1,04

Koers/winst-verhouding                              20
Marktprijs per aandeel 20,8

Veronderstellingen:
toekenning van opties in jaar t 1'%, van n=10        0,1
uitoefeningsprijs (at the money) 20.8

Invloeden:
- economische waarde opties (0,1) .(0,40).(20,8) 0,832

mutatie nettowinst 0,832
- mutatie winst per aandeel 0,832/10 0.0832
- mutatie marktprijs ceteris paribus 0.0832 x 20 1.664
- idem in procenten van de marktprijs per aandeel           8'4

Tabel 5.2: Berekening van cle mate van winstvertekening als gevolg ran het niet
boeken van de optiekosten in een hypothetisch ciffervoorheeld

5. Deze keuze is gebaseerd op de waarnemingen in tabel 5.1 voor de ondernemingen ASML. Baan
en Philips.
6. De fiscale aftrek die de toekenning van opties oplevert. wordt in de praktijk niet vergeten. Daar-
uit concluderen wij dat het gepubliceerde belastingbedrag reeds is aangepast. Indien echter het be-

lastingbedrag ook aanpassing behoeft, is de winstvertekening 65% van 8'/, d.i. 5,2'*i,.
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Formule [5.1] geeft de algemene uitdrukking weer van de door winstverteke-
ning noodzakelijke correctie van de prijs volgens het mechanistische beleg-
gingsmodel.

Formule voor de marktprijsvertekening
De formule voor de mate van vertekening van de marktprijs per aandeel is op
basis van de bovenstaande veronderstellingen afgeleid door het bedrag van de
winstvertekening na belasting (= X.m) te kapitaliseren (= P/E ratio.X.m) en uit
te drukken per geplaatst aandeel (=n).

AS m
f0)  

-
(P/E ratio) ·X· -In [5.1]

waarin
AS =  de mutatie van de marktprijs per aandeel

S(O) =  de marktprijs in de uitgangssituatie
P/E ratio  = de price earnings ratio
X           =  de waarde van 1 caal optie per gulden marktprijs

(= de waarde die is afgedrukt in label 5.1)
m              =   het aantal personeelsopties dat in jaar t wordt toegekend
n           =  het aantal uitstaande aandelen in de uitgangssituatie.

In het cijfervoorbeeld van tabel 5.2 impliceert formule [5.1] dat de mate van
mispricing gelijk is aan -(20).(0.40)(0.1)/10 = -0.08 zodat de correcte markt-
prijs na toekenning van de personeelsopties niet 20,80 is maar (1-0.08)·(20.80)
=19.14.

Samenvattend zijn er rond de winstvertekening door onjuiste boeking van de
kosten van opties derhalve twee mogelijkheden. In een efficiente markt wordt
niet de marktprijs zelf maar de koers/winst-verhouding vertekend. In een myo-
pische markt wordt de marktprijs mogelijk vertekend als gevolg van informa-
tie-achterstand van beleggers ten opzichte van het management. Het eerste ge-
volg is zonder bezwaar omdat de koers/winst-verhouding in een efficiente markt
zonder betekenis is. Het tweede gevolg is ernstig omdat beleggers mogelijk tot
een onjuist waarde-oordeel komen.

Concentreren we ons verder op deze tweede mogelijkheid dan is volgens for-
mule [5.l]de mate van overwaardering van de winst een functie van X. m en
n. De mate van overwaardering van de markprijs per aandeel is behalve van
deze variabelen ook at'hankelijk van de koers/winst-verhouding. Naarmate de
verwachte groei hoger is, de volatiliteit groter is en de toekenning van opties
ruimhartiger is. is het winstvertekeningseffect op de marktprijs per aandeel gro-
ter. Deze drie voorwaarden zijn met name actueel in ondernemingen die kun-
nen worden gerekend tot de high tech sector. Voor een snel groeiende high tech
onderneming die op relatief ruime schaal opties toekent. betekent dit dat de
mate van overwaardering zeer hoog zal zijn. Voor meer stationaire onderne-
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mingen is het effect beperkt. Deze bedrijven zullen echter niet gemakkelijk over-
gaan tot toekenning van opties. De conclusie is dat daar waar opties het meest

populair zijn en waar deze dan ook worden verstrekt - de groeisectoren van de
economie - de kans op een aanzienlijke overwaardering van de marktprijs het
grootst is. Dit kan bijdragen tot het ontstaan van een 'bubble,7 economie waar-
in de financiele sector geen betrouwbare afspiegeling meer is van de reele sec-
tor. De nadere berekeningen van tabel 5.3 illustreren dit.

Type onderneming P/E ratio X m/n AS/SCO)

Trage groeier                                      10 0,20 0.01 - 0,02

Gemiddelde onderneming     30 ().30 0,01 - 0.09

Sterke groeier                   50 0,40 0.01 - 0,20

Supergroeier                      75 0,50 0,01 - 0,375

Tabel 5.3: Voorbeelden van niarktprijsvertekening als gevolg van bet niet ver-
melden van de economische kosten van personeelsopties die betrekking hebben op
1%, uitbreiding van het aandelenkapitaal

Voor een gemiddelde onderneming komt de marktprijsvertekening uit op 9'M,
bij een veronderstelde 1% toekenning van opties (als percentage van het reeds
bestaande aantal aandelen). Heeft een onderneming in enig jaar beduidend
meer opties toegekend dan deze 1'>6 (bijvoorbeeld 4%) en waarderen beleggers
de onderneming als een 'sterke groei'-onderneming met een 5 jaars call optie-

waarde van 40'M, (X-0,40) dan is de mate van marktprijsvertekening onder de
gemaakte veronderstelling  100%  als  de P/E ratio  62,5  is. De gehele gepubli-
ceerde winst bestaat in dat geval uit niet getoonde arbeidskosten.

Samenvattend kan worden gesteld dat het niet boeken van de economische kos-
ten van toegekende opties in combinatie met hoge price/earnings ratio's een be-
langrijke overwaardering van de marktprijs tot gevolg kan hebben, althans in
een niet-efficiente markt. Voor relatief realistische combinaties van waarden
voor de variabelen van formule [5.1] kan deze vertekening zelfs oplopen tot
100%, maar in andere gevallen kan het in vele gevallen toch gaan om afwijkin-
gen van tientallen procenten.

De bestaande regelgeving van deexterne verslaggeving heeft hierdoor onbedoeld
tot gevolg dat het management een incentive krijgt om de kosten van arbeid zo-
veel mogelijk in aandelenopties uit te keren. Niet het niveau van de arbeids-
kosten maar de vorni van betaling is hierbij leidraad voor het management. Dit

7. Vergelijk Sijben (1999).
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leidt tot een optisch voordeel voor het niveau van de winst. De oorzaak is de
inadequate regelgeving ten aanzien van de berichtgeving over personeelsopties.

Het verlagen van de personeelskosten door kosten van opties niet te boeken.
verhoogt de winst. In hoofdstuk 4 zagen we dat het activarisico daalt. Om waar-
de te scheppen is alleen dit laatste een voldoende voorwaarde. Door de winst
alleen optisch te verhogen telt deze winstverbetering ook niet mee in het pro-
ces van waardeschepping (zie schema 4.1).

De daling van het activarisico verlaagt in beginsel de beta van het aandeel maar
daar staat tegenover dat de financiBle vermogensstructuur veelal stijgt. Ener-

zijds vanwege de optieschuld en secundair vanwege de financiering van de in-
gekochte eigen aandelen of anderzijds als dekking voor de opties. Per saldo kan
de beta van het aandeel dus eventueel weer toenemen. Voorzover de winst voor
de aandeelhouders per saldo meer volatiel wordt. kunnen ondernemingen de-
ze volatiliteit van de winst beheersen met behulp van derivaten (vergelijk: Bod-
nar. Hayt en Marston, 1998).

5.8 Geen vertekening van de vrije kasstroom

Wat geldt voor de winst. geldt niet voor de vrije kasstroom. Deze wordt niet
vertekend door het weglaten van de economische kosten van de opties in de re-
sultatenrekening. Dit kan worden verduidelijkt met behulp van de definitie-
vergelijking [5.2]. Hierin wordt de kasstroom gedefinieerd opgebouwd uit een
aantal componenten o.a. het bedrijfsresultaat na belasting. Enerzijds is de com-
ponent BRT daarin le hoog (omdat het optiedeel van de arbeidskosten wordt
verwaarloosd) maar dit teveel wordt exact gecompenseerd doordat de optie-
schuld aan de werknemers ook niet verschijnt als deel van het geinduceerd
vreemd vermogen op korte termijn waardoor de mutatie in het geinduceerd
nettowerkkapitaal te hoog wordt voorgesteld. Deze mutatie heeft een negatief
teken in de formule zodat de kasstroom als gehee! per saldo geen invloed on-
dergaat van de foutieve boekingswijze van opties. Het foutieve van de boe-
kingswijze schuilt dus in de combinatie van het niet opvoeren van de waarde
van de opties als kosten in de resultatenrekening en het niet opvoeren van de
waarde van de opties als geYnduceerd kort vermogen.

De formule ter berekening van de vrije kasstroomi is:

KS(t) =

(1-f).BRT(t) + Afs(t) + mut.Voorz(t) - mut.NWKG(t) - Inv(v.a.)(t)       [5.2]

8. Vergelijk Dull'hues ( 1994).
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waarin
f      = belastingtarief
BRT = bedrijfsresultaat
Afs = afschrijvingen
mut.Voorz. = mutatie Voorzieningen op lange termijn
mut.NWKG = mutatie geinduceerd netto werkkapitaal
Inv(v.a.) =  investeringen in vaste activa

Uit het bovenstaande volgt dat beleggingsanalisten zich kwetsbaar maken voor
manipulatie van het winstcijfer door zich op de winstcomponent van de vrije
kasstroom te concentreren. Zouden zij de aandacht concentreren op de vrije
kasstroom als totaliteit. dan zou de manipulatie niet mogelijk zijn. Wenst men,
in at'wijking van het hierboven veronderstelde, de optieschuld aan te merken
als vreemd vermogen op middellange termijn die derhalve geen deel uitmaakt
van het geinduceerd nettowerkkapitaal, dan treedt ook in de kasstroom een
vertekening op.

5.9 Theoretische berekening van de winstvertekening op de
optieschuld

De verliezen op optieschulden die niet staan geregistreerd, zijn daardoor niet
minder retel. Deze verliezen ontstaan door verandering van de marktprijs van
het aandeel. Ze worden evenmin geboekt als de optieschulden zelf. Deze ver-
liezen worden in geval de positie is afgedekt. gecompenseerd door winsten op
afdekkingsposities. In andere gevallen is het een regelrecht verlies dat in de re-
sultatenrekening zou moeten worden getoond. Het verlies is geen arbeidskos-
tenelement maar een positieresultaat. Als de onderneming een eclatante koers-
stijging van haar aandelen bewerkstelligt, is de last van de back service ten
aanzien van eerder uitgegeven opties het grootst. Het niet boeken van deze last
impliceert dan een aanzienlijke winstvertekening. Voorbeelden hiervan vinden
we in het Smithers Report (1998).

5.10 Praktische berekeningen: Het Engelse Smithers Report
(1998)

Voorzover bekend is er weinig onderzoek verricht naar de invloed van winst-
vertekening die optreedt als gevolg van boekingsfouten na het toekennen van
personeelsopties. Wel is onlangs een Engels onderzoek in de publiciteit geko-
men met de aandacht trekkende uitkomsten. De auteurs waren Murray, Smit-
hers en Emerson. De bedoelde studie is afkomstig van het internationale be-
leggingsonderzoekbureau Smithers & Co. Ltd te Londen. Het onderzoek betrof
de wijze van rapportage over de kosten van opties door de 100 grootste beurs-
ondernemingen in de Verenigde Staten en de gevolgen voor de weergave van
het niveau van de winst. Een mogelijke conclusie was dat geen true and fair
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view' op de winst werd gegeven door de betreffende ondernemingen. Deze ver-
wachting werd inderdaad bewaarheid overeenkomstig de hiervoor gegeven
theoretische beschouwingen, hoewel naar onze mening in veel mindere mate
dan de onderzoekers stelden. De reden voor deze kritiek wordt hierna uitge-
werkt.

5.10.1 Het onderzoek

De gepubliceerde winsten werden gecorrigeerd voor de Black & Scholes optie-
waarde en voor de jaarlijkse marktwaardestijging of -daling van de totaal uit-
staande opties. Na correctie van de winsten van deze ondernemingen bleek de
gepubliceerde winst  over 1995 gemiddeld (voor de gehele steekproef van  100
ondernemingen) 42'%, hoger dan de correct becijferde winst volgens de metho-
de en de definities van de onderzoekers (de zgn. 'full accounting profits'. blz.
7). Over 1996 was dit zelfs 57'M, hoger. Anders geformuleerd: de winst van  1995
zou met 42/142 = 30% moeten worden verlaagd en de winst over 1996 met
57/157 = 36%. Voor sommige ondernemingen was dit nog aanzienlijk hoger.
Voor het toonaangevende Microsoft dat een bijzonder groot aantal manage-
mentopties had toegekend. werd berekend dat correcte boeking zou hebben ge-
leid tot een totaal verlies van $ 10 miljard in  1996 in plaats van een winst van
$ 2,8 miljard die door de onderneming was gepubliceerd.

Tabel 5.4 vermeldt de namen van de 21 ondernemingen uit de steekproef van
100 ondernemingen die volgens de onderzoekers extreem grote veranderingen
in de winst over 1996 vertoonden als gevolg van de correcties die uit hoofde
van het bestaan van optieregelingen noodzakelijk werden geacht.

Bij de ondernemingen van groep 1 (acht ondernemingen) was de invloed zo-
danig groot dat de winst omsloeg in verlies. Bij de dertien ondernemingen van
groep Il bleef de winst per saldo nog positief maar was de invioed eveneens
aanzienlijk ruwweg 75'M, van de winst zou zijn weggestreept. Het betreft ge-
renommeerde ondernemingen.

In het verlengde van de conclusies over de mate van genoemde winstverteke-
ning. bleek uit het onderzoek dat de op basis van de jaarverslagen geclaimde
winsttoename 1996/1995  van  de 100 onderzochte ondernemingen  van  23'Z, in
werkelijkheid slechts  11'%, zou hebben bedragen d.i. een halvering van de ge-
claimde groei.

5.10.2 Kritisch commentaar

De uitkomsten van de Engelse studie bevestigen de opvatting dat aanzienlijke
winstvertekeningen kunnen ontstaan door optieregelingen. De conclusies zijn
hier en daar ronduit spectaculair als men ziet dat acht topondernemingen te-

gen de verwachting in in werkelijkheid verliesgevend zouden zijn geweest. Een
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Onderneming Published profit as '>t,
of full cost accounting
profit (1996)

Groep I: Na correctie per saldo verliesgevend:
Cisco Systems
Dell
Intel

Microsoft
Monsanto
Texas Instruments
Time Warner
Unocal

Groep Il: Na correctie per saldo nog winstgevend
Chase Manhattan 390%(74%)
Coca Cola 207% (52%)
Computer Associates 5509/0 (82"/,)
Gillette 3040/„ (6794,)
MBNA 225% (56%)
Merrit Lynch 459°/, (78%)
Oracle 384%(74%4
Schlumberger 342% (7194
Sun Microsystems 302% (679,)
Textron 340'/, (71%)
Walt Disney 223% (5594,)
Warner Lambert 34506,(71'M,)
Waste Management 320°%, (69%)

Tabel 5.4: De over 1996 gepubliceercle 11'1)1.0 t van een aantal Amerikaanse topon-

dernemingen als percentage ran de theoretisch correcte win.st volgens Murray
et.£11..(1998); ( tussen haken het percentage waarmee de geptibliceerde winst moet
5,orden verlaagd om uit te konien bil de correcte 11'inst)

kritisch commentaar is echter gerechtvaardigd. Als kosten van verstrekte op-
ties werden in de genoemde studie gedefinieerd de waarde van de optierechten
op het moment van toekenning vermeerderd met de gedurende het jaar opge-
treden verandering van de marktwaarde van deze rechten en vermeerderd met
de marktwaarde van de aan het begin van het jaar reeds uitstaande opties. Bij
Microsoft was dit in 1996 samen $ 13 miljard waarvan $ 3.85 (30%) voor in dat
jaar toegekende opties en  $  9.15  (70'14,)  aan  verliezen op gecumuleerde optie-
schulden uit het verieden. Dat ook verliezen op niet-afgedekte optieschulden
werden beschouwd als kosten van de verstrekte opties, is opmerkelijk'. Dit is

9. Het Smithers Report (1998) merkt hieror·er op: '...the full cost of granting options which in-
cludes not only the cost in the year iii which they are granted. but costs arising from subsequent
changes in share prices' (blz. 3).
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ons inziens zelfs onjuist. Deze verliezen ontstaan namelijk als uitvloeisel van
een bepaald type, zichzelf opgelegd risk management van deze ondernemingen
t.w. een strategie van niet afdekken. Dit werd reeds in paragraaf 5.4 onder-
bouwd.

Blijkbaar is er volgens de onderzoekers ook geen afdekking gevormd ten aan-
zien van de schuld wegens toegekende opties. Als er wel een afdekking zou zijn
geweest, is het effect hiervan door de onderzoekers genegeerdm. Een betere ter-
minologie zou dan ook zijn kosten wegens niet-afgedekte optieposities in eigen
aandelen (ofwel speculatieverliezen). Het rapport geeft geen onderbouwing
voor het gegeven dat geen enkele onderneming deze posities heeft afgedekt. De
indruk ontstaat dat wanneer de verliezen op de niet-afgedekte opties worden
geelimineerd, de resterende kosten aanzienlijk minder spectaculair zijn dan het
rapport aangeeft.

Er is bovendien aanteiding tot nog een tweede kritiek op het rapport. Het rap-
port rept in het geheel niet over de niet weergegeven schuldposities in de ba-
lans. Men corrigeert in het rapport dus wel de verliezen die ontstaan op een
schuldpositie die zelf ontstaat als gevolg van het toekennen van opties. maar
de optieschuld zelf wordt nergens vermeld. Daarmee wordt ook geen aandacht
besteed aan de vertekening van de vermogensverhoudingen door deze onder-
nemingen. In hoofdstuk 4, deel A. is gesteld dat de schuldpositie die ontstaat
in verband met verstrekte opties iii zekere zin een natuurlijke of interne af-
dekking vormt onidat eventuele verliezen op deze schuldpositie worden ge-
compenseerd door een stijging van de marktprijs van de aandelen. Dit blijft on-
verminderd juist. Hier gaat het echter om de vraag of op het moment van
bijvoorbeeld een fusie- of overname-onderhandeling tijdens de looptijd van op-
ties niet alleen de gunstige vooruitzichten van de onderneming worden uit on-
derhandeld alsof er gdtn opties uitstaan maar ook de keerzijde van de succes-
medaille zichtbaar is in de financiBle boekhouding. Deze keerzijde komt niet
naar buiten als de optieschuld niet wordt geboekt. De koper van de onderne-
ming zal de prijs vaststellen, rekening houdend met de gecumuleerde waarde
van de optiepositie. Dat geldt uiteraard in het algemeen voor de aandeelhou-
ders van de onderneming ongeacht of er wel of geen fusies of overnames aan
de orde zijn. Zij mogen zich niet rijker rekenen dan ze zijn. De aandeelhouders
derven een 'stukje marktwaarde' dat toevalt aan de optiebezitters.

Hierboven werd het waarde-effect van een stijgende marktprijs van het aandeel
geanalyseerd. Daarnaast is er het liquiditeitseffect (zoals beschreven in hoofd-
stuk 3). Dit is de drainage van liquide middelen die optreedt als de onderneming
aandelen inkoopt en vervolgens verliesgevend moet uitleveren aan medewerkers
c.q. managers. Dekt men niet af uit overwegingen van waardehandhaving. dan

10. Merk\#aardig is dat zolgen, de onderzoekers Teen enkele z·an de 100 ondernemingen een af-
dekking \·oor de .iandelen,·erplichting heeft gekocht (blz. 8).
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moet men zich altijd nog buigen over de vraag of de liquiditeitsafvloeiing niet
moet worden afgedekt. De reden gaven we reeds aan in hoofdstuk 3: de onder-
neming mag er niet zonder meer van uitgaan dat zij de gewenste financierings-
middelen te allen tijde van buiten kan aantrekken.

5.11 De relevantie van de informatie

De tot nu toe in dit hoofdstuk gegeven beschouwing over de vertekeningen in
de financiele verslaggeving als gevolg van optieregelingen bij ondernemingen
gaan ervan uit dat de gebruiker de informatie over de marktwaarde van de on-
derneming ook op prijs stelt. Dat is, zoals zal blijken, niet onvoorwaardelijk
het geval. Daardoor ontstaat ruimte voor de opvatting dat ook het boekwaar-
demodel een eigen informatieve en/of disciplinerende betekenis heeft. De in-
formatiebehoefte van de gebruikers van jaarverslagen is divers en moeilijk te
beoordelen.

In dit verband rijzen er twee vragen:
a. Zijn vertekeningen van de winst en het vermogen relevant voor de markt-

waarde van de onderneming? Meer algemeen betreft dit de vraag naar de
relevantie van boekhoudkundige grootheden voor de marktwaardering.

b. Wat is de verklaring voor het gedrag van de vertekenende ondernemingen?
Waarom verzetten zij zich tegen een wijze van verantwoording volgens de
wijze van het theoretisch model? Is dit verzet uniek daar waar het perso-
neelsopties betreft of geldt dit verzet ten aanzien van alle derivaten?

5.11.1 De relevantie van boekhoudkundige grootheden voor de marktwaarde
van de onderneming

Zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk en in paragraaf 5.3 is aangegeven is
volgens het model van de perfecte vermogensmarkt het antwoord op de vraag
of boekwaarden relevant zijn. ontkennend (Duffhues, 1994). Beleggers streven
ernaar een rendement te genereren op hun investering dat beantwoordt aan de
door hen, gegeven het onderkende risico. toegedichte 'gemiddelde vermogens-
kostenvoet' en baseren daarop hun verwachtingen en de voor hen aanvaard-
bare prijzen van aan- en verkoop. Hierin speelt de winst niet expliciet een rol.
Uitsluitend geld- of kasstromen zijn in het theoretisch waarderingsmodel van
financiele instrumenten relevant. Dit leidt tot de conclusie dat de keuze van
boekingsmethoden, waarderingsgrondslagen. winstberekeningsmethoden. en
de keuze om transacties op of buiten de balans te plaatsen theoretisch irrele-
vant is (Kabir. 1998). Het gepubliceerde beeld van een onderneming wordt, als
het ware geherinterpreteerd in termen van het Discounted Cash flow-model.
De praktijk wijkt hier echter van af. Daar spelen termen als winst en (ba-
lans)vermogen wel degelijk een rol. Hiervoor kunnen de volgende verklaringen
worden aangevoerd (Schrand en Smithson, 1999): Klassen en Mawani, 1999):
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-  de vorming van verwachtingen in de beleggingsvoorlichting
de relatieve prijsvorming
de contractuele betekenis van boekwaarden

-  de disciplinerende betekenis van boekwaarden.

Vorming ran verwachtingen bil heleggers
In de werkelijkheid is de praktische beleggingsvoorlichting van banken en
andere intermediairs bijna altijd gecentreerd rond het begrip winst. Men den-
ke hierbij aan de in de praktijk veel gebruikte maatstaf koers/winst-verhou-
ding die om die reden ook in formule [5.1] is opgenomen. Dit is het 'deter-
ministische model' van de waardebepaling van vermogenstitels (Duffhues,
1998: zie bijlage ). De invloed van opties op de winstpresentatie kan langs dit
mechanisme de marktprijs beinvloeden. Daarmee is correcte winstverant-
woording potentieel relevant voor de prijsvorming. Winst- en cash flow-ont-
wikkelingen gaan in de tijd weliswaar vaak samen, maar lang niet altijd (Ka-
bir. 1999).

- Relatieve prilsrorniing
Indien winstvertekening universeel zou optreden bij alle ondernemingen en in
gelijke mate. zou dit de relatieve prijsvorming op de financiele markten niet be-
hoeven te beinvioeden. De allocatie van vermogen over de verschillende on-
dernemingen zou hierdoor niet verstoord worden. In de werkelijkheid verschilt
de mate van winstvertekening aanzienlijk (zie tabel 5.4). Dit houdt in dat in het
mechanistische aandelenwaarderingsmodel de aandelen van bepaalde onder-
nemingen die een hoge mate van winstvertekening blijken te bezitten, relatief
onjuist zijn geprijsd ten opzichte van ondernemingen die geen of een veel lage-
re winsivertekening vertonen. Uitgaande van een aantal uitstaande opties van
4"Z, als fractie van het aantal uitstaande aandelen, zou de marktprijs van de
aandelen van een gemiddelde onderneming reeds dalen met 30 x 0,30 x 0,04 =
36'%. Voor de categorie 'Sterke groeiers' in tabel 5.3 zou de bestaande winst
zelfs geheel vervagen als deze gecumuleerd 5'%, opties zouden hebben uitgege-

ven (invulling in vergelijking 5.1 geeft als uitkomst 50 x 0,40 x 0,05 - 1). Het
risico is nu daarin gelegen dat de markt van deze aandelen zou worden gede-
stabiliseerd als gevolg van de ontdekking van een aanzienlijke overwaardering.
De marktprijs zou aanzienlijk dalen als de economische kosten van de toege-
kende opties alsnog zouden worden gepubliceerd.

Vele andere ondernemingen dan de hierboven reeds genoemde van de in to-
taal 10() door Murray et al (1998) onderzochte Amerikaanse ondernemingen
kwamen in aanmerking voor slechts bescheiden (maximaal 20'M,) correcties van
de gepubliceerde winst. Dit betrof 45 ondernemingen. Ook in deze groep kwa-
men enkele zeer bekende ondernemingen voor (zie tabel 5.5). Deze onderne-
mingen zouden veel minder getroffen worden door destabilisatietendenzen op
de aandelenmarkt. Dit verschil tussen meer stabiele ondernemingen en typische
groeiondernemingen onderstreept de mogelijke relevantie van (eventueel ver-
tekende) winstcijfers ook voor de aandelenmarkt. Winstvertekening zou be-
paalde sectoren volgens dit argument relatief begunstigen (high tech onderne-
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mingen) en andere sectoren (bijvoorbeeld voedingsmiddelenondernemingen)
benadelen in de toewijzing van schaars vermogen.

Tabel 5.5 vermeldt enkele bekende namen van ondernemingen uit de steekproef
van Murray et al (1998) die juist weinig (maximaal 207" = 25/125) winstverte-
kening vertoonden per ultimo  1996. Het betro f een groep van 51  ondernemin-
gen d.i. meer dan de helft.

Onderneming Published profit as '1/o of full cost
accounting profit (1996)

Groep III: Correcties van maximaal
20% op de gepubliceerde winst
Totaal 51 ondernemingen waarvan o.a.
de volgende bekende ondernemingen:
McDonalds 92'yo (-90/,)
Mobil 107% (7'Mo)
Kellogg

122% (18%)
111%(10°/4

IBM
General Motors 105% (5'%)
Ford Motor 102%  (2'70)
Exxon 109% (8%)
Dow Chemical 106'yo (6%)
Chevron 101% (1%)
Chrysler 109'M,  (8%)

Tabel 5.5: Enkele bekende topondememingen die relatief weinig winstvertekening
vertoonden  in  het  onder.oek  van  Murray  et.al.   ( 1998 j:( tu. sen  haken  het  per-
centage waartizee de gepubliceerde winst moet worden verlaagd om de correcte
winst te berekenen)

McDonalds was de enige onderneming in de steekproef die een hogere winst
zou publiceren na correctie wegens opties. De verklaring hiervoor is dat bij de-
ze onderneming negatieve waardemutaties op optieposities waren opgetreden
die niet waren verwerkt in de winst. Door dit te corrigeren stijgt de winst.

- Contractuele werking
Een derde reden voor de mogelijke relevantie van winst- en vermogenscijfers is
dat winstcijfers een bepaalde uitwerking kunnen hebben op bestaande con-
tracten van ondernemingen o.a. financieringscontracten en arbeidscontracten.
Er zijn allerlei covenants denkbaar in leentransacties, waarbij bepaalde af-
spraken over het niveau van de winst worden gemaakt op straffe van het op-
eisbaar worden van het leningbedrag of het heronderhandelen over de voor-
waarden van de lening. Ook de rating van bestaand vreemd vermogen kan een
wijziging ondergaan als de correcte boekingswijze wordt gevolgd. Arbeids-
overeenkomsten kunnen inhouden dat vanaf bepaalde niveaus van winstge-

209



5.11.1 FINANCIELE INSTRUMENTEN EN EXTERNE \ERSLA(iC,El'IN(;

vendheid bonussen worden betaald. Vermelding van correcte winst- en ver-
mogenscijfers is dan potentieel contract-relevant en daarmee waarde-relevant.
Het nadeel dat kan ontstaan wanneer bestaande contracten moeten worden
hernieuwd en de onderneming geen verslaggevingsbeleid heeft gevoerd, kan
aanzienlijk zijn. Dit nadeel wordt in de literatuur aangeduid als 'financial re-
porting costs to the firm' (Bartov, 1993: Klassen en Mawani. 1999).

- Disciplinerende werking
Een vierde mogelijke reden waarom de precieze vermelding van de schuldpo-
sitie van verstrekte opties relevant kan zijn is de disciplinerende werking die
van een bepaalde boekingswijze op de beslissers kan uitgaan. Door bijvoor-
beeld voor te schrijven dat het eigen vermogen van een onderneming ten min-
ste een bepaald kritisch niveau moet bezitten ten opzichte van het vreemd ver-
mogen. zal het management ervoor waken dat de schuldpositie van een
onderneming moet worden verhoogd als uitvloeisel van bijvoorbeeld een ver-
laging van de uitoefenprijs van bestaande opties. Er ontstaat hierdoor auto-
matisch een prikkel om met het repricing-instrument voorzichtig om te gaail
hetgeen sowieso geboden is (zie 5.10.2).

De conclusie luidt dat winst- c.q. vermogensvertekening in een wereld met im-
perfecties  in het algemeen waarde-relevant zijn". Vertekeningen moeten  dus
wel degelijk zoveel mogelijk worden vermeden. De onderneming moet zoveel

mogelijk streven naar een 'optimale verslaggeving' Enerzijds betekent dit dat
de werkelijkheid zo getrouw mogelijk wordt weergegeven, anderzijds dat de
kosten van image-verslechtering worden beperkt. Deze imperfecties kunnen als

volgt worden samengevat:
-  niet-geinformeerde beleggers mogen niet op het verkeerde been worden ge-

zet door een misleidende verslaggeving:
de praktische vorming van verwachtingen over de beleggingsmerites van
aandelen waarbij het winstconcept en het gepubliceerde vermogen een rol
van betekenis pleegt te spelen:

- kredietanalisten mogen evenmin op het verkeerde been worden gezet:
de mogelijkheid dat de efficiente vermogensallocatie door kredietanalisten
wordt ontregeld doordat ook zij zich richten op de voorstellingen in de ge-
publiceerde jaarrekening:

-  de gevoeligheid van arbeidscontracten voor in boekwaarden geformuleerde
bepalingen,

-  de disciplinering van het managementgedrag door het ontmoedigen van op
window dressing gerichte voorstellingswijzen zoals 'verborgen schulden' en
winstoverschatting.

Geconcludeerd wordt dat de boekingswijze in de balans en de resultatenreke-

11. Vergelijk ook Kabir ( 1999): 'The evidence prop·ided in this paper suggests that financial state-

ment numbers are indeed value relevant and the extent of their usefulness to stock market inves-
tori is not as modest as is often perceived'.
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ning voor onderscheiden partijen een duidelijke waarde-relevantie kan bezit-
ten'f. De jaarrekening is in deze zin een belangrijk communicatie-instrument
tussen allerlei marktpartijen. Dit instrument draagt eraan bij om de uiteinde-
lijk op geldstromen en risico gebaseerde transactie tot stand te brengen en de
onderlinge relatie voortdurend te monitoren en te optimaliseren.

5.11.2 Een illustratie van disciplinerende werking: repricing van personeels-
opties

Hiervoor kwam het verschijnsel 'repricing' ter sprake in relatie tot opties. Een
repricing van een optie houdt een wijziging (meestal een verlaging) in van de
uitoefeningsprijs nadat een eerder toegekende optie nagenoeg waardeloos is ge-
worden als gevolg van een slechte gang van zaken. De optie neemt dank zij een
kunstgreep weer in waarde toe. Bij buitenstaanders vestigt dit in eerste instan-
tie veelal de curieuze indruk dat een slechte prestatie van het management wordt
beloond met een verlaging van de uitoefeningsprijs. Dit oordeel is terecht als
het management de problemen ook heeft veroorzaakt. In dat geval is repricing
een beloning voor wanprestatie die uiteraard kritiek ondervindt vanuit de maat-
schappij o.a. van de aandeelhouders. Toch is onder omstandigheden repricing
ook te verdedigen. Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor de daling van de
marktprijs van het aanded. Behalve wanprestatie van het management, kan
dat een plotseling opgekomen crisis op de financilile markt waar de onderne-
ming in kwestie part noch deel aan heeft, betreffen. Met dat argument zijn in
de Verenigde Staten in  1998 bij zeer veel ondernemingen optie repricings door-
gevoerd met verwijzing naar de toen heersende financi8le crisis in Zuidoost-
Azie die een koersdaling van de aandelen  van vele bedrijven tot gevolg had 13.
De staf van de onderneming werd door repricing als het ware beschermd tegen
de volatiliteit van de markt op dat moment waarop de onderneming geen in-
vloed had. De staf mocht daarvan niet het slachtoffer worden'4. De eenzijdig-
heid van dit argument blijkt wanneer in een opwaartse beweging van het koers-
niveau die is toe te schrijven aan algemeen-economische oorzaken, voorzover
bekend nimmer een opwaartse repricing wordt doorgevoerd. Per saldo is dit
argument van de marktvolatiliteit dus een opportunistisch motief tenzij het
tweezijdig wordt toegepast.

12.  Klassen en Mawani (1999) formuleren dit heel treffend: 'If measures of earnings variation or
financial leverage are used explicitly or implicitly in debt or equity contracts, then firms that do
not manage their financial reporting results may experience difficulties in raising new capital. in-
cur higher debt charges or face restrictions on growth opportunities'
13. Bron: RISK. October 1998. biz. 13.
14. De president van een Amerikaanse onderneming beargumenteerde een repricing van perso-
neelsopties met: 'Employees have been deprived of a material portion of their overall compensa-
tion by events totally beyond their control'. Een adviesbureau van Amerikaanse institutionele be-
leggers verklaarde: '...the practice is likely to escalate. The company estimates that as many as 850
of the 2600 companies it currently monitors have hinted that they will reprice employee stock op-
tion plans if market volatility persists' (Bron: RISK, October 1999. blz. 13).
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Een ander motief om tot repricing over te gaan, kan zijn dat de onderneming
waardevolle medewerkers per se wil behouden en alleen aan hen een voorstel
tot repricing aanbiedt. De kosten van repricing zijn in deze context te inter-
preteren als een noodzakelijke investering van de onderneming in personeel met
het doel haar ondernemingsdoelstelling beter te realiseren. Dit motief wordt in
vele gevallen aangevoerd ter verdediging van repricings. Niet het verleden (de
eventuele wanprestatie van de onderneming) is dan relevant maar de toekomst
van de onderneming met behulp van geselecteerde medewerkers die behouden
moeten blijven.

Wat het motief ook is voor repricing, door ondernemingen te verplichten om
de winst te belasten met de kosten van de repricing en de schuldpositie te her-
waarderen, wordt het effect van dit nadere beleid zichtbaar. Immers de waar-
de van de oude personeelsoptie was in feite reeds verdwenen maar wordt op-
gekrikt door herziening van de voorwaarden. In het in deze studie verdedigde
stelsel wordt die waardestijging van de optie geboekt als een nieuwe perso-
neelslast in de resultatenrekening en als nieuwe schuld in de balans die toe-
neemt als het in de toekomst beter gaat met de onderneming. De Financial Ac-
counting Standards Board (FASB) heeft in 1998 in deze zin ook een voorstel
geformuleerd. Repricings zouden volgens dit voorstel in de verslaggeving als
volgt moeten worden behandeld. Een eventuele toeneming van de marktprijs
per aandeel na een repricing moet worden geboekt als verlies in de resultaten-
rekening. Tot dat moment behoefde de invloed van een repricing op de winst
slechts in een voetnoot te worden vermeld. Groot was het verzet tegen dit voor-
stel, vooral afkomstig van high-tech ondernemingen die repricing vaak toe-
passen. Het voorstel van FASB kan zo worden geYnterpreteerd dat de markt-
waarde van de repriced optie voortdurend moet worden getoond. In die zin is
het een voorstel dat uitstekend aansluit bij de in deze studie verdedigde eco-
nomische boekingswijze nl. als schuld in de balans op basis van de markt-
waarde. De onderneming voelt de pijn van de aanpassing van de contract-
voorwaarden dus op twee plaatsen in de jaarrekening. Door deze transparantie
wordt een repricing ook beter bespreekbaar tussen het management en de aan-
deelhouders. In feite is repricing te interpreteren als een investering in de ar-
beidsmarkt. Er is geen reden om investeringen die de onderneming verricht -
in fysiek. financieel en human capital - niet te tonen in de verslaggeving. Het
marktwaardeverlies van repricings voor de aandeelhouders is de extra pijn I 5

die zij moeten lijden om de onderneming uit de impasse te halen waarin zij ver-
zeild is geraakt. In die zin is repricing van personeelsopties ook bedrijfsecono-
misch zeer wet verdedigbaar'6. Voorwaarde is wel dat een duidelijke uitleg aan
de aandeelhouders wordt gegeven.

15. De aandelen van de onderneming zijn vooraf reeds gedaald als gevolg van de slechte gang van
zaken.

16. Hieruit blijkt dat repricing naast emotionele negatieve reacties ook zakelijk positieve reacties
kan oproepen (vergelijk Duffhues, 1999).
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Een interessante vraag is of repricings ook bezwaarlijk zijn als personeelsop-
ties alleen dan winst opleveren als de performance relatief goed is geweest, bij-
voorbeeld ten opzichte van een referentie-index (Bouma, 1999). Het antwoord
is dat een dergelijke optieconstructie een eventuele wanprestatie op de relatie-

ve mdrites zal beoordelen en daardoor te prefereren is. Dit geldt ook voor een
gunstige gang van zaken.

5.12 Twee mogelijke verklaringen voor het verzet tegen een
marktwaardering van personeelsopties

De boekwaarderelevantie is in het voorgaande met behoud van het algemene
uitgangspunt van het theoretisch model uit de financieringstheorie, bewaard
gebleven. Het ging daarbij om een aanwijsbare relevantie van boekwaarden op
grond van het algemene argument dat er nu eenmaal invloed vanuit gaat in al-
lerlei contracten, toezicht en analyses. Binnen deze algemene waarderelevantie
van te verstrekken informatie aan buitenstaanders speelt de grote voorkeur
voor het winst-per-aandeel model van het management een centrale rol (ver-
gelijk schema  5.1). Dit raakt de beleggers en bezitters van opties  op de eigen
aandelen.

A. De winst-per-aandeel cultus in de beleggingswereld
Onder de 'wpa-cultus' wordt verstaan de tendens tot overmatige concentratie
van de beleggingswereld op het cijfer van de winst per aandeel en de groei van
dit cijfer als het gaat om de vaststelling van de beleggingsmdrites van aande-
len. Als uitvloeisel hiervan ontstaat dezelfde overconcentratie in de kring van
de ondernemingsleiding. Jackson verwoordt dit als volgt: 'In my experience.
many if not most sellside analysts focus almost exclusively on the income sta-
tement while ignoring the balance sheet. If they are recommending the com-
pany, their recommendations are typically based on their predictions of EPS
growth rates...' (Jackson,  1996).  Wat wel en niet als opbrengsten en kosten  in
het begrip winst wordt gedefinieerd, wordt daardoor uitermate belangrijk voor
het geven van beleggingsadviezen respectievelijk het nemen van beleggingsbe-
slissingen. De winst per aandeel staat o.a. onder invloed van de keuze tussen
FiFo en LiFo en van het afschrijven op betaalde goodwill. Er is dus geen be-
trouwbare afspiegeling van de kasstroom. Hoeveel een verwachte groei van de
winst per aandeel kost aan investeringen speelt in deze voorstelling evenmin
een rol 17. Een andere reden om van een cultus te spreken is het volkomen ne-
geren van het risico van de winst en de concentratie op de winst van de lopen-
de periode met verwaarlozing van de langetermijneffecten. Het zijn in de fi-
nancieringstheorie reeds lang onderkende eenzijdigheden van het streven naar
winst (Duffhues, 1994). Jackson (1996) spreekt zelfs van 'almost obsessive fo-

17.  Wat  dat  betreft, is Economic Value Added  ( EVA)  al  een veel betere performancemaatstaf
(Jackson, 1996).
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cus on earnings per share - in particular the amount of time and effort spent
on estimating the next quarter's EPS down to the penny - appeared foolish to
me'.

Dat ondernemingen optieschulden niet of onzichtbaar boeken en de econo-
mische kosten van toegekende opties buiten de resultatenrekening houden,
wordt in dit licht gezien meer begrijpelijk. Vooreerst moet dan worden vastge-
steld dat beide handelwijzen niet worden verboden door bestaande verslagge-
vingsregels. Bovendien fleuren beide handelwijzen het beeld van de onderne-
ming in haar financille status en rendement naar buitenstaanders op, althans
optisch gezien. Het is aannemelijk dat er een relatie is tussen beide. De stelling
ligt dan voor de hand dat de ontoereikende verslaggevingsregels een belangrij-
ke ruimte bieden voor dit 'window dressing gedrag' van ondernemingen. Strak-
kere regelgeving zou minder ontwijkingsmogelijkheden bieden om de winst niet
te belasten met de economische kosten van optieregelingen. Een overschatting
van de economische winst en van de groei van de winst zou dan kunnen wor-
den voorkomen.

Het hier besproken argument ressorteert onder het meer algemene thema
'earnings management' (Hill, 1997). Dit is winststuring, in dit geval door sub-
stitutie van contante arbeidsbeloning door een recht op een 'papieren' belo-
ning. Matsunaga verbindt hieraan zelfs de volgende onderzoekshypothese:
'Firms adjust the value of employee stock option grants as part of a short-term
income management strategy' (Matsunaga, 1995). Maar ook voor de lange-
termijneffecten van personeelsopties heeft Matsunaga belangstelling als hij op-
merkt: 'Firms adjust the value of employee stock options grants as part of a
long-term income management strategy'. Deze hypotheses voorspellen een po-
sitieve relatie tussen het invoeren van personeelsoptieregelingen en de verslag-
gevingsvoordelen ter zake van de winst. Matsunaga (1995) concludeert dat de
gevonden onderzoeksresultaten de hypothese bevestigen dat de geldende ver-
slaggevingsregels ten aanzien van personeelsopties invloed hebben op de ho-
noreringsvormen die ondernemingen in praktijk brengen. Dit geldt ook voor
het onderzoek van Klassen en Mawani (1999).

Dat earnings management ook een motief kan zijn om eigen aandelen in te
kopen, zagen we reeds in hoofdstuk 4 (vergelijk Duffhues, 1999).

B. Het eigenbelang ran het inanagement
Window dressing wordt gewoonlijk gezien als een slimme positionering van de
onderneming naar de aandeelhouders en de overige vermogensverschaffers. In
zijn uitwerking kan dit verschijnsel ook de betekenis hebben van een pure be-
hartiging van het eigenbelang van de managers. Behalve door het belang bij
systemen van winstdeling kan dit ook betrekking hebben op het houden van
opties. Managers incasseren het verschil tussen de marktprijs van het aandeel
en de uitoefeningsprijs van de optie maar hun winst is lager indien ze over de
opties belasting bij toekenning hebben betaald of bij uitoefening moeten beta-
len. Zij hebben dus bij het niveau van beide prijzen belang. Voor de marktprijs
van het aandeel is een hoge winst en een fraai groeipad gewenst (zie A), voor
de uitoefeningsprijs is de praktijk van repricing voor de managers belangrijk.
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Door de kosten van marktprijsstijgingen en van repricings van opties niet te
boeken wordt het niveau van de winst gesauveerd.

5.12.1 Congruentie van belangen

Een bijzonder aspect van optieregelingen is dat zij soms voorwaardelijk wor-
den toegekend.

Het optierecht kan in dergelijke gevallen eerst dan worden uitgeoefend als
bepaalde ondernemingsdoelstellingen of performancemaatstaven zijn gereali-
seerd (Duffhues, Kabir en Mertens, 1999). Het simpele verloop van de tijd is
dan niet voldoende om het optierecht te mogen uitoefenen. Deze performance
wordt vaak gemeten aan de hand van de groei van de winst per aandeel, even-
tueel ten opzichte van een marktgemiddelde. Doordat de winst per aandeel in
sterke mate beinvloedbaar is, haalt men met dit soort regelingen echter het
paard van Troje binnen. Het winst-per-aandeel model is zeer beYnvloedbaar
voor discretionair gedrag van de managers. Managers zullen geneigd zijn de
winst zodanig vast te stellen dat aan de criteria zoveel mogelijk wordt voldaan.
ze hebben in elk geval belang bij de hoogte van het winstcijfer en hebben vrij-
heidsgraden om dit te effectueren. Daardoor kunnen beslissingen worden ge-
deformeerd, bijvoorbeeld door een boekwinst eerder of later te realiseren of
een voorziening eerder of later te vormen of te laten vrijvallen. Als perfor-
mancemaatstaf heeft het kengetal winst-per-aandeel hierdoor belangrijke be-
zwaren. Toch is het in een land als Engeland zeer gebruikelijk om juist dit cij-
fer te kiezen. Conyon en Sadler, 1999 stellen in dit verband: 'The overwhelming
majority of companies use Earnings Per Share as the performance criteria to
attach to options' (biz. 14). Dat dit gebeurt is ook wel begrijpelijk omdat ook
beleggingsanalisten dit kengetal adoreren, zeker in het Verenigd Koninkrijk.
De tegenstelling van belangen tussen de aandeelhouders (die de snelle groei van
managementopties in het algemeen met zorg gade slaan (vergelijk ook Bouma,
1999)) en de managers (die opties koesteren) vervaagt hierdoor. Beide stake-
holders gebruiken dezelfde performancemaatstaf i.c. de (groei van de) winst-
per-aandeel.

Twee conclusies dringen zich op:
1.  Het belangenconflict tussen werknemers en managers enerzijds en aandeel-

houders anderzijds wordt in sterke mate gereduceerd door concentratie op
de winst (per aandeel) waar beide groepen alle belang bij hebben.

2. Het wpa-model (dat de kern is van het boekwaardemodel) fungeert als in-
strument om de marktwaarde van de aandelen te maximaliseren. Dit biedt
een verzoening van beide werelden waarbij het boekwaardemodel een in-
strumentele functie heeft ten opzichte van het marktwaardemodel.

Schema 5.2 geeft een verduidelijking van de besproken relaties tussen drie ca-
tegoriean belanghebbenden en hun belangstelling voor de winst-per-aandeel.
Deze categorieen zijn de aandeelhouders, de managers en de overige perso-
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neelsoptiebezitters. Duidelijk is dat de rol van de beleggingsanalist een ruime-
re werkingskracht bezit dan wellicht wordt beseft. Door de grote aandacht voor
de winst-per-aandeel dient hij niet alleen de belangen van de beleggers als fei-
telijke of potentiele aandeelhouders maar impliciet ook van het management
en van de eventuele overige optiebezitters wier welvaart direct of indirect even-
eens is gekoppeld aan de winst van de onderneming. Daarbij wordt gedacht
aan de andere bezitters van opties op de eigen aandelen zoals de overige per-
soneelsleden en houders van aandelenwarrants.

Belang managers als Belang overige
Belang aandeelhouders winstdelers en

optiebezitters
optiebezitters

4

  Beleggingsanalyse 1    V

-1- -     WINST PER AANDEEL   4

*
Price/Earnings ratio

Y
Marktprijs per aandeel

Schema 5.2: De praktisch obserreerbare congruentie van marktwaardebelangen
ran drie betrokken partijen langs de lijnen van het hoekwaarde ( i. c. winst)model.

5.13 Enige recente ontwikkelingen in de regelgeving van
financiele instrumenten

In deze paragraaf wordt in het kort stilgestaan bij recente voorstellen tot aan-
passing van de verslaggevingsregels in het bijzonder ten aanzien van derivaten.
Daarbij zal blijken dat het verzet tegen deze voorstellen groot is en vooral is
gebaseerd op de verandering in te presenteren winstcijfers die de nieuwe regels
zullen veroorzaken. Dit doet vermoeden dat de hierboven besproken belangen
vanuit het wpa-model in deze een grote ro! spelen.

5.13.1 De 'fair value'- discussie in de VS en het VK

Ongeacht de afloop van de relevantiediscussie over markt- en boekwaarden in
de jaarrekening kan worden vastgesteld dat er wel degelijk pogingen zijn on-
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dernomen om de verslaggevingsregels aan te passen aan de verbeterde inzich-
ten van waardering tegen marktwaarde. Dit geldt voor de Verenigde Staten en
Engeland, overigens nauwelijks voor Nederland (Hoogendoorn, 1997). De
FASB in de Verenigde Staten heeft,  na een eerder mislukte poging in  1993,  en
ondanks veel nieuwe tegenwerking en protest  in   1999 een voorstel  tot  ver-
scherping van de regelgeving inzake de waardering van financiale instrumen-
ten (ruim gedefinieerd) uitgebracht onder de naam FAS No.133 'Accounting
for Derivative Instruments and Hedging Activities'. De FASB aanvaardt de
historische kostprijs niet langer als de meest geschikte waarderingsgrondslag
voor de activa en de passiva op de balans. In plaats daarvan staat men waar-
dering tegen fair value voor. Dit houdt in dat ondernemingen alle derivaten-
posities voortaan tegen marktwaarde moeten waarderen en op de balans plaat-
sen, ook de embedded derivaten zoals een call optie die is verbonden aan een
obligatie. Slechts bepaalde afdekkingstransacties zullen worden erkend en dien-
overeenkomstig in de resultatenrekening behandeld als 'hedge-accounting'.
Hierdoor zullen de resultaten van deze afdekkingen buiten de resultatenreke-
ning blijven. De resultaten van alle overige posities zullen leiden tot marking
to market-boekingen in de resultatenrekening en zullen dus in de winst terecht
komen ongeacht de vraag of deze wel of niet gerealiseerd zijn.

In de Verenigde Staten is dit stelsel verplicht ingevoerd met werkingskracht
vanaf het eerste boekjaar na  15 juni 2000. Inzet is dat de beleggers tegen actu-
ele prijzen worden geinformeerd over activa en passiva en daarmee over de
marktwaarde van het eigen vermogen. Er kan hierdoor, zo wordt geredeneerd,
een beter onderbouwde beleggingsbeslissing worden genomen. Aandeelhouders
zouden naar verwachting blij moeten zijn met deze superieure informatie om-
dat een scherper beeld ontstaat van de financiele risico's die ondernemingen 10-
pen. Calamiteiten kunnen mogelijk worden afgewend die zonder deze infor-
matie niet werden voorzients.

De FASB heeft gekozen voor 'fair value' als de meest adequate waarderings-
grondslag voor financi8le instrumenten. Dat betreft niet alleen derivaten maar
alle financiale instrumenten (Boot/Duffhues, 1997). Onder 'fair value' worden
activa en passiva gewaardeerd niet tegen de historische uitgaafprijs of de ver-
vangingswaarde maar tegen de marktwaarde van dat tijdstip. De 'fair value' is
daarbij de marktwaarde van het financidble instrument als er een liquide markt
bestaat. Is deze markt er niet, dan is 'fair value' de prijs van het goed in een
'arm's-length'-transactie. Dat is een transactie tussen onafhankelijke en willi-
ge partijen (Schrand en Smithson, 1999). Fundamenteel is de boodschap van
FASB  133: 'Fair value is the most relevant measure for financial instruments
and the only relevant measure for derivative instruments'. Dit sluit aan bij de
inzichten van de financieringstheorie. Doel is nadrukkelijk het bereiken van

18. Denk aan de financiele rampen die ontstonden bij Orange County. Metallgesellschaft AF en
Barings.
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openheid aan de aandeelhouders over transacties in financiEle instrumenten:
'Why shouldn't shareholders have more information about the financial ins-
truments that companies use. rather than being left in the dark by over-the-
counter trades?' (Currie, 1999).

5.13.2 Het verzet tegen de 'fair value'-voorstellen van FASB 133

Er heeft zich in de Verenigde Staten een ware strijd ontwikkeld tussen de FASB-
voorstellen en het veld. Deze dateert reeds van 1993. Coller en Higgs wezen er
reeds in  1995 op dat de toepassing van de toen nieuwe regels van de  FASB  op
opties konden resulteren in grote winstafwijkingen. In 1996 is het voorstel ge-
publiceerd. Benston en Mian (1996) hadden scherpe kritiek zowel op de oude
als de nieuwe regelgeving van de FASB: intern inconsistent, niet uniform voor
verschillende soorten derivaten. en onvolledig. In plaats daarvan bepleiten zij
krachtig een zodanige regelgeving dat de matchinggedachte wordt gevolgd in
de resultaatverantwoording van derivaten en de onderliggende waarde als een
geheel. De financi2le instellingen hebben zich verzet tegen het kiezen van fair
value in de externe jaarstukken als waarderingsgrondslag voor alle financiale
instrumenten. Ook regelgevende instanties (zoals het Federal Reserve System
bij monde van de voorzitter Greenspan) hebben verzet aangetekend tegen voor-
stellen die in de aangegeven richting gingen. Er is ook verzet geformuleerd dat
atkomstig is uit de kring van niet-financiale ondernemingen. De FASB-voor-
stellen zijn derhalve omstreden. In de financiele wereld wordt een grootscheepse
verwarring verwacht zodra de eerste publicaties op basis van het nieuwe stel-
sel zullen verschijnen. Het verzet kan worden samengevat in de volgende vijf
thema's.

Vijf bezwaren tegen  het fair value-voorschrift  van  FASB 133 springen  in  het

00g

A)     Het  gebruik  ran derivaten wordt door  FAS  133  te  geisoleerd bezien.  Daar-
door mist men de essentic van het geYntegreerde risk management zoals dat
bij vele ondernemingen wordt gepraktizeerd en komt men tot onjuiste be-
oordelingen van wat de exposures zijn.

Het verwijt is derhalve dat geen uitzondering is gemaakt voor portefeuille hed-
ges die in een gantegreerde benadering van risk management juist nadrukke-
lijk worden beoogd. Dit verzet kan dus worden geduid als een verzet tegen de

afwijzing van portfolio hedging. Onder portfolio hedging verstaat men de be-
sluitvorming over hedging op gekntegreerde basis d.w.z rekening houdend met
salderingsinvloeden van andere posities die gelijktijdig door de onderneming
elders zijn ingenomen. Alleen wanneer rekening houdend met portefeuille-
effecten een netto positie resulteert, zoals de theorie ook voorschrijft, wordt
deze ook afgedekt. FASB erkent deze echter niet. Het moet gaan om zgn. '1
op l'-hedges hetgeen een aanslag is op het denken over geintegreerd risicoma-
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nagement'9. Voor internationale ondernemingen die een beursnotering op de
beurs van New York hebben of nastreven, is dit een groot probleem (Johnson,
1999). Deze zullen de valutaresultaten van leningen in vreemde valuta in het
algemeen niet meer als hedgeresultaat kunnen registreren omdat de binding met
een onderliggende waarde niet langer wordt erkend zodat deze valutawinsten
en -verliezen in de resultatenrekening zullen neerslaan. Hetzelfde geldt voor re-
sultaten van een rente-swap die wordt gearrangeerd om een variabele rente te
creeren op een vastrentende lening. Dit alles ongeacht de economie van deze
swap. Deze speelt geen enkele rol bij de beoordeling of hedge-accounting is toe-
gestaan. FASB ontrafelt als het ware de samenstellende transacties (eerst vast-
rentend lenen en daarna een rente-swap) en wil daarover afzonderlijke be-
richtgeving zien. FASB erkent dus niet de ene synthetische transactie (c.q. lenen
tegen de laagst mogelijke variabele rente) die door de treasurer is bedoeld.

B)     'Fair  value'  kan  alleen  gelden  voor  een  handelsvoorraad  instrumenten

Dit bezwaar is gebaseerd op de gedachte dat fair value in redelijkheid niet kan
gelden voor instrumenten die niet voor verhandeling zijn bestemd. 'Marking
to market' acht men dan geen relevante waarderingsregel. Waardering tegen
historische kostprijs en 'accrual accounting' liggen dan veel meer in de rede.

C)     'Fair  value'  is  alleen  dan  geschikt  als  de  gebruiker  van  de  informatie  alleen
is geinteresseerd in de motnentane opbrengstwaarde van de onderneming.

Schrand en Smithson (1999) noemen dit de 'liquidation value'. Ongeacht de
vraag welke verwachte kasstromen en welk risico achter deze directe op-
brengstwaarde schuil gaan, is het kennen van de directe opbrengstwaarde of
marktwaarde hierbij bepalend voor de eisen die deze gebruikers stellen aan de
jaarrekening. Zodra echter belangen in het spel zijn die een relatie met de toe-
komstige kasstroomprofielen van de onderneming veronderstellen (zodat er
portefeuille-effecten voor een belegger kunnen optreden) of met bepaalde boek-
houdkundige waarden van covenants met betrekking tot vreemd vermogen,
gaat dit niet meer op. Boekwaarden zijn dan niet inferieur ten opzichte van
marktwaarden.

D)  De beschikbaarheid van betrouwbare marktwaarden is niet ver.ekerd.

Een bekend bezwaar tegen de waardering van marktwaarden is dat deze waar-
den in een aantal gevallen niet zonder meer beschikbaar zijn. Dat vormt een
obstakel voor invoering. Historische uitgaafprijzen zijn daarentegen wel be-
schikbaar en staan min of meer vast. Schattingen zijn onvermijdelijk. Zo zal in
sommige gevallen een modelwaarde moeten worden geaccepteerd. Ook is in

19. Dit is in overeenstemming met hoofdstuk 3 waar op efficiencygronden eveneens werd gepleit
voor geintegreerd risk management.
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'dunne' markten de marktprijs niet zonder meer geschikt als waarderings-
grondslag; meestal zal hierop een korting moeten worden toegepast wegens ge-
ringe marktliquiditeit. Het management kan ook een eigen belang hebben bij
het schatten van marktwaarden. De grootste aandacht ging in de VS uit naar
de betrouwbaarheid van het winstcijfer, niet naar de betrouwbaarheid van ac-
tiva en passiva.

E)   De volatiliteit van de winst zal toenemen en daarmee de rolatiliteit ran de
niarktprijs van de aandelen als marktwaardefluctuaties van jinancifle in-
strumenten voortaan iii veel nicer gevallen moeten neerslaan in de resulta-
tenreke,iing

Dit is een belangrijke kritiek die ook aansluit bij bezwaar A. Daarmee is er nog
geen reden om de voorstellen ook in te trekken. Grotere winstfluctuaties kun-
nen emissies van aandelen en obligaties hinderen en daarmee niet alleen de ven-
nootschappelijke wereld maar ook de gehele financiele wereld inclusief invest-
ment bankerszo De vraag is of het de taak van het management van
ondernemingen is om fluctuaties in de economische winst te elimineren uit-
sluitend met het doel om beleggers daarmee de waarheid te onthouden over de
werkelijke gang van zaken. Stel dat ondernemingen belangrijke verliezen op fi-
nanciele instrumenten buiten de winst kunnen houden. dan zouden niet-gein-
formeerde beleggers zolang dit niet bekend raakt, een te hoge prijs voor het
aandeel betalen. In het omgekeerde geval zouden ze te weinig betalen. Het nut
van 'income smoothing' is ons inziens dus geen valide argument tegen het in-
voeren van een stelsel van marktwaardering. Een tweede argument is dat on-
gewenste winstfluctuaties kunnen worden bestreden door verzekering en/of risk
management (zie Hoofdstuk 2).

Van alle respondenten onder ondernemingen die reageerden op de FASB voor-
stellen stond 65°/0 sceptisch tegenover de marktwaarde als verplichte waarde-
ringsgrondslag voor de financiale instrumenten (Schrand en Smithson, 1999).

Deze scepsis sluit aan bij de relevantiediscussie van markt- en boekwaarden zo-
als besproken in paragraaf 5.2.2. Daarin bleek dat sommige partijen wel dege-
lijk geinteresseerd zijn in boekhoudkundige waarden zoals degenen die belang
hebben bij sommige debt covenants of het management als ontvanger van een
winst gerelateerde beloning. Ook regelgevers kunnen gernteresseerd zijn in het
niveau van het eigen vermogen van ondernemingen als indicatie van risico. De
vraag is dus of de werkelijkheid niet een aantal inbreuken maakt op de veron-
derstelling dat gebruikers van jaarrekeningen alleen in opbrengstwaarden zijn

20. Een toekomstperspectief vanuit de financiele wereld voor september 2000 en later blijkt uit het
volgende citaat:  '  ...and the fear is that many could see their earnings differ wildly from estima-
tes, Investors will be shocked. share prices could rise or fall sharply. Corporate treasurers fear for
their jobs' The cause of this potential pandemonium is an accounting rule change by the Fe-
deral Accounting Standards Board, called FAS 133' (Euromoney, November 1999, biz. 105)
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geinteresseerd. Als dat zo is, is behalve het marktwaardemodel zeker ook het
boekwaardemodel relevant. Empirisch onderzoek bevestigt bovendien dat de
correlatie tussen boekhoudkundig gebaseerde kengetallen en marktwaarde-ge-
baseerde kengetallen tamelijk groot is vooral voor grote ondernemingen (Dou-
ma en Kabir, 1996). Er is een gerede mogelijkheid dat beleggers mede aan de
hand van de boekhoudkundige informatie in de jaarrekening zich een toe-
komstbeeld van de onderneming wensen te vormen.  Als de gepubliceerde jaar-
rekening alleen marktwaarden bevat, is dat voor dat doel geen a priori betere
informatie dan wanneer historische kostprijzen en andere informatie worden
vermeld. De superioriteit van marktwaarden komt daarmee, zoals al eerder be-
sproken, ter discussie. In dit verband wordt herinnerd aan de eerder aange-
duide functie van de jaarrekening als communicatie-instrument met de beleg-
gingswereld voor de vorming van de gedachten over de beleggings- en andere
merites van de onderneming.

De FASB heeft naar aanleiding van de kritieken weliswaar enige aanpassingen
in zijn voorstellen aangebracht en de invoering een jaar uitgesteld van medio
1999 tot medio 200021. De essentie van haar voorstellen is echter volledig ge-
handhaafd met als belangrijk argument dat de bestaande regelgeving leemtes
vertoonde die na zeven jaar discussie eindelijk moeten worden opgevuld.

5.13.3 Invloed van FASB 133 op ondernemingsbeslissingen

Nu reeds is merkbaar dat Amerikaanse ondernemingen hun afdekkingsbeleid
wijzigen onder invloed van de nieuwe FASB-regelgeving voor financiEle in-
strumenten. Met name is de animo om te lenen en de opbrengst met behulp
van een swap om te zetten in dollars en/of een ander rentetype - tegenwoordig
min of meer een standaardtransactie - drastisch afgenomen in het vooruitzicht
dat de hedge mogelijk te weinig correlatie zal vertonen met de prijs van de on-
derliggende lening. Hierdoor zal het resultaat op de beide deeltransacties niet
als gecombineerd resultaat worden erkend waardoor de winst meer zal gaan
fluctueren. Dit wil men voorkomen.

In afwachting van het van kracht worden van de nieuwe regels voor het boek-
jaar startend na  15 juni 2000 wordt meer geleend op korte termijn, in het bij-
zonder in de commercial paper markt. Er zal een tendens ontstaan dat Ameri-
kaanse ondernemingen minder lenen in andere valuta's en meer rechtstreeks in
de thuismarktvaluta. In al die gevallen waarin ze behoefte hebben aan de thuis-
valuta. Dit zal een opportunity cost hebben ter grootte van het te derven kos-
tenvoordeel dat in het verleden met het gebruik van het derivaat kon worden
behaald. Voor Amerikaanse multinationale ondernemingen geldt dat deze hun
vermogensbehoefte in vreemde valuta voortaan in het algemeen beter in de 10-

21. Een voor de FASB doorslaggevend argument om uitstel te gedogen was dat ondernemingen
het al druk genoeg hadden met de millenniumwisseling en de daarvoor vereiste aanpassingen in de
beheersingssystemen.
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cale (dus vreemde) valuta, bijvoorbeeld de Euro, kunnen financieren omdat het
risico van een afwijzing van hedge-accounting te groot is en het gebruik van
derivaten daardoor onaantrekkelijk wordt. Vereist is tenminste 85% correlatie
in de prijsontwikkeling van hedge-instrument en onderliggende waarde. Hier-
door zal de Euro Bond markt sneller tot ontwikkeling komen dank zij FAS
133.

5.13.4 Invioed van regelgeving op personeelsoptieregelingen

Zoals (veranderingen in) verslaggevingsregels invloed blijken te hebben op het
leen- en swapgedrag van Amerikaanse ondernemingen, heeft (verandering van)
regelgeving potentieel ook invloed op het gedrag inzake optieregelingen. Ook
ten aanzien van de wijziging van de regelgeving inzake opties is verzet ontstaan

tegen deze regels.

Enkele bezwaren tegen verscherping van de regels inzake optieregelingen zijn:

A)   Verplichte boeking van de economische kosten van opties zal ertoe leiden clat
deze regelingen zullen worden afgebouwd oindat de winst .al dalen en rele
ondernemingen dit niet zullen overleven, rooral starten(le ondernemingen in

..de high tech sector-- (bron: financiele pers).

De regelgever wordt hier op onjuiste gronden verantwoordelijk gesteld voor
het eventueel verdwijnen van optieregelingen. Men vreest dat het standpunt
van de beroepsorganisatie van accountants in deze zal leiden tot het verdwij-
nen van dit in toenemende mate populaire middel om salarissen te betalen. De
nieuwe regels gaan behalve in de Verenigde Staten ook in Engeland in het jaar
2000 in. Zij zullen een winstdrukkend effect hebben waardoor een 'verslagge-
vingsvoordee!' dat tot nu toe bestond, zal komen te vervallen. Dit bestond uit
het beheersen van het gepubliceerde winstcijfer. Empirisch is gebleken dat dit
een belangrijke doelstelling is achter optieregelingen (Klassen en Mawani,
1999). Vooral high technology start-ups zullen worden getroffen omdat die het
meest gebruik maken van opties als ze nog geen winst maken. Bovendien zul-
len de medewerkers geen opties meer krijgen als de kosten via de resultatenre-
kening moeten lopen.

Het argument is hoewel reBel, niet steekhoudend. De winst zal inderdaad lager
worden maar dat is terecht. Het lijkt gestoeld op het eerder gekritiseerde winst-
per-aandeel-model. Slechts een vorm van window dressing verdwijnt. De winst
zal voortaan meer op economische leest worden geschoeid door de totale per-
soneelskosten ongeacht de vorm van honorering van medewerkers, in de re-
sultatenrekening te verwerken.

22. 'Regulator to clamp down on share options'(Financial Times, 26/10/1999)en 'The cheap op-
tion becomes expensive' (Financial Times. 28/10/1999).
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8)  Personeelsopties zijn niet vergelijkbaar met andere vormen van salariering
omdat opties Keen contante kosten reroor.aken maar een verschuiving van
aandeelliouderswaarde tussen aandeelhouders en managers; ze horen dus niet
thuis in de resultatenrekening  ( Miller en  Crystal,  1994).

Dit standpunt dat relatief veel voorstanders kent, is eveneens onhoudbaar. Een
verschuiving van aandeelhouderswaarde naar optiewaarde is een verlies aan
marktwaarde voor de aandeelhouders en dus kosten in economische zin. De
voorstanders van deze opvatting huldigen impliciet een kostenbegrip waarbij
de inzet van eigen vermogen als kosteloos wordt beschouwd. Dit is een reeds
lang achterhaald standpunt in de financieringstheorie.

0   De waarde van opties is moeilijk te kwantificeren ( Miller en Crystal, 1994).

Dit argument refereert aan de schattingsproblemen die kunnen optreden bij de
waardebepaling van personeelsopties. Sinds Black & Scholes in 1973 baanbre-
kend werk op dit terrein hebben gepubliceerd, is dit argument niet meer steek-
houdend, ook al moet worden erkend dat de Black & Scholes-waardebepaling
de nodige schattingen vereist en zelfs als zodanig nog correcties behoeft in ver-
band met beperkte uitoefenbaarheid van de opties, de onverhandelbaarheid
van de opties en de beinvloedbaarheid van de waarde van de opties door het
management van de onderneming. Hoewel dit geen geringe complicaties zijn,
kan toch worden gesteld dat de schattingen die elders in de resultatenrekening
moeten worden gemaakt ten aanzien van andere kosten aanzienlijk ruwer zijn
dan die welke hier vereist worden. Verwezen wordt naar de schattingsproble-
men rondom de bepaling van afschrijvingen en voorzieningen in de resulta-
tenrekening. Ten slotte kan worden opgemerkt dat afdekking van de toege-
kende opties in de OTC-markt onmiddellijk tot een waarde-informatie over de
optie leidt.

D)    De marktprijs van de aandelen zal dalen als de winst daalt door opties te boe-
ken als kosten.  Dit :al definanciering met eigen vermogen schaden,  ook de
externe mogelijkheden daartoe.

Volgens het winst-per-aandeel model is dit een correcte redenering. Op dit mo-
del past echter de eerder beschreven fundamentele kritiek. Deze komt erop neer
dat financiible markten in staat zijn deze informatie te interpreteren in termen
van het Discounted Cash flow-model.

5.14 De verslaggeving en regelgeving over financitle
instrumenten in Nederland

Vanuit de financieringstheorie gezien, zijn er enkele ernstige tekortkomingen
in de gepubliceerde jaarrekening inzake financiele instrumenten in het algemeen
en personeelsopties in het bijzonder (Duffhues, Kabir en Mertens, 1999):
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-   het niet boeken van de marktwaarde van de verstrekte opties in het jaar van
toekenning als deel van de totale arbeidskosten (effect: eenmalige winst-
overschatting):

-  het niet boeken van de schuld in de balans die ontstaat doordat een optie
wordt toegekend, die voortdurend in waarde verandert (effect: te lage ver-
houding vreemd/eigen vermogen). Deze nalatigheid is vergelijkbaar met het
achterwege laten van 'back service'-verplichtingen terzake van pensioen-
verplichtingen;

-   het niet boeken van vermogensverliezen of -winsten van niet-afgedekte op-
tieposities in de resultatenrekening in de jaren tijdens de looptijd van de op-
ties (effect: herhaalde winstoverschatting/-onderschatting);

-  het niet boeken van vermogenswinsten of -verliezen van dekkingstransac-
ties (herhaalde onder- of overschatting van de winst).

In Nederland is de discussie over waardering tegen marktwaarde in het alge-
meen tot nu toe minder fel gevoerd dan in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk. Dit is verklaarbaar doordat de tegenstelling tussen boekwaarde-
en marktwaarde-scholen in Nederland minder aan de oppervlakte zijn geko-
men dan in de Verenigde Staten.

Over financiele instrumenten in de jaarrekening is in Nederland weinig wette-
lijk geregeld. Er heerst hier in het algemeen over dit onderwerp een flexibele
cultuur met veel gebruik van richtlijnen die ondernemingen oproepen tot vrij-
willige openbaarmaking van bepaalde gegevens. Over de financiale verslagge-
ving van personeelsopties bestaan zelfs in het geheel geen specifieke wettelijke
regels. Hiermee loopt Nederland achter bij de wetgeving in een land als de Ver-
enigde Staten. WeI zijn in Nederland richtlijnen afgekondigd waarin regelin-
gen zijn vermeld voor het geven van toelichting op verstrekte opties. Veel sa-
menhang is er in deze regels echter niet te vinden23. Bovendien lopen deze als
eisenpakket ook aanzienlijk achter bij de Amerikaanse standaards. Zo is het
mogelijk dat een verlies op een speculatieve personeelsoptiepositie in Neder-
land binnen de balans wordt afgeboekt ten laste van het eigen vermogen zodat
de resultatenrekening blijft gevrijwaard.

5.14.1 De studie van Van Helleman en Mertens (1996)

Van Helleman en Mertens hebben onderzoek verricht naar de praktijk van de
verslaggeving op de mate van informatieverstrekking over financiele instru-
menten in het jaarverslag  1995  van 43 Nederlandse niet-financiBle, beursgeno-
teerde ondernemingen (Van Helleman en Mertens. 1996). De conclusies waren
dat de praktijk van de verslaggeving in het algemeen achterliep bij de gedach-
ten  over de meest wenselijke regelgeving (die in  1996  ook werd ingevoerd).

23. Zie ook Den Adel en Krens (1998).
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Ter zake van personeelsopties kan het praktisch gedrag van ondernemingen als
volgt worden samengevat. Noch uit bestudeerde jaarrekeningen noch uit uit-
latingen van Nederlandse accountants blijkt dat er in Nederland boekingen
plaats vinden in de balans of de resultatenrekening inzake de toekenning van
personeelsopties24. Ook latere verliezen op deze derivatenpositie worden niet
geboekt. Bij uitoefening wordt de uitoefenprijs die de onderneming ontvangt,
afgeboekt van het eigen vermogen (algemene reserves). Dit is verrassend als
men beseft dat het hier gaat om het uitgeven in plaats van het innemen van
aandelen (vergelijk Duffhues, Kabir en Mertens, 1999).

5.14.2 De studie van Vergoossen (1999)

Vergoossen (1999) heeft de nieuwste ontwikkelingen in de opvattingen over
jaarverslaggeving op het niveau van het International Accounting Standards
Committe (IASC) bestudeerd in de gevolgen voor Nederlandse ondernemin-
gen. Deze auteur voorziet in de nabije toekomst implicaties van de Interna-
tional Accounting Standards (IASs) voor de Nederlandse verslaggevingsprak-
tijk. Daarbij gaat het o.a. over de verslaggeving over financiBle instrumenten
(die niet worden gedefinieerd in het artikel) waar strijdigheden worden gecon-
stateerd tussen de IASC-regelgeving en de Nederlandse wet.

Een doorbraak in de waardering is de verplichting om financiale instrumen-
ten die onder de vlottende activa worden opgenomen, voortaan te waarderen
tegen de marktwaarde en niet langer tegen de in de Nederlandse wet genoem-
de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Ook wordt het nemen van ongerea-
liseerde en gerealiseerde winst op financiBle instrumenten verplicht gesteld voor
handelsvoorraden ('financial instruments held for trading') respectievelijk als
keuzemogelijkheid geboden (voor 'financial instruments available-for-sale').
Ongerealiseerde waardestijgingen komen aldus in de winst terecht. Toepassing
van de standaard IAS 39 zal leiden tot grotere winstfluctuaties. We zien hier-
in dezelfde discussiethematiek als in de Verenigde Staten.

Financiale instrumenten dienen volgens IAS 39 reeds op het moment van con-
tractafsluiting te worden opgenomen op de balans. Dat is een versnelling ten
opzichte van de bestaande richtlijnen die uitgaan van het prestatiemoment van
partijen. Vergoossen verwacht dat het geheel van aanpassingen van de Neder-
landse verslaggevingspraktijk aan de IASs zal leiden tot lagere en meer volatie-
le winstcijfers en een hoger eigen vermogen. Optisch gezien zal de rentabiliteit
dalen. Deze voorspellingen komen overeen met uitspraken voor Amerikaanse
ondernemingen.

24. Zie ook Den Adel en Krens (1998) die rapporteren dat de Nederlandse regelgever van mening
is dat de beloning in de vorm van personeelsopties geen invloed uitoefent op de balans en de re-
sultatenrekening. Deze opvatting is opmerkelijk en in elk geval achterhaald in de economische
theorie.
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5.14.3 De studie van Smidt en Reefman (1999)

Een andere recente Nederlandse studie is van Smidt en Reefman (1999). Deze
onderzochten de regelgeving en de praktijk van Nederlandse jaarverslagen op
het specifieke gebied van de financille instrumenten. Deze definieren zij in en-
ge zin d.w.z. alleen derivaten. De onderzoekers concludeerden dat niet minder
dan 60% van de onderzochte 135 Nederlandse ondernemingen over 1995 geen
enkele toelichting gaf op financiele instrumenten. Van de overige 40%, onder-
nemingen waren vele niet volledig in het naleven van de richtlijnen van de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Gemiddeld werd slechts 2590 van de gevraagde iii-
formatie verstrekt. Grotere ondernemingen zijn gemiddeld eerder bereid om op
vrijwillige basis informatie over financiible instrumenten te verschaffen in het
jaarverslag dan kleine en middelgrote ondernemingen. De informatiever-
schaffing door Nederlandse ondernemingen die ook in de Verenigde Staten een
beursnotering hebben, is aanzienlijk beter dan van het gemiddelde Nederland-
se beursfunds. De activiteiten van de regelgevende instanties en de hierdoor
veroorzaakte druk op de publicerende ondernemingen hebben een positieve in-
vloed op de mate van vrijwillige disclosure. Over personeelsopties werd in het
artikel niets bericht. Zoals gebruikelijk werden ook in deze publicatie perso-
neelsopties merkwaardig genoeg niet expliciet tot de financiale instrumenten
gerekend.

Uit deze samenvatting van enkele recente studies blijkt dat Nederland zich
klaar- maakt om op afstand de internationale ontwikkelingen op het terrein
van de financiEle verslaggeving te volgen. De voorstellen die door de Raad voor
de Jaarverslaggeving langzaam maar zeker worden ontwikkeld. passen boven-
dien in het in dit boek besproken wenselijke economisch kader van meer trans-
parantie en verantwoording zoals bepleit door de Commissie-Peters (1997).
Hiermee staat niet vast dat regulering bepalend is voor de verslaggevingskwa-
liteit van ondernemingen maar regelgeving schept wel een kader van minimaal
gewenst gedrag (Lubberink. 1999).

5.15  Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk handelde over het belang van en de wijze waarop financiele in-
strumenten neerslaan in de externe financiele verslaggeving van ondernemin-
gen alsmede de regelgeving op dat terrein.

De economische theorie volgt het discounted cash flow model en zegt dat ver-
slaggeving zich moet conformeren aan de eisen die hieruit voortvloeien. Dit be-
tekent dat verslaggeving moet informeren over de marktwaarde van de onder-
neming en derhalve ook over de marktwaarde van de financiele instrumenten.
In concreto houdt dit in dat in de berichtgeving een uitgebreide toelichting op
de kasstromen en het risicoprofiel van alle instrumenten wordt gepresenteerd.
Daarbij maakt het niet uit of het gaat om instrumenten die in gangbare ba-
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lansopstellingen weI of niet in de balans staan: van alle instrumenten (on- en
off the balance sheet) dient de marktwaarde te worden gecommuniceerd. Het
ondernemingsbelang van de publikatie van de economische waarde van finan-
cidle instrumenten ligt in het streven naar transparantie en verantwoording naar
de financiele markten. De beloning zal zijn een lagere gemiddelde vermogens-
kostenvoet (zie schema 5.1) oindat een onduidelijkheidsmarge verdwijnt uit de-
ze gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Daarnaast is er een scherpere

disciplinering van het management en derhalve een meer effectieve corporate
governance te verwachten van een grote mate van openheid van verslaggeving.
De lasten van imperfecties nemen af.

De verslaggevingspraktijk wijkt sterk af van dit theoretische ideaalbeeld. Niet
alleen is er een ingrijpend onderscheid tussen twee groepen instrumenten die
wel respectievelijk niet op de balans verschijnen waardoor het beeld incompleet
is, maar ook is de waardering van de financiale instrumenten meestal niet te-
gen marktwaarde. Dit belemmert het inzicht van beleggers en andere partici-
panten in ernstige mate. Bij personeelsoptieregelingen blijkt dat hieruit dat de
personeelskosten in de resultatenrekening geen economische grondslag krijgen
omdat de kosten van opties in Nederland (en de meeste andere landen) hierin
niet worden opgenomen. Dit veroorzaakt onder omstandigheden een belang-
rijke mate van winstvertekening, zowel theoretisch als empirisch. Bovendien
wordt de uitleveringsverplichting van de aandelen aan de werknemers niet op-
genomen in de balans als schuld. Daardoor wordt de vermogenspositie verte-
kend. Ook worden de verliezen op te leveren aandelen nergens zichtbaar ge-
boekt (mogelijk onder voorzieningen) of wordt er een toelichting op gegeven.
Ook wordt meestal geen informatie gegeven of er een indekkingsbeleid is ont-
wikkeld voor de te leveren aandelen en welke concrete beleidsvoornemens daar-
uit voortvloeien ten aanzien van de keuze van indekkingsinstrumenten.

Op zoek naar een verklaring voor het afwijkend praktisch ondernemingsgedrag
in deze is vervolgens aandacht besteed aan een afzwakking van het besproken
theoretisch vereiste dat met de vermelding van marktwaarde zou kunnen wor-
den volstaan. Het antwoord is ontkennend. Behalve marktwaarden zal een on-
derneming een consistent geheel van boekwaarden moeten blijven publiceren
als verantwoording (en disciplinering) en als ijkpunt voor het regelen van con-
tractuele relaties tussen marktpartijen zoals debt covenants. Agencyconflicten
kunnen hierdoor beter worden gemanaged. Dat is ook in het belang van de
aandeelhouders. Marktwaarden lenen zich uiteraard niet voor dat doel door
de veelheid van factoren die op marktwaarden inwerken zoals de ontwikkeling
van de rente en het optreden van financiale crises in andere delen van de we-
reld. Al met al staat de waarderelevantie van te verstrekken informatie daar-
mee in de meer praktische wereld van imperfecties vast, niet alleen de markt-
waarderelevantie maar ook de boekwaarderelevantie.

Dit impliceert dat ten behoeve van de oordeelsvorming over het gebruik van
financiele instrumenten een zoveel mogelijk economische lading aan de ver-
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slaggeving moet worden gegeven. Dat vereist informatie over o.a. de onverte-
kende kasstromen, de onvertekende winst, en de onvertekende vermogenspo-
sitie.

Het verzet vanuit het veld tegen regulering die hierop betrekking heeft, kreeg
aandacht  in de bespreking van enkele aspecten  van  de FAS 133-voorstellen  in
de Verenigde Staten. Deze voorstellen zetten een belangrijke stap in de richting
van het hanteren van marktwaarde als grondslag en wel voor in beginsel alle
financiele instrumenten die alle op de balans zichtbaar moeten worden ge-
maakt. Hierdoor schuift FASB op in de richting van de financieringstheorie.
De drij fveer achter FAS  133  is de wens om de beleggers duidelijk te informe-
ren over de enorme groei van het gebruik van derivaten door ondernemingen.
FASB wil het gebruik van derivaten meer dan in het verleden zien als afzon-
derlijke financiBle transacties, ook al heeft de treasurer een koppeling met een
bepaalde onderliggende waarde beoogd die hem om de gunsten van hedge ac-
counting doet roepen. Ontsnappingsroutes voor het bedrijven van window dres-
sing zullen worden teruggedrongen. Een bezwaar is dat ernstig rekening moet
worden gehouden met een verhoogde wisselvalligheid van de winst in de toe-
komst. Hiertegenover staat dat de informatie hoogwaardiger zal worden en
daardoor kwalitatief beter. Een tweede relativerende opmerking is dat de op
derivatenmarkten actieve partijen veelal grote ondernemingen zijn die niet af-
hankelijk zijn van een incidenteel groot verlies of grote winst die de onderne-
ming onder FAS 133 moet tonen op de marktwaarde van een derivaat. Aan-
genomen mag worden dat portefeuille-effecten ertoe zullen leiden dat mee- en
tegenvallers elkaar deels zullen compenseren zodat de winstvolatiliteit niet dra-
matisch zal toenemen zelfs onder  FAS 133. Marktpartijen beschikken  anno
1999 over een ruim arsenaal van financiale instrumenten om zich te bescher-
men tegen ongewenste volatiliteit. De derivatenmarkten zullen ceteris paribus
in de toekomst meer floreren dan zonder FAS  133 en de daaruit ook in ande-
re landen via de invloed van het IASC te verwachten aanpassingen. Ook Ne-
derland zal zich niet kunnen onttrekken aan deze internationale ontwikkeling

In het kader van de speurtocht naar het verzet tegen adequate berichtgeving
over personeelsopties werden twee mogelijke verklaringen geponeerd. De eer-
ste is de overmatige aandacht voor het winst-per-aandeel-model in kringen van
beleggingsanalisten waardoor een overconcentratie ontstaat voor de winst en
dus ook voor het winstbegrip en de wijze van winstbepaling. Eerder zagen we
in hoofdstuk 4B ook reeds dat dit model transacties als inkoop van eigen aan-
delen kan triggeren. De tweede mogelijke verklaring voor het verzet tegen pu-
blicatie van economisch correcte winst- en vermogenscijfers is in vele gevallen
het eigenbelang van het management dat in de financiele pers wordt afgere-
kend op boekwaarden en via optiebezit ook in zeer veel gevallen belang heeft
bij de marktprijs van het aandeel.

Afsluitend zijn de volgende conclusies van betekenis:
- het verstrekken van informatie aan beleggers en andere stakeholders ook
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volgens de beginselen van het boekwaardemodel is wegens het bestaan van
imperfecties meer waarde-relevant dan de pure DCF-financieringstheorie
beweert:

- personeelsoptieregelingen kunnen belangrijke winst- en vermogensverteke-
ningen tot gevolg hebben.

-  de regelgeving op het gebied van de financi6le verslaggeving is vooral in de
Verenigde Staten en Engeland sterk in beweging maar nog niet uitgekris-
talliseerd; Nederland past zich met vertraging aan aan de internationale
trend van het IASC en US Gaap,

-   de agency-aspecten van de financiale verslaggeving verdienen meer aandacht
van onderzoekers dan voorheen nu de doorbraak van optieregelingen al dan
niet in combinatie met inkoop van eigen aandelen lijkt door te zetten;

- beleggers dienen rekening te houden met een grotere wisselvalligheid van
gepubliceerde winsten van Amerikaanse ondernemingen te beginnen over
boekjaren vanaf 15 juni 2000 omdat in beginsel minder transacties voor hed-
ge-accounting in aanmerking zullen komen.
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Epiloog

In de inleiding op dit boek werd het dualistische karakter dat inherent is aan
Ondernemingsfinanciering, in herinnering gebracht. Tempelaar heeft dat hel-
der  verwoord  in zijn oratie  van   1989.' Hij typeert Ondernemingsfinanciering
onder meer om die reden als 'een lastig vak'. Ankum (1993) geeft in zijn af-
scheidscollege als zijn indruk dat de onderneming in een groot deel van de mo-
derne theorie weer meer een 'black box' is dan vroeger. Ook Moerland heeft
recentelijk in een analyse van de stand van zaken op het vakgebied de be-
drijfshuishouding omschreven als een tweeslachtig ervaringsobject van de fi-
nancieel-economische wetenschap (Moerland, 1999).

Van de beoefenaar van Ondernemingsfinanciering als tak van de bedrijfseco-
nomie worden doorlopend twee kennisverwervende activiteiten verwacht.
Enerzijds moet hij de theorie van de financiale markten volgen en op relevan-
tie beoordelen vanuit de belangen en de doelen van de individuele onderne-
ming. Anderzijds mag hij de aansluiting niet missen met de dagelijks in een on-
derneming optredende vraagstukken van planning, besluitvorming, beheer en
externe verantwoording. Het bijhouden van beide 'fronten' leidt tot een be-
klemd gevoel en, in de woorden van Tempelaar, tot het ontstaan van een struc-
tureel spanningsveld bij de vakbeoefening. Hij schreef ook over een 'lastig par-
ket' waarin het vak zich toentertijd bevond. Naar mijn mening is dit lastige
parket sindsdien in intensiteit slechts toegenomen. Daaraan heeft met name bij-
gedragen de snelle opkomst van het risicomanagement bij ondernemingen en
de daarbinnen ontluikende neiging tot het in praktijk brengen van wat wordt
genoemd 'integraal risicomanagement'. Deze evolutie heeft ervoor gezorgd dat
in de praktijk het eerder genoemde spanningsveld tussen de ontwikkelingen op
de financiBle markten en de sfeer van planning en beheersing van het onder-

1. Een samenvatting van deze oratie verscheen in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-
economie. januari/februari 1990 (vergelijk Tempelaar. 1990).
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nemingsproces eerder lijkt te zijn afgenomen maar in de theorie toegenomen.
Te weinig zijn pogingen ondernomen tot integratie van nieuwe ontwikkelingen
in het basismodel waardoor het dualistisch karakter van het vak in de zin van
Tempelaar (1990) verder is onderstreept Hieruit vloeit een leemte voort tussen
de ontwikkeling van de theorie en van de praktijk. Om deze leemte te over-
bruggen. is het nodig te streven naar een veelomvattende geintegreerdefincin-
cieringstliecirie die wezenlijk bedrijfseconomisch is gefundeerd d.w.z. geworteld
is in de gecompliceerde werkelijkheid van planning, besluitvorming, beheersing
en rapportage. Dat is een belangrijke conclusie van dit boek.

Een tweede belangrijke conclusie is dat het ontwikkelen van een dergelijke gein-
tegreerde theorie zal moeten voldoen aan ten minste de volgende twee voor-
waarden.

In de eerste plaats moet zo'n geintegreerde financieringstheorie het basis-
model van de micro-economie dat handelt over optimaal investeren en finan-
cieren iii een perfecte vermogensmarkt als vertrekpunt nemen. Dit model is een
verworvenheid van grote waarde. Om die reden werd in dit boek in hoofdstuk
3 het basisinvesteringsmodel gekozen als vertrekpunt van analyse. Startend
vanuit het perfecte vermogensmarktmodel werden vervolgens imperfecties
geintroduceerd die leidden tot de verschijnselen van onder- en overinvestering.
Dit bleken suboptimale investeringsniveaus die samenhingen met de invloed
van transactiekosten en van asymmetrische informatie tussen partijen. Door
het introduceren van deze 'real world' imperfecties werd het besluitvormings-
proces gedirigeerd vanuit het micro-model in de richting van de bedrijfseco-
nomie. Het beheersen van financiale risico's bleek vervolgens in staat te stellen
om deze transactie-. faillissements- en (vooral) agencykosten te beheersen.
Daarmee kan het risicomanagement bijdragen aan een verhoging van de markt-
waarde van de onderneming.

Een tweede voorwaarde voor het ontwikkelen van een geintegreerde finan-
cie- ringstheorie is de onderkenning dat managers, tegenwoordig zelfs meer nog
dan in de periode waarin Donaldson (1984) zijn bekende boek schreef. zullen
streven naar een maximaal onafhankelijke opstelling van de onderneming ten
opzichte van de markten waarop deze activiteiten ontplooit. De verklaring hier-
voor is tweeledig. In de eerste plaats neemt de efficiencygraad van markten in
het algemeen toe, niet alleen van financiele markten. Een belangrijke verkla-
ring hiervoor zijn de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en com-
municatietechnologie die het genereren en verspreiden van data aanzienlijk heb-
ben vergemakkelijkt en binnen het bereik van zeer velen gebracht. De tweede

verklaring is dat de behoefte aan sturing en planning in ondernemingen sterk
is toegenomen. Het gevolg hiervan is dat het steeds minder aanvaardbaar is
wanneer de uitvoering van belangrijke ondernemingsbeslissingen mogelijk kan
worden gedwarsboomd door een grote mate van onvoorspelbaarheid van
markten. Tot deze markten behoren niet alleen de financiele markten die on-
der omstandigheden niet bereid zijn vermogen beschikbaar te stellen voor in-
tern reeds goedgekeurde investeringen maar ook de re6le (factor)markten (zo-
als de arbeids- en grondstoffenmarkt). Ook deze reele markten kunnen met
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onverhoedse prijs- en hoeveelheidsbewegingen obstructie plegen terzake van de
beschikbaarheid van inputs voor op zichzelf zeer wel verdedigbare investe-
ringsplannen die de ondernemingsleiding heeft ontwikkeld. De wijze waarop
deze toegenomen behoefte van het management aan onafhankelijkheid van de
voor haar belangrijke markten wordt gerealiseerd, wordt bepaald door de af-
ruil van voor- en nadelen van de hiertoe in het concrete geval bestaande alter-
natieven. Een van deze alternatieven is het risicomanagement van de onderne-
ming. Daarbinnen komen onder andere in aanmerking de invulling van het
liquiditeitsbeleid, de keuze van de verhouding vreemd/eigen vermogen, het han-
delen in atgeleide financiale instrumenten en het afsluiten van verzekeringen.
Deze concretiseringen van het onafhankelijkheidsstreven zijn onderling substi-
tuerend en ook substituerend ten opzichte van een andere keuze van de inves-
teringen zelt. Hier ligt derhalve een serie van bedrijfseconomische afruilpro-
cessen.

Samenvattend kan worden gesteld dat, behalve de financieringswetenschap-
pers, ook het management van beursondernemingen beklemd zit in een span-
ningsveld tussen twee polen. Enerzijds wordt van het management verwacht
dat het creatief investeert in marktwaarde-genererende projecten. Anderzijds
kunnen talloze verstoringen in het investeringsproces optreden waarvan de ne-
gatieve invloed op de marktwaarde tot op zekere hoogte kan worden beperkt
door het tijdig nemen van een optimaal samenspel van maatregelen die zich
uitstrekken over de in deze studie onderscheiden zes deelgebieden van finan-
cieel beleid. Een paradox van de moderne beursonderneming is dat onder in-
vloed hiervan het management zich in het belang van de externe aandeelhou-
ders zoveel mogelijk onafnankelijk zal maken van de financi8le markten. Dat
legitimeert bovendien onder omstandigheden het gebruik van risk management
technieken op de in het voorkomende geval gewenste schaal. Deze conclusie
houdt ook in dat geintegreerde ondernemingsfinancieringstheorie zal moeten
worden gebaseerd op een synthese van de theory of the firm en de theorie van
Donaldson (1984) waarin de onafhankelijkheidsdrang van het management,
toen reeds, zo treffend is beschreven. Vast staat dat risicomanagement (met
daarbinnen verschillende onderling substitueerbare technieken) daarin een be-
langrijke, misschien zelf centrale rol moet spelen omdat de beheersing van de
waarde van huidige en toekomstige geldstromen in imperfecte vermogens-
markten in hoge mate bepalend is voor de ongestoorde voortgang van het in-
vesteringsproces. Dit beheersen van de ontwikkelingen in de reele sfeer komt
ook de algemene economische groei ten goede.

Beoordeeld vanuit het bovenstaande perspectief is sprake van een overcon-
centratie van het vak Ondernemingsfinanciering voor het vraagstuk van de op-
timale vermogensstructuur. De uit de literatuur bekende statische tradeofftheo-
rie is bij het ontwikkelen van een gantegreerde financieringstheorie in het
nadeel ten opzichte van de Pecking order theorie. De belangrijkste reden hier-
voor is dat de statische theorie geen onderscheid maakt tussen de verwerving
van eigen vermogen door middel van winstinhouding en door aantrekking van
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nieuw aandelenvermogen. Dat onderscheid is echter wel in hoge mate bepa-
lend voor de door het management nagestreefde onafhankelijksdrang ten op-
zichte van de financiale markten. Een tweede reden voor het uitspreken van
een voorkeur voor de Pecking order theorie is dat het sterk in betekenis toe-
genomen risk management van ondernemingen betere aanknopingspunten
biedt met een op geldstromen gebaseerde financieringstheorie dan op een theo-
rie die is gefixeerd op een statische balansverhouding. Aan dit vereiste voldoet
de Pecking order theorie.

Uit de twee applicaties die in hoofdstuk 4 werden besproken, bleek de uitge-
breidheid van het werkterrein van geYntegreerde financieringstheorie. Zowel de
beslissing om personeelsopties toe te kennen als de beslissing om eigen aande-
len in te kopen bleek een diepgaande analyse te vereisen van alle zes onder-
scheiden deelgebieden van het geintegreerd financieringsmodel. Daartoe be-       1
hoorde ook zeer nadrukkelijk de te optimaliseren beeldvorming van de
onderneming in de externe financiBle verslaggeving in de richting van de fi-
nanci8le marktpartijen wier gedrag bepalend is voor de hoogte van de gemid-
delde vermogenskostenvoet. Beslissingen over deze en vergelijkbare onderwer-
pen uit het financiele kamp blijken neer te komen op een gecompliceerde afruil
van voor- en nadelen door organisaties in de zin van Coase (1937), inmiddels
vertaald in termen van hun bijdrage aan de marktwaarde van de onderneming.
Over de twee in hoofdstuk 4 besproken applicaties kunnen de volgende sa-
menvattende opmerkingen worden gemaakt:

-De beslissing om personeels( inclusiej management)opties toe te kennen bleek
een afruil in te houden tussen de door optietoekenning mogelijk optredende
positieve en negatieve agencykosten. De positieve kosten refereren aan het op-
treden van moral hazard, de negatieve kosten hebben betrekking op de moge-
lijk gunstige werking van de door de optieverlening verhoogde prikkels om tot
betere prestaties te komen. In hoofdstuk 4A werd voorts uitgebreid stilgestaan
bij het wegnemen van bepaalde positieve agencykosten van opties. Als be-
langrijke oorzaak voor het optreden van deze opties werd gezien de techniek
van de in optieregelingen meestal gebruikte plain vanilla optie. Door deze stan-
daardoptie te vervangen door een optie van het average rate type en deze te be-
trekken op de duur van het arbeidscontract van een personeelslid dat voor op-
ties in aanmerking komt, worden de (positieve) agencykosten van opties
drastisch beperkt. Een ontwerp van een verbeterde optie werd voorgesteld on-
der de naam Dareco C Delayed Average Rate Executive Option).  Een  aantrek-
kelijke eigenschap voor de optie-ontvanger is bovendien dat de fiscale belast-
baarheid belangrijk (ongeveer de helft) lager zou kunnen zijn ten opzichte van
een standaardoptie omdat de waarde van een optie die op basis van een ge-
middeld koersverloop afrekent, nu eenmaal lager is dan wanneer op basis van
een dagkoers wordt afgerekend.

Personeelsopties bleken belangrijke aspecten van risk management te bezit-          1
ten omdat het toekennen van deze opties een shortpositie inhoudt voor de on-
derneming. Deze positie verdient de aandacht van de treasury manager op ge-
lijke voet met alle andere financiele derivaten.
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Ten slotte bleken opties ook belangrijke verslaggevingsaspecten te bezitten
die in hoofdstuk 5 als uitingen van window dressing werden ontmaskerd.

- De beslissing om tot inkoop van eigen aandelen over te gaan bleek niet te
kunnen worden verdedigd door een stijging van de winst per aandeel die daar-
bij gewoonlijk optreedt voorzover deze stijging het gevolg is van de herziening
van de vermogensverhoudingen. Het ge8iste rendement van de aandeelhouders
zal zich opwaarts aanpassen waardoor de bijdrage aan de marktwaarde van de
onderneming in beginsel nihil is. Wel kan het management met de inkoop van
eigen aandelen een signaal afgeven naar outsiders dat de aandelen op de markt
zijn ondergewaardeerd. Empirisch wordt dit motief in hoge mate bevestigd. Ge-
deeltelijke opheffing van tot dan bestaande informatie-asymmetrie tussen het
management van de onderneming en de outsiders is blijkbaar een belangrijk
doel van inkoopoperaties. Een belangrijke schaduwzijde van de inkoop van ei-
gen aandelen is het mogelijke agencyconflict dat kan ontstaan wanneer het ma-
nagement de inkoop zodanig plant dat haar priv6-optieposities daarvan opti-
maal profiteren ongeacht het belang van de onderneming zelf. Een ander nadeel
is dat inkoop van eigen aandelen altijd inhoudt dat de vermogensverhoudin-
gen worden verzwakt. Alleen zeer sterke en financieel gerenommeerde onder-
nemingen die relatief weinig expansie van bedrijfsactiviteiten voorzien, zijn dan
ook geloofwaardige kandidaat-inkopers van eigen aandelen.

De rode draad in dit boek is de impliciete bewering dat dit spanningsveld tot
een zekere blokvorming en verkaveling van het totale werkterrein van Onder-
nemingsfinanciering heeft geleid waarvan de efficitntie niet vaststaat. Daar
heeft iedere vakbeoefenaar last van ongeacht zijn eventuele voorkeur voor de
ene of de andere benadering. De micro-economisch getinte wetenschapper ziet
barricades ontstaan bij het testen van theoriean omdat hij uiteindelijk toch de
'black box' zal moeten belichten bijvoorbeeld om aan geschikte proxies te ko-
men voor de variabelen uit het theoretisch model voor het uitvoeren van zijn
empirisch onderzoek. Daar rijzen in vele gevallen moeilijkheden en soms ge-
loofwaardigheidskwesties zoals bij sommige voorbeelden van derivatenonder-
zoek. De zich tot Ondernemingsfinanciering als theorie van het financiale ma-
nagement aangetrokken wetenschappers weten dat hen met die voorkeur de
leeuwenkuil wacht vanwege de complexiteit van de processen die zich in en
rond ondernemingen plegen af te spelen in het dagelijkse functioneren. Dat
weerhoudt hen er niet van om de werkelijkheid en niet zozeer het abstracte mo-
del als uitgangspunt te nemen voor hun analyses.

Toch is het spanningsveld tussen de twee invalshoeken van beoefening van het
vak ook functioneel en mag daarom niet worden gemist. De stroom van in-
zichten die bij goed georganiseerd onderzoek uit beide typen van onderzoek
met grote regelmaat voortkomt is waardevol, mits vak beoefenaren kennis blij-
ven nemen van elkaars inzichten en integratie van kennis en inzicht wordt na-
gestreefd. De tegenstellingen tussen beide groepen kunnen een gezonde uit-
werking hebben. Zij vullen elkaareerder aan. Vooreen goed inzicht in de theorie
van het financieel management kan men niet zonder de micro-economische
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theorie van de financi8le markten. maar het omgekeerde is mijns inziens ook
waar.

Om het spanningsveld tussen de twee benaderingswij:en te beheersen. bestaat be-
hoefte aan het systematisch inpassen ran de relevante delen van de theorie ran de
financiele markten in de theorie van hetfinancifle management van ondernemin-
gen, niet meer en niet minder. Het.elide geldt echter ook voor de systematische
inpassing van de relevante delen van de theorie van de externe verslaggeving in de
theorie van het .financiele management. Ook daarmee bestaut een zeker span-
ningsreW doordat ranuit verschillende gezichtshoeken naar de jinanciele ken-
merken van ondernemingen wordt gekeken.

De theorie van het financieel management is enigszins bekneld geraakt tussen
de traditionele micro-economie en de in hoge mate praktisch gerichte invulling
van externe verslaggeving met regulering. Hierdoor ontstaat aan de ene kant
(van de micro-economie) het gevaar dat een realistische kaderstelling voor de
theorie van het vak ontbreekt en dat aan de andere kant te weinig aansluiting
wordt ervaren met de regelgeving ter zake van de externe verslaggeving. Dit
heeft geleid tot een zekere mate van opdeling of verkaveling van Onderne-
mingsfinanciering, vooral tussen de micro-economische en de bedrijfsecono-
mische benadering van financieringsverschijnselen. en tot te weinig belangstel-
ling van financiering voor vraagstukken van winst- en vermogenspresentatie.

In dit boek heb ik daarvan enkele voorbeelden genoemd zoals de sterke ac-
centuering van de debt/equity verhouding en - van een andere orde maar in
deze context niet misplaatst - het gebruik van financiele derivaten als onder-
zoeksobject bij de studie van de financieringskeuzen van ondernemingen.
Deze twee voorbeelden worden hierna toegelicht.

De accentuering van de verhouding vreemd/eigen vermogen ligt weliswaar ge-
heel in lijn met het ook door mij als zeer belangwekkend gekwalificeerde werk

van Modigliani en Miller maar men vergete niet dat de invalshoek van beide
onderzoekers algemeen-economisch was waardoor zaken als contractvorming
en onderpanden a priori worden weggedrukt. Er zijn in de werkelijkheid be-
langrijke verschillen tussen allerlei vormen van debt en van equity uit het oog-
punt van bijvoorbeeld contractvorming. zeggenschap, liquiditeit en andere ren-
dements beinvloedende factoren en voor repercussies van financierings- en
investeringstransacties in de externe verslaggeving. Een bekend voorbeeld is het
belang van off-balance sheet-financieringstransacties.

In toenemende mate is zelfs de vraag actueel of het onderscheid tussen eigen
en vreemd vermogen uberhaupt wei bevredigend kan worden gespecificeerd ge-
zien de vele hybridische vormen van financiering die op de markt zijn gekomen
en de moeilijke toedeelbaarheid aan deze twee blokken die daarvan het gevolg
lS.

Ook het gebruik van derivaten van contante financiele instrumenten wordt vaak
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met een zeer partiele blik geobserveerd, ook in onderzoek. Talrijk zijn de ove-
rigens interessante papers die gebaseerd op (nauwelijks meer dan) impressies
uit jaarverslagen van ondernemingen of op enqudtes gericht aan ondernemin-
gen, rapporteren over het feitelijk gebruik van deze instrumenten inclusief ver-
gelijkende studies. Afwezig zijn echter, voorzover bekend, studies die het ge-
bruik van derivaten bestuderen als slechts een van de zes in tabel 3.2 genoemde
beleidsgebieden om de marktwaarde van de onderneming te maximaliseren.
Derivatengebruik kan aldus gezien betrekking hebben op bepaalde desiderata
in bijvoorbeeld de investeringsportefeuille, de vermogensstructuur of de zeg-
genschapsstructuur. Het gebruik kan echter ook samenhangen met de gewenste
beeldvorming van het management over de onderneming in termen van winst
en vermogen bij de partijen op de financidle markten waar men in de toekomst
tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden vermogen hoopt te kunnen contrac-
teren. Theoretisch slaat dit terug op de lemons-asymmetrie van Akerlof en op
de agency-problematiek van Jensen en Meckling. Anders gezegd: derivatenge-
bruik moge in het perfecte vermogensmarktmodel geen waarde kunnen schep-
pen, het gebruik van deze instrumenten kan wel degelijk bijdragen aan de
marktwaarde van de onderneming door implicaties van het bestaan van de meer
structurele markt inefficiency die eigen is aan onze economische orde (verge-
lijk markt inefficiency van het 'type B' in hoofdstuk 2). Ondernemingen on-
dervinden hier een nadeel van de scheiding van leiding en eigendom in en van
ondernemingen. Daar staan grote voordelen tegenover (Fama en Jensen, 1985).

Ten aanzien van de verslaggeving als te optimeren 'variabele' ontvouwt zich
een interessant economisch probleem. Dit is de vraag hoe ver de onderneming
moet gaan in het gebruik van derivaten om de winst en het te tonen vermogen
op een bepaald peil te houden (ook wanneer dat geen operationele kasstromen
betreft) met het doel de afhankelijkheid (en de prijsstelling) van het toekom-
stig beroep op de financiale markten te kunnen beheersen. De vraag past in een
kijk op het boekwaardemodel van de financiale verslaggeving (balans. resulta-
tenrekening. kasstroomoverzicht en alle toelichtingen daarop) als communica-
tie-instrument met de financitle markten. Ondernemingen die weinig of niet af-
hankelijk zijn van de financiele markten of van een afhankelijkheid geen hinder
ondervinden omdat ze daar te allen tijde zeer welkom zijn dankzij een uitste-
kende rating, zullen het derivatengebruik uit dezen hoofde mogen mijden. In
het eerste geval is het derivatengebruik mogelijk sterk bepaald door het lage
volume van de geplande investeringen maar deze informatie laat zich voor bui-
tenstaanders moeilijk achterhalen. Bovendien veranderen deze geplande inves-
teringen weer snel in de dynamiek van de marktprocessen in onze economische
orde. In het tweede geval is de eventuele aanwezigheid van een gedegen eigen
vermogenspositie (men moet de gunstige rating verdiend hebben) al een ga-
rantie voor de aanwezigheid van voldoende risicodraagvlak zodat daarboven
derivaten niet nog eens nodig zijn: eigen vermogen dat geen behoefte heeft aan
additioneel quasi-eigen vermogen. Een andere mogelijkheid is dat externe (we-
derom voor buitenstaanders wel of niet observeerbare ) verzekeringen het de-
rivatengebruik overbodig maken en omgekeerd. Bij al deze voorbeelden komt
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de externe verslaggeving betekenis toe als instrument in het optimaliseren van
de contacten met de buitenwacht. Derivatengebruik, het afsluiten van verze-

keringen en het nastreven van een bepaalde vermogensstructuur hangen on-
derling samen maar ook als groep met het te optimeren beleid inzake de ex-
terne verslaggeving.

Daarmee is deze lijst nog niet uitputtend beschreven. Derivaten kunnen ook
ondersteunend zijn ten aanzien van toekomstige investeringen die als belang-

rijke scheppers van marktwaarde eveneens in schema 3.2 worden genoemd.
Hierdoor is het denkbaar dat een onderneming die over een uitstekende rating
beschikt en een buitengewoon ruime liquiditeitspositie inneemt toch tot hed-
ging van verwachte kasstromen overgaat terwijl externe beoordelaars geneigd

zullen zijn op de gevaren van te veel free cash flow (Jensen, 1986) te wijzen en
op de verspilling van de kosten die samenhangen met het voeren van het risk
management. Een oorlogskas die intact moet blijven met behulp van risk ma-
nagementstrategieEn. maar waarvan de precieze intenties niet bekend worden
gemaakt.

Al deze interdependenties hebben betrekking op de deelgebieden die zijn ge-
noemd in schema 3.2. Het zijn de te optimaliseren variabelen in het streven
naar het maximaliseren van de marktwaarde van de onderneming in imperfecte
financiele markten. Dat staat gelijk met het interpreteren van 'Ondernemings-
financiering' als 'optimaal financieel management' of met corporate risk ma-
nagement op het totaal van al deze deelgebieden samen als pakket. De voor-
keur gaat uit naar de eerste kwalificatie omdat daarin de noodzaak van een

geYntegreerde oplossing duidelijk doorklinkt.

Het corporate risk management  ( CRM )  is in dit concept  het geheel ran maat-
regelen ten aanzien van definancieringsstructuur, de dividendhoogte en het deri-
ratengebruik inclusief het sluiten van ver.ekeringen die ten doel hebben de be-
drijfs- en fintinciele risico's van een onderne„,ing zodaitig te beheerse,1 clat de
schepping ran marktwaarde maximaal is. De tlieorie van het corporate risk nia-
nagement is. aldus gedefinieerd. alleen in imperfecte financiele marklen poten-
tieel waarderol niaar dat is de realiteit van alledag. Zij is een belangrijk deelge-

bied ran de alonizattende the<,rie van het geintegreerd .financieel manage.nient
C GFM)  dat daarnaast ook  omvat  de optimale  investeringstheorie.  de theoric  in-
zake de optimale =eggenscliapsstructitur en de theorie inzake de optimale exter-
ne verslciggering

Theoretisch past hier alleen een sh,iu/ta,ie oplossing van het geYntegreerd fi-
nancieel management d.w.z. van al deze zes deelvraagstukken van financieel
beleid. Het optimale corporate risk management kan dan worden gedefinieerd
als de portefeuille van financierings-, derivaten- (en verzekerings)contracten die
het resultaat is van het geoptimaliseerde GFM. Alleen dit laatste is bepalend
voor de aanvaardbaarheid van de delen. De kans op het ontstaan van een ze-
kere preoccupatie met een deelgebied als de verhouding vreemd/eigen vermo-
gen is in de geintegreerde benadering uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de pre-
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occupatie met het gebruik van derivaten of welke andere variabele dan ook.
Ook kan alleen een geintegreerde benadering van aspecten hoop bieden op het
opnieuw inslaan van de weg naar 'alomvattende' theorieen (vergelijk Cools,
1993).
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Summary

This thesis deals with the fundamental question whether we are on the right
track with the theory of corporate finance looking to the way it develops in
academic literature during the last decades and with an open eye to things hap-
pening in the real world of firms.

Finance theory is pretty much concentrated on the debt/equity choice of
firms. De Jong (1999), in his recent study, even states that 'numerous theore-
tical and empirical studies' exist that try to explain that choice. In many cases
the results are disappointing. Famous is Myers' statement as to the question
of how do firms choose their capital structures. His answer was'We don't know'
(Myers, 1984). We may ask: what is the reason of these disappointing results?
This question is analyzed in the first three chapters of this thesis with special
re ference to two competing theories of financing choice by firms which are sup-
plemented with a.o. risk management insights.

Looking to the literature we immediately start with the observation that firms
are assumed to take debt/equity decisions. This seems to mean that 1) there are
only two items at the liability side of the balance sheet: equity and debt, and
2) that there is a clear distinction between both variables. Both assumptions
are wrong. Neither there are only two funding sources nor there is a very clear
distinction between the two funding concepts. In practice we see a lot of very
different classes of financial assets like common equity, preferred equity, sub-
ordinated debt, senior and (other forms of) junior debt, collaterized debt, com-
mercial paper, capitalized leases, etc. The problem is that theorists, not prac-
titioners, have developed the couple debt and equity. That implies that the
debt/equity problem may appear to be a typical academic thought which ulti-
mately doesn't exist in real life of the ninetees.

In chapter 1 we state that the concentration of literature on the debt/equity
ratio may turn out to be an overconcentration as far as the broader scope of
financial policies is neglected by focusing on that issue in isolation. The op-
portunity cost of neglecting this broader scope may be high.
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In chapter 2 we take a look at the financial markets trying to find out what de-
velopments have taken place there and what their implication is for fund de-
manding firms. The main conclusion of that chapter is that market efficiency
has in general increased a lot owing to technlogical and organizational progress
in the allocational degree of efficiency. At the same time informational assym-
metries wit continue to exist as far as inside information on company's pro-
spects, research and development efforts, market shares, cost-cutting efforts,
will continue to play an essential role in free economies. It's natural that firms

do hide that type of information for outsiders because this strategy can con-
tribute to the preservation of the market value of its investment projects. The
more the financial markets become (semi-strong) efficient in the informational
sense the less safe is the informational value of the firm's projects, so the greater
the need for the financial manager to take steps to let the firm survive. One of
the relative new contributive powers in that context for the manager is finan-
cial risk management.

This has been further elaborated in chapter 3. Mainly the question arises
what are the weapons that an executive can direct to all threats as to the firm's
survival.Traditionally this comprises shifting to alternative financing sources
and creating the problem of the optimal debt/equity ratio finance literature is
so fond of. Therebye forgetting that several other alternatives have grown in
the hands of the manager which can be handled as management likes it. First
of all. it is possible to alter the set of investment projects, giving up a part of
the originally expected net present value which is, on second thoughts, not ob-
tainable unless the firm runs too much risk. A different idea is to change the
portfolio of investment projects to optimize the benefits of the correlations be-
tween projects with the result that the portfolio risk of the firm has decreased.
A third alternative is to insure financial risks, internally by making provisions
in the balance sheet and thereby influencing the income figure of the period,
or externally by contracting an insurance firm. The firm may use financial de-
rivatives as well e.g. to take away costs of financial failure or costs of conflicts
betweeen shareholders and debt holders. In a narrow sense this is usually re-
ferred to as taking risk management measures. The firm may optionally pre-
fer to reallocate control rights so as to have more or less loyal shareholders
and/ or debtholders. Or it may prefer to cut dividends to have sufficient funds
available for the future threatened position of the company. Finally the firm
may communicate to the shareholders by means of its financial reporting that
the vulnerability for financial risks should be changed and that the company
is adopting a different method of valuation for its assets and liabilities.

Ultimately. table 3.2 summarizes the different possible approaches to 'repair'
possible investment distortions in the real activities of the firm. The important
conclusion is that different packages of measures each referring to the six dis-
tinguished sub-fields of financial policy can be seen as alternative solution pack-
ages or alternative scenarios for solving an investment distortion. All these
packages should be expressed in terms of net present value or firm's goodwill
as we have learned that from micro economics. Of course, the package with

the best contribution to the net present value of the firm is the optimal pack-

244



SL'MMARY

age or optimal scenario. This method of analysis is not only consistent with
micro economics but also with the practical needs of the financial executives
who are accountable for all the six fields of decison making including financial
reporting. Depending on the optimal scenario of this integrated financial so-
lution the debt/equity ratio and the payout ratio may be high, moderate or low,
and will the firm use derivatives or not, etc. There are no standard or ideal
numbers for these ratios for different firms or for a firm in the course of time.
Institutional aspects will in the context of this package-solutions approach ha-
ve a big influence on the finance decisions.

This is consistent with the conclusions of De Jong (1999).

The aim of chapter 4 was to present some examples of financial decision ma-
king to illustrate the main aspects of the methodology which was developed in
chapter 3. Two contemporaneous themes are the granting of personnel stock
options and the share repurchases by firms. Both are analyzed thoroughly, in-
cluding their possible contributions to the market value of the firm and inclu-
ding their interrelationship.

- An important conclusion with respect to the personnel options granting de-
cision is the necessary tradeoff between the new type of agency costs which is
created by the granting of options on one side and the possible incentive ad-
vantages on the other side. The new type of agency cost of options can be bet-
ter managed by the shareholders by changing from the granting of plain va-
nilla type of options to average rate type of options with the averaging process
of stock prices based on the full term of the labour contract. To this aim the
Dareco is launched which stands for Delayed Average Rate Call Option.

Apart from that it is emphasized that stock options should be managed along
the same lines of policy as every other financial derivative. This means amongst
others that they should be treated as financial instruments which may be hed-
ged or not. And if they are to be hedged the relevant question is which method
of hedging is optimal.

Finally. the costs of granted options to the personnel must be regarded as a
normal part of the labour costs in the profit and loss account of the firm be-
cause it is only the form of the costs that differ with the ususal cash form.

-With respect to the share repurchase decision the main conclusion is that,
irrespective which motive (out of a series of about fifteen motives) is relevant
in the concrete situation of a particular firm, the usually resulting increase of
earnings per share is a very weak defense for a buy back decision. The reason
for this is that this increase in earnings per share does not necessarily add to
the market value of the stock. A second possible reason for share buy backs is
of dubious quality as well. It refers to the additional demand for the firm's
stock brought into the market by the management of the firm which has inside
information about the prospects of the firm available and, possibly, has pri-
vate interests in stock option positions which will profit from the increased de-
mand too. The big disadvantage o f share repurchase then is the asymmetric in-
formation between the management and the outsiders and the possible agency
costs which may result from this. The big advantage of share repurchases is the
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signalling by the management that the stock is undervalued in the market. This
signalling effect should of course be credible for the market. At best share re-
purchases are a good signal of the management about the positive future for
the firm. In the worst case stock repurchases accomplish the task of delivering
the shares which are under the options arrangements granted to the personnel
and the managers themselves without the possibility of presenting good news
about the firm's future chances and contributing to the financial risk because
the financial leverage is increased by taking up more debt and paying it out as
equity. More debt is then attracted to finance investments in the firm's stock.
This could turn out into a disaster when that investment might appear to be-
come not successful.

Chapter 5 finishes this thesis in an attempt to discuss financial instruments (in-
cluding personnel options) in the external financial reports of the firm. It ap-
pears that one of the main motives to grant options to personnel is the hidden

cost character. In practice it is in most countries not booked in the income sta-
tement and this is seen as an advantage. This, of course. leads to overvaluation
of the published net income figure and consequently to inferior quality of in-
formation to the shareholders. Sometimes these distortions are of minor im-
portance but in a lot of cases they are huge. Uninformed investors could suffer
from this window dressing. The same applies to the bookkeeping tradition to
leave out the liability which should express the delivery duty to the option hol-
ders. It is defended that this liability should not only be booked as a debt to
the workers but additionally should be marked to market every year with los-
ses from market price increases appearing in the income statement. In reality
this way of giving full insight is not practiced. The discussion about the repor-
ting on financial instruments has reached a new stage internationally by the
initiative of the Financial Accountants Standards Board (FASB) of the Uni-
ted States to require that in principle all derivative instruments must be handled
like assets and liabilities. It is analyzed that the risk management behaviour of
the firms is already changing in the sense that derivatives usage is less attrac-
tive than in the past. This confirms the importance of the methods of financial
reporting to the financial policies of firms, specifically to risk management de-
cisions. This importance is one of the vital elements of our fully integrated cor-
porate finance approach which was presented in chapter 3 of this thesis.

Of course, this study is incomplete. But new conclusions from this thesis can
change the landscape of the ongoing discussion about the financing choice de-
cision of firms. The question of how firms choose their capital structure in terms
of debt and equity is less relevant in practice than in theory. Capital structure

is essentially an aspect of financial risk management which encompasses a lot
more aspects than the relative simple and hardly measurable debt/equity ratio.
Risk management is, in its turn, essentially linked with money flows not pri-
mairly balance sheet stocks like assets and liabilities. So the static tradeofftheo-
ry of capital structure is an in ferior or even bad starting point for theory buil-
ding about financing behaviour. The future money flows which are the subject
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of risk management, form essentially the basis for the as much as possible in-
dependent financial logistics of the treasury o f firms. To promote continuity in
the value of that money flows by means of sophisticated forms of integrated
risk management is equal to saying that future investment activities are not dis-
torted by not foreseeable and therefore not plannable aberrations of the fi-
nancial markets. Starting from this point of view, the Pecking order theory is
of much more relevance and more promising than the static trade off theory.
It is even conceivable that the debt/equity ratio in such an approach does not
matter at all as long as the risk involved is acceptable maybe by coverage on
the real and financial markets. Further future research in these areas will be at
least challenging and I expect it to be fruitful as well.
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Hoofdstuk 1

Derivaten en hybridische financiale
instrumenten: ontstaan, rubricering
en functies

drs. RJ.W. Duffhues

1.1 Inleiding

Sinds het begin van de jaren zeventig is er sprake van een sterk gewijzigde
situatie op de nationale en internationale financiele deelmarkten. Onder
financiale deelmarkten worden in dit hoofdstuk verstaan de obligatiemarkt,
de aandelenmarkt en de markt voor vreemde valuta alsmede de 'satelliet'-
markten die rond deze drie financiele producten gaandeweg zijn ontstaan,
zoals de nieuwe optiemarkten en de termijnmarkten. De verzamelterm voor
deze satellietmarkten is de 'markt voor afgeleide financiele producten' of de
'markt voor derivaten'. De optiemarkten bestaan uit officiale optiebeurzen  ( in
Nederland sinds 1978 de European Options Exchange) en onderhandse optie-
markten (ook wel aangeduid als Over-The-Counter-optiemarkt). De
termijnmarkten bestaan uit officiele termijnmarkten (sinds 1987 de Finan-
ciele Termijnmarkt Amsterdam en sinds 1991 de Agrarische Termijnmarkt
Amsterdam) en uit reeds lang bestaande onderhandse termijnmarkten (de
onderhandse rentetermijn- en valutatermijnmarkt). Vooral de derivaten-
markten zijn - ondanks de negatieve publiciteit rondom de door speculatie
gefailleerde Britse zakenbank Barings en het bijna-bankroet van de Duitse
onderneming Metallgesellschaft AG - zeer sterk gegroeid, gemiddeld met
meer dan 10% per jaar. Het aantal verhandelde producten heeft aan dit sue-
ces bijgedragen. Het afdekken van financiele risico's met derivaten is in vele
gevallen een routineuze affaire geworden.

De vraag naar en het aanbod van nieuwe vormen van financiering en risico-
beheersing is sterk toegenomen onder invloed van een reeks van factoren en
ontwikkelingen die hierna gecomprimeerd worden beschreven. Deze ontwik-
keling is samengegaan met een explosie van creativiteit zowel aan de vraag-
als aan de aanbodzijde van de markten. Deze creativiteit heeft geresulteerd
in het ontstaan van zogenaamde 'financiele innovaties'. Deze hebben betrek-
king op een viertal verschijningsvormen:
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a    nieuwe of verbeterde financiele instrumenten of producten hetzij voor con-
sumenten hetzij voor producenten;

b   nieuwe of verbeterde processen met betrekking tot financiale transacties;
c   nieuwe of verbeterde financiele markten;
d  nieuwe of beter functionerende instellingen.

In dit hoofdstuk gaat de aandacht vooral naar groep a.
Het gaat daarbij om innovaties die ondernemingen en consumenten in de
gelegenheid stellen om onder andere rente-, valuta- en aandelenrisico's te
beheersen. Een valutarisico ontstaat reeds wanneer een ondernemer verkoopt
aan een buitenlandse afnemer en in een vreemde valuta factureert. Of wan-
neer hij grondstoffen koopt in het buitenland en met vreemde valuta moet
betalen. Een consument heeft al te maken met renterisico als hij een geld-
lening opneemt bijvoorbeeld voor het kopen van een huis, ook als hij een vaste
rente contracteert (die kan immers achteraf te hoog blijken). Maar hij heeft
ook een renterisico als hij belegt in staatsobligaties. Zelfs als hij belegt in
aandelen, heeft hij een renterisico omdat de rente een van de belangrijkste
determinanten is van aandelenkoersen. Zo zijn er heel wat financiele risico's
te onderkennen. De belangrijkste financiele risico's die in de literatuur wor-
den genoemd, zijn (Jorion en Khoury, 1996: Holliwell, 1997):
1   het prijs- of marktrisico;
2  het liquiditeitsrisico;
3   het tegenpartijrisico (kredietwaardigheidsrisico of kredietrisico);
4  het politieke en landenrisico:
5  het beschikbaarheidsrisico (ten aanzien van de financiering);
6  het renterisico;
7  het valutarisico;
8  het grondstoffenprijsrisico;
9  het systeemrisico (risico van een ineenstorting van het financiale bestel):

10 het hedgingrisico;
11 het documentatierisico.

De innovaties die vallen onder groep a zijn veelal derivaten maar soms gaat
het om een hybridische financieringsvorm. Naast deze twee vormen kennen
we de klassieke financiele instrumenten als gewone aandelen en gewone
obligaties. Dit zijn de basisfinancieringsvormen die per definitie niet
innovatief zijn. Tabel 1.1 geeft een overzicht (Boot/Duffhues,  1997).
De 'toeters en bellen' die zijn verbonden aan de vermogensoverdrachten van
groep 3 zijn zelf derivaten en komen dus wat dat betreft overeen met de af-
zonderlijke derivaten van groep 2. Verschil blijft dat een conversierecht of de
impliciete valutaoptie niet afzonderlijk verhandelbaar is.

De indeling in tabel 1.1 is gebaseerd op de uitgifte van financieringsvormen.
ogenblikkelijk of vertraagd. Vanuit de beleggerszijde is dezelfde indeling
mogelijk. Zo zijn de in Nederland in 1997 zeer populaire 'click'-fondsen een
voorbeeld van een hybridische beleggingsvorm (groep 3) (Smid/Tempelaar,
1997), maar behoren de veel eenvoudiger EOE-aandelenopties op bijvoorbeeld
het aandeel Philips tot groep 2.
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Tabel 1.1 Groepen ran financiele instrunienten

1     Klassieke of basislinancieringsvormen
- onmiddellijke vermogensoverdracht
-    'on the balance sheet'

2    Afgeleide linanciele instrumenten (derivaten}
- afzonderlijke (separate) risicobeheersingstransactie zonder onmiddellijke vermogensoverdracht maar

Cbit opties zelfs voorwaardelijkM udgestelde levering (in fysieke vorm of in contanten)
-    'off the balance sheet'
-    vier standaardvormen: forwards, futures, swaps en opties
-    structured derivatives combinaties van standaardvormen (bijvoorbeeld een optie op een swap =

swaptie)

-    aangegaan met de linanci0le markten (bijvoorbeeld een renteoptiecontract of een oliefutures-

contract) of met andere partijen (bijvoorbeeld een aandelenoptieplan voor het personeel)

3     Hybridische of samengestelde financieringsvormen ('structured funding')
-    vermogensoverdrachten met al dan niel aangehechte of impliciete derivaten (bijvoorbeeld een lening

met conversierecht of een lening met een valutaoptie)
-    deels 'on the balance' (de nominale waarde van de lening)  en deels 'off the balance sheet' (de

waarde van het conversierecht respectievelijk de waarde van de valutaoptie)

De geschetste ontwikkelingen zijn dermate snel gegaan dat velen het heden
ten dage gebezigde financiele jargon niet meer zullen herkennen. Het gaat
hierbij om een ontwikkeling die tot stand is gebracht door een hechte samen-
werking tussen de financierings- en beleggingstheorie, de econometrie van
financiele markten en de praktijk. Deze rol van de theorie voor de praktijk
van alledag is voor velen opmerkelijk omdat hiervan tot voor de jaren zeven-
tig in veel mindere mate sprake was. Theorie en praktijk ontwerpen de
innovaties en ontwikkelen modellen voor de prijsvorming van nieuwe instru-
menten en technieken. Een van de bekendste doorbraken in de theorie was
het optiewaarderingsmodel van Black en Scholes in 1973 dat ook een cruciale
rol heeft gespeeld in de verdere theorievorming over derivaten in het alge-
meen. De financiele economie ('financial economics') is uitgegroeid tot een
volwassen wetenschap. Sharpe  { 1991)  heeft  dit als volgt treffend verwoord:
'More than most sciences, economics not only analyzes reality, it also alters
it. Theory leads to empiricism which changes behaviour. Nowhere is this more
evident than in financial economics. The academic field of finance differs
radically from that of three decades ago, due in large part to advances in
financial economic theory and to the extensive empirical research that has
ftowed from those advances. At least as important, the practice of finance has
been effected in fundamental ways by the progress in financial economics.
Most notably, the last decade has been marked by unprecedented innovation
in financial instruments, markets and institutions'. Vorst ( 1993) heeft de ont-
wikkeling in de theorie van de financiele instrumenten beschreven. Een blik
alleen al in de Nederlandse financiele keuken - de grootste veranderingen
hebben zich voorgedaan op de internationale financiele markten - wijst op
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grote veranderingen in de aard van de producten en de organisatie van de
verhandeling van effecten. Wij raadpleegden een willekeurige aftevering van
de Officiele Prijscourant (i.c. van 15 juli 1997):
- AEX-index
- Midkap-Index
-  AEX Agrarische Termijnmarkt
- Leverbare leningen obligatie-future
- Dollar/gulden Jumbo (dxj)
- Ftse Eurotop 100-index (e 100)
- Mestbiggen (amb)
-  Abn Amro call warrant akzo nobel f 215 (x149)
-   Ing call warrant draka holding f 48 (xl 15)
- Bangert Pontier Escape afg.pr f 4.853,50 (x118)
-  Rabo 'Amsterdam midkap-index' call warrants f 57,50 (x113) spb
-   CAC-40 call spread warrant <x133)
-  Abn Amro French Nifty Fifteen call warrants

RG Zelfselect Zwitserland
- Call/Put ratio
- fti-contract
-  Bank restructuring warrant

Kredietderivaten

Het overzicht over de Financiele Termijnmarkt Amsterdam (ontleend aan
dezelfde editie van de Officiele Prijscourant) bevat veel geheimtaal voor al
degenen die de ontwikkelingen in de jaren tachtig en negentig niet op de voet
hebben gevolgd ( zie tabel  1.2).

Tabel  1.2  AEX-Optiebeurs 1 Futures (Officiele  Prijscourant van dinsdag  15 juli  1997)

Handelsuren 9.00-17.00 uur

1 contract . f 250 000 nominaal
OBLIGATIE-FUTURE (FTO) elk punt =f2500

month op.int Vol. prev. open high low last           bid          ask

sep                                  192 4 109.82m 109.39 109.45 109.39 109.52m 109.45 109.5997

dec   97 405 1 108.93m 108.85 10885 108.85 108.63m 108 50 108 76

mr: 98 108.23m 107 931

total volume                                                5
total open interest al opening ·

597

Handelsuren 9.30·16.30 uu,
TOP 5-INDEX FUTURE (FT5) 1 contract = f 200  x de dutch top 5-index

month op.int Vol. prev. open high low last         bid        ask

Dutch top 5-Index· 1571.27 156187 1577 75 156032 156828

iul 97    584 69 1570.01 157010 1579.00 1562.00 1569.501 1569.00 1571.00

aug                                             124 49 1572.25m 1568.00 1577.00 156800 1572.001 157100 1573 0097

sep     97                               17 21 1572.0Om    1566 00 157880 1566.00 1572.5Om     1572 00 1573 00

total volume· 139

total open interest at opening 725
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vervolg label 1.2

Handelsuren 11 00 16.00 uur
1 contract = f 200 x de eurotop

ftse EUROTOP 100 INDEX FUTURE (FET) 100·index

month op.int Vol. prev. open high low last         bid        ask

Eurotop 100·index

iul 97 2 2261.5Om 2265.5Om 2263.00 2268.00
aug     97                                                          2259 5Om 2262.5Om 2260.00 2265.00

sep 2261 5Om 2264.5Om   2262 00 2267.0097

total volume.                                         0
total open interest  at  opening·                                            2

Handelsuren 9 30-17 00 uur
DOLLAR 1 GULDEN FUTURE (FDE) 1 contract = US $ 20 000

month op.int Vol. prev. open high low last         bid        ask

Currency 201.64 201.25 202.79 200.83 202.69

iul      97                        10            2      201 53m 202 50 202.50 202.50 202.25m 202 00 202 50

aug 1 201.15m 201 10 201.10 201.10 201.85m 201.60 202.1097                  25

sep 51 200.7Om 201.3Om 201.10 201.5097

dec   97 72 199.35m 200.3Om 199.80 200.80

mr!    98 3 19818m 199.2Om 198.70 199.70

jun 98 14 196.93m 198.OOm 197.50 198 50

sep   99                   2         -     191 9Om 192.5Om 190.00 195 00

total volume·                                          3

total open interest at opening: 177

Handelsuren 9.30-17 00 uur
DOLLAR,SULDEN FUTURE (OFUS) 1 contract = $ 25 000

month op.int Vol. prev. open high low last         bid        ask

Currency· 201.64 201 25 202.79 200.83 20269

jul 97 11 201.53m 202.25m 202.00 202 50

sep 139 2007Om 201.35m 201.10 201 6097

dec   97 1.308 1 199.35m 199.90 199.90 199.90 200.3Om 199.80 200 80

mrt 98     40 2 198.18m 198.80 198.80 198 80 199.2Om 198.70 19970

total volume                                          3

total open interest at opening 1.498

Handelsuren 9.30-16.30 uur
AMSTERDAM EXCHANGES INDEX FUTURE (FTI) 1 contract. f 200  x de AEX index

month op.int Vol. prev. open high low last         bid        ask

Amsterdam Exchange index 94817 943.05 95314 939.94 94916

iul 97 31002 10.542 948.831 942.00 953.30 940.50 948.5lf 948.70 94900

aug     97                           7 958 5.573 950 731 94400 955.30 940.60 949.5Om 949 00 950 00

sep 296 947.5Om 943 40 947.00 942 00 947.5Om 94700 948 0097                 280

04     97                        3387           311 94935m 943.90 952.00 943.90 948.501 948.00 949 00

p 98 4.973            36       956 5Om 955 00 955.50 955.00 955.5Of 955.00 955.50

apr   98 315 961 5Om 959.5Om 958.00 961.00

total volume 16 758

total open interest at opening. 47.915

total volume all futures 16.908

total open interest all futures at opening 50.914
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Ziet men naar de ontwikkelingen op de internationale markten dan is de lijst
nog veel indrukwekkender:
- Floating-rate coupon securities; - Dragon Bonds;
- Shoguns;

- Centurion Warrants;
- Yen-Denominated Yankees; - Wonder Warrants;
- Dual-Currency Bonds; -  Step Over Recovery Floaters;
- Zero-Coupon Convertible; -  'As You Like IT'-opties;
- Collateralized Securities; - Plain Vanilla Bonds;
- Variable-Duration Notes; - Plain Vanilla Swaps;
-  Options on Futures; - Balladur-obligaties;
- Tulip Bonds; -  Hang Seng index-opties;
-  Hell and Heaven clauses; - Verzekeringsderivaten;
- Parallel Bonds; -  Junk Bonds;
- Asset-Backed Floating - Samurai Bonds;

Rate Notes; - Digital options;
-  Knock out Bonds; - Index Bonds;
- Catastrophe Bonds, - Eurolibor;
- Fixed/Reverse Floating - Credit linked Notes.

Rate Notes;

In toenemende mate is er van de zijde van beleggers belangstelling voor het
overschrijden van de landsgrenzen bij het selecteren van beleggingsobjecten.
Doel daarbij is te komen tot verdere risicospreiding en/of verhoging van ver-
wacht rendement. In vele gevallen bestaat belangstelling voor belegging in
het marktgemiddelde van een bepaalde effectenbeurs door het innemen van
optie- of futuresposities. Deze marktgemiddelden worden uitgedrukt in de
markt- of aandelenindex van zo'n beurs. Ook de namen van deze indices dra-
gen bij aan het typische jargon van de moderne financiele wereld. Een aantal
belangrijke aandelenindices staat vermeld in nevenstaand overzicht  ( bron:
The Wall Street Journal Europe, 5 februari 1997), waarin Athene en Lissa-
bon inmiddels ook voorkomen.

Hoewel er soms kritiek is te beluisteren op de veelheid en het complexe ka-
rakter van deze nieuwe instrumenten en technieken  -  Ross  ( 1989) spreekt
zel fs van een 'financial zoo' - leeft in de financiele wereld bij velen de overtui-
ging dat financiele innovaties een, verder in dit hoofdstuk te bespreken,
nuttige bijdrage leveren aan de economische welvaart, hoewel wordt erkend
dat er ook excessen voorkomen. Zo werd een in 1990 in de Verenigde Staten
onder de naam USU's geintroduceerde financiele innovatie een mislukking.
Het idee was hierbij om het rendement op een gewoon aandeel in drie compo-
nenten (Unbundled Stock Units J te splitsen en daarmee een betere
afstemming op de wensen van individuele aandeelhouders te bewerkstelligen.
De drie componenten wai·eli:
a  een obligatie met een looptijd van 30 jaar met een basisrente gelijk aan

het dividendrendement van de aandelen van de emittent:
b  een preferent aandeel met een recht op een soort overwinst, en
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World Stock-Market indexes
'rue. prev. 9 Close '1

Exch,inge Index Cl(,Se Close Change 1996 9TEPan-European Eurotop 100 . 1751.16 1745.95 +0.30 1613.51

Pan-European FT-SE Eurotrk 100 ..  2064 56  2061 48 +015 190631 +8 30

Pan-European FT-SE Eurotrk 200 .. 2103.83 2098.11 +0 27 1971.66 +6.70
Amsterdam AEX Index ... ..... 68022 674.77 +0.81 648.24 +4.93

Athens SE Index ...... 1162.54 1148.06 +1.26 933.48 +24.5

Australia All Ordinaries .... 2409.1 24269 -0.73 24246 -0 64

Brussels Bel-20 Index ..... ..  2053 59 2053.51 +0.00 1895 49 +8.34

Copenhagen KFX Index .. 150.76 149.96 +0 53 136.13 + 107
Dublin ISEQ ............... 2918.86 2933.85 -0.51 272563 +7.09

Frankfurt FAZ  ............... 1066.14 1057.14 +0.85 992 04 +747
Frankfurt DAX....... . . . . .   306706 306229 +016 288869 +617
Frankfurt IBISDAX ...... .. 3067.48 3064.70 +0 09 2880.07 +651
Helsinki HEX Index ...........  276932 276277 +0 24 249592 +11.0
Hong Kong Hang Seng ... .....13548.43 1345107 +0.72 134515 +072
Istanbul IMKB Index ......... 1465 1575 -698 976 + 50.1

Johannesburg Johannesburg Gold. 1383 1339 +3 29 1506 -817
Lisbon BVL-30................ 2462.67 244911 +0.55 2164.5 +138
London FT-SE 30 ............. 28416 2837.5 +014 28136 +100
London FT-SE 100 ............ 4260.9 4257.8 +0.07 4118.5 +3.46

London FT-SE Mid 250 ...... 4575.7 4574 9 +0.02 44904 + 1  90

Madrid General Index ....... 463.09 462.69 +0 09 444 77 +4.12
Milan MIBtel Index ....... 12411 12289 +0.99 10571 +174
OSIO Composite . . . . . . .. 1070.54 1072.71 -0 20 968 37 +10.6
Paris CAC 40 ................ 2503.07  2508 55 -0.22 2315.73 +8 09
Singapore Straits Times ........ 2192,22 2218.06 -1.16 221679 -111

Stockholm Affaersvaerlden .....  2570.18  2567 77 +009 2402 94 +6 96
Tokyo Nikkei Average 18314.33 1808595 +1.26 19361.4 -5.41

Toronto 300 Compos. Index.    6145.41 614093 +0.07 5927.03 +3.68

Vienna ATX Index ...........  1180 98 118216 -0.10 1140 19 +3 58

Zurich Swiss Mkt Index  ....   4296 5 4282.8 +032 3942.2 +8 99
Europe, Australia, Far East (1400 GMT)-. 11427 1139 7 +026 1185.6 -3.62

'Perfor monce  in US Dollars; Source. Morgan Stanley Capital International, Geneva. Na-Not available.

c  een warrant met een looptijd van 30 jaar die recht gaf op een eventuele
positieve meerwaarde van een aandeel boven de aflossingswaarde van de
onder a genoemde obligatie. Finnerty ( 1992) wijt het mislukken  van  dit
product aan negatieve fiscale aspecten, het ontbreken van een perspectief
op het ontstaan van een liquide markt en aan tegenwerking van de
toezichthouders op de markt.

In het algemeen heeft kritiek op financiale innovaties nogal eens als achter-
grond de gedachte dat financiele transacties geen waardevolle bijdrage tot
verhoging van de welvaart van een bevolking kunnen leveren. Deze gedachte
gaat terug op de ooit door Physiocraten (grondlegger van deze economische
school was Frangois Quesnay, 1694-1774) aangehangen maar ons inziens sterk
verouderde opvatting dat alleen de reele sector (m.n. de landbouw) bron is
voor welvaart. Economische subjecten zijn dankzij risico-overdracht en goed-
kope financiale transacties juist in staat om te presteren in de reele sfeer.
Kritiek op financiele innovaties impliceert bijna altijd dat de belangrijke eco-
nomische functies van financiele markten niet worden onderkend. Daarom
staan wij stil bij deze functies.
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1.2 Functies van financiale markten

We onderscheiden drie belangrijke functies van financiele markten:
a  het bevorderen van een efficiente allocatie van vermogen;
b  het bevorderen van een efficient risicobeheer;
e   het fungeren als ex ante en ex post monitoring-instituut voor het manage-

ment van ondernemingen, beleggers en andere beleidsmakers.

De eerstgenoemde functie is de efficiante allocatie van schaars vermogen over
productie- en consumptiehuishoudingen. Doordat uit de samenballing van
vraag en aanbod een rentevoet resulteert, kunnen ondernemers en consumen-
ten huidige en toekomstige consumptie uitruilen en kunnen investerings-
beslissingen worden genomen. De kracht van de kapitalistische wereld is
altijd dit allocatiemechanisme geweest. Deze functie komt verscherpt naar
voren in de jaren negentig waarin financiale markten meer en meer
geliberaliseerd zijn en steeds meer zijn geintegreerd in een globaal financieel
bestel. Dit laatste geldt zowel voor vragers als aanbieders van vermogen en
van derivaten ( dit zijn andere risicobeheersingsproducten).  Daar waar dit ont-
brak - met name in de landen van een sterke planeconomie zoals in
communistische geleide landen - ging het mis met de economie.

Naast deze allocatiefunctie is een tweede functie opgekomen die samenhangt
met de opkomst van de genoemde satellietmarkten. Deze functie schuilt in
de bijdrage van financiele markten aan het efficiente risicobeheer. Door
risicobeheersingsinstrumenten aan te bieden via tal van deelmarkten kun-
nen subjecten een beter rendement/risico-optimum bereiken. In concreto
betekent dit bijvoorbeeld dat exportorders kunnen worden geaccepteerd op
buitenlandse afnemers die anders te gevaarlijk kunnen zijn. Maar ook dat
leningen kunnen worden verstrekt aan kredietnemers waarvan het krediet-
risico wordt gedekt op de financiele deelmarkt van kredietderivaten of van
hybridische vermogensvormen. Een recent pleidooi voor het ontsluiten van
een nieuwe deelmarkt van derivaten geeft Van de Ven; bepleit wordt het cree-
ren van een derivatenmarkt voor een meer efficiente beheersing van het
prijsrisico van woonhuizen en ander onroerend goed dan tot nu toe mogelijk
is. Niet alleen bestaande huiseigenaren maar ook toekomstige kopers van
woonhuizen zullen zijn gebaat met deze producten en 'last but not least' de
institutionele beleggers die op deze deelmarkt van de onroerend-goedmarkt
nauwelijks over beleggingsmogelijkheden beschikken (Van de Ven, 1997).

De derde functie van financiele markten ligt in het doorlopend afgeven van
een waardenoordeel over ondernemingsplannen. Doordat de prijzen van
financiele activa zoals aandelen en obligaties in beginsel alle publiekelijk be-
schikbare informatie uitstralen, geven ze een toetsend antwoord op door de
leiding van ondernemingen gelanceerde ideeen over investeren, financieren
en dividendbeleid. Het management kan hiermee zijn voordeel doen. Dit is
de ex ante monitoring-functie. Ook ex post is er sprake van monitoring door
middel van de analyse van de gerealiseerde resultaten. Ondernemingen,
regeringen en anderen die 'het goed doen' worden langs deze weg gescheiden
van de 'mislukkingen'.
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Gevreesd moet worden dat de critici zich onvoldoende hebben verdiept in de
nieuwe financiele wereld en er misschien wel bang voor zijn. Hiervan getui-
gen beschouwingen met als opschrift 'Taming the derivatives beast' en 'Fear
of Finance' (beide in The Economist}. Dit alles laat onverlet dat
onoordeelkundig gebruik van vele innovaties tot financiele calamiteiten kan
leiden maar dit geldt ook voor een auto.
Centrale banken zijn ook lang niet altijd gelukkig geweest met de door de
financiele innovaties in sommige gevallen opgeroepen risico's; ze hebben
maatregelen genomen om bedreigingen van de gezondheid van het financiele
stelsel te vermijden. Dit is het terrein van de regulering van financiele mark-
ten (Miller, 1991). Ook voor andere betrokkenen, zoals organisaties van
accountants, zijn innovaties eerder een bron van studie en zorg dan van in-
spiratie.
Centraal in het accountantsberoep staat daarbij de vraag op welke wijze de
innovaties in de bestaande regels terzake van de verslaggeving moeten wor-
den ingepast dan wel dat nieuwe regels moeten worden ontworpen om het
realiseren van de doelstelling van de jaarrekening binnen bereik te houden
(Kuik, Barnard, 1993). Verwezen wordt naar deel 2 van dit boek.

De welvaartsvergroting als gevolg van de toepassing van financiele innova-
ties heeft niet de gebruikelijke vorm - een vergroting van de fysieke output
( zoals het geval  is met vernieuwingen van productieprocessen) - maar komt
tot uitdrukking in besparingen op de kosten en/of een verhoging van de op-
brengst van financiele transacties, het bouwen aan een meer gewenst
risicoprofiel (gewoonlijk maar lang niet altijd is dit een profiel met minder
risicoh het ontgaan van verouderde regulering (die ooit door bijvoorbeeld de
overheid of de monetaire autoriteiten is uitgevaardigd) of het profiteren van
verschillen in fiscale behandeling van partijen. Het duidelijkst blijkt de
waarde van financiele instrumenten als men er in bepaalde situaties niet over
kan beschikken of als men er geen gebruik van maakt wanneer instrumenten
wel beschikbaar zijn. Een voorbeeld van de gevolgen van het ontbreken van
een geschikte financiele infrastructuur werd geboden door de situatie in
Mexico in 1993 en in Thailand in 1997. Deze landen werden geconfronteerd
met grote wisselkoers- en rentefluctuaties. Vele ondernemingen leden enorme
verliezen en gingen in een aantal gevallen zelfs failliet omdat zij zich niet
konden beschermen ('hedgen') tegen deze risico's. De directe aanleiding in
Thailand was het ontbreken van een thuismarkt voor obligatieleningen. Daar-
door was men gedwongen buitenlandse leningen in vreemde valuta op te
nemen (veelal Amerikaanse dollars}. De stijging van de dollar had dramati-
sche verliezen tot gevolg. In Mexico speelde een vergelijkbaar probleem. Er
waren evenmin goed ontwikkelde derivatenmarkten beschikbaar. Later heeft
men deze fout hersteld. Hierboven werd reeds opgemerkt dat in Nederland
de behoefte aan derivaten voor de huizenmarkt wordt bediscussieerd (Van de
Ven, 1997).
Een voorbeeld van een bewust niet gebruiken van bestaande mogelijkheden
was Fokker. De Nederlandse vliegtuigbouwer ging in 1996 failliet nadat ge-
ruime tijd dollarvorderingen niet waren afgedekt ten opzichte van de gulden.
Hier was volgens het rapport van curatoren sprake van een besluit met een
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speculatief karakter c Het Financieele Dagblad,  16 juli 1997). Toch moet wor-
den bedacht dat de afdekkingsbeslissing niet eenvoudig is. De kosten van
afdekking kunnen de transactiewinst aanzienlijk uithollen.

Doel van dit hoofdstuk is om het begrip 'financiele innovatie' nader te om-
schrijven, een aantal voorbeelden ontleend aan de nationale en internationale
markten te bespreken, de ontstaansoorzaken aan te geven, enkele criteria voor
rubricering te bespreken en vooral ook de economische functies van innova-
ties te onderzoeken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een schets van de
perspectieven met betrekking tot de vraag of het proces van financiele inno-
vaties zich in de toekomst zal voortzetten.

1.3 Begripsvorming

In de literatuur treft men verschillende definities van 'financiele innovaties'
aan die verschillende aspecten belichten.

Dufev en Giddy (1981) zien de nieuwe financiele technieken en instrumenten
als 'nieuwe combinaties of verpakkingen van een relatief klein aantal finan-
ciele diensten' (blz. 33). Als het gaat om een echt nieuwe combinatie van
standaard financiele elementen die geschikt is om een leemte te vullen die is
ontstaan door een verandering in de regulering of in de economische omge-
ving, is de kans dat de innovatie succesvol zal zijn, des te groter. Wat 'echt
nieuw' is, wordt door de auteurs beoordeeld met als criterium de productie
van nieuwe informatie die van de innovatie uitgaat.

Reilly l 1983)  relateert  financiele  innovaties  aan  het  creeren  of herzien  van
financiele markten en/of financiele instrumenten waarvan het doel is de effi-
ciency van investerings- en financieringsactiviteiten te verhogen. Hogere
efficiency komt in deze visie op innovaties tot uitdrukking in een hoger ver-
wacht nut van de investerings/financieringsactiviteiten en leidt tot een hogere
welvaart of rijkdom. Een voorbeeld hiervan zou zijn de oprichting van de EOE-
optiebeurs in Amsterdam in 1978 waardoor efficient risk management voor
beleggers mogelijk werd gemaakt.

Van Horne 1 1985 1 definieert financiele innovaties als hetzij een nieuw product
c bijvoorbeeld een nul-couponobligatie) hetzij een nieuw proces (bijvoorbeeld
een nieuwe betalingstechniek zoals elektronisch betalen). Slechts zelden zijn
innovaties echt nieuw. Veeleer gaat het om oude wijn in nieuwe zakken.

Miller C 1986) benadrukt dat nieuwe instrumenten en dergelijke pas dan in-
novaties zijn als deze betrekking hebben op veranderingen die het karakter
bezitten van 'surprise' Hieronder verstaat Miller niet-geanticipeerde
onvoorzienbare veranderingen. Deze interpretatie van innovaties als reacties
op 'schokken' sluit extrapolaties van ontwikkelingen uit het verleden uit.
Hieruit blijkt dat Miller een enge definitie van financiale innovaties voorstaat.
Een voorbeeld van een nieuw instrument dat uitstekend voldoet aan Millers
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criterium is het valutafuturescontract. Dit is een verhandelbaar, sterk
gestandaardiseerd termijncontract voor de koop en verkoop van een bepaalde
hoeveelheid vreemde valuta's tegen een vaststaande prijs. Voor Miller was
het succes van de future zelfs nog groter dan van de door velen geroemde optie
als innovatie, omdat het valutafuturescontract model heeft gestaan voor vele
andere innovaties. Dit laatste kan onzes inziens inmiddels ook worden be-
weerd van opties zodat het twijfelachtig is of Miller anno 1997 nog dezelfde
mening zou zijn toegedaan.

Lerich  ( 19891 definieert financidle producten als 'bundels van financiele ken-
merken die kunnen worden samengevoegd tot een gewenst profiel of een
(kans)verdeling van kasstromen' (blz. 2).

Deze definitie grijpt terug op het artikel van Dufey en Giddy uit 1981 dat
hierboven reeds ter sprake kwam.
De auteur verwijst naar Smithson ( 1987) die de LEGO- ofwel de'blokkendoos'-
methode presenteerde voor het samenstellen van innovaties. Levich's definitie
gaat in op de essentie door de nadruk te leggen op financiale eigenschappen
die, al naar gelang de behoefte, worden verpakt in een bepaalde structuur.
Wij tekenen hierbij aan dat dit ook een 'ontbundeling' van kenmerken kan
inhouden nl. wanneer behoefte is aan het separaat verhandelen van bestaande
samengestelde producten. Verwezen wordt naar het hierboven besproken
voorbeeld van de Unbundled Stock Units (USU's). Smithson's bijdrage is ge-
legen in de op originele wijze uitgewerkte boodschap dat financial engineering
veeleer een nieuwe verpakking van bestaande kenmerken is dan werkelijk
iets nieuws. Daarmee is onzes inziens nog niets gezegd over hun potentiele
nut of onnut.

1.4 Het ontstaan van innovaties

Dufey en Giddy ( 1981) ontvouwen in een klassiek geworden artikel de vol-
gende theorie van het ontstaan van financiale innovaties.
Financiele innovaties (in de internationale financidle markten waartoe de
auteurs zich beperken) ontstaan wanneer ondernemingen, gewoonlijk zijn dit
financiele instellingen, het winstgevend vinden om een techniek ofinstrument
aan te bieden of te gebruiken waardoor een van de vier volgende functies van
de financiele sector beter wordt vervuld:
a  de zorg voor een efficient betalingsverkeer in enkelvoudige valuta's;
b  de zorg voor een efficient ruilverkeer tussen meerdere valuta's;
c  de zorg voor een efficiante internationale infrastructuur op het gebied van

het sparen en investeren;
d de zorg voor de allocatie, de spreiding en de adequate beloning van risico.

Innovaties worden door Dufey en Giddy onderscheiden in twee soorten, i.c.
agressieve en defensieve innovaties. De agressieve innovaties zijn afkomstig
van gespecialiseerde ontwikkelaars, de defensieve innovaties zijn een ant-
woord op veranderingen aan de vraagzijde of in relatieve kosten.

23

263



Bl Jl.AGEN

Hoofdstuk 1

De opvatting van Silber 1 1983) sluit goed aan bij de gedachten van Dufey en
Giddy. Deze auteur definieert innovaties vanuit de micro-economische theo-
rie, die de theoretische grondslag vormt voor de bedrijfseconomie. Silber
voorspelt een vraag naar een bepaalde innovatie bij een onderneming wan-
neer een tot dan bestaande financiele nevenvoorwaarde plotseling ()f
geleidelijk (meer) is gaan knellen. De schaduwprijs neemt daardoor toe zodat
een impuls ontstaat tot opheffing of verlichting van het knelpunt. Blijft dit
uit dan wordt een belangrijke doelstelling niet gerealiseerd. Deze neven-
voorwaarden kunnen van tweeerlei aard zijn:
- externe nevenvoorwaarden (bijvoorbeeld het bestaan van een bronbelasting

op rentebetalingen in bepaalde landen die de prijs van het vermogen ver-
hoogt waardoor een bepaalde investering niet kan doorgaan};- interne nevenvoorwaarden (bijvoorbeeld er is voor de beoogde onder-
nemingsgroei een bepaalde hoeveelheid vermogen nodig die zonder
creatieve activiteit niet beschikbaar komt omdat de bestaande leen-
capaciteit tekort schiet).

Blijkbaar heeft Silber het oog op de defensieve innovaties in de zin van Dufey
en Giddy.
Het hoger warden van de schaduwprijs kan worden veroorzaakt doordat de
omgeving waarin de onderneming werkzaam is, verandert. Een voorbeeld is
een sterke algemeen-economische opleving. De impuls moet echter een zekere
minimale kracht bezitten om tot een innovatie te leiden, omdat het ontwik-
kelen van nieuwe financiele producten en dergelijke kostbaar is in termen
van onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Daarom moet de stijging van de
schaduwprijs niet alleen van voldoende niveau zijn maar tevens geen eendags-
vlieg. Het Silbermodel van financiale innovaties dat dus naar zijn aard een
programmeringsmodel is, kiest duidelijk zijn vertrekpunt bij de vrager naar
een financiele innovatie. Als de schaduwprijs voldoende is gestegen tot (aan-
zienlijk) boven het niveau van de geschatte productiekosten zal een innovatie
totstandkomen. De belangrijkste variabele in deze afweging is de schaduw-
prijs omdat onderzoeks- en ontwikkelingskosten min of meer vast staan bij
gegeven kosten van hooggekwalificeerde arbeid.
Het Silbermodel is als vraagmodel verankerd in de bedrijfseconomische tra-
ditie van de afweging van marginale opbrengsten en marginale kosten.
Daarmee geeft het een duidelijk criterium voor het wel of niet succesvol zijn
van een door aanbieders bedachte financiele innovatie, nl. zal na de introduc-
tie van de innovatie weI of niet een hoger niveau van efficiency worden bereikt.
Tabel 1.3 groepeert de financiele innovaties uit de periode 1970-1982 naar
ontstaansoorzaken naar de inzichten van Silber c 1983).
Van Horne < 1985) benadrukt dat innovaties niet kunnen ontstaan in een sta-
biele omgeving. Een veranderende omgeving is noodzakelijk. De auteur
constateert dat aan deze vereiste ruimschoots is voldaan in de jaren zeventig
en tachtig. Stimulerende factoren waren onder andere veranderlijke rente-
tarieven, veranderlijke regulering van de overheid, fiscale veranderingen,
technologische veranderingen, het niveau van de economische activiteit en de
resultaten van academisch onderzoek naar de prijsvorming van financiele
producten ( zoals het Black & Scholes optiemodel).
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Tabel 1.3 Recent structural change in the capital markets
(Financial Innc,uations: 1970-82)

Exogenous Causes'

Types                                               (a)     (b)     (c)     2 3 456

A. Cash Management
1. Money Market Mutual Funds                             x
2. Cash Management/Sweep Accounts                         x                                            x
3, Money Market Certificates                                        x                                                     x
4.  Debit Card                                                        x                                       x
5.  NOW Accounts                                                  x
6.  ATS Accounts                                                    x                                       x
7.   Point of Sale Terminals                                                                                           x
8.  Automated Clearing Houses                                                                          x
9.  CHIPS (Same Day Settlement)                                                               x

10.  Automated Teller Machines                                                                           x

B. Investment Contracts

(i) Primary Market
1.     Floating Rate Notes                                                                                                                                           x

2. Deep Discount (Zero Coupon) Bonds                   x                  x        x
3. Stripped Bonds                                             x                  x        x
4.   Bonds with Put Options or Warrants                              x                                        x

5.  Floating Prime Rate Loans                                                                    x
6.  Variable Rate Mortgages                                                               x
7. Commodity Linked (Silver) Bonds                                                     x
8. Eurocurrency Bonds                                            x                                                       x
9.  Interest Rate Futures                                                             X

10. Foreign Currency Futures                                                                                    x
11. Cash Settlement (Stock Index) Futures                                                             x
12.  Options on Futures                                                                      x             x
13. Pass-Through Securities                                                                                       x

Iii) Consumer-Type
1.  Universal Life Insurance                                                          x
2.  Variable Life Policies                                                       x
3. IRA/Keogh Accounts                                                                 x                         x
4. Municipal Bonds Funds                                                  x                     x
5. All-Saver Certificates                                                x                                                     x
6. Equity Acces Account                                                    x                    x
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Types          {a) (b) {c) 23456

C. Market Structures
1. Exchange-Traded Options                                                                                                                  X
2.   Direct Public Sale of Securities

Green Mountain Power Co.                                                                   x
Shelf Registration                                                                                x              x

3. ElectronicTrading
NASDAQ                                                 x

GARBAN                                                 x
4. Discount Brokerage                                                                                             X
5. Interstate Depository Institutions XX

D. Institutional Organization
1.   Investment Bankers/Commodity Dealers                 x                               x

Salomon/Phibro, Goldman
Sachs/J. Aron, DU/ACLI

2. Brokers/General Finance                                                                                            x
Shearson/Amex, Bache/

Prudential, Schwab/Bank of America
3.  Thrifts with Commercial Banks                           x                            x             x
4. Financial Centers (Sears Roebuck)                                                                                x

a Column headings: 1. Inflation: (a) Level 01 Interest Rates, (b) General Price Level, (c} Tax Effects; 2. Volatility ol
Interest Rates. 3. Technology: 4 Legislative Initiative. 5. Internationalization, 6. Other.

Ook Van Horne produceerde een overzicht (tabel 1.4) van de belangrijkste
financiale innovaties, ditmaal over de periode 1978-1984, en gaf daarbij even-
als Silber de z.i. relevante ontstaansoorzaken aan.

Miller l 1986) accentueert de rol die de overheid feitelijk maar onbedoeld speelt
bij het effenen van het pad dat leidt tot het bedenken van financiele innova-
ties. De auteur wijst daarbij met name op verandering in de regulering en in
belastingwetten. Een voorbeeld van door regutering uitgelokte innovatie is het
ontstaan van de Euro-kapitaalmarkt. Doordat de Amerikaanse overheid een
maximum had gesteld aan de rente die door commerciele banken mocht wor-
den vergoed aan de houders van spaartegoeden - dit was de bekende
Regulation Q - ontstonden er spanningen toen in de jaren zestig de markt-
rente boven dit plafond steeg. Regulation Q bleek niet van toepassing op
buiten de VS, met name in Westeuropese landen, aangehouden dollar-
tegoeden. Het gevolg was dat Amerikaanse banken de marktrente gingen
betalen door de spaartegoeden buiten de VS aan te trekken. Daarmee werd
Regulation Q ontkracht en werd de later explosief groeiende Euro-kapitaal-
markt gecreeerd.
Een voorbeeld van door fiscale wetgeving ontstane innovatie is de invoering
van een bronbelasting van 309; op rente die aan buitenlanders werd betaald
op obligaties die in de VS waren geemitteerd. De markt werd verplaatst van
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Tabel  l.4   APartial  Listing of Recent Financial Innorations {1978-1984)

Primary Cause,

Products
Money market investment accounts                                                                  1.2

Super NOW accounts 1,2

Interest rate and stock index futures markets 1.2,6

Options on futures contracts 1,2,6

Municipal bond mutual funds 1,3

Zero coupon bonds and coupon stripping 1,6

Adjustable rate preferred stock                                                                         1,3
New variations of adjustable rate mortgages 1,2,6

Securitization of pass-through and other mortgages 1,2.5

IRA accounts                                                                               3
Universal life insurances policies                                                              1

Currency option loans                                                                             1
Interest rate swaps and currency swaps                                                     1
Forward interest rate loan contracts, with ceilings and floors                          1
Bonds with put options 1,3
Issuance of and investment in high-yield (junk) bonds 1,6

Processes

Automatic teller machines 2,4

Point-of-sale terminals                                                                                     4

Financial transactions by personal computer                                              4
Shelf registrations                                                                                            2
Electronic security trading 2,4

Electronic funds transfer                                                                         4
New variations in credit card processing                                                           4

a Cause notation: 1, volatile inflation and interest rates 2, regulatory: 3, tax law change: 4 technological advance: 5,

level of economic activity; and 6, academic work.

New York naar met name Londen. Ook deze maatregel droeg bij aan het ont-
staan van de Euro-kapitaalmarkt.

Ook Leuich  ( 1989) wijst  erop dat financidle innovaties geen nieuw verschijn-
sel zijn. Belangrijke ingrijpende veranderingen van financiele aard kwamen
reeds voor in 1913 toen in de Verenigde Staten het Federal Reserve System
werd ingevoerd. Andere voorbeelden zijn de Bretton Woods-overeenkomst
C 1944) en in datzelfde jaar de oprichting van het Internationale Monetaire
Fonds. Waar het om gaat, is dat het tempo van de financiele innovaties in de
jaren zeventig en tachtig zoveel hoger is dan daarvoor. Dit hangt samen met
een fundamentele structurele verandering in de sector van de financiele
dienstverlening. Een belangrijk deel van deze sector is heden ten dage actief
bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van innovaties.
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Levich doelt hierbij blijkbaar op de agressieve innovaties die zijn genoemd
door Dufey en Giddy. Het ontwikkelen van innovaties vindt gewoonlijk plaats
door teams van financiele architecten werkzaam in financiale instellingen.
Deze 'financial engineers' verrichten onderzoek naar de waardering van in-
novaties, ontwikkelen nieuwe producten voor clithnten en helpen bij de
implementatie van de oplossingen (Marshall, Bansal, 1992).

1.5 Kredietderivaten: een voorbeeld van een nieuwe (agressieve en
defensieve) financiele innovatie

Een van de belangrijkste verlieshaarden voor kredietverleners zoals banken
zijn de verliezen op rente en aflossingen. Dit is het kredietrisico. Van oudsher
zijn deze verliezen ook veel groter dan de vaak genoemde rente- en valuta-
verliezen, die vaak worden samengevat met de term markt- ofprijsrisico. Toch
zijn pas merkwaardig genoeg in het begin van de jaren negentig
kredietderivaten bedacht, waardoor het niet langer nodig is om kredietrisico
te dragen. Traditioneel is het dragen van kredietrisico door de houder van de
vordering of lening onvermijdelijk. Dat gaat veranderen als het aan de
derivatenmarkt ligt. Het kredietrisico zelf blijft, maar het dragen ervan komt
in de handen van beleggers en bankiers en ontstijgt aan de houder van de
vordering ongeacht wie dat is. Dat biedt een enorm perspectief, varierend van
verhoogde flexibilisering van de risico's die banken zelf lopen zonder de klant-
relatie op het spel te zetten (de vordering blijft in de boeken in tegenstelling
tot securitisation en factoring), tot veranderde reguleringseisen ten aanzien
van banken (en op den duur ook niet-banken die leningen hebben uitstaan).
In 1993 zijn kredietderivaten voor het eerst toegepast. Kredietderivaten bie-
den bescherming tegen een verslechtering van de kredietwaardigheid van een
bepaalde onderliggende waarde. Deze laatste behoeft niet betrekking te heb-
ben op een lening met een gegeven looptijd. Ook het verhandelen van de
kredietwaardigheidsverandering gedurende een beperkte duur is mogelijk. De
looptijd kan hierdoor worden verknipt. Gezien het grote kwantitatieve belang
mag worden verwacht dat deze derivaten een hoge vlucht zullen nemen en
een grote invloed zullen hebben op de kredietverleningscapaciteit en het
risicobeheer van financiele instellingen en beleggers. De nieuwe derivaten zijn
de vrucht van verder speurwerk naar toepassingen van algemene basisprinci-
pes van risk management in de financieringsliteratuur en -praktijk.
Traditionele vormen van kredietbeheer zoals het eisen van onderpanden en
het monitoren van balansverhoudingen zijn naar de nieuwe maatstaven rela-
tief kostbaar en tijdrovend. Als zal blijken dat derivaten deze functies
efficienter kunnen vervullen zonder nieuwe problemen te veroorzaken, is de
doorbraak een feit. Zou het zover komen, dan is te verwachten dat institutio-
nele beleggers massaal investeren in leningen van debiteurenlanden die als
zodanig geen geweldige kredietwaardigheid bezitten of die tot voor kort zelfs
regelrecht als een rampzalige belegging werden beschouwd. Het geeiste rende-
ment op dergelijke relatief riskante leningen zal daarbij dalen. Dat zijn goede
perspectieven voor de emittenten van ondernemingsobligaties. De prijs van
bankkrediet zal hierdoor ook moeten dalen aangenomen dat banken niet toe-
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a het niveau en de veranderlijkheid van de inflatie en de nominale rente-
voet;

b nieuwe regulering en deregulering;
c  veranderingen in de belastingwetgeving;
d technologische ontwikkelingen;
e  het niveau van de economische activiteit;
f verbeterde financiele theorieen vanuit onderzoekscentra;
g lagere transactiekosten;
h lagere agency kosten;
i   attracties in het kader van de externe verslaggeving (al dan niet kortston-

dig van aard);
j verbeterde mogelijkheden tot risico-overdracht tussen marktpartijen (ri-

sico-reallocatie);
k verbeterde liquiditeitsgraad van activa;
L  het niveau en de veranderlijkheid van prijzen van goederen en diensten;
m verzwakte positie bankwezen in de jaren tachtig;
n verzwakte positie niet-financiele ondernemingen in de jaren zeventig;
o  de tendens tot effectisering ('securitisation') en hiermee samenhangend

'disintermediation' van banken;
p  de toegenomen acceptatiegraad van het efficiencydenken en het beginsel

van marktwerking in de maatschappij;
q  de drang van onderzoekers om eenmaal verworven inzichten toe te passen

op een veelheid van onderwerpen;
r  de toegenomen acceptatiegraad van de basisideeen van derivaten bij een

breed publiek;
s   de toegenomen prestatiedwang door een scherpere monitoring van allerlei

leiders (ook wel aangeduid als het vraagstuk van de corporate governance).

Deze hier genoemde factoren overlappen elkaar in zekere mate. In deze lijst
van ontstaansoorzaken waren aanvankelijk overwegend exogene factoren als
toegenomen inflatie, rentevoetschommelingen, regulering en technologische
ontwikkeling verantwoordelijk voor het op gang komen van het proces van
financiele innovaties. De 'financiele revolutie' heeft in de loop van de jaren
tachtig echter ook een belangrijke endogene component gekregen doordat op
basis van een eenmaal in gang gezet proces en een zekere handhavingsdrang
van binnen de financiele instellingen gevormde specialismen steeds weer
nieuwe creativiteit werd en wordt uitgelokt. Dit heeft ertoe geleid dat ook in
een wat rustiger klimaat van inflatie het innovatieproces gewoon doorging.
De financiele dienstverlening is daarbij ook ter hand genomen door markt-
partijen die daarbij tot voor kort niet waren betrokken, zoals warenhuizen en
benzinestations. Sametz ( 1987) heeft deze ontwikkeling treffend gekarakte-
riseerd met de uitspraak: 'You can buy your stocks where you can buy your
socks'.
Met bovenstaande opsomming is een kader verkregen waarbinnen alle inno-
vaties - naar het lijkt niet alleen de bestaande maar ook toekomstige -
kunnen worden gekarakteriseerd. Voor een verfijnde toerekening van func-
ties aan een zeer uitgebreid arsenaal van financiele innovaties wordt
verwezen naar Finnerty (1988,19923.
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staan dat ze uit de markt worden geprijsd. De beslissingsstructuur over te
verlenen kredieten zal drastisch worden gewijzigd. Met name zal aandacht
moeten worden besteed aan de mate van correlatie tussen de verschillende
componenten van de kredietportefeuille. Dat betekent toepassing van de Mo-
derne Portefeuille Theorie (MPT) op kredietbeslissingen (vgl. hoofdstuk 10 in
deel 1 van dit boek over Value at Risk). Zover is het nog niet, maar de ontwik-
keling gaat wel in deze richting. Ook neemt het aantal publicaties over
kredietderivaten sterk toe (Scholtens, 1997). In de VS en het Verenigd Ko-
ninkrijk stond eind 1996 reeds voor een notioneel bedrag van $ 40 miljard uit
aan kredietderivaten (The Economist, 1996). Relatief gezien is dit echter nog
niet indrukwekkend.

De tot nu toe bekende kredietderivaten nemen, hoe kan het anders, de vorm
aan van separate derivaten en van hybridische financieringsvormen. Ze
komen dus voor buiten de balans maar ook op de balans. Separate krediet-
derivaten zijn bijvoorbeeld kredietswaps en kredietopties. Een krediet-
hybridische financieringsvorm is de 'credit linked note'. Dit is een obliga-
tielening waarvan de rente en de aflossing gekoppeld zijn aan de
kredietwaardigheid van een bepaalde vordering of een mandje van vorderin-
gen. De emittent kan tegen een hogere rente op deze manier het kredietrisico
van de vorderingen doorsluizen ('verkopen') aan de financiele markten. Dit
geeft twee voordelen:
a zekerheid omtrent de kasstroom van de debiteurenontvangsten;
b   de mogelijkheid om op basis van deze zekerheid nieuwe verkooptransacties

tot stand te brengen. Hieruit blijkt dat de bedrijfsactiviteit positief kan
worden beinvloed door verkoop van kredietrisico aan de markten.

Een kredietswap is een financieel contract waarbij partij A (de koper van de
bescherming) een vast bedrag per periode betaalt aan de tegenpartij B die
zich verplicht om financieel te compenseren als er sprake is van een
faillissementsverlies op een daartoe aangewezen lening of mandje van lenin-
gen. Kredietderivaten kunnen bijdragen aan het vrijmaken van kredietlijnen
aan afnemers zodat opnieuw goederen kunnen worden geleverd. Dat is een
reele bijdrage aan de prestatie van een onderneming.

Kredietderivaten stellen hoge eisen aan de vakkennis van de handelaren
omdat anders nieuwe risico's worden geintroduceerd. Zij zijn niettemin veel-
belovend als verdere completering van de markt. Intussen is er op het terrein
van de modellering, de prijsvorming en de documentering van krediet-
derivaten nog veel studie te verrichten.

1.6 Verklarende veranderde omgevingsfactoren

Uit een aantal publicaties van vooraanstaande auteurs hebben wij een over-
zicht opgesteld van de belangrijkste drijvende krachten achter het ontstaan
van financiele innovaties. Het bevat in het bijzonder de meningen van Silber
(1983). Van Horne (1985), Sametz ( 1987) en Finnerty (1988)
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1.7 Functies van innovaties

Wanneer de pretentie van welvaartsvergroting reele betekenis heeft, hebben
financiale innovaties aanwijsbare economische functies. Deze moeten worden
gezocht in het verlengde van de ontstaansoorzaken. Een studiegroep ingesteld
door de Centrale Banken van de Groep van Tien Landen (samenwerkend in
de Bank for International Settlements, BIS) heeft deze functies onderzocht
en heeft daarover op gedegen wijze gerapporteerd in het zgn. BIS-rapport
( 1986). De werkgroep onderscheidde 5 economische functies (zie tabel 1.5).

Tabel  1.5  A classification of innouations by  financial intermediation function

Function

Price risk   Credit risk Liquidity Credit Equity
Innovation transferring transferring enhancing generating generating

A On-balance-sheet
Adjustable rate mortgages                           x
Floating rate loans                                      x
Back-to-back loans                                     x

Asset sales without recourse                                        x
Loan swaps                                                               x
Securitised assets                                                      x               x
Transferable loan contracts                                           x               x

Sweep accounts and other cash

management techniques                                                                                x

Negotiable money-market instruments                                            x
Money-market mutual funds                                                    x

Zero coupon bonds                                                                                     x
'Junk'bonds                                                                             x
Equity participation financing                                                                                  x

Mandatory convertible debentures                                                                                            x

B. Off-balance-sheet
Futures                                                    x
Options and loan caps                                 x
Swaps                                            X                                      X
Forward rate agreements                             x

Letters of credit                                                          x
Note issuance facilities                                x               x              x

Credit-enhancing guarantees on
securities                                                                  x              x
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De nieuwe instrumenten zelf werden bovendien ingedeeld in twee groepen.
De eerste groep omvat daarbij de instrumenten die als zodanig in de balans
zichtbaar zijn ('on-balance-sheet'-instrumenten), de tweede groep heeft
betrekking op de niet in een balans zichtbare instrumenten ('off-balance-
sheet'-instrumenten).

1.8 Tweedeling

De verfijning die tabel 1.5 biedt, is om tenminste twee redenen waardevol. In
de eerste plaats wordt met deze tweedeling de discussie over de boekhoud-
kundige verwerking van innovaties gestructureerd (wat komt wel en wat komt
niet op de balans en waarom niet?).In de tweede plaats accentueert de twee-
deling de aard van zeer vele off-balance-sheet-innovaties: ze blijken in hoge
mate geconcentreerd in de eerste drie kolommen. In feite zijn dit alle drie
functies die samenhangen met het overdragen van risico's in een wat ruimere
zin. Dit blijkt nog beter wanneer we een onderscheid maken tussen risico-
overdracht en financiering zoals in tabel 1.6 het geval is.

In het BIS-schema zel f worden de innovaties die zijn gericht op de overdracht
van  prijsrisico's  in een enkele kolom ondergebracht (zie kolom  1).
Een belangrijke onderverdeling binnen kolom 1 is het overdragen van
a   rente- of marktrisico's;
b wisselkoersrisico's;
c goederenprijsrisico's, en
d aandelenkoersrisico's.

Dit zijn slechts de belangrijkste maar niet de enige overdraagbare risico's. Er
werd in de Verenigde Staten in 1992 zelfs gedacht aan het invoeren van
rampencontracten op futuresmarkten: naarmate het aantal rampen in een
bepaald overeengekomen tijdvak groter is, is de waarde van het contract ho-
ger.

De in de kolommen 2 en 3 vermelde functies hebben betrekking op de over-
dracht van het kredietwaardigheidsrisico respectievelijk op het verbeteren
van de verhandelbaarheid of de liquiditeitsgraad van een vermogenstitel. De
drie genoemde risico's kunnen als groep worden aangeduid als 'risico-
beinvloedende innovaties'. De kolommen 4 en 5 hebben het karakter van
'financieringsinnovaties' omdat daarbij de hoeveelheid en/ofde kosten van het
beschikbare vreemd respectievelijk eigen vermogen centraal staan. Deze laat-
ste omschrijving brengt tot uitdrukking dat het hierbij niet alleen om een
volumekwestie gaat. In tabel 1.6 is de besproken verfijning en hergroepering
in een nieuw schema gepresenteerd.
Het pleit voor de algemeenheid van de uit 1986 daterende BIS-tabel dat de
eerder beschreven recente ontwikkeling in de richting van kredietderivaten

zich eenvoudig laat inpassen: de kredietswaps en kredietopties krijgen in
kolom 3 een kruisje in de rubriek B terwijl de 'Credit linked Note' vermelding
verdient na 'Transferable loan contracts' in rubriek A en een kruisje krijgt
zowel in kolom 3 als kolom 4.
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Tabel 1.6 Economisehe functies ran financiete innouaties

A    nisicobeinvioedende innovaties
a. overdrachtvan prijsrisico's

-    overdracht van renterisico:
-     overdracht van wisselkoersrisico,

-    overdracht van goederenprijsrisico's,
-    overdracht van aandelenkoersrisico'si

b     overdrachtvan krediet-of debiteurenrisico;

c.    verruiming van verhandelbaarheld (liquiditeit)

B    financieringsinnovaties:
a. leencapaciteit-beinvloedende innovaties

h     eigen vermogencapaciteit-beinvioedende innovaties.

Een korte toelichting op de in tabel 1.5 genoemde innovaties is gewenst.
-  Adjustable rate mortgages zijn variabelrentende hypothecaire leningen met

regelmatige aanpassing na korte deelperioden van enkele maanden aan
de marktrente. De geldverschaffer bezit hierdoor een belegging waarvan
de marktwaarde weinig fluctueert.
Weliswaar kan de rente op de hypotheekportefeuille behalve stijgen ook
dalen, maar dat impliceert geen renterisico indien de passiefzijde van de
balans eveneens met variabelrentend vermogen (zie Floating rate loans)
is uitgerust.

-  Floating rate loans, Zero coupon bonds en Junk Bonds worden belicht in
hoofdstuk 2 van dit boek.

- Back-to-back loans zijn twee (of meer) leningen die rechtstreeks tussen
twee ondernemingen in twee vreemde valuta met bepaalde rente-afspra-
ken in die twee valuta's en een wederzijdse aflossing volgens een zelfde
wisselkoers. Er is een wederzijds kredietwaardigheidsrisico.

- Asset sales en dergelijke zijn transacties om bepaalde activa (bijvoorbeeld
een debiteurenportefeuille) over te dragen aan een tegenpartij zodanig dat
betalingsrisico wordt geminimaliseerd. Hiertoe behoren de door
effectisering verhandelbaar gemaakte activa ('securitised assets') zoals een
portefeuille hypothecaire vorderingen op basis waarvan verhandelbare
obligaties worden uitgegeven die deze portefeuille financieren.

- Su)eep accounts en andere vergetijkbare geldmarktbeleggingen hebben ten
doel om de beleggers in staat te stellen een relatief gunstig rendement te
combineren met een hoge vrijheid om het belegd bedrag weer snel en zon-
der grote nadelen vrij te maken.

- Equity participation financing heeft betrekking op vormen van vreemd
vermogen waarbij de verschaffer van dat vermogen behalve een bepaalde
(relatief lage) rentevergoeding ook een aandeel in de onzekere toekomstige
waarde van een of andere index, bijvoorbeeld de toekomstige olieprijs, ont-
vangt. Het is in essentie een combinatie van een laag- of zelfs in het geheel
niet-rentende obligatie en een calloptie op de olieprijs met dezelfde lange
looptijd als de lening.
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- Mandatory conuertible debentures zijn obligaties met een conversieplicht
binnen een bepaald tijdvak. Gewoonlijk werden deze obligaties tot het
garantievermogen van de emittent gerekend terwijl de rente een fiscale
kostenpost vormde. 'Gewone' convertible debentures impliceren geen plicht
maar een recht op conversie in aandelen van de emittent. 'Exchangeable
debt' (zoals de in de inleiding genoemde Balladur-obligaties) heeft betrek-
king op obligaties die omwisselbaar zijn in aandelen van een andere
onderneming dan die van de emittent (maar waarover die emittent wel kan
beschikken bijvoorbeeld als deelneming).

-  Futures, options, loan caps, swaps en forward rate agreements worden in
verschillende hoofdstukken van dit boek besproken. Op deze plaats wordt
een korte toelichting gegeven op het schema van de futures-noteringen van
de Financiele Termijnmarkt Amsterdam van blz. 16-17:
a Het FTO-contract is een rentefuture waarbij kopers/verkopers hande-

len in het toekomstig verloop van de kapitaalmarktrente. Een verwachte
rentestijging inspireert tot verkoop van FTO-futures, een daling tot aan-
koop;

b   Het FTS-  of Top 5-Index Future Contract is een verhandelbaar termijn-
contract op de toekomstige koersontwikkeling van 5 Nederlandse
topondernemingen;

c Het FTSE Eurotop  100-Index Future Contract is ook een aandelenfuture
maar nu met een honderdtal topondernemingen uit Europa als onder-
liggende waarde;

d Het FTI-contract is alweer een aandelenindexfuture maar nu gebaseerd
op de gehele AEX-aandelenindex van Amsterdam;

e    Het  FDE-  of Dollar l gulden  Future  Contract  is  een van de twee valuta-
futures die in Amsterdam worden verhandeld. De nominale waarde is
$ 20.000 per contract;

f Het OFUS-  of  Dollar i gulden  Future  Contract is eveneens een valuta-
future maar met een nominale waarde van $ 25.000.

-   Note issue facilities (NIF's) zijn garanties van banken aan een emittent van
kortlopend vreemd vermogen dat de kostenvoet niet hoger zal zijn dan een
bepaald maximum.

-    Letters of credit en Credit-enhancing guarantees on securities zijn eveneens
garanties van banken dat betaling ten behoeve van bankclianten aan der-
den zal geschieden.

1.9 Voorwaarden voor succesvolle innovaties

Algemene voorwaarde voor het realiseren van levensvatbaarheid van een in-
novatie is het leveren van een bijdrage aan de efficiente werking van
organisaties (financiele en niet-financiale instellingen en overheden). Voor de
betrokken marktpartijen ontstaat een ander optimum met een betere rende-
ment/risico-combinatie wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan. Bij
gegeven risico wordt dit doel bereikt door verlaging van transactiekosten, ver-
laging van de kosten van het inlenen van vermogen en door verhoging van de
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beleggingsopbrengst. Bij gegeven kosten en opbrengsten wordt dit doel be-
reikt door verlaging van het risico.
Het belang van de betrokken marktpartijen (ook wel aangeduid als 'economi-
sche agenten') wordt als volgt samengevat:
a emittenten van vermogenstitels:

-   verruiming van de toegang tot de financiele markten;
-  verlaging vermogenskosten;
- verruiming keuzemogelijkheden ten aanzien van het risico;
-  ontwijken van regulering;
- lagere transactiekosten (onder andere besparing op informatiekosten);

b beleggers:
- lagere transactiekosten;
-   verruiming van de keuzemogelijkheden ten aanzien van het risico;
-  verhoging van opbrengst onder andere door betere benutting van fis-

cale mogelijkheden;
c effectenhandelaren:

- verhoogd provisie-inkomen uit vergroting omzetten;
d overheden:

- verbetering realiseerbaarheid macro-economische doelstellingen.

Uit deze opsomming blijkt dat stilzwijgend wordt verondersteld dat financiele
markten nimmer perfect noch compleet noch efficient zijn
De dynamiek van het innovatieproces creaert telkens opnieuw mogelijkheden
tot verbetering van een of meer van deze drie pijlers van de moderne finan-
ciele theorie. Dat deze 'ideale' financiele wereld (nog?) niet bestaat, blijkt
wanneer we ons realiseren wat de inhoud van deze begrippen is.

1.10 Perfecte, complete en efficiante markten

Het begrip 'perfecte marht' heeft in de financieringstheorie gewoonlijk de vol-
gende kenmerken:
-  afwezigheid van transactiekosten bij verhandeling van effecten;
-  afwezigheid van discriminerende belastingen ten aanzien van de keuze uit

financierings- respectievelijk beleggingsvormen (= 'neutrale' belasting-
heffing);

-  alle relevante informatie is kosteloos verkrijgbaar;
-  alle relevante informatie is gelijk voor alle marktpartijen;
-  alle marktpartijen hebben gelijke toegang tot de financiele markten;
-  geen beperkingen vanwege de overheid of private instellingen (dus geen

regulering door de overheid of door een beursbestuur).

Perfecte markten functioneren zonder enige wrijving, dus maximaal doelma-
tig, en zonder monopoloide posities. Er is geen aanwijsbare invloed van
ongeacht welke marktpartij op de prijs: prijzen zijn gegeven grootheden.

In een complete markt bestaat voor elke mogelijke behoefte aan een specifiek
instrument ook een geschikte invulling van die behoefte. Complete markten
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bieden dus een breed assortiment van waren (Tempelaar/Smid, 1995).
Incomplete markten geven een stimulans tot het ontwikkelen van een product
op maat. Het maatwerk kan onder andere betrekking hebben op:
- de looptijd;
- de couponrente;
- de kasstroomstructuur;
-  de opvraagbaarheid respectievelijk de aflosbaarheid;

de fiscale status.

Compleetheid zorgt ervoor dat geen aanbodmonopolie kan ontstaan bij een
nieuw financieel instrument en draagt dus bij aan het gegeven zijn van de
prijzen voor alle marktpartijen. Compleetheid houdt nauw verband met de
perfectie van de markt.
Een goed voorbeeld van het completer maken van de vermogensmarkt is de
nul-couponobligatie. Deze geeft aan de houder geen couponrente. De
emissieprijs ligt onder pari, soms vele tientallen procenten. De aflossing ge-
schiedt A pari:
In de sfeer van de technieken van risicobeheersing was het introduceren van
het valutafuturescontract in 1972 een goed voorbeeld van het completer ma-
ken van de financiele markten. Andere voorbeelden waren het ontstaan van
de Euro-valutamarkt en de Euro-kapitaalmarkt.

Efficiente markten worden gekenmerkt door een zuiver prijsvormingsproces.
Alle relevante informatie is dan volledig en onmiddellijk in de prijs van het
contract verwerkt. Dergelijke prijzen zijn een betrouwbare afspiegeling van
de relatieve voorkeuren van de vragers en aanbieders. Marktefficiantie heeft
dus betrekking op de kwaliteit van de prijsvorming.
Uit de gegeven omschrijvingen moge duidelijk zijn dat met deze trits van
begrippen een ideaaltypische vermogensmarkt (Tempelaar/Smid, 1995) wordt
aangeduid. Dit concept heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling
van de neoklassieke micro-economische theorie. Dergelijke evenwichts-
theoriedn zijn als gevolg van het statische karakter ervan evenwel niet in
staat om het verschijnsel 'financiele innovatie' te verklaren. Innovaties zijn
juist evenwichtsverstorende verschijnselen die onverenigbaar zijn met een
toestand van rust die in de aanwezigheid van evenwicht besloten ligt. Het
verklaren van innovaties vraagt om een meer dynamische theorie. Het eer-
der in dit hoofdstuk besproken model van Silber geeft hiertoe een aanzet. Ross
heeft in 1989 een nieuwe verklaring voor het ontstaan van innovaties gepu-
bliceerd. Hij wijst erop dat de financiele markten in toenemende mate door
instituties worden beheerst en niet langer door particulieren. Het gaat Ross
daarbij vooral om die institutionele beleggers die voor hun clientale
ispaarders, verzekerden) een minder transparant beleggingsbeleid voeren. Hij
noemt hierbij spaarbanken en verzekeringsmaatschappijen als voorbeelden.
Bij dergelijke institutionele beleggers is sprake van een duidelijk
agencyprobleem omdat de zeggenschap over de beleggingen ontbreekt bij
degenen die hun belangen (lees: spaargelden en premies) aan de onderneming
hebben toevertrouwd. Ross betwijfelt of deze kwantitatief gezien belangrijke
groep van beleggers zich gedragen zoals de neoklassieke theorie veronderstelt:
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hun handelen zal worden beinvloed door de geschetste agencyrelaties. Hij
noemt dergelijke beleggers dan ook 'agency constrained participants' in de
vermogensmarkt. Dit alles heeft consequenties voor de relevantie van de be-
staande financieringsmodellen ter verklaring van innovaties. Deze modellen
zijn ooit ontwikkeld op basis van de gedachte dat financiele markten
'retailmarkten' zijn, waar ieder individu zijn eigen optimale portefeuille sa-
menstelt. Daarmee houden ze geen rekening met de agency-problemen die
bij sommige van de instituties (nl. de minst transparante) optreden in het
verkeer met de participerende achterban van de instelling. De instelling ge-
draagt zich volgens Ross in sommige situaties daarom afwijkend van het
gangbare neoklassieke model.

Wij sluiten af met de constatering dat als algemene karakteristiek van suc-
cesvolle financiale innovaties kan worden genoemd een bijdrage aan een meer
perfecte en/of complete en/of efficiente markt. Meer recent wordt ook gezocht
naar een verklaring die meer aansluit bij de agency-theorie en de marketing-
theorie. De theorie met betrekking tot financiele innovaties is nog volop in
beweging.

1.11 Verwachtingen voor de toekomst

De schommelingen in de rente, aandelenprijzen en wisselkoersen van valu-
ta's zijn weliswaar in het midden van de jaren tachtig geringer geweest dan
in het onstuimige begin van deze jaren, maar in 1987 (beurskrach) en later
zijn opnieuw enorme fluctuaties waarneembaar. Deze hebben de behoefte aan
prijsrisicoreducerende transacties alleen maar vergroot. Daarbij komt - dat
is een aspect van het endogene karakter van de geschetste ontwikkeling -
dat vele marktpartijen inmiddels de nodige ervaring hebben opgedaan met
de vaak complexe nieuwe vormen en technieken. Voeg hieraan toe de toege-
nomen wetenschappelijke kennis over de waardering van financiale
instrumenten en de ervaringskennis die met betrekking tot de geintrodu-
ceerde innovaties is opgedaan en het feit dat ook het grote publiek inmiddels
zelf met deze derivaten (aandelenopties) massaal omgaat, en het perspectief
is duidelijk: de financiele markten zijn gedoemd om in een steeds scherpere
slijtageslag van mondiale concurrentie tussen beurzen, banken, verzekerings-
maatschappijen, beleggingsmaatschappijen en beleggingsinstellingen alle
registers open te trekken om de financiale dienstverlening nog verder te opti-
maliseren. De lezer krijgt hiervan een interessante bevestiging onder andere
in de bijdrage van Bongartz-Renaud over de opties van de 'nieuwe generatie'
choofdstuk 9). Daarbij zal de overheid onbedoeld een handje helpen door van
tijd tot tijd (inkomstenbelasting-/vennootschapsbelasting-/kapitaalbelasting-
/beursbelasting-) wetten en regels voor de financiele infrastructuur te
veranderen (denk in Nederland aan de 'Nota Brede Herwaardering 1988').
Professionele afdelingen binnen de financiele instellingen zullen hun innova-
tie- arbeid voortzetten - gesteund door de zegeningen van de automatisering
- en trachten te profiteren van een tijdelijk monopolie. De tijdelijkheid van
de voorsprong houdt verband met de aard van elke financiele innovatie: het
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gaat om een publiek goed dat door eenieder relatief snel imiteerbaar is. De
slimste zal om die reden een hoge beloning (provisie) eisen voor de aange-
reikte oplossingen. Te verwachten is dat verdere besparingen mogelijk zijn
op transactiekosten van effecten. Een voor de hand liggende mogelijkheid is
om beleggers rechtstreeks bij ondernemingen aandelen te laten kopen in
plaats van via een intermediair. De automatisering maakt dit alles gemakke-
lijk mogelijk. Voor de onderneming een directe band met haar aandeel-
houders, als waren het aandelen op naam. Voor de aandeelhouders een
directe lijn met de onderneming zonder hoge bemiddelingskosten.
De almaar toenemende omzetten van de contante financiele markten en de
markten voor afgeleide financiele producten in de jaren tachtig en negentig
hebben ertoe geleid dat de georganiseerde en onderhandse (Over-The-Coun-
ter) financiale markten zich hebben ontwikkeld tot ware groei-markten. Voor
de treasurers van ondernemingen en voor kleine en grote beleggers is het een
'must' om kennis van deze markten en van het assortiment van producten te
bezitten en up to date te houden.

Noot
1.   In hoofdstuk 2 wordt op de achtergronden van de nul-couponobligatie nader in-

gegaan.
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IV.1     Institutionele en
economische aspecten
van de Nederlandse
termijnmarkten
PJ.W. Duffhues

1 Inleiding

Termijnmarkten zijn markten in economische zin waarop koop- en ver-
kooptransacties tot stand komen met levering en betaling op een in de
toekomst gelegen moment. Dat termijnmarkten markten zijn in econo-
mische zin, impliceert nog niet dat een georganiseerde beurshandel ver-
eist is om van termijnmarkten te kunnen spreken. In dit kader is er
onderscheid tussen twee soorten termijncontracten: forwards (geen
georganiseerde handel maar telefoonhandel en dergelijke) en futures
(georganiseerde beurshandel). Termijnmarkten zijn al oud, zeker in
Nederland waar in 1988 op feestelijke wijze en onder begeleiding van
een opstellenbundel die een aantal wetenschappelijke en praktijkge-
richte artikelen over de termijnhandel en de termijnmarkten bevatte.
het 100-jarig bestaan van de georganiseerde termijnhandel in Neder-
land werd gevierd.1 Tot de jaren tachtig was de georganiseerde termijn-
handel in Nederland uitsluitend gericht op fysieke produkten zoals de
handel in koffie (ook wel aangeduid als 'grondstoffen' of 'commodi-
ties'). Op 19 juni 1987 werd de Financitle Termijnmarkt Amsterdam (FrA)
geopend die later werd ondergebracht in de overkoepelende Amsterdam
EOE Holding BV. Daarmee werd het ook in Nederland, in navolging van
de ontwikkeling in andere landen zoals de Verenigde Staten, mogelijk
om financitile termijncontracten op rente, valuta en aandelenindices te
verhandelen. In 1991 werd de handel in goederentermijncontracten
geconcentreerd in de Agransche Termijnmarkt Amsterdam BV (ATA) die als
deelneming werd opgenomen in de genoemde EOE-holding. Naast deze
georganiseerde termijnhandelsvormen bestaat sinds jaar en dag de
onderhandse termijnhandel zonder een centrale marktplaats waarvan
de termijnhandel in vreemde valuta het meest bekende voorbeeld is.

Doel van deze bijdrage is de georganiseerde termijnhandel in Neder-
land aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daarbij zal de relatie
met de niet-georganiseerde termijnhandel niet onbesproken kunnen
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blijven. De volgende vragen komen aan bod:
-   Hoe heeft de georganiseerde termijnhandel (de futureshandel) zich

in Nederland in de loop derjaren ontwikkeld?
-   Hoe is de verhouding ten opzichte van de buitenlandse ontwikkelin-

gen?
- Welke invloed zullen de verschillende financiale calamiteiten met

het gebruik van futures (zoals met de Barings Bank in Engeland en
de Metallgesellschaft AG in Duitsland) hebben op de futures-bedrij fs-
tak?

- Welke toekomstperspectieven zijn er voor de Nederlandse futures-
markten?

- Kunnen suggesties voor de ontwikkeling van nieuwe produkten wor-
den geformuleerd?

Deze bijdrage zal worden afgesloten met een samenvatting en enkele
conclusies.

2 Indeling

In tabel 1 wordt een algemene indeling van de verschillende termijn-
contracten gepresenteerd waarbij een ruime definitie van 'termijn-
contract' wordt gevolgd. Er worden ook enkele dwarsverbanden aange-
geven. In tabel 1 gaat het in totaal om acht typen van termijnmarktin-
strumenten in ruime zin die in twee groepen kunnen worden inge-
deeld. Groep 1 omvat alle forward-achtige produkten: forwards (nr. 1).
futures (nn 2). forex swaps (nr. 3a), kapitaalmarktswaps (nr. 3b). en ten
slotte forward futures is een verhandelbaar gesteld forward contract
(nr. 4). Groep 2 omvat de opties: beursopties (nr. 5). flex opties (nr. 6) en
Over-The-Counter opties (nr. 7). Gemeenschappelijk is dat al deze acht
contracten op een of meer toekomstige tudstippen expireren waarbij

mogelijk een levering zal plaats vinden. Het woord 'mogelijk' heeft hier-

bij betrekking op de positie van opties waarbij levering alleen plaats
vindt als de houder van zijn koop. ofverkooprecht gebruik maakt. Bij de
forward-achtige instrumenten vindt naar de intentie van het contract
altijd levering plaats omdat het om een onvoorwaardelijk contract gaat.
In tabel 1 wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen de overdracht

van prijsrisico's en van hoeveelheidsrisico's. Prijsrisico's kunnen betrek-
king hebben op fysieke goederen. maar hebben sinds de jaren tachtig
ook veelal betrekking op financiele goederen zoals rente, valuta. en
aandelen. Contracten voor de overdracht van hoeveelheidsrisico's
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Tabel 1    Overzicht van de belangrijkste termijnmarktprodukten in ruime zin en van de
risico's die in deze contracten worden overgedragen

Term,Inmarktinstrumentariumin rulme zin (dat wil zeggen a//e in de toekomst expirerenda contracten)

via officiale beurzen onderhands
Igestandaardiseerd, met clearing) (op maat. zonder clearingl

1
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1
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- flexopties (61 - forward futures (41 Ii;;;=21-
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Legenda:
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fos              = futures op swaps caption = OTOoptie op een cap
swaption - OTC-optie op een swap floortion    = OTC-optie op een floor
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bestonden tot voor kort niet. maar het eerste schaap is over de dam:
sinds begin juni 1995 is het mogelijk bij de Chicago Board of Trade

(CBoT) te handelen in Iowa Corn Yield Insurance futures. Deze experi-
mentele contracten bieden de mogelijkheid de maisoogstomvang in de
Amerikaanse staat Iowa te verzekeren. Introductie van dergelijke con-
tracten zou een geweldige doorbraak betekenen omdat ondernemingen
daarmee het afzetrisico kunnen hedgen.2

Voor een verduidelijking van het in tabel 1 gebruikte vakjargon wordt
verwezen naar de literatuur.3

3       Futuresmarkten in Nederland

Over de kwantitatieve betekenis van termijnmarkten kan onder andere
worden geoordeeld door de omzet van de termijnmarkten te vergelijken
met de omzet van de contante markten. De omzet op de termijnmarken
blijkt ten aanzien van bijvoorbeeld vreemde valuta op wereldschaal zeer
beperkt te zijn. Uit gegevens afkomstig van de Bank for International
Settlements over 1992 bleek niet alleen dat de contante transacties met
een marktaandeel van 49% zonder meer dominant zijn maar ook dat de
georganiseerde termijnhandel in vreemde valuta slechts een naar boven
afgeronde 1% uitmaakt van de totale dagelijkse omzet van alle valuta-
markten samen. Forward contracten hadden een aandeel van 6%;
forexswaps 40% en valuta-opties 4%. Er is geen reden om voor andere

onderliggende waarden dan vreemde valuta een significant afwijkend
patroon te verwachten.

De termijnhandel heeft in Nederland pieken en dalen gekend. Tot
de jaren dertig was het volgens Geljon (1988) een succes story. sindsdien
ging het tot de jaren tachtig ronduit slecht. Vanaf de jaren tachtig is er

een opleving. In het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, hebben
georganiseerde termijnmarkten vrijwel ononderbroken een vooraan-
staande plaats ingenomen. In 1994 werden in de Verenigde Staten zelfs
recordomzetten op futuresbeurzen behaald. In Nederland is eerder spra-
ke van een voor het produktenpakket als geheel relatief achterblijvende
ontwikkeling. Niettemin is er een duidelijke groei in absolute zin (tabel-
len 2 en 3).
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Tabe/2 Futuresomzetten op de Agratische Termijnmarkt Amsterdam BV BTA)

1992 1993 1994

Aantal contracten (in mln.) 0,13 0,20 0,27

Samengesteld als volgt:
Aardappel contract 63% 76% 84%
Levende slachtvarkens contract 35% 22% 15%

Mestbiggen contract 2% 2% 1%

Bron: samengesteld op basis van informatie van ATA

De groei van het aantal contracten op de ATA is aanzienlijk (in 1994
met 35%). Ook is duidelijk dat deze groei wordt gedragen door het bin-
tjes-aardappelcontract (in 1994 met 48%) waarin Nederland een unieke
positie heeft. De dominante positie van het bintjes-contract op de ATA is
vergelijkbaar met de positie van het aandelen-indexcontract op de FrA
zoals die blijkt uit tabel 3. De overige handelsactiviteit op de FrA is van
beperkte betekenis.

Tabel 3 Futuresomzetten op de PTA NV

1992 1993 1994

Aantal contracten ( in mln.) 0.6 1,0            1,1

Samengesteld als volgt:
(FFI) Amsterdam EOE-index contract 84% 84% 92%

(FUS) Dollar/gulden contract 2% 2% 1%

(FT 5) Top 5-index contract 9% 6% 6%

(FrO)·contract 4% 7% 1%
(FET) Eurotop 100 Index                       -

Bron: jaarverslagen Amsterdam EOE Optiebeurs

Amsterdam is duidelijk kwetsbaar door de zeer eenzijdige omzet-
structuurvan de ATA en de FI'A. Aangezien Amsterdam ten opzichte van
de belangrijke Europese futuresbeurzen (Londen, Parijs en Frankfurt)
ook een achterstand dreigt op te lopen. roept dit de vraag op of de geor-
ganiseerde termijnhandel in Nederland een goede toekomst is bescho-
ren. Deze vraag klemt temeer omdat moet worden bedacht dat Nobel-
prijswinnaar Merton Miller in 1986 de financiale termijncontracten als
de meest succesvolle innovatie beschouwde (Miller (1986)). Blijkbaar
gaat dit succes grotendeels aan Nederland voorbij.
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4 Onderlinge relatie futures en forwards

Forwards en futures zijn in belangrijke mate aan dezelfde prijsbeweging
onderworpen. Dit heeft tot gevolg dat ze elkaar overbodig kunnen
maken. of dat het prijsrisico van het ene contract kan worden afgedekt
met een positie in het andere contract. Het opmerkelijke is nu dat for-
wards en futures toch naast elkaar voorkomen voor tal van goederen.4
Dat alleen reeds wijst erop dat het geen perfecte substituten zijn. Heb-
ben forwards en futures in essentie veel gemeenschappelijk. er zijn toch
enkele belangrijke verschillen. Het default risk is bij futures in feite heel
klein en de regelingen van 'initial margin' en van 'marking to the mar-
ket' zorgen ervoor dat aan het begin en tijdens de looptijd reeds betalin-
gen plaats vinden. In de eerste plaats moet daarbij worden gedacht aan
de verplichte storting van de 'initial margin' als waarborgsom voor het
nakomen van de verplichtingen. Voorts kunnen kasstromen optreden
als gevolg van de toepassing van het 'marking to market'-beginsel. Zo
moet de koper, nadat hij een initiate margin heeft betaald, bijstorten als
de futuresprijs zodanig is gedaald dat de maintenance margin wordt
doorbroken. Hij ontvangt dan een margin call. Dit wil zeggen dat hij
zijn door verliezen aangetaste waarborgsom moet aanvullen omdat de
oorspronkelijk gestorte waarborgsom ('initial margin') te sterk is geslon-
ken. Als gevolg van het 'marking to the market'-beginsel kan de betaling
van de koopsom dus voor een deel worden vervroegd namelijk wanneer
de futuresprijs daalt en de koper verliest. Stijgt de futuresprijs. dan wint
de koper en ontvangt deze zelfs een bedrag in rekening-courant bij de
broken Hij kan dat opnemen voorzover er meer dan de initiele margin
op zijn rekening komt te staan. Het is dus denkbaar dat de koper na het
aangaan van de termijntransactie in plaats van te betalen eerst een kas-
stroom of zelfs een reeks van kasstromen ontvangt alvorens ooit te beta-
len. Wanneer de positie wordt gesloten voordat het expiratietijdstip aan-
breekt, kan het zelfs gebeuren dat de koper alleen maar geld heeft
ontvangen en nooit heeft betaald of zal betalen.

De conclusie is dat futures een grote overeenkomst vertonen met
een portefeuille forward contracten die elk een looptijd van een dag
bezitten.5 Bovendien is de futures-beurs zelf tegenpartij voor de koper
en de verkoper. Het counterparty risk van het individu verandert hier-
door in het counterparty risk van de beurs als geheel. Eigenlijk is een
futures contract om deze redenen veel meer een verzekeringscontract
dan een forward: men (ver)koopt verzekering op de futures-beurs. Een
belangrijk verschil tussen een future en een forward is dat futuresmark-
ten extra liquiditeit verschaffen boven de liquiditeit die (meestal) in de
contante markt reeds aanwezig is.
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5       Andere' ternlijn-contracten

Hoewel in deze bijdrage geen data over de 'andere' termijnprodukten
zullen worden opgenomen. is het toch nuttig erop te wijzen dat sommi-
ge financiele contracten die niet onder de naam 'termijncontract'
bekend zijn. economisch gezien toch een grote overeenkomst met deze
contracten vertonen. Dit wordt hierna toegelicht.

In de eerste plaats past dan aandacht voor de forex swap. Deze
bestaat uit een uitwisseling van twee valuta's op de spot datum. met de
afspraak dat er een terugruil zal zijn aan het eind van de looptijd vol-
gens een op de spotdatum vast te stellen wisselkoers. De terugruil is
uiteraard een gewone forward. Samen met de contante ruil is het een
swap. Een forex swap is een belangrijk financieel instrument dat swap
dealers in staat stelt om posities te hedgen die zij in de forwardmarkt
zijn aangegaan in een bepaalde valuta.

In de tweede plaats dient de kapitaalmarktswap te worden genoemd.
Dit is ook een forward-achtig contract. In feite is het een bundel van for-
ward·contracten die betrekking hebben op een betaling tussen partijen
met telkens een andere looptijd waarvan het beginpunt altijd ligt op het
tijdstip van het sluiten van het forward contract. Elke volgende swapbe-

taling is dus een forward met een langere looptijd. We zagen eerder al
dat futures ook bundels van forwardcontracten zijn, maar die starten
niet alle op t=0 maar op elke nieuwe dag gedurende de looptijd. De duur
van elke forward is bij futures slechts een dag. maar bij swaps varieert
deze gewoonlijk van drie maanden tot tien A vijftien jaar. Men onder-
scheidt zoals bekend renteswaps en valutaswaps.6

In de derde plaats is er een tussenvorm tussen forwards en futures

met het doel de voordelen van de twee contracten zoveel mogelijk te
bundelen. Amerikaanse futures-beurzen hebben hiertoe onlangs initia-
tieven genomen. Bij de futuresbeurs-bestuurders is het achterliggende
doel daarbij om omzet weg te trekken van de OTC-markten richting de
beurzen. Tegelijkertijd ziet men ook dat de OTC·handel bepaalde voor-
delen van de futuresmarkten overneemt. Enerzijds is er bijvoorbeeld
een ontwikkeling waarbij ook voor forward contracten onderpand
wordt gevraagd ('collateral') en een bepaalde mate van netting wordt
toegestaan. Anderzijds zijn de futuresbeurzen opgeschoven in de rich-
ting van OTC-markten doordat 2+uurshandel mogelijk is gemaakt en
meer flexibele en klantvriendelijker produktvormen op de beurs zijn
toegestaan waarbij het maatwerk van het contract wordt verenigd met
het voordeel van de verhandelbaarstelling. De Chicago Mercantile
Exchange (CME) heeft in 1995 bijvoorbeeld nieuwe valutacontracten
geintroduceerd die het midden houden tussen een onderhands en een

185

289



BlJLACJEN

DE NEDERLANDSE VERMOGENSMARKT

standaardverhandelbaar valutatermijncontract. In tabel 1 zijn dit de for-
ward futures. Voordelen van de nieuwe 'forward future' ten opzichte
van een traditioneel valutatermijncontract zijn:
-    geen beslag op kredietlijnen;
- banken hebben geen zorgen omtrent het beslag op het eigen vermo-

gen uit hoofde van de BIS-voorschriften;
-  het kredietwaardigheidsrisico is minimaal omdat de futuresbeurs

via het clearing house als tegenpartij optreedt.

Tenslotte de opties. Hoewel opties op zichzelf geheel andere instru-
menten zijn dan forwards kunnen deze onder bepaalde voorwaarden
toch als termijncontracten worden geinterpreteerd. Een termijncon-
tract kan namelijk worden gesimuleerd door een combinatie van calls
en puts. We spreken dan van een synthetisch termijncontract. De twee
mogelijkheden zijn:
a  een long call en een short put (beide met dezelfde onderliggende

waarde. uitoefeningsprijs en looptijd) cre6ert een longpositie in een
synthetisch termijncontract als de uitoefeningsprijs van de opties

gelijk is aan de forward prijs;
b   een short call en een long put (idem) creeert een shortpositie in een

synthetisch termijncontract als de uitoefeningsprijs van de opties
gelijk is aan de forward prijs.7 Een variant van de standaardoptie is
de flex optie (zie tabel 1) die. evenals de forward futures. voordelen
van de OTC-markt combineert met de garantie en de afwikkeling van
een georganiseerde markt.8 Flex opties zijn ook op de FIA in Amster-

dam geintroduceerd.

De conclusie is dat welbeschouwd alle financiele instrumenten, op
zichzelf of in combinatie. terugvallen op c.q. een uitvloeisel zijn van het
aloude forward contract. Door hiermee rekening te houden ontstaat een
veel uitgebreider en gevarieerder beeld van termijncontracten dan vol-
gens de enge definitie. Zoals aangekondigd. wordt aan deze 'andere' ter-
mijnprodukten in deze bijdrage verder geen aandacht besteed maar
beperken we ons tot futures en de relatie van futures tot forwards.
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6 Economische functies futuresmarkten

De economische betekenis van het bestaan van georganiseerde ter-
mijnmarkten kan op meer dan een manier worden beschreven. De wei-
nig traditionele manier waarvoor in deze bijdrage wordt gekozen, is de

beschrijving van de gevolgen van een financiele crisis die zich open-
baart in een land dat niet beschikt over dergelijke markten. Zo'n land
was Mexico in 1994/begin 1995. Eind 1994 werd de Peso eindelijk ont-
koppeld van de Amerikaanse dollar. Dit leidde in de periode tot maart
1995 tot een depreciatie van ongeveer 50%. De Mexicaanse nominale
rente steeg aanzienlijk tot boven 50%. Voor velen kwamen deze ontwik-
kelingen onverwacht, hoewel sinds medio 1994 in het land een ernstig
inflatoir proces op gang was gekomen. hetgeen de Peso gezien de koppe-
ling met de Amerikaanse dollar tot een overgewaardeerde valuta maak-
te. De waardedaling van 50% leidde ertoe dat grote verliezen ontstonden
op valuta- en renteposities van Mexicaanse industriele ondernemingen
en financille instellingen. In vele gevallen hadden deze ondernemingen
en instellingen dollarverplichtingen terzake van rente en aflossing op
leningen. Doordat de Mexicaanse centrale bank in het verleden een ver-
bod had uitgevaardigd op het creeren van een peso futurescontract,
waren partijen niet in staat om rente- en valutarisico's op de peso ade-
quaat en tijdig af te dekken. Vooral bedrijven met kortlopende verplich-
tingen (zoals vervallend Commercial Paper) kregen het moeilijk. Mitige-
rende elementen waren: a. de bij sommige bedrijven lange looptijd van
dollarleningen, en b. de compenserende inflow van dollars uit hoofde
van commeraele activiteiten. Het 'oude' verbod om Peso-futures te ver-
handelen dat dateerde van 1985 eiste in 1995 een zware tol. Bedrijven
gingen in zekere zin onnodig failliet. Dit gold ook voor een groot aantal
banken. Wat dit laatste betreft, kreeg de centrale bank van Mexico een

koekje van eigen deeg omdat bankfaillissementen bijdroegen tot ontre-

geling van het Mexicaanse financiele systeem. Niet verbazingwekkend,
maar wel te laat, was het besluit van de centrale bank om medewerking
te verlenen aan het opnieuw tot leven brengen van termijncontracten in
de Peso. Besloten werd om op 25 april 1995 de handel in Peso futures
weer op te starten na een tienjarige rustperiode. Wanneer rente- en valu-

tafutures op de Peso zouden hebben bestaan, zou de devaluatie en de
rentestijging veel minder abrupt en dramatisch zijn verlopen. De note-
ringen en de omzetvolumina op de futuresmarkten zouden vroegtijdig
signalen hebben gegeven over naderend financieel onheil. Rentetarie-
ven zouden eerder zijn gestegen. de valuta was eerder gedaald en min-

der abrupt. De overheid zou bovendien eerder zijn gedwongen tot aan-
passing van het beleid. Ondernemingen zouden dan ook niet de
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plotselinge verslechtering van kredietwaardigheid hebben ervaren die
aanvullend op wisselkoersnadelen op buitenlandse valutaverplichtin-
gen optrad en die nog eens een belangrijk hogere spread boven LIBOR

tot gevolg had. Rentetarieven op bankkredieten voor binnenlands opere-
rende Mexicaanse ondernemingen stegen tot een moordend niveau van
46%. Samenvattend kan worden gezegd dat het bestaan van derivaten-
markten een zekere 'smoothing' van het noodzakelijke aanpassingspro-
ces tot gevolg zou hebben gehad zonder grote drama's voor degenen die
alert wensten te reageren.

Het Mexico-voorbeeld illustreert dat een riskante valuta als de Peso
in feite niet zonder het bestaan van een termijnmarkt kan. Wanneer een
dergelijke markt ontbreekt, zijn partijen opgesloten in rigide posities.
Meer algemeen kan worden gezegd dat riskante beleggingsobjecten.
ongeacht hun aard (aandelen. obligaties, onroerend goed, vreemde valu-

ta, etc.), niet zonder termijnmarkten kunnen. Marktpartijen, zoals
nationale en internationale emittenten, beleggers en ondernemingen,
moeten in de gelegenheid zijn om hun risico-aversie uit te dragen in de
vorm van concrete contracten. Futures zijn daartoe uitstekende instru-
menten. Een verbod op de futureshandel, zoals tot 1995 in Mexico en in
mei 1995 ook in China, kan behalve voor anderen dan de overheid ook
in het eigen vlees van die overheid snijden. Saillant detail is namelijk
dat de overheid zelf geen obligatieleningen meer kan uitgeven bij
gebrek aan belangstelling van beleggers die hun risico's niet kunnen
afdekken. Daardoor kunnen de overheidsfinancien worden ontwricht.
Samenvattend zijn de economische functies van futuresmarkten:
1    het afdekken van risico's;
2   het speculeren op toekomstige prijsontwikkelingen;
3   het snel en goedkoop aanpassen van beleggingsportefeuilles;
4   het arbitreren van prijsverschillen.

7       De behoefte aan georganiseerde termijn-
markten in Nederland

Een klein land als Nederland, met een sterke binding van macro-econo-
mische doelstellingen aan de vergelijkbare Duitse doelstellingen. heeft
in het algemeen weinig behoefte aan een eigen financiele futuresmarkt
voor het afdekken van rente- en valuta exposures aangezien vanuit de
Duitse futuresmarkten veelal dezelfde dekking kan worden verkregen
maar de liquiditeit in deze markt aanzienlijk beter is. De situatie ligt
gunstiger voor de aardappel futures en de aandelen futures omdat in
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die instrumenten een zekere Nederlandse eigenheid in het internatio-
nale veld aanwezig is.

Nederland wordt zeker niet gekenmerkt door een 'emerging econo-

my', zoals wel het geval is met Mexico en andere landen. Daardoor blijft
Nederland verstoken van de grote financiale risico's die dergelijke eco-
nomieen met zich meebrengen.9 De rente- en wisselkoerspolitiek van de
Nederlandse centrale bank zijn helder voor marktpartijen, redelijk
betrouwbaar en bovendien strak ingebed in het economisch beleid van
de overheid. Ernstige inflatoire processen doen zich hier normaliter
niet voor. De sinds vele jaren reeds bestaande koppeling van de Neder-
landse rente aan de Duitse rente en de koers van de Gulden aan de Mark
is nauwelijks een punt van discussie. Eigenlijk laaien deze discussies

alleen op als er een schok door de Duitse economie gaat. Dit was onder
andere het geval toen in 1989 een politieke en economische schok op-
trad als gevolg van de grote Wende en door sommigen betwijfeld werd
of Nederland geen zelfstandiger economisch en financieel beleid moest
gaan voeren.

Naarmate er minder afwijkingen van verwachte ontwikkelingen
zijn terzake van de rente en de wisselkoers. is de behoefte aan hedging
geringer. Dit lijkt typerend voor de Nederlandse relatie met Duitsland.
Gebrek aan volatility schept een moeilijke situatie voor derivatenmark-
ten die juist 'moeten leven' van volatiliteit. De hoge mate van correlatie
tussen de Nederlandse en de Duitse prijsbewegingen maakt het boven-
dien in het algemeen minder belangrijk o f men de Nederlandse of Duit-
se derivatenmarkt betreedt als men al een exposure heeft af te dekken.
Het voordeel van de Duitse markt is dan. zoals reeds gezegd. dat deze
veel meer liquide is zodat partijen al gauw zullen uitwijken naar de
Duitse markten en Nederland het nakijken heeft. ook al gaat het om
guldens-exposures. Economisch is er van een mismatch in normate
omstandigheden geen sprake wanneer partijen deze weg bewandelen.
Het risico van plotselinge verstoringen blijft echter aanwezig zoals bij
de Duitse hereniging in 1990 toen Nederland enige tijd de idee mocht
koesteren dat de Nederlandse rente langdurig onder de Duitse rente zou
duiken. Na enige tijd ebde dat effect echter weg waarmee ook de belang-
stelling voor de Nederlandse fto future terugviel tot een verwaarloos-
baar peil. Blijkbaar is ook de behoefte aan het fto-contract vanuit de ren-
te-optiehandel (voor het afdekken van posities) ontoereikend om grote
omzetten in het fto·contract te genereren.

Het introduceren van futurescontracten op meer beweeglijke bui-
tenlandse rentes. bijvoorbeeld een future op de Franse geldmarktrente
(PIBOR-futures), is evenmin interessant omdat zodra er werkelijk behoef-
te is aan een dergelijk contract het desbetreffende land zelfwel in staat
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is om via de eigen futuresmarkt het benodigde instrument te doen ver-
handelen, in dit geval op de Parijse futuresmarkt MATIF. Men zou dan
hoogstens tot een 'double listing' kunnen overgaan; de liquiditeit van
een dergelijk contract in Amsterdam zou echter naar alle waarschijn-
lijkheid een zorgenkind blijven.

Voor aandelenbeleggingen liggen de kansen voor een eigen futures-
markt veel gunstiger. Nederlandse ondernemingen zijn sterk gericht op
het grote internationale zaken doen. Daarmee zijn aandelenbeleggin-
gen onderhevig aan de turbulentie van de input-outputmarkten waarop
zij hun reele activiteiten ontplooien en van verschillende financiele
deelmarkten in vele landen. Futures op individuele aandelen bestaan
echter niet in Nederland. Dat is jammer en alsnog een studie waard. Wel
zijn er index futures die, zoals bekend, posities mogelijk maken in de
markt als geheel, in feite dus in een nationaal beleggingsfonds. Dit con-
tract heeft weliswaar dezelfde handicap als hierboven werd besproken,
namelijk dat de Nederlandse en de Duitse index futures statistisch een
sterke samenhang vertonen zodat het Duitse produkt als substituut kan
fungeren voor een Nederlands contract, maar het stelt wel in staat om
een belangrijk nadeel van de contante markt (de effectenbeurs) in
Amsterdam te ontlopen. Dit is de hoge mate van fragmentatie met in
vele fondsen een zeer dunne handel. Het handelen in 'de markt' is daar-
door via de effectenbeurs zeker niet aantrekkelijk: het is omslachtig,
kostbaar en tijdrovend om langs die weg de marktportefeuille samen te
stellen. Een futurescontract op de index bezit juist in de Nederlandse
situatie toegevoegde waarde voor nationale en voor buitenlandse beleg-

gers doordat met een indexfuture een positie in de markt van een land
kan worden ingenomen. 10 Landenbeleggingsbeslissingen verdringen
hierdoor de traditionele individuele aandelenselecties ('stock picking').
Daarnaast schuilt de waarde ook in een zekere fasering die futures-
markten mogelijk maken bij het innemen van beleggingsposities. Beleg-
gers kunnen door middel van futures eerst in landenportefeuilles als
zodanig beleggen en vervolgens in alle rust een zekere verfijning aan-
brengen, door te gaan beleggen in de contante markt van het betreffen-
de land en daar de specifiek gewenste fondsen te kopen waarna de futu-
respositie kan worden geliquideerd. Bovendien is het kopen en verkopen
van individuele fondsen in de contante markten op een schaal die nodig
is voor grote beleggers vaak onmogelijk. Indexfutures verbreden dan
juist het spectrum van beleggingsmogelijkheden. Ook het switchen tus-
sen aandelen en obligaties wordt vereenvoudigd: men (ver)koopt aande-
len-index futures en (ver)koopt obligatie-index futures. In tabel 1 zagen
we dat dit ook mogelijk is met beleggingen in een metalen-index. Ten
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slotte is er het transactiekostenvoordeel van de futuresmarkten waar-
door de aanpassing van portefeuilles naar mddr diversificatie eerder ver-

antwoord is dan zonder het bestaan van futuresmarkten.11 Te verwach-
ten is dat om deze redenen de termijnmarkt voor aandelenbeleggingen

in Nederland een goede toekomst is beschoren en een levendige handel
te zien zal blijven geven. De effectenbeurs zal hieronder lijden.12

De Agrarische Termijnmarkt Amsterdam (ATA) lijkt in beginsel over
goede toekomstmogelijkheden te beschikken met het bintje-aardappel-
contract. De reden is de tendens naar een steeds grotere liberalisatie van
de handel in agrarische produkten en de daarmee te verwachten grotere

prijsvolatiliteit. Vooral door deregulering (onder andere vanuit de Euro-

pese Unie maar ook in het kader van de GATT) zal een vrijere markt ont-
staan. De lijst van onderliggende waarden die in Amsterdam nu nog
beperkt is tot aardappelen. slachtvarkens en mestbiggen, kan mogelijk
worden uitgebreid. Daar waar economisch gezien interessante handel
kan ontstaan, zullen echter ook andere landen activiteiten ontwikkelen.
Duitsland blijkt reeds vergevorderd te zijn met de oprichting van een
Deutsche Warenterminborse (DWB).

8      Attitudes van regelgevers en marktpartijen

De vraag wat de publieke commotie rondom de recente futures-disasters

door ondernemingen als Barings Bank en Metallgesellschaft AG zal bete-
kenen voor het toekomstig gebruik van futures is gemakkelijker te
beantwoorden voor de Barings case dan voor de Metallgesellschaft AG
case. Bij de Duitse moloch was de complexheid van de materie aanzien-

lijk groter en blijkt ook dat in beginsel van het bestaan van een bepaalde
hedgestrategie sprake was. Eerst later bleek deze strategie bijzonder
gevaarlijke neveneffecten op te roepen aan de negatieve gevolgen waar-

van de onderneming tenauwernood wist te ontsnappen. Barings was
veeleer een klassiek misbruik van bevoegdheden.

In het algemeen mag worden verwacht dat zowel de regelgevers als

de marktpartijen op de futuresbeurzen de gevolgen van de verschillen-
de geruchtmakende affaires van de jaren negentig zullen verwerken in
nieuw beleid.

a regelgevers
Tegen misbruik met futurescontracten, zoals in de zaak Barings Bank,
zal door de regelgevende instanties van de verschillende landen in de
toekomst nationaal en internationaal verscherpt worden opgetreden.
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Voor Nederland is dit de Stichting Toezicht Effectenverkeer. voor de VS
is dit de Commodity Futures Trading Commission (CFI'C), voor het Ver-
enigd Koninkrijk de Securities and Investment Board (SIB). Door de han-
den na de Barings affaire ineen te slaan,13 hebben 16 landen in mei 1995
overleg gepleegd met het doel te voorkomen dat grote exposures door
handelaren kunnen worden opgebouwd zonder dat sprake is van een
adequaat toezicht. Betere supervisie en 2+uurs informatie-uitwisseling
zijn gepland. Ook de Basle Committee dat de supervisoren van banken
samenbrengt. draagt een steentje bij onder andere door banken voor te
lichten op mogelijkheden om bepaalde moeilijke marktomstandighe
den het hoofd te bieden. Daarmee wordt beoogd bedreigingen van de
internationale financiele infrastructuur (het systeemrisico ofwel *syste-
mic risk') het hoofd te bieden.14

b marktpartijen
Het is, gezien het inmiddels in brede kring gegroeide besef van de nut-
tigheid van derivaten. bijzonder onwaarschijnlijk dat financiele instel-
lingen en treasurers van ondernemingen zich blijvend terughoudend
zullen opstellen ten opzichte van futuresmarkten na de financiele dra-
ma's van individuele marktpartijen in de jaren 1993 en  1994. Wel zullen
zij hun procedures nog eens aanscherpen en zich bezinnen op hun
motieven om in termijncontracten te handelen. Hierna belichten we
enkele bijzonderheden over de attitudes van twee belangrijke marktpar-
tijen in casu de institutionele beleggers en de 'corporate users' ofwel de
niet-financiele ondernemingen.

b.1  Institutionele beleggers

Recent Engels onderzoek onder Europese institutionele beleggers door
Intersec/European Managed Futures Association (1995) toont aan dat
reeds 61% van de 583 geinterviewde Europese institutionele beleggers
derivaten gebruiken voor het afdekken van risico's. Voor het beleggen in
derivaten als afzonderlijke beleggingscategorie had van deze onder-
vraagde partijen anno 1995 slechts 4% daadwerkelijke belangstelling
Wel was er een grote belangstelling (40%) om in gestructureerde deriva-
tenprogramma's te beleggen. Tenslotte bleek uit het onderzoek dat de
belangstelling in Europa sterk verschilde van land tot land. In de voor-
hoede bevinden zich landen als het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk.
Duitsland. Nederland en Zwitserland. Tabel 4 geeft inzicht in de belang-
rijkste factoren die de ondervraagde institutionele beleggers beinvloe-
den in hun beslissingen om wel ofgeen gebruik te maken van derivaten.
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Tabel 4   Beperkendefactoren derivatengebruik Europese institutionele
beleggers (Engels onderzoek)

- beperkende interne richtlijnen 56%
- matige kennis bij het management 37%

-    de perceptie van onbeperkte aansprakelijkheid   29%
- beperkte liquiditeit in derivatenmarkten 28%

-    beperkingen uit hoofde van regulering 28%
- negatieve berichten in de pers 26%

Bron: Wall Street Journal Europe, April 25. 1995

Behalve de bekende factoren die ook in eerdere studies reeds zijn

genoemd (Block en Gallagher (1986))15 zoals het gebrek aan kennis over
de financiele instrumenten en problemen met de administratieve ver-
werking van instrumenten, worden ook de negatieve persberichten van
het jaar 1994 genoemd als beperkende factoren. Toch dragen economi-
sche factoren veel meer bij aan de verklaring van de terugval van de
omzetten op termijnmarkten in 1995 dan de bedoelde persberichten. In
1994 is in de Westerse wereld een hoge en onverwachte rentevolatiliteit
opgetreden, terwijl die in de eerste maanden van 1995 volstrekt afwezig
was. Daar waar het brandgevaar verminderd is, bestaat gewoonlijk ook
minder behoefte aan verzekering.

Verbazingwekkend is de hardnekkigheid waarmee de argumenten
omtrent kennisachterstand telkens terugkeren (zoals de argumenten 2
en 3 in tabel 4) hoewel in de periode sinds ongeveer 1980 zeer veel ken-
nis over het onderwerp is verzameld en verspreid. Voorts kan worden
betwijfeld of beperkingen uit hoofde van regulering een zelfstandig
motief vormen dan wel een blokkade vormen die (alweer) een zekere
kennisachterstand verhult. Tekenend voor de klaarblijkelijk bestaande
achterstand in kennis is het feit dat alleen reeds in 1995 internationaal
gezien verschillende check lists ten behoeve van het management en de
directies van ondernemingen werden gepubliceerd.16

b.2 Niet-financitle ondernemingen

Toekomstige gebruikers van derivaten kunnen slechts leren van de
opgetreden financiele calamiteiten. Te verwachten is dat ondernemin-
gen in de toekomst hun beslissingen om posities op de derivatenmark-
ten in te nemen, veel nauwgezetter zullen voorbereiden dan tot voor
kort het geval was. Ook zullen zij zich beter verdiepen in de eigenschap
pen van de instrumenten en daarbij een zekere terughoudendheid aan
de dag leggen voor het gebruik van complexe. exotische OTC-instrumen-
ten en voor 'structured deals'. Dit laatste zijn vermogenstitels die zijn
uitgerust met een of meer derivaten zoals opties. Het gebruik van stan-
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daardtechnieken kan door de ontnuchterende invloed van het jaar 1994
terrein winnen. Hoewel dit theoretisch de futureshandel ten goede zou
moeten komen. zal in vele gevallen toch ook het klassieke forwardcon-
tract van deze trend profiteren. Futures zijn nu eenmaal minder popu-
lair bij vele partijen onder andere omdat de onderliggende bedragen
van menig instrument veel te laag zijn voor de grotere spelers op de
markt. Deze wenden zich bij voorkeur tot de OTC-markt die veel groter
is. Zelfs in de VS geldt "If you  are a real player, you  have to deal in the
interbank market".17 Desondanks blijkt de omzet van beursverhandelde
derivaten sinds 1990 meer dan verdrievoudigd (bron: Futures Industry
Association)

9 Nederlandse nichefunctie

De Nederlandse futuresmarkten lijken gedoemd niet meer dan een
niche-functie in het nieuwe Europa te kunnen vervullen. Zaak is deze
functie zoveel mogelijk te schakeren. Zo'n niche-functie zou bijvoor-
beeld kunnen worden geent op de aanwezigheid van grote internationa-
le concerns in Nederland waardoor het introduceren van futures op de
aandelen van deze individuele ondernemingen mogelijk interessant is.
Onderzoek naar de haalbaarheid van dit voorstel lijkt dan ook gewenst.
Daarbij kan worden georienteerd op de ervaringen in Sydney.

Ook kan worden onderzocht of, gegeven het bestaan van het zoge-
naamde small-firm effect in het totaalrendement van kleine onderne-
mingen, derivaten op een index van kleine ondernemingen perspectie-
ven bieden aan marktpartijen onder andere professionele en kleine
particuliere beleggers. De derivatenhandel met betrekking tot een
small-firm steekproef van ondernemingen zou de illiquiditeit van de
contante markt in deze fondsen mogelijk kunnen wegnemen.18

Een derde mogelijkheid is om futures op de aandelen van fondsen
in bepaalde bedrijfstakken te introduceren. Beleggers die 'sector rota-
tion' in het beleggingsbeleid inpassen, zullen hiervoor wellicht grote
belangstelling hebben. Onder sector rotation wordt verstaan het afwis-
selend beleggen in verschillende bedrijfstakken al naargelang de fase in
de conjunctuur volgens een model dat de tijdruimtelijke opeenvolging
van herstel en neergang van bedrij fstakken beschrijft.

Het lijkt ook wenselijk om langs de weg van internationale samen-
werking in Amsterdam buitenlandse futurescontracten in de notering
te krijgen. Erkend moet echter worden dat de Europese koek reeds lijkt
te zijn verdeeld tussen landen als Frankrijk (MATIF. gestart in 1986) en
Duitsland (DTB. gestart in 1990) die sinds 1993 formele samenwerkings-
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projecten hebben lopen en die. samen met Londen, lijken af te stevenen

op het creeren van een gewenst Europees netwerk waar andere landen
zich te zijner tijd bij mogen aansluiten.

Een vijfde mogelijkheid voor de futuresbeurs is om een garantie-
functie voor de afwikkeling van swaps te ontwikkelen met het doel om
het tegenpartijrisico van swaps te elimineren. Daarbij wordt gedacht
aan een dagelijkse afwikkeling volgens het 'marked to the market'-

beginsel.
Mogelijk biedt de tendens naar een vrije markt voor agrarische pro-

dukten voor Amsterdam mogelijkheden om met nieuwe futures te
komen. Men neme een voorbeeld aan het Spaanse Valencia waar in 1995

sinaasappelen futures worden geYntroduceerd.
Ten slotte is te overwegen om een futures contract op Nederlands

onroerend goed (particulier en commercieel) te ontwikkelen. Een
belangrijk argument hiervoor is dat de onderliggende contante markt
van onroerend goed dermate illiquide is dat een futuresmarkt tot een
meer betrouwbare prijsvorming kan komen. Dit argument komt over-
een met het argument dat ten grondslag ligt aan het hierboven bespro-

ken succes van het FIl-contract.

10    Samenvatting en conclusies

In deze bijdrage zijn enkele ontwikkelingen op de termijnmarkten in
Nederland belicht. mede tegen de achtergrond van de ontwikkelingen
op de internationale financiele markten. Allereerst werd vastgesteld dat
het begrip termijnmarkt. indien economisch geinterpreteerd, niet een-
duidig is. Dit gaf in tabel 1 aanleiding tot het onderscheid tussen ter-

mijnmarkten in ruime en in enge zin. In feite vonden alle afgeleide
financiale instrumenten er hun weg. In dit schema werd tevens onder-
scheid gemaakt tussen prijs- en hoeveelheidsrisico's.

Bijzondere aandacht binnen het geheel van de termijnmarkten
werd vervolgens besteed aan de georganiseerde termijnhandel. de futu-
resmarkten. Het statistisch materiaal toonde aan dat de positie van de
georganiseerde termijnhandel in Nederland in het algemeen zwak is en
slechts steunt op twee contracten: het fti-aandelenindexcontract op de
FrA en het bintjescontract van de ATA. Het fti<ontract heeft gunstige
perspectieven doordat het in staat stelt om op een efficiente wijze de
markt als geheel te kopen of te verkopen terwijl dit juist in de kleine

gefragmenteerde aandelenmarkt van Amsterdam niet mogelijk is. Het
gebruik van futures zal in Amsterdam waarschijnlijk niet spectaculair
toenemen omdat de OTC-marla  in vele gevallen een beter alternatief is.
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Ook de contante markt is soms een geduchte concurrent, bijvoorbeeld
de contante valutamarkt. Daar waar een liquide forward en cash markt
ontbreken. zijn de omstandigheden voor een succesvolle verhandeling
van een future gunstig (bijvoorbeeld het fti-contract). Het stabiele karak-
ter van de Nederlandse economie bleek voor de Nederlandse derivaten-
markten ongunstig door het ontbreken van spectaculaire volatiliteit.
Daar komt als ongunstige factor nog bij dat de door de Nederlandse
autoriteiten bewust nagestreefde koppeling van de Nederlandse aan de
Duitse economie het mogelijk maakt om voor futures-transacties, als
men die dan toch nodig acht. ook gebruik te maken van veel meer liqui-
de Duitse futuresbeurzen. Nederlandse futuresmarkten dienen zich te
richten op het vervullen van een niche-functie. Voor het invullen van
deze functie werden enkele suggesties gedaan die nader onderzoek ver-
gen.

Noten

1 Vergelijk voor het ontstaan en de ontwikkeling van de termijnhandel in
Nederland Geljon (1988)en Geljon en Van Wensveen (1992).

2 Theoretisch interessant is dat afzet- en prijsrisico in de meeste gevallen een
sterke samenhang zullen vertonen.

3 Bijvoorbeeld naar Duffhues, Groeneveld en Van der Hilst <1993)
4 Het lijkt niet uitgesloten dat in de toekomst veel meer futurescontracten wor-

den ontworpen om prijsrisico's van de burgers van een land te kunnen
beheersen die bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat een forward is gekocht bij
een aannemer die zich heeft verplicht om een woning te bouwen. Door short
te gaan op de futuresmarkt voor onroerend goed contracten (deze bestaat nog
niet) kan deze huizenkoper zijn prijsrisico afdekken. Hij moet dan wel het
liquiditeitsbeslag van de eventuele marking-to-market betalingen in zijn
beslissing meenemen. Nadat hij het huis betrokken zal hebben, kan hij te
allen tijde een shortpositie op de futuresmarkt innemen als op een bepaalde
datum een bepaalde verkoopopbrengst van het huis zou moeten zijn verze-
kerd. Zie het artikel van Eichholtz en Gekner (1995).

5 Futures en een serie forwards zijn niet precies identiek tenzij de toekomstige
rente deterministisch  is dat wil zeggen vooraf vast zou staan (vergelijk Cox,
Ingersoll en Ross (1981)

6 Zie voor nadere uitleg Duffhues, Groeneveld en Van der Hilst (1993).
7 Vergelijk Cox en Rubinstein (1985, hoofdstuk 2).
8 Verwezen wordt naar het artikel van Duffhues en Veld (1993)
9 De omvang van de in paragraaf 6 besproken risico's is door vele beleggers

ervaren tijdens de financiele crisis in Mexico eind 1994/begin 1995 toen de
waarde van de Mexicaanse Peso sterk daalde en de nominale rente in korte
tijd tot 60% steeg.

10 Van Bremen en Verboven presenteren elders in deze bundel een soortgelijke
redenering ten aanzien van indexopties.

11 Dit laat onverlet dat soms kritiek wordt uitgeoefend op institutionele beleg-
gers die in de ogen van de critici een te passief beleggingsbeleid zouden  voe-
ren. Het bestaan van deze kritiek impliceert nog niet dat deze ook terecht is.
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Het gaat om de afweging van de voor- en nadelen van een lange-termijn beleg-
gingsbeleid dat weinig gebruik maakt van derivaten ten opzichte van de voor-
en nadelen van een meer actief beleid waarbij frequent in- en uitstappen en
'stock picking' de boventoon voeren. De snelheid waarmee transacties op de
futuresmarkt mogelijk is, spreekt passieve beleggers minder aan dan actieve
beleggers.

12 In het Verenigd Koninkrijk (LIFFE) en Australie (Sydney Futures Exchange) wer-
den in 1994 reeds voorbereidingen getroffen om futures op individuele aan-
delen te introduceren (Financial Times, 28/3/1994). Daarbij werd gedacht aan
aandelen van grote, financieel gezonde ondernemingen waarvan de aandelen
levendig worden verhandeld. Doel is om een belegging in individuele onder-
nemingen mogelijk te maken zonder de veelal dure effectenbeurs daarvoor
nodig te hebben. De liquiditeit van de handel in futures op individuele aande-
len kan wel eens groter blijken te zijn dan menige reeds bestaande optieserie
in hetzelfde fonds. Bovendien stelt een future op individuele fondsen in staat
om een scherper beleggingskeuze te maken dan een per definitie algemene
index future. In Sydney zijn de futures in de loop van 1994 feitelijk geintrodu-
ceerd (RISK, August 1994) Contracten hebben betrekking op 1000 aandelen; er
is sprake van cash settlement; de transactiekostenbesparing is 90% ten opzich-
te van de contante markt. In de VS zijn futures contracten op individuele aan-
delen in 1982 door de SEC verboden. Het argument van de SEC was dat door
invoering van deze contracten het gevaar van koersmanipulatie tezeer zou
worden vergroot.

13 Vergelijk Financial Times, 18/5/1995.
14 Vermeldenswaard is dat de futuresbeurs van Singapore in de Barings affaire

zelf ook bijna in moeilijkheden kwam, nadat besloten was om op de bestaan-
de futurescontracten een extra margin te eisen en sommige grote marktpar-
tijen de vrees hadden dat dit bedrag zou verdwijnen in de bodemloze Barings
put (Het Financieele Dagblad. 20/5-22/5/1995)

15 Zie hiervoor Duffhues (1988)
16 In het Verenigd Koninkrijk publiceerde in juni  1995 de Association of Corpo-

rate Treasurers in samenwerking met het Institute of Chartered Accountants
of Scotland een boekje 'Derivatives for Directors'.

17 The Wall Street Journal. 10/4/1995.
18 Een small-firm index future zou Amsterdam het derde futurescontract bezor-

gen op een index van bepaalde Nederlandse aandelen. Dit is nog weinig
gezien de 53 index-contracten die in de VS reeds bestaan.
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De bestaansgrond van
off-balance-sheet-transacties

drs. RJ.W Duffhues

3.1 Inleiding

'Off-balance-sheet'-transacties (OBS-transacties) worden bijna altijd in samen-
hang gezien met het onderwerp vermogensverhoudingen, winstniveau en
financiele cosmetica. Ze spreken tot de verbeelding omdat het doel veelal geen
ander is dan het mooier optuigen van een onderneming voor financiers.1 OBS-
transacties kunnen echter ook heel normale, op rationele gronden aangegane
transacties zijn waarmee niets mis is. De indruk bestaat dat deze transacties
populair zijn in sommige segmenten van de financiale wereld. In andere seg-
menten van diezelfde wereld - bijvoorbeeld bij kredietanalisten,
effectenanalisten en toezichthouders - leiden deze transacties eerder tot be-
zorgdheid2 en soms tot regelrechte afkeuring als een uiterst kwalijke vorm
van 'window dressing'.3 Probleem is dat niet duidelijk is waardoor OBS-trans-
acties precies worden gekenmerkt. De voornaamste reden voor deze
onwetendheid is dat we evenmin precies weten wat 'on-the-balance' dient te
worden vermeld. Het antwoord op deze laatste vraag hangt onder andere
samen met de eis die men aan een balans stelt: moet dit een juridisch of een
economisch getint overzicht zijn?
Het oordeel over de aanvaardbaarheid van OBS-transacties is hierdoor moei-
lijk te geven. Het kan gaan om volkomen normale transacties, maar ook om
'financiele ijdelheid'. In het laatste geval is het verwerpelijk gedrag dat zou
moeten worden tegengewerkt door richtlijnen voor de verslaggeving en
accountants. Daarbij rijst de interessante vraag of deze eventuele tegenwer-
king er eigenlijk wel zoveel toe doet. Efficiente financiele markten lijken
immers alles te weten en in de prijs van het aandeel te verdisconteren. Daar
staat tegenover dat in de praktijk het geloof in de waarde van de financiele
presentatie onuitroeibaar groot is.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht om welke soort transacties het gaat bij
OBS-posten, hoe deze kunnen worden ingedeeld en welke betekenis deze
transacties bezitten voor de desbetreffende partijen. Het hoofdstuk eindigt
met een samenvatting en met enkele conclusies.
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3.2 De wijze van totstandkoming van OBS-transacties

Kenmerkend voor OBS-transacties is dat er op het moment van het aangaan
van de transactie in boekhoudkundige zin in het algemeen geen activa en
passiva ontstaan hoewel er economisch gezien in hoge mate een positie ont-
staat alsof die activa en passiva w61 zijn aangeschaft; dit alles zonder in strijd
te komen met de wet en de richtlijnen van organisaties van accountants. Van
dergelijke transacties wordt ofwel in het geheel geen melding gemaakt in de
jaarrekening, dan wel bij wijze van voetnoot of in de toelichting op de balans
en/of de resultatenrekening. Of enigerlei rapportering verplicht is, varieert
van land tot land en van transactie tot transactie.4

OBS-transacties kunnen, zoals hierna zal blijken, langs twee lijnen tot stand
worden gebracht:
1  door het afvoeren van de balans van bedragen die er reeds stonden of die

zonder ingrepen op de balans dreigen te komen;
2 door het aangaan van 'voorwaardelijke verplichtingen' ('contingent

liabilities') die in de toekomst tot geldstromen kunnen leiden zonder dat
vaststaat dat deze ook in werkelijkheid zullen optreden. Het gaat hierbij
met name om financiale instrumenten.

Daarmee staat uiteraard nog niet vast dat deze transacties verwerpelijk zijn.
Afhankelijk van de concrete uitwerking zijn de beweerde voor- en nadelen
verschillend (Gillitt, 1989). Dit zal blijken in paragraaf 3.3. Bij groep twee
gaat het om transacties die niet op de balans staan maar die men ook over de
balans had kunnen laten lopen met vergelijkbare gevolgen voor het te bestrij-
den financieel risico. We bespreken hierna in het kort een aantal belangrijke
voorbeelden die men her en der in de voornamelijk praktisch gerichte inter-
nationale literatuur aantreft.

3.3 Een aantal praktijkvoorbeelden

Het volgende overzicht van voorbeelden van in de internationale praktijk
voorkomende OBS-transacties pretendeert geenszins volledig te zijn.

3.3.1 'SALE-AND-LEASE-BACK'

In een 'sale-and-lease-back'-transactie verkoopt de eigenaar van een duur-
zaam productiemiddel (bijvoorbeeld een gebouw) dit activum en huurt dit
terug van de nieuwe eigenaar. Eerder gebonden vermogen komt daardoor tot

desinvestering. De liquiditeitspositie wordt erdoor verbeterd. Voor zover er
een boekwinst wordt behaald, neemt ook het eigen vermogen toe. Daardoor
kan ook de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen worden verhoogd. Het
realiseren van winst kan fiscaal onbelast blijven als de onderneming beschikt
over compensabele verliezen. Dat de transactie een meeijarige verplichting
tot het betalen van de leasetermijnen veroorzaakt die contant gemaakt op de
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balans zou moeten worden geplaatst, is weliswaar voor velen duidelijk maar
vindt niet in alle landen toepassing. Andere dan de genoemde voordelen kun-
nen ontstaan bij bepaalde vormen van internationale leasing, bijvoorbeeld
fiscale tariefsvoordelen.

3.3.2 'OPERATIONAL LEASING' EN 'FINANCIAL LEASING'

Operationele en financiele leasing zijn transacties die ondernemers in staat
stellen om productiemiddelen te verwerven zonder gelijktijdig te moeten in-
vesteren in de volledige voorraad werkeenheden. Periodiek wordt een
geldstroom betaald bij wijze van annuiteit die in de beginjaren van het ge-
bruik van de looptijd gewoonlijk lager is dan de vergelijkbare cash outflow
die zou moeten worden betaald wanneer tot aanschaffing was overgegaan (in
combinatie met een lening). Hierdoor wordt een vermogensbeslag voorkomen.
Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zullen de vrijstelling van de
verplichting om de investeringsuitgave voor hun rekening te nemen, een voor-
deel noemen gezien de beperkte toegang tot de vermogensmarkt. Vooral
wanneer in de opbouwfase van nieuwe activiteiten de behoefte aan een re-
serve-kaspositie groot is voor het opvangen van allerlei aanloopverliezen, zal
de ontheffing van investeren door ondernemers zeer op prijs worden gesteld.
Een ander motief om te leasen in plaats van te kopen kan zijn dat reele kosten-
voordelen door schaalvergroting kunnen worden behaald die de lessor in
concurrerende markten zal doorgeven aan de lessee (Brealey & Myers, 1996).

3.3.3 'FACTORING'

Ook bij factoring gaat het om een actiefpost zij het dat ten aanzien van nieuwe
vorderingen geen sprake is van een bestaande actiefpost (zoals bij sale-and-
lease-back) maar van een post die dreigt te ontstaan in casu de post
Debiteuren. Het verstrekken van leverancierskrediet heeft tot gevolg dat
handelsvorderingen ontstaan op afnemers. Door de vordering op het moment
van het ontstaan van de vordering te verkopen, wordt voorkomen dat de vor-
dering onder Debiteuren wordt geboekt. Ook hier wordt de liquiditeitspositie
verbeterd. Hier is niets op tegen omdat de contant uitbetaalde 'opbrengst' van
de vordering voorkomt dat het vreemd vermogen op korte termijn zal toene-
men. De current ratio zal als gevolg hiervan hoger zijn in geval van factoring.
Indien de factoor echter enigerlei vorm van regresrecht bedingt, betekent dit
dat het kredietrisico in feite alleen maar buiten de balans is gebracht. Door-
gaans wordt het regresrecht echter uitgesloten.

3.3.4 'NON-SUBSIDIARY SUBSIDIARIES'

Een in Angelsaksische landen bekende figuur is de'non-subsidiary subsidiary'.
Dit is een afzonderlijke economische eenheid die de'sponsoring'- onderneming
in staat stelt om vreemd vermogen aan te trekken zonder dat dit in haar ge-
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consolideerde balans ooit zichtbaar wordt. Een belangrijke voorwaarde is dat
de nieuwe entiteit geen dochteronderneming is, want dan zou een
consolidatieplicht ontstaan. Gewoonlijk houdt deze voorwaarde in dat men
minder dan 50% van de aandelen bezit; via optie- en andere constructies kan
dan indirect toch 'de facto'-zeggenschap bij de sponsor worden gehandhaafd.
De accountantsorganisatie in Engeland is bezig een eind te maken aan de
toepassing van deze techniek door het uitvaardigen van een standaard.

3.3.5 'COLLABORATIVE VENTURES'

Ook bepaalde vormen van samenwerking met een hoog risico ('collaborative
ventures') blijven in sommige Angelsaksische landen buiten de consolidatie.
Stillit noemt als voorbeeld de 'through-put'-overeenkomsten. Dit zijn joint
ventures tussen een onderneming en een grote afnemer waarbij deze laatste
het leeuwendeel (vaak 80%) van het risicodragend vermogen inbrengt en de
leverende onderneming behalve het fourneren van het resterende benodigde
eigen vermogen het management van de venture voor haar rekening neemt.
Veelal wordt de venture in hoge mate gefinancierd met vreemd vermogen.
Deze samenwerking veronderstelt inbreng van risicodragend vermogen door
derden (veelal bij wijze van commanditaire vennoot) die verder geen enkele
bemoeienis heeft met het beheer van de venture. Hierdoor is geen sprake van
een dochteronderneming. Het vreemd vermogen blijft buiten de balans van
de grote afnemer.

3.3.6 'INVISIBLE DEBT'

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om bestaand vreemd vermogen
van een balans af te voeren waardoor de gerapporteerde verhouding eigen
vermogen/totaal vermogen toeneemt. 'In-substance defeasance' is hiervan een
voorbeeld. Bij deze vorm wordt een trust opgericht waarin bestaand vreemd
vermogen van de onderneming wordt ondergebracht als vreemd vermogen van
de trust. Tegelijkertijd wordt de trust voorzien van voldoende hoogwaardige
beleggingen opdat de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen op
het overgedragen vreemd vermogen is gegarandeerd.
De overdragende onderneming ziet haar vreemd vermogen afnemen zodat
haar vermogensstructuur wordt gewijzigd in de richting van relatief meer
eigen vermogen. De bezitters van het over te dragen vreemd vermogen zullen
de overdracht toejuichen omdat zij een risicoloze belegging overhouden die
daardoor een hogere marktwaarde zal hebben.

3.3.7 'SALE AND REPURCHASE'-OVEREENKOMSTEN

'Verkoop en terugkoop'-overeenkomsten met betrekking tot rijpende goede-
ren (zoals whisky) hebben tot gevolg dat formeel de voorraad van de balans
verdwijnt zonder dat deze in werkelijkheid het magazijn verlaat. De liquide
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middelen van de verkoper worden aangevuld met de opbrengst van de kunst-
matige verkoop. De verkoop vindt niet plaats aan een afnemer maar aan een
bank bij wie de verkopende producent een optie bedingt tot terugkoop op een
later tijdstip als de echte afnemers zich melden. Op haar beurt krijgt de bank
een putoptie om de goederen aan de verkoper te mogen terugverkopen. Deze
verplichting komt bij de producent niet in de balans maar onder de balans of
in de toelichting.
In wezen gaat het bij een 'sale and repurchase'-overeenkomst om een lening
die de producent krijgt van zijn bank met als onderpand zijn voorraad goede-
ren. Deze laatste ligt te rijpen totdat verkoop aan de finale verbruiker
mogelijk is. De lening verschijnt echter niet aan de passiefzijde van de balans
maar vermindert de voorraden op de balans ten gunste van de kas. Dit is een
simulatie van een contante verkoop. Er blijft echter een verplichting jegens
de bank omdat deze de putoptie kan uitoefenen.
Opnieuw zien we dat de strekking van de transactie is om te voorkomen dat
de debt ratio (dat is de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen) toe-
neemt. Deze zorgt tegelijkertijd voor verbetering van de statische
liquiditeitspositie van de onderneming. Ook wordt de structuur van het bruto-
werkkapitaal gewijzigd doordat een bestaande investering in voorraden tot
desinvestering wordt gebracht. De liquiditeitspositie wordt daardoor opnieuw
verbeterd.

3.3.8 'REPURCHASE AGREEMENTS' ('REPO'S')

Een repurchase agreement is een gelijktijdige verkoop en terugkoop van een
vermogenstitel met verschillende afwikkelingsdata. Voor de tegenpartij is dit
een 'reverse repurchase agreement': een gelijktijdige koop en verkoop. Een
bezitter van effecten verkoopt hierbij zijn stukken aan een belegger terwijl
de verkoper zich verplicht om deze op een bepaalde datum en tegen een over-
eengekomen prijs weer terug te kopen. In feite verstrekt de koper van de
effecten een lening aan de verkoper gedurende de korte looptijd van de trans-
actie. De rente op deze lening is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs
en de terugkoopprijs van de effecten. Voor de koper houdt de transactie een
belegging op korte termijn in, vaak voor slechts enkele dagen. Een ander
motief is om tijdelijk over de effecten te beschikken die men nodig heeft om te
kunnen voldoen aan de leveringsverplichting uit hoofde van short selling. Ook
hierbij wordt bij de verkoper vermogen dat was gebonden in bestaande ac-
tiva, tot desinvestering gebracht. De terugkoopverplichting is een
off-balance-sheet-gegeven.

3.3.9 HET OMGAAN MET 'CAPITAL RATIO'-BEPERKINGEN

Banken staan vanouds onder het toezicht van de centrale banken en moeten
uit hoofde daarvan voldoen aan bepaalde minimumeisen van eigen
vermogenspositie in relatie tot het balanstotaal. De hoogte van dit kengetal -
de 'capital ratio' - is in belangrijke mate bepalend voor de mate waarin de
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bank tot additionele kredietverlening mag overgaan. Door in situaties waar-
bij deze capital ratio weinig of geen rek vertoont ten opzichte van de door de
centrale bank gestelde norm, over te schakelen op winstgevende transacties
die geen balansinvesteringen vereisen maar waarbij de investeringen in een
afzonderlijke vennootschap worden ondergebracht ('effectisering'), wordt een
lastige klip omzeild. De kredietverlening wordt hierbij vervangen door OBS-
transacties die zonder te moeten investeren in kredietverlening (dit gebeurt
door institutionele beleggers) toch aantrekkelijke provisies opbrengen zodat
de rentabiliteit over het geinvesteerd vermogen kan toenemen.

3.3.10 'RENTE'-MANAGEMENT ZONDER BALANSVERLENGING

Renterisicobeheer kan zowel op de balans als buiten de balans plaatsvinden.
Het eerste wordt bereikt met het opnemen en uitzetten van deposito's die
balansverlengend werken. Dit laatste is veelal een bezwaar. Future rate
agreements, rentefutures, renteswaps en andere afgeleide instrumenten dek-
ken het renterisico even goed af zonder hoofdsommen op de balans te creeren.

3.3.11 'VALUTA'-MANAGEMENT ZONDER BALANSVERLENGING

Zoals renterisico op twee manieren kan worden gehedged, is het ook mogelijk
om valutarisico te hedgen op en buiten de balans. Zo kan een valutatermijn-
contract worden vervangen door een combinatie van twee geldmarkt-
transacties die hetzelfde eindresultaat oproept maar zonder balansverlenging.

3.3.12 HET TOEKENNEN VAN AANDELENOPTIES AAN MANAGERS
ZONDER AFBOEKING ALS ARBEIDSKOSTEN

In vele landen kennen ondernemingen, vooral sinds de jaren tachtig, call-
opties op de aandelen van de eigen onderneming toe als onderdeel van het
beloningspakket voor het management. Dit heeft financieel-economisch ge-
zien tot gevolg dat de onderneming een short-positie inneemt op de markt
voor afgeleide producten. Levering moet in de toekomst geschieden uit een
voorraad aandelen of uit nieuwe aandelen. Dit laatste leidt tot
kapitaalverwatering. De economische betekenis van deze 'geschreven' veelal
meerjarige opties is een aanzienlijke verhoging van de arbeidskosten van de
managers op het moment van toekenning van de opties. Alleen reeds de hoge
tijdswaarde van de opties maakt deze duur. Een ruwe schatting van de
waarde van een vijijarige optie komt al gauw neer op een waarde van onge-
veer 20 A 30% van de marktprijs van het aandeel. Looptijden van langer dan
vij f jaar komen ook voor. De marktwaarde inclusief de tijdswaarde dient vol-
gens deugdelijke bedrijfseconomische beginselen in mindering te komen op
het bedrijfsresultaat in het jaar van toekenning. De wetgever eist echter veelal
geen enkele boeking (onder andere niet in de Verenigde Staten) terwijl de
onderneming zich tegen betaling van een fikse prijs zou moeten hedgen door
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een OTC-optie te kopen op haar eigen aandelen. Niet alleen wordt het be-
drijfsresultaat door deze handelwijze te hoog voorgesteld met het bedrag van
de marktwaarde van de toegekende optie maar wordt ook het vreemd vermo-
gen onderschat: de verplichting uit hoofde van de short-positie zou vermelding
behoeven als een schuld in de balans. In de praktijk gaat het bij deze OBS-
transacties inmiddels om relatief grote bedragen waarbij de ontbrekende
balanspost hoger is naarmate het de onderneming beter vergaat op de
aandelenmarkt.
De hier geschetste problematiek is zeer actueel in Nederland in 1997. Er is
een discussie ontbrand over zin en onzin van personeelsopties waarbij naast
de vraag of toekenning van deze opties bevorderlijk is voor de aandeelhouders-
waarde ook de verslaggeving in de resultatenrekening en de balans eindelijk
ook te berde is gebracht. Het niet vermelden van de waarde van de toege-
kende opties als arbeidskosten houdt een flattering van de winst in. De
paradox ontstaat dat naarmate een onderneming meer succesvol is en ter be-
vordering van dit succes opties toekent aan het personeel, de winst m66r wordt
geflatteerd. Het absurde van de bestaande boekingswijze blijkt verder uit het
feit dat betaling van salaris in de vorm van opties geen arbeidskosten doet
ontstaan maar wanneer dit in contanten gebeurt, wel tot arbeidskosten leidt!
(Vgl. ook Duffhues (1994), Miller & Chrystal (1994) en Kloet (1995).)

3.4 Een algemene classificatie

Na bespreking van de praktijkvoorbeelden van OBS-transacties wordt in
schema 3.1 een meer algemene typering van on- en ofT-balance-sheet-trans-
acties gepresenteerd in vier groepen. Het schema wordt hierna toegelicht.

Schema 3.1 Karakterisering van on- en o/T-balance-sheet-transacties

1 On-balance-sheet-transacties

a    de investerings/financieringstransactie is primair, het risicobeheer is secundair:

b    de verhandeling van het risico is primair, de investerings/linancieringstransactie is slechts middel.

11 Off-balance-sheet-transacties

a     de desinvesterings/financieringstransactie is primair, het risicobeheer is secundair;

b     de verhandeling van risico is primair, er is geen of nauwelijks vermogensbeslag.

3.4.1 ON-BALANCE-SHEET-TRANSACTIES

We onderscheiden in schema 3.1 twee groepen van 'on-balance-sheet'-trans-
acties.
Bij on-balance-sheet-transacties is de overdracht van vermogen gewoonlijk het
primaire doel van de transactie. Wanneer bijvoorbeeld een obligatielening met
een vaste rente wordt geplaatst, is de verkrijging van financieringsmiddelen
het primaire doel van de emittent. Dat tegelijk een prijsrisico (in casu een
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renterisico) wordt verhandeld tussen de emittent en de inschrijver is even-
eens duidelijk maar daar was het niet om begonnen.5 In schema 3.1 is dit
categorie Ia.

In sommige gevallen is de vermogensoverdracht niet het primaire doel hoe-
wel deze wel plaatsvindt. Primair doel is dan het overdragen van een
financieel risico, meestal een prijsrisico. Een voorbeeld is een als hedge be-
doelde transactie die over de balans loopt. Te denken valt aan een
geldmarkthedge voor het bestrijden van een valutarisico: daarbij ontstaat als
uitvloeisel van de hedge een debet- en creditdeposito waarvan een in vreemde
valuta. In schema 3.1 is dit categorie Ib.

3.4.2 OBS-TRANSACTIES

Bij de 'OBS'-transacties kunnen eveneens twee groepen worden onderschei-
den.

De eerste groep is de verzameling van transacties waarbij op enigerlei wijze
vermogen en derhalve ook een of meer financiele risico's worden overgedra-
gen of vermogensbeslag wordt voorkomen. Hieronder ressorteren leasing en
factoring.
De tweede groep heeft betrekking op overdracht van een of meer financiele
risico's zonder dat daarbij gelijktijdig enig vermogen van betekenis wordt
overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn opties, swaps, futures en forwards.
Bij opties wordt bij het aangaan van de transactie alleen een premie betaald
of ontvangen.« Deze is in vergelijking met de contractbedragen van opties in
het algemeen gering.7 Bij de overige drie vormen van risicobeheersing is in
het geheel geen sprake van betaling bij het aangaan van de transactie.

Over de invloed van de transacties uit deze tweede groep op de balans kan
het volgende worden gezegd. Gewoonlijk blijven ze als zodanig buiten het
balansbeeld omdat de waardering van deze posities meestal gekoppeld is aan
de waardering van bepaalde activa en/of passiva waarmee ze een nauwe sa-
menhang vertonen bijvoorbeeld als hedge. Het gaat dan dus om een impliciete
aanwezigheid. Anders ligt het wanneer het gaat om een los van een onderlig-
gende waarde ingenomen positie op een markt voor afgeleide producten
bijvoorbeeld een handelsvoorraad opties van een marketmaker. In dat geval
moet de positie expliciet als afzonderlijke balanspost worden opgevoerd, ech-
ter nog steeds alleen voor de waarde als afgeleid product. Notionele
(contractgrootte-ibedragen zijn daarbij niet aan de orde.

De voorbeelden genoemd in 3.3.1 tot en met 3.3.9 hebben betrekking op groep
IIa van schema 1. De voorbeelden van 3.3.10 tot en met 3.3.12 hebben betrek-
king op IIb; deze roepen geen bijzondere problemen op (behoudens de niet
goed te praten ontbrekende boeking van personeelsopties). De vraag rijst
waarom ondernemingen zich zo enthousiast bezighouden met de in IIa be-
doelde transacties.
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3.5 De financieel-boekhoudkundige beoordeling van OBS-transacties: de
deterministische visie op het beleggersgedrag

De aandacht voor de uitkomsten van het financiele beleid van ondernemin-
gen concentreert zich gewoonlijk op de balans en resultatenrekening. De
balans illustreert de financiale positie, de resultatenrekening geeft inzicht in
de grootte en de samenstelling van het resultaat. In vele beschouwingen gaat
binnen dit tweetal van financiele overzichten de aandacht primair uit naar
de balans. De resultatenrekening wordt daarbij gezien als een pendant: het
is in deze visie niet meer dan een medium dat een specificatie van een reeds
bekend resultaat geeft. Het resultaat zelf is reeds voortgevloeid uit het winst-
bepalend karakter van de balans. Deze benadering die grote betekenis hecht
aan balansverhoudingen aan de actief- en de passiefzijde draagt de visie van
de niet-financier uit. Ik noem dit de financieel-boekhoudkundige visie op de
onderneming. Kenmerkend is de grote belangstelling voor de berekening en
analyse van allerlei financiele kengetallen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
-  de rentabiliteit van het totaal geinvesteerd vermogen;
-  de rentabiliteit van het eigen vermogen;
-  het Du Pont-schema van analysering van de rentabiliteit;
- de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen;
-  de current ratio;
- werkkapitaal.

Gemeten naar deze richtsnoeren hebben OBS-transacties, zoals we hierboven
reeds zagen, een duidelijke invloed op de presentatie van de onderneming
naar buiten. De uitkomsten van de genoemde en andere financiele kengetal-
len zullen als gevolg van deze transacties bijna altijd een wijziging ondergaan.
Dit noopt tot grote voorzichtigheid omdat uit de beschrijving van de aard van
de transacties gebleken is dat in een aantal gevallen sprake is van cosmetische
ingrepen in de financiale positie van de onderneming. Hieraan kleeft het ge-
vaar dat een verkeerd of zelfs misleidend beeld over de kredietwaardigheid
en/of de winstgevendheid ontstaat bij buitenstaanders.

3.6 De financieel-economische beoordeling van OBS-transacties: de
'efficiante markttheorie'

Financiale markten trachten door de sluier van de financieel-boekhoudkun-
dige presentatie heen te kijken. Financiers zijn alleen geinteresseerd in de
door rendement en risico bepaalde waarde van een onderneming. Dit houdt
onder andere de vaststelling in van de contante waarde van de vaste aan-
spraken van de verschaffers van vreemd vermogen. Het overzicht van de
'bezittingen' en 'schulden' dat een balans geeft, is ten enenmale ontoereikend
om deze waarde te analyseren en vast te stellen. De informatiebehoefte con-
centreert zich daarentegen op de toekomstige kasstromen die door de
onderneming zullen worden opgewekt.
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Een bekende financiele evenwichtstheorie is de theorie van de efficiente
markt. Deze houdt in dat wanneer alle beschikbare relevante informatie over
de toekomstige kasstromen van een onderneming onmiddellijk en ten volle in
de prijs van een goed is verdisconteerd, er geen reden is om de kwaliteit van
die prijs in twijfel te trekken. Alle prijzen zijn dan 'zuivere' of 'faire' prijzen,
dat wil zeggen dat deze een goede afspiegeling zijn van de heersende vraag-
en aanbodverhoudingen op de markt. Deze prijs komt tot stand onder invloed
van een sterke mededinging. 'Efficient' betekent in dit geval dus niet dat de
doelmatigheid van de marktorganisatie hoog is maar dat de mate en de snel-
heid van het verwerken van nieuwe informatie door de markt zeer hoog is.
Dit is de 'informationele efficiency'.'
Uit wetenschappelijk onderzoek (Sunder, 1973,1975: Ricks, 1982, Copeland/
Weston, 1988) is geconcludeerd dat beleggers in efficiente markten
ondernemingsbeslissingen eerder geneigd zijn te vertalen in termen van kas-

stromen dan in termen van winst per aandeel. Bovendien bleek dat de
snelheid van verwerking van nieuwe informatie zeer hoog was (Ball en Brown,
1968). Uit vele onderzoekingen is reeds gebleken dat beleggers zich in het

algemeen niet in rei·warring laten brengen door de wijze waarop de finan-
ciele boekhouding wordt gevoerd. Een fraai voorbeeld was de invloed van de
wijze waarop fusies en overnemingen administratief plegen te worden ver-
werkt op de aandelenkoers (met al dan niet zware afschrijvingen op goodwill).
Deze wijze van boekhouden bleek irrelevant voor de aandelenmarkt.

3.6.1 IS OBS-INFORMATIE RELEVANT EN PUBLIEKELIJK BESCHIKBAAR?

Een cruciale vi·aag is of de informatie over OBS-transacties relevant is voor
de prijsvorming op de financiele markten. Dit is het geval wanneer deze trans-
acties invloed uitoefenen op de door beleggers verwachte kasstromen en de
risicograad van deze kasstromen. Is deze invloed aanwezig, dan laat de trans-
actie zich rationaliseren op basis van haar kasstroomeigenschappen, niet op
basis van het buiten de balans houden van de transactie. Is deze invloed af-
wezig, dan zijn deze transacties zonder meer zinloos, dus is elke poging tot
vet·fraaiing van het balansbeeld evenmin op zijn plaats. Er is geen enkele
reden om aan te nemen dat de bedoelde transacties geen invloed zouden heb-
ben op het rendement en/of het risico. Ze onderscheiden zich in dat opzicht
niet van gewone financieringstransacties.

Het voorkomen van OBS-transacties is in het algemeen te beschouwen als
publiekelijk beschikbare informatie, zelfs ongeacht of, en zo ja, waar dit pre-
cies vermeld staat in een jaarrekening of een financieel verslag. Bij een hoog
ontwikkelde informatiemaatschappij als de westerse met alle professionaliteit
van de marktpartijen weten de professionele beleggers dat OBS-transacties
plaatsvinden. Hoe dan ook wordt men erover geinformeerd, meestal in glo-
bale termen, door de leiding van ondernemingen zodat de eventuele invloed
ervan op de koers van het aandeel wordt verwerkt. Er is ons geen specifiek
onderzoek bekend naar de invloed van het voorkomen van OBS-transacties
op de koersen van aandelen. Wel zij de algemene conclusie herhaald die uit
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soortgelijke onderzoekingen voortvloeide namelijk dat beleggers 'kale' winst-
cijfers niet zonder kritische bestudering opnemen in de marktprijs van de
aandelen. Dit zou de hypothese inhouden dat OBS-transacties bij professio-
nele beleggers geen mistgordijn weten op te trekken en dat de aan
OBS-transacties bestede tijd beter had kunnen worden besteed. Het gekun-
steld verslagleggen is in deze benadering deel van de algehele informatie over
de onderneming. Ondernemingen die zich hiermee bezighouden, verkeren
blijkbaar in problemen omdat zij hun toevlucht zoeken tot dubieuze transac-
ties. Dat geeft een negatief signaal naar de financiale markten.
Dit probleem van off-balance-sheet-transacties is hiermee vergelijkbaar met
de beoordeling van de gekunstelde manier van boekhouden van de Duitse
regering in 1997 toen het begrotingstekort in het kader van de EMU-komst
moest worden beheerst en overwogen werd een deel van de nationale goud-
voorraad te verkopen. Niet dat feit zelf, maar wel het signaal dat de Duitse
regering het moeilijk had om aan de gestelde 3%-begrotingsnorm te voldoen,
was van betekenis.

Uit verslagleggingsoogpunt is er vanuit deze signaaltheorie geredeneerd geen
voordeel verbonden aan OBS-transacties, eerder een nadeel. Mogelijk en ho-
pelijk is er wel een rationalisering van de transacties mogelijk op grond van
de kasstroomeigenschappen van de transactie.

De vraag die hierna resteert, is uiteraard welke kasstroomeigenschappen dan
wel de motieven van managers bepalen om OBS-transacties te verrichten? In
de volgende paragraaf wordt getracht hierop een antwoord te vinden. Daar-
mee hebben we dus het verslagleggingsaspect van deze transacties afgesloten.
Bij het zoeken naar de economische raison van deze transacties zal ook de
agency-theorie worden betrokken.

3.7 De echte motieven ten gunste van OBS-transacties

Wanneer OBS-transacties niet kunnen worden verklaard door een in weten-
schappelijke kringen zo breed gedragen theorie als de efficiente-markttheorie
omdat ze geen nieuwe relevante informatie lijken te bevatten, rijst de vraag
wat dan wel de motieven van de managers zijn om deze transacties te ver-
richten. In het kort bespreken we hierna enkele mogelijkheden.

3.7.1 VERWERPING EFFICIENTE-MARKTHYPOTHESE (EMH)

Een eerst mogelijk antwoord op de vraag naar de echte motieven voor het
verrichten van OBS-transacties is vanzelfsprekend dat managers de conclu-
sies van de efficiente-markttheorie niet onderschrijven, met andere woorden
dat men de markt tracht te misleiden door het achterhouden van informatie.
Het is best mogelijk dat de jacht naar een zo gunstig mogelijke voorstelling
van de groei van de winst per aandeel, managers zo blind maakt voor de wijs-
heden van de EMH dat zij hieraan voorbijgaan. Managers zijn anno 1997 ook
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vaak van mening dat de aandelen van de onderneming te laag gewaardeerd
worden op de effectenbeurs. Ook daaruit blijkt dat ze het oordeel van de markt
in een aantal gevallen niet onderschrijven. Dit kan terecht zijn, namelijk
wanneer de leiding over inside information beschikt die ze om concurrentie-
overwegingen niet wenst te onthullen. De onjuiste waardering van het aandeel
wordt dan bewust gecreeerd. Het is een rationele beslissing op basis van een
trade off van voor- en nadelen. In andere gevallen berust de klacht over de
onjuiste waardering op onbegrip over de werking van de markt.
Wat de oorzaak ook is, in beide gevallen kan de leiding ernaar streven om
pieken en dalen in de gepubliceerde winst weg te nemen. Als het manage-
ment slaagt in dit streven, meent het met opgeheven hoofd in de vergadering
van aandeelhouders te mogen verschijnen. Een van de instrumenten die
kunnen bijdragen aan winstegalisatie is OBS. Waarde op basis van kasstroom-
karakteristieken behoeft dan niet aanwezig te zijn, maar het is ook niet
uitgesloten dat deze er wel is.

3.7.2 HANDHAVING BEDRIJFSRISICOPROFIEL

Een tweede mogelijkheid is dat de leiding van een onderneming nieuwe acti-
viteiten ontwikkelt in een voor deze onderneming ongebruikelijke sector. Om
verwarring te voorkomen bij de aandeelhouders gaat zij er soms toe over om
deze investering voorlopig buiten de balans te houden. De leiding heeft er
behoefte aan dat de buitenwacht in deze situatie het bestaande risicoprofiel
van de onderneming zeker voorlopig handhaaft.
In feite betekent dit dat de leiding de beleggers niet in staat acht om nieuwe
informatie op juiste wijze te interpreteren.

3.7.3 'TE HOGE' DEBT RATIO

Een derde mogelijkheid is dat de leiding bevreesd is voor een negatieve beeld-
vorming in de financiele wereld wanneer de debt ratio een relatief hoge
waarde aanneemt. Dit argument wint aan kracht wanneer men bedenkt dat
dit in de financiele berichtgeving een van de meest becommentarieerde ken-
getallen is, overigens zonder dat er een duidelijke norm voor bestaat. Dit
laatste maakt de externe oordeelsvorming alleen maar moeilijker maar daar
ligt voor de leiding tegelijk het bezwaar. Misverstanden liggen op de loer. Het
is dan zaak om de debt ratio te bewaken bijvoorbeeld door OBS-financierings-
transacties te plegen.

In die gevallen waarin 'ratio cor'enants' contractueel normen opleggen ten
aanzien van de door de verschaffers van vreemd vermogen toegestane ver-
houding vreemd/eigen vermogen, dividendpolitiek, grootte van het werk-
kapitaal en dergelijke en deze restricties bovendien geformuleerd zijn in
boekwaarden, ligt de situatie nog wat scherper. De leiding heeft in deze
situatie mogelijk een duidelijke impuls om de financidle positie enigszins ge-
kleurd weer te geven om te voorkomen dat de onderneming in een concrete
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situatie niet meer dreigt te voldoen aan de met de verschaffers van vreemd
vermogen overeengekomen eisen en daardoor investeringen moet annuleren.
De inhoud van 'te hoog' is alsdan niet voor discussie vatbaar. Het enige dat
het management overblijft, is te trachten de definities waarin de beperkin-
gen zijn vervat, bij te stellen dan wel OBS-transacties te verrichten die de
onderneming weer binnen de lijnen van de ooit overeengekomen restricties
brengen. Hier ligt een koppeling met de actiefzijde van de balans en dus met
de kasstroomcapaciteit van de onderneming. Dit is een reeel argument ter
rationalisering van dergelijke transacties.

3.7.4 KUDDEGEEST MANAGERS

Een vierde mogelijkheid is dat er een zekere kuddegeest bestaat onder de
leiding van ondernemingen om elkaar te volgen zodra bepaalde OBS-trans-
acties ingang hebben gevonden bij een of enkele concurrenten. Men kan niet
achterblijven op straffe van negatieve beeldvorming. Het gewicht van dit ar-
gument kan niet worden vastgesteld maar het effect is gering in een efficiente
markt.
Het is niet eenvoudig om de genoemde mogelijke verklaringen te toetsen. Wel
is het mogelijk om de externe beeldvorming van de onderneming die in de
genoemde motieven een zekere rol speelt, nader te beschouwen. We doen dat
vanuit de agency-theorie waarop in een afzonderlijke paragraaf wordt inge-
gaan.

3.8 Agency-theorie en agency-kosten

Agency-theorie houdt zich bezig met de relaties tussen het management en
de overige participanten in de onderneming in casu de aandeelhouders,
verschaffers van vreemd vermogen, afnemers, leveranciers, en werknemers.
Over de aard van deze relaties is in de jaren zeventig en tachtig veel gepubli-
ceerd. Deze door Jensen en Meckling in 1976 gelanceerde theorie ziet een

onderneming niet als een zelfstandige eenheid maar als een knooppunt van
contracten tussen een groot aantal participanten zoals de leiding, verschil-
lende vermogensverschaffers, leveranciers, werknemers, en afnemers. Een
agency-relatie wordt gedefinieerd als een contract waarbij een of meer par-
tijen (de 'principaal') een andere partij (de 'agent' of lastnemer) opdraagt om
een bepaalde taak te verrichten namens de principaal en met overdracht van
een zekere beslissingsvrijheid aan de agent. Het probleem is dat niet op voor-
hand vaststaat dat de agent altijd in de beste belangen van de principaal zal
handelen. Om dit toch zoveel mogelijk te bevorderen, moeten er regelingen
worden getroffen die tot kosten leiden, de zogenaamde agency-kosten. Een
belangrijke categorie zijn de monitoringkosten. Dit zijn de kosten van het
houden van toezicht en het controleren van de activiteiten van de agent. Deze
en andere nadelen van de agentschapsrelatie, zoals gederfde opbrengsten
omdat de agent op zich gewenste activiteiten achterwege laat, moeten in een
economische analyse uiteraard worden geminimaliseerd. Agency-kosten zijn
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derhalve kosten die onvermijdelijk - maar in wisselende mate en samen-
stelling, en beinvloedbaar - voortvloeien uit het bestaan van principaal-
agent-relaties in de economie waaruit potentiele conflicten kunnen voortko-
men.

3.8.1 AGENCY-THEORIE EN VERMOGENSVERSCHAFFERS

Welke is nu de relatie tussen OBS-transacties en de agency-theorie? Onder
het motto 'baat het niet, het schaadt ook niet' kan door het management al-
licht worden geprobeerd om bepaalde groepen van stakeholders te doen
suggereren dat 'alles naar wens' verloopt. Zo kan worden gesuggereerd dat
de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen niet oploopt, dat de
liquiditeitspositie naar wens is, dat de winst toereikend is, enzovoorts. Vooral
wanneer hierbij een geruststellende goedkeurende verklaring van een bij voor-
keur zwaar gekwalificeerd accountant wordt verstrekt, lijkt er alleen maar
'winst' te behalen.

Geinformeerde en niet-geinformeerde uermogensuerschaffers

De niet-geinformeerde vermogensverschaffers van de onderneming zullen
door het informatietekort dat eigen is aan vele OBS-transacties, op korte ter-
mijn in hun belangen kunnen worden geschaad. Op lange termijn zal de
relatie tussen deze vermogensverschaffers en de onderneming echter geken-
merkt worden door een verwerking van dit 'informatierisico' zodat de
onderneming hogere agency-kosten zal moeten betalen via de kostenvoet van
het beschikbaar gestelde vermogen.
De geYnformeerde vermogensverschaffers van de onderneming zullen op
spaarzaam toegelichte OBS-transacties reageren met het maken van zoek-
kosten die - alweer - op de vermogensvrager zullen worden afgewenteld.
In beide gevallen zal de onderneming die zich 'vergrijpt' aan OBS-transac-
ties, zelf deze hogere agency-kosten op termijn moeten betalen. Op korte
termijn kan er een voordeeltje zijn.

Andere principaten

Wanneer de risicoperceptie van een onderneming bij leveranciers, afnemers
en werknemers kan worden beynvloed door OBS-transacties, is het niet uit-
gesloten dat de operationele activiteiten hiervan in positieve zin een invloed
ondervinden. Dit argument legt een positieve relatie tussen de wijze van rap-
portering en de door de onderneming verwachte kasstromen (Shapiro en
Titman, 1986). Het gevolg is dat OBS-transacties de marktwaarde van de
onderneming kunnen verhogen doordat de contracten met de genoemde drie
participanten gunstiger zijn dan zonder OBS-financing het geval zou zijn
geweest. Toch geldt ook hier dat op termijn 'ontsnappen niet mogelijk is': de
onderneming zal moeten floreren ondanks het aangaan van OBS-transacties
op straffe van te worden geconfronteerd met verhoogde agency-kosten. Op
korte termijn kunnen er voordelen ontstaan.
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3.8.2 TRANSACTIEKOSTEN EN WINSTDELINGSREGELINGEN

Er zijn nog andere kostenaspecten die de aandacht verdienen. In de eerste
plaats zijn dit de (transactie)kosten van het opzetten van de OBS-transactie
zelf zoals de kosten van het oprichten en beheren van de trust ten behoeve
van het afgescheiden vermogen. Hieronder vallen ook de kosten van gespe-
cialiseerde juridische, fiscale en bedrijfseconomische bijstand om complexe
transacties goed te structureren. De aard van deze kosten brengt met zich
mee dat deze kwantitatief gezien niet mogen worden onderschat.
In de tweede plaats moet de mogelijkheid worden genoemd dat een deel van
het potentiele voordeel voor de aandeelhouders weer verdwijnt doordat het
management mee-profiteert van het bereikte succes in de vorm van een ho-
gere salariaring (denk aan het bestaan van winstdelingsregelingen voor het
management en het meestal toenemen van de winst, juist als gevolg van OBS-
transacties). Het management zelf profiteert in de geschetste situatie van
haar eigen creativiteit. Doordat dit voordeel de aandeelhouders ontgaat, zal
de marktwaarde van de onderneming niet toenemen.

3.8.3 ANDERE KASSTROOMVOORDELEN

Watts ( 1986)  heeft erop gewezen  dat er 'reele' kasstroomvoordelen kunnen
ontstaan onder invloed van de wijze van verslaggeving. Zijn argument is weer
een ander namelijk dat ondernemingen er belang bij hebben niet de aandacht
van de regulerende autoriteiten op zich te vestigen door overmatige winsten
te rapporteren. Het gevaar van afroming is dan veel te groot. Als voorbeeld
worden oliemaatschappijen genoemd. Winstreducerende ingrepen in de pre-
sentatie naar buiten hebben in deze situaties naar verwachting positieve
kasstroomeffecten en dus positieve marktwaarde-veranderingen tot gevolg.

Stellig moet op deze plaats ook worden gewezen op de mogelijkheid dat on-
dernemingen fiscate uoordelen behalen als gevolg van bepaalde OBS-
transacties. Men denke hierbij aan het benutten van aanwezige verlies-
compensatiemogelijkheden of aan het profiteren van voordelen die mogelijk
zijn door het uitgekiend benutten van de mogelijkheden van internationale
belastingverdragen. Zeer waarschijnlijk regardeert dit voordeel meer de gro-
tere ondernemingen.

3.8.4 SAMENVATTEND OVERZICHT

Uit de bovenstaande analyse ontstaat het in schema 3.2 afgedrukte overzicht
over de mogelijke invloeden van OBS-transacties.
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Schema 3.2  Mogelijke muloeden ran off-balance-sheet-transacties

Voordelen voor aandeelhouders Nadelen voor aandeelhouders

a investeringen worden niet gehinderd door d hogere agency-kosten in de relatie met de
knellende balansverhoudingen of door publieke vermogensverschaffers
aandacht trekkende hoge winstniveaus

b reele kasstroomvoordelen als gevolg van een e hogere beloning voor de managers indien

beter risicoprofiel bij afnemers, leveranciers en salaris is gerelateerd aan opgepoetst winstcijfer
werknemers I relatief hoge transactiekosten wegens het

c    mogelijke belastingvoordelen bijvoorbeeld in complexe karakter van sommige off-balance-
verband met compensabele verliezen sheet-transacties

De kosten genoemd onder d en f zijn in het midden- en kleinbedrijf (MKB)
verwaarloosbaar laag. Doordat de huisbank een van de weinige geYnformeerde
vermogensverschaffers in het MKB is en de OBS-transactie vaak via de huis-
bank (of een dochtermaatschappij van de huisbank) totstandkomt, is er geen
sprake van verhoogde monitoringkosten. Zeer complexe transacties vergen
een graad van expertise die het midden- en kleinbedrij f niet gemakkelijk kan
bekostigen. Indien en voor zover managers tevens eigenaar zijn - in het mid-
den- en kleinbedrijf geen ongebruikelijk figuur - vervalt ook nadeel e. De drie
genoemde voordelen (a tot en met c) lijken daarentegen wel op het MKB van
toepassing. De voorzichtige conclusie is dat OBS-transacties vanwege poten-
tiele kasstroomvoordelen zowel in de grote beursgenoteerde onderneming als
in het midden- en kleinbedrijf voorkomen. De ondernemingen in het midden-
en kleinbedrijf hebben echter het voordeel dat de nadelen die grote onderne-
mingen ondervinden, niet of verminderd op het MKB van toepassing zijn. In
het MKB mogen in het bijzonder de weinig specifieke deskundigheid vergende
transacties van het 'gestandaardiseerde type' zoals leasing en factoring wor-
den verwacht. De gespecialiseerde transacties zijn voorbehouden aan de
grotere ondernemingen met beschikking over een deskundige staf. Schema
3.3 vat de relevantie samen van de genoemde argumenten voor verschillende
typen van ondernemingen.

Sc·hema 3.3 Toerekening can roor- en nadelen aan ondernemingen uit het

m.idden· en kleinbedrijf IMKB) en aan beursgenoteerde ondernemingen

MKB Beursgenoteerde onderneming

Voordelen a,b, c a, b. c

Nadelen d, e, f

Nog een enkele opmerking over de winstdeling voor managers. Doordat de
beloning van vele managers op enigerlei wijze is gekoppeld aan de hoogte van
de winst, is er van die zijde een begrijpelijk streven om die winst zo hoog
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mogelijk voor te stellen. Dit druist in tegen de belangen van de eigenaren.
Redenerend vanuit de doelstelling van het scheppen van aandeelhouders-
waarde zou het aanbeveling verdienen om deze koppeling te vervangen door
relatering van het managers inkomen aan de verwachte kasstromen en het
risico dat in deze kasstromen besloten ligt. Dat zou een bijdrage leveren aan
het streven om OBS-transacties alleen tot stand te brengen wanneer deze ten
minste voldoen aan het netto-contante-waardecriterium en aldus een dam op-
werpen tegen op louter financiele ijdelheid geinspireerde OBS-transacties.

3.9 Samenvatting en conclusies

Doel van dit artikel was om het verschijnsel 'OBS-financiering' te onderzoe-
ken en een poging te doen om het bestaan ervan te verklaren. Geconcludeerd
wordt dat:
a  de per saldo voordelen uit hoofde van de verslaggevingsmerites van OBS-

transacties - samenhangend met het creeren van een informatiegap -
waarschijnlijk nooit groot zijn omdat de financiale markten de financiele
strapatsen gadeslaan en verwerken als een in beginsel negatief signaal
tenzij het tegendeel blijkt. Bovendien zullen de voordelen, als die er al zijn,
eerder optreden in besloten situaties (met weinig externe toetsing) en bo-
vendien een tijdelijk karakter bezitten omdat partijen hun condities zullen
bijstellen nadat de OBS-transactie en de daaruit voortvloeiende verplich-
tingen aan het licht zijn gekomen;

b  de 'deterministische' kijk op het beleggersgedrag waarbij op boekhoudkun-
dige veranderingen mechanistisch wordt gereageerd in koop- en
verkoopacties op de beurs, geen steun ondervindt van de uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek. Deze wijzen veeleer op de geldigheid van de
efficiente-markttheorie welke de plaats van publicatie van OBS-transac-
ties minder belangrijk vindt en die aan OBS-transacties een negatief
informatiesignaal verbindt naar de markt. Voldoende is de wetenschap dat
dergelijke transacties voorkomen;

c OBS-transacties reele betekenis krijgen wanneer deze de kasstromen van
de onderneming beinvloeden. Het karakter van schijnmedicatie verbleekt
dan doordat verstoringen, bijvoorbeeld in het fiscale vlak, kunnen optre-
den die tot reele kasstroomvoordelen en daarmee tot veranderingen van
de waarde van de onderneming kunnen leiden.

Een voorzichtige conclusie is ook dat weliswaar alle ondernemingen kunnen
profiteren van OBS-transacties maar dat het midden- en kleinbedrijf daarbij
in tegenstelling tot het grootbedrijf niet een aantal met name genoemde na-
delen moet incasseren. De beslotenheid van de ondernemingen in het MKB is
hiervoor verantwoordelijk. Daarentegen zijn grote ondernemingen in het voor-
deel op het punt van het maximaal exploiteren van fiscale en andere juridische
mogelijkheden. We menen daarom te mogen zeggen dat ten aanzien van beide
typen van ondernemingen op grond van kasstroomvoordelen een positieve
samenhang kan worden beredeneerd tussen OBS-transacties en de markt-
waarde van een onderneming, zij het om redenen die van geval tot geval
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kunnen verschillen. Anderzijds zal ijdelheid eerder als een negatief element
worden gesignaleerd omdat opmerkelijke transacties tot verhoogde
waakzaamheid nopen van externe stakeholders. Met deze genuanceerde uit-
spraken lijkt de OBS-puzzel opgelost.

Noten
1       Een voorbeeld is Hendriks ( 1993 j.
2     Wie wordt er niet bezorgd wanneer men blijkt te verkeren in een wereld van spie-

gels?, 'Cosmetic accounting and off-balance sheet financing turn the interior world
of corporate finance into a hall of mirrors' (Stillit,  1989).

3 Sommige auteurs nemen geen blad voor de mond. Zo werd de verderop in dit ar-
tikel te bespreken 'non-subsidiary subsidiary' in een publicatie gekwalificeerd als
'an infamous off-balance sheet financing trick'.

4    Voor een beschrijving van de regelgeving in Nederland ten aanzien van banken
wordt verwezen naar 'Off-balance-sheet Instrumenten' ( 1994), hoofdstuk  1.

5    Het renterisico bestaat hierin dat de partijen niet zeker zijn van de toekomstige
rente. De gecontracteerde rente kan achteraf te hoog (voordeel voor de
inschrijvers) of te laag (voordeel voor de emittent) blijken te zijn.

6   We zagen in 3.3.12 dat bij het toekennen van personeelsopties zelfs die premie
niet wordt geboekt.

7    Vanzelfsprekend is voor de hoogte van de premie onder andere van groot belang
of het gaat om een in-the-money-, at-the-money- of een out-of-the money-optie.
Voorts zijn de looptijd van de optie en de beweeglijkheid van het rendement be-
langrijke determinanten.

8 Vergelijk bijvoorbeeld Copeland en Weston's 'Financial Theory and Corporate
Policy', 1988, hoofdstuk 10.
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6. Termijnmarktinstrumentarium en het
risicobeleid van ondernemingen

PJ.w. Duffhues

1. Toegenomen maar beheersbare risico's

In vergelijking met de relatief rustige jaren vijftig en zestig wordt de
financiele leiding van ondernemingen in dejaren zeventigen tachtig in
ernstige mate geconfronteerd met de aanwezigheid van financiele
risico's in de bedrijfsvoering. Rente- en valutarisico's spelen hierbij een
hoofdrol. Voor in aandelen beleggende ondernemingen komt daar nog
bij het aandelenkoersrisico. Voor beleggingsmaatschappijen - dat zijn
ook ondernemingen - is dit laatste risico misschien wel dominant in het
totaal van deze drie risico's. Het gemeenschappelijke in deze risico's is
dat ze steeds betrekking hebben op het PrJsnsico van activa en/of
passiva: de waarde van activa en passiva staat niet langer vast.

De invloed van deze risico's op de financiele uitkomsten van de
ondernemingsactiviteiten kan zeer aanzienlijk zijn, zowel in positieve
als in negatieve zin. Een grote variatie van de brutowinst en rnogelijk
ook van de nettowinst zal onder omstandigheden het gevolg zijn. In
somrnige gevallen kan een negatieve invloed van een rente- of
valutafluctuatie op de winst zelfs zodanig zijn, dat nagenoeg de gehele
winst van een bepaald jaar als sneeuw voor de zon verdwunt.  In nog
dramatischer situaties gaat het eigen vermogen voor een belangrijk
decl ofzelfs geheel verloren.  Het heet dat de daling van de dollar in het
najaar van 1987 voor sommige ondernemingen inderdaad dergelijke
effecten heeft opgeroepen. Eerder - in dejaren 1979 tot 1982 -joeg de
scherpe stijging van de Tente menig controller en treasurer de schrik op
het lijfen werd menig fraai brutowinstcijfer afgeroomd door torenhoge
rentelasten, zodat de nettowinst de gunstige gang van zaken in de
brutosfeer niet weerspiegelde. Interestdekkingscijfers - gedefinieerd als
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het bedrijfsresultaat gedeeld door de te betalen rente op vreemd
vermogen - toonden in die .jaren uitzonderlijk lage uitkomsten.
En - last but not least - wie herinnert zich niet de gigantische
koersdaling van aandelen op 19 oktober  1987?

De potentieel verwoestende invloed van rente-, valuta- en aandelen-
koersfluctuaties heeft de partijen op de financiele markten geinspireerd
om instrumenten en technieken te ontwikkelen die aan de gevolgen
van deze risico's het hoofd kunnen bieden. In deze bundel komen deze
instrumenten uitgebreid aan de orde. In de mate waarin deze
instrumenten tegernoet komen aan de wensen van alle marktpartijen,
is het rente-, valuta- en aandelenkoersprobleem met het beschikbaar
komen ervan weer beheersbaar geworden. Zij stellen de leiding van
ondernemingen in staat een eigentijds ondememinginsicobeleidte voeren,
nadat allerlei andere vormen van risicobeheer reeds geruime tijd
geleden zijn geintroduceerd en inmiddels een min ofmeer vertrouwde
plaats zijn gaan innemen. Daartoe rekenen wij het kopen van
brandverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen en - in
bepaalde bedrijfstakken - het afsluiten van futures en forwards op
fysieke goederen bijv. sojabonen. In feite hoort ook het beperken van
de hoeveelheid vreemd vermogen in een onderneming thuis in dit rijtje
omdat ook dit risicobeperkend werkt.

2. De noodz„k van een 6risicobeleid'

Het beheersbaar worden van bepaalde financitle risico's die dat tot
voor kort niet waren, is zonder twijfel een aanzienlijke vooruitgang.
Tegelijkertijd legt dit aan de financiele leiding van een onderneming
een grote plicht en verantwoordelijkheid op. Deze bestaat primairhierin dat in het beleid voortdurend aandacht zal moeten worden
ingeruimd voor de vraag of van dit instrumentarium inderdaad
gebruik moet worden gemaakt.
In het ontkennende geval zal een overtuigende argumentatie moeten
kunnen worden gegeven naar alle participanten die bij de uitkomsten
van het produktie- en verkoopproces zijn betrokken, ook wanneer de
onderneming dreigt tenonder te gaan aan verliezen die hadden
kunnen worden voorkomen dooreen geeigende 'hedging'-politiek. In
het bevestigende geval rijzen er alleen maar nieuwe, eveneens moeilijk
te beantwoorden vragen zoals: op welk tijdstip, tegen welke prijs en
met inzet van welk specifiek instrument moet de leiding optreden?
De financi2le leiding kan zich meestal eenvoudig niet langer permit-
teren om de genoemde fluctuaties in rente, valuta en aandelenkoersen
te bagatelliseren als 'hinderlijke eendagsvliegen'. Daarvoor zijn de
fluctuaties in de prijzen van kredietinstrumenten, vreemde valuta's en
aandelenkoersen  in de laatste  1 0  A  20 jaar te groot. Evenmin  kan  de
leiding, wanneer het risico verkeerd uitpakt en er een forse winstdaling
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optreedt omdat geen bescherming tegen dit risico is gezocht, met de
beschuldigende vinger wijzen in de richting van de 'grote' nationale en
internationale politieke en monetaire beleidsmakers die voor 'al dat
kwaad' hebben gezorgd. Met het pakket van beschikbare instru-
menten is dit de eigen verantwoordelijkheid van de financiele leiding

geworden. Deze 'vooruitgang'- die voor sommigen onder omstandig-
heden een naclitmerrie kan inhouden - stelt hoge eisen aan de
kwaliteit van de financiele functie in de onderneming. Deze functie is
nadrukkelijk en veel meer dan vddr de jaren zeventig, naast de klassieke
ondernemen component, een bankierscomponent gaan omvatten. Onder deze
laatste verstaan we het geheel van kennis over financiele transacties
waarover de financiele leiding moet beschikken met betrekking tot het
beheersbaar maken en houden van de rente-, valuta- en aandelen-
koersrisico's van de onderneming.
De wel beluisterde opvatting als zou de ondernemer dit soort
problemen geheel moeten overlaten aan het initiatief en de nazorg van
externe financiele deskundigen waardoor hij zich kan concentreren op
zijn eigenlijke klassieke ondernemerstaak - het voortbrengen van
goederen en diensten - moet ons inziens als volstrekt achterhaald
worden beschouwd. Shapiro en Titman verwoorden hetzelfde als
volgt: 'But relying too heavily on the opinions of lenders or industry
standards doesn't take i.ito account the unique attributes of a
particular firm'l.
Klassiek ondernemen en 'financial contracting' zijn meer dan ooit
verweven en interdependent. Beslissingen in de reele sfeer kunnen
desastreus zijn wanneer de financiele sfeer niet van meet afaan in de
beslissing wordt geYntegreerd. Maar ook het orngekeerde is waar: het
afsluiten van financiele contracten zonder de reele sfeer daarbij te
betrekken kan de risicopositie zelfs vergroten in plaats van deze te
verkleinen. Meestal - maar, zoals we nog zullen zien, niet altijd - is
vergroting van het risico waardevernietigend en dus ongewenst.

Op grond van het voorgaande bepleiten wij dat de leiding van een
onderneming in het jaarverslag het door haar gevoerde en te voeren
risicobeleid met betrekking tot de genoemde deelrisico's expliciet
toelicht. De vermogensverschaffers en andere participanten weten in
dat geval waar zij aan toe zijn. Hun eigen 'hedging'-beleid kan daarop
worden afgestemd opdat kostbare doublures (zowel de onderneming
als de belegger dekken hetzelfde risico in) en kostbare onderdekking
(door onwetendheid dekt geen van beide partijen zich in) worden
voorkomen. 2

Het speuren naar het voor een onderneming best mogelijke risico-
profiel doet de vraag rijzen, welke ondernemingsdoelstelling moet
worden verondersteld bij het verklaren van feitelijk gedrag van
ondernemingen. Het risicpprofiel heeft alles van doen met de 'markt-
waarde' van de ondememing. De vraag is wat daaronder precies moet
worden verstaan.
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3. Ondernemingsdoelstelling: het scheppen van marktwaarde

3.1. Gekapitaliseerde kasstromm

Er zijn van de term 'waarde' verschillende definities bekend, zowel in
de leerboeken als in de praktijk. Voor ons doel is het van belang om
vast te stellen dat ondernemingen investeren met het doel om in de
toekomst een inkomensstroom op te wekken. Van sommige activa is de
inkomensstroom gemakkelijk vast te stellen, bijvoorbeeld van finan-
ciele activa zoals beleggingen in obligaties. De reden is dat in het
algemeen de rente en het bedrag van de aflossing vaststaan; de
waarde' kan dan tamelijk gemakkelijk worden berekend. Van andere

activa - bijvoorbeeld machines, produktiehallen en bedrijfsinventaris
- is het veel moeilijker om de kasstromen vast te stellen. Deze moeten
dan worden geschat, zoals gebeurt bij de beoordeling van inves-
teringsprojecten.
Uit beide voorbeelden blijkt dat activa hun waarde ontlenen aan de
toekomstige opbrengsten die ervan warden verwacht. Het verschil is
slechts dat die opbrengsten in het ene geval gemakkelijker zijn vast te
stellen dan in het andere geval. Deze indirecte opbrengstwaarde of
'rentabiliteitswaarde' wordt bepaald door de contante waarde van de
toekomstige kasstromen. De mate van risico komt tot uitdrukking in de
hoogte van de disconteringsvoet. Naarmate de toekomstige kasstro-
men meer risico bevatten, is de disconteringsvoet hoger. Het discon-
teren wordt ook wel kapitaliseren genoemd.

Bij ter beurze genoteerde ondernemingen komen persoonsgebonden
waarde-oordelen in groten getale dagelijks tot uiting in de marktprijs
van het aandeel. Deze door vraag en aanbod bepaalde marktprijs
krijgt daardoor het karakter van een evenwichtswaarde.
Als prijs van een goed waartegen transacties worden uitgevoerd is het
ook een objectieue waarde. De aldus bepaalde marktprijs geeft uit-
drukking aan de rentabiliteitswaardeschattingen van de deelnemers
aan de effectenhandel. Beurskoersen van aandelen en obligaties zijn,
aldus gezien, voor te stellen als via vraag en aanbod op financiele
markten bepaalde contante waarden van tockomstige kasstromen,
ofwel geobjectiveerde rentabiliteitswaardeschattingm

3.2. Boekzvaarde versus ntarktwaarde

Tegenover de marktwaarde staat de boekwaarde. Dit is de waarde van
een kapitaal- of vermogenscomponent in de boeken van de onder-
neming. Alleen al omdat deze boekwaarde in de balans van de

onderneming in het algemeen is gebaseerd op de historische uitgaaf-
prijs ofttn van de varianten van de vervangingswaarde, is het mogelijk
en zelfs waarschijnlijk dat er verschillen bestaan tussen beide waarden:
in de boekwaardeberekening overheerst het denken in terrnen van (al
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dan niet-geactualiseerde) inkoopprijzen, terwijl de hierboven be-
sproken rentabiliteits- of marktwaarde berust op contant gemaakte
verwachte opbrengstprijzen. Aan deze laatste kleeft risico. Aan
historische uitgaafprijzen is geen risico eigen: het zijn boekhoud-
kundige feiten, geen toekomstige onzekere opbrengsten.

Wanneer ondern:mingen in een gepubliceerd jaarverslag als toelich-
ting op bepaalde balansposten aangeven wat de benaderde 'wer-
kelijke' waarde van de betrefTende kapitaalcomponent is, wordt
daannee bijna nooit de cerder genoemde rentabiliteitswaarde be-

doeld, maar het verschil tussen de historische uerkrijgingsprijs en de actuele
uaar(le. Beide zijn echter boekwaarden! Dit soort verschillen gaat dus
langs de tegenstelling boekwaarde-marktwaarde heen.

De discrepantie tussen de boekwaarde en de rentabiliteitswaarde van
individuele balansposten is niet de enige reden om voorzichtig om te
gaan met gepubliceerde jaarrekeningen. Op het niveau van de
onderneming als geheel doet zich nog een probleem voor. Balansen op
basis van boekwaarden van activa en passiva vermelden meestal niet
alle economisch van belang zijnde activa en passiva. Zo staan de soms

uitzonderlijk belangrijke patenten, octrooien en auteursrechten vaak
helemaal niet te boek of als PM-post. Van dergelijke balansposten is
zelfs geen boekwaarde bekend.

De conclusie is dat er om bovengenoemde redenen een grote kloof kan
bestaan tussen de boek- en de rentabiliteitswaarde van een onder-
neming. Het is meer toeval dan regel dat de twee aan elkaar gelijk zijn.
Het verschil tussen beide waarden is de goodwill van de onderneming,
ook wel de waarde van de organisatie genoernd. Deze goodwill kan, zoals
duidelijk zal zijn, ook negatief zijn.
Wanneer de markt- en de bockwaarde van een onderneming als geheel
niet aan elkaar gelijk zijn, werkt dit verschil in principe door naar het
eigen vermogen, omdat de tendens bestaat dat de markt- en de
boekwaarde van het vreemde vet-mogen niet van elkaar verschillen.
Bijgevolg zal ook een verschil ontstaan tussen de markt- en de
boekwaarde per aanded.

Voorbeeld:

Philips per 31 december 1986
boekwaarde per aandeel: historische uitgaafprijs f 59,74

vervangingswaarde f 68,20
marktprijs per aandeel f43,90

Bij de gegeven waarderingsgrondslagen is er sprake van negatieve
goodwill (van achtereenvolgens f 15,84 en f 24,30 per aandeel,
overeenkomend met 26,5% respectievelijk 35,6%).

141

331



BULAGEN

Het voorbeeld van Philips kan met vele andere worden aangevuld. In
Nederland zijn nog weinig statistieken over dit verschijnsel voor-
handen. In de Verenigde Staten is dat anders. Sommige advies-
diensten op het gebied van de beleggingsvoorlichting publiceren daar
systematisch over aandelen die volgens deze maatstaf 'ondergewaar-
deerd' zouden zijn. Van echte onderwaardering is uiteraard geen
sprake zolang de marktprijs terecht laag is, gelet op de rendements- en
risicovooruitzichten. Er is weinig reden om in het algemeen de
marktprijs van een aandeel niet te interpreteren als de best mogelijke
uitdrukking van deze vooruitzichten gegeven de beschikbare infor-

matie.

Schema 6.1  licht het besprokene toe. De marktwaarde heeft hierin een
eigen traject naast het traject van de boekwaarde. Voor beide geldt dat
de som van eigen en vreemd vermogen gelijk is aan de totale waarde.
Deze 'totale' waarden zijn in beginsel ongelijk. Hetzelfde geldt - zoals
we al weten - voor de verhouding van de marktwaarde van het eigen
vermogen tot de boekwaarde van het eigen vermogen (= q-index). Het
geldt ook voor de verhouding van de marktwaarde van het vreemd
vermogen tot de boekwaarde van dit vermogen.

Gedisconteerde totale kasstromen

Voor de ge- Voor verschafters Voor verschaffers

zamenliike eigen vermogen vreemd vemlogen
verTnogens
verschaffers

1
11„1

Marktwaarde Marktwaarde Marktwaarde

ondememing = totale +   totals

eigen vermogen vreemd vermogen

11            11           11
Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde

ondememing = totale +   totale

eigen vermogen vreemd vermogen

-  Investerings- en financieringstrans-
acties in het verleden van de onder.
neming

- Boekhoudkundige conventies

Schema 6.1. De gesplitste rentabiliteits- m boekwaarde uan em ondememing
waantan de aandelen en de uonnen uan het ureemde vermogen aan een effectenbeurs
worden genoteerd
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Ciiferuoorbe€ld:

Berekening marktwaar(ie totale onderneming (= MW):
-  marktprijs per aandeel f29
- aantal geplaatste aandelen 200 000
-   marktprijs per obligatie f 1 020- aantal uitgegeven obligaties 1 000

MW       =   (200 000)  x  (f29)  +  (1 000)  x  (f 1 020)
=   f5 800 000 +  f l 020 000
=   f6 820 000

Berekening boekwaarde totale onderneming (= BW):
- nominaal geplaatst aandelenkapitaal f2 000 000

reserves f4 000 000
- nominaal obligatievermogen  f 1 000 000

BW =   (f 2 000 000 +  f4 000 000)  + f l 000 000
=   f7 000 000

In dit specifieke voorbeeld blijkt dat de marktwaarde van de
onderneming kleiner is dan de boekwaarde. Deze ongelijkheid wordt
veroorzaakt door een verschil zowel in de sfeer van het eigen vermogen
als in de sfeer van het vreemde vermogen.

t'emii,gen Markkvaar(le Boekzvaarde Verschil  M W-Blf

eigen vermogen 5,80 mln. 6,00 mln. - 0,20 min.
vreemd vermogen 1,02 min 1,00 mln. + 0,02 min.
totaal vernic)gen 6,82 min. 7,00 min. -0,18 min.

Waar termijnmarktinstrumenten betrekking hebben op mogelijke
toekomstige levering en daarmee samenhangende toekomstige kas-
stromen is de conclusie, dat deze in een balans op basis van
boekwaarden van eigen en vreemd vermogen niet thuis horen. Des te
meer hebben termijnmarktinstrumenten naar hun aard van doen met
een op marktwaarden van eigen en vreemd vermogen gebaseerde
balans, de zgn. 'marktwaardebalans'. Marktwaarden zijn immers
mede afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming.

4. De financieringstheorie en het termijnmarktinstrumen-
tarium

4.1 .   Perfecte,  complete  en  €flicifnte jinanczile  markkn

Modigliani en Miller t= M/M) hebben reeds  in  1958  in  een  mo-
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numentaal artikel in American Economic Review beredeneerd dat in een
perfecte, complete en efficiente vermogensmarkt de financieringsbe-
slissing van ondernemingen irrelevant is voor de marktwaarde van de
onderneming. In een dergelijke wereld, waarin geen belastingen, geen
faillissementskosten en geen transactiekosten bestaan en waarin
iedereen kosteloos over dezelfde informatie beschikt en voor iedere
belegger en vermogensvrager een door hem gevraagd beleggings- en
financieringsinstrument voorhanden is, voegt de wijze van financieren
van gegeven investeringsprojecten geen marktwaarde toe aan de door
de projecten zelf reeds gegenereerde rnarktwaarde.

Deze toentertijd en anno 1988 nog steeds voor theoretici en practici
tamelijk onthutsende conclusie heeft als onvermijdelijke pendant dat
de hedge-beslissing van de ondernemingsleiding evenmin zIJaardesch p-

pend is, omdat hedgen (d. i. het indekken van het prijsrisico bijvoorbeeld
door dit over te dragen aan andere marktpartijen) slechts een andere
verdeling van het risico van de inkomensstroom over de marktpartijen
inhoudt.  Of de leiding tot afdekking van prijsrisico's overgaat of niet,
maakt dan niet uit. Beleggers die vermogenstitels van een onder-
neming hebben gekocht, kunnen de hedge-beslissing van de onder-
nemingsleiding immers ongedaan maken door risico's die door de
onderneming niet zijn geelimineerd alsnog te elimineren in de
persoonlijke sfeer en tegen dezelfde prijs van het risico (m.a. w. zelf
hedge-transacties uitvoeren) resp. door risico's weer te genereren in de
persoonlijke sfeer die door de ondernemingsleiding tegen hun zin in
zijn geelimineerd. Het resultaat is steeds dat de marktwaarde van hun
portefeuille van vermogenstitels niet verandert onder invloed van de
hedge-beslissing van de ondernemingsleiding. De marktwaarde van
het eigen vermogen en de marktwaarde van het vreemde vermogen
blijven gehandhaafd op het pre-hedge-niveau. Derhalve blijft ook de
totale marktwaarde van de gezamenlijke vermogenstitels hetzelfde
ongeacht de mate van hedging. De netto contante waarde van hedge-
transacties op futures-rnarkten, forwards-markten of optiemarkten is
volgens deze moderne vermogensmarkttheorie nihil.

Elk hedge-bedrag van ondernemingen is in deze wereld optimaal,
varierend van het afdekken van alle risico's (= 100% hedging) tot en
met niets doen (0% hedging). Het uit de praktijk van het bedrijfsleven
bekende selectief indekken

- sommige risico's die op een gegeven tudstip

bestaan wel en andere niet indekken dan wel een bepaald risico op een
bepaald tijdstip niet indekken en op een ander tijdstip wel indekken -
stemt uiteraard ook overeen met deze conclusie. Grafisch kan dit

worden verduidelijkt met figuur 6.1.

Voor de marktwaardebalans impliceert het afsluiten van forward,
futures- of optiecontracten in een M/M-wereld dat er niets verandert
aan de als eigen en vreemd vermogen op te voeren bedragen. Dit
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Totale
mari(twaarde
vermogens·
titels
ondememing

VU=Vh

0
Mate van hedging

Figuur  6.1.   De  marktwaar(le  van  de  uermogenstitels  van  em  ondememing  in
perfecte en complete jinancule markten ingeual prijsrisico's niet  » VJ resp. wel
(= VO zijn afgedekt met forwards, futures, opties of andere uergelijkbare
jinancule contracten

houdt in dat in een marktwaardebalans termijncontracten in enge zin
en optics per se als 0ff-balance sheet-transacties moeten worden be-
schouwd. Zij horen eenvoudig niet op de marktwaardebalans thuis, of
beter nog: wanneer dergelijke transacties zijn afgesloten, zijn deze
impliciet reeds aanwezig.
Het is heel interessant om vast te stellen dat deze implicatie van het
tamelijk abstracte Modiglianil Miller-model overeenkomt met de gang-
bare praktijk in de tegenwoordige verslagleggingswereld. Indien en
voorzover wij leven in een M/M-wereld is dit accounting-standpunt
dus volkomen correct. We hebben dan echter wel het oog op
marktwaardebalansen, niet op boekwaardebalansen. Er blijft dus toch
sprake van een gigantisch verschil van benadering tussen het door de
theorie geleverde model van de financiele specialist en de accounting-
praktijk.
Opneming van een marktwaardebalans in het jaarverslag kan aan dit
bezwaar tegemoet komen.

4.2.  Imperfecte,  incomplete ent of beperkt-e,fficunte jinanciile marktm

De werkelijkheid van het economische en financiele bestel waarin wij
leven, is een andere dan de wereld van het hierboven genoemde model
van Modigliani en Miller. Het bestaan van belastingen, faillisse-
mentskosten en transactiekosten is een gegeven, informatie is niet voor
iedereen kosteloos en in gelijke mate verkrijgbaar, financiele markten
zijn niet altijd concurrerend (denk aan het fenomeen van de 'dunne
handel') en sommige marktpartijen creeren nieuwe financiele pro-
dukten (innovaties), omdat het bestaande assortiment niet aan al hun
wensen tegemoet komt. Financiele markten zijn m. a.w. imperfect,
incompleet en niet altijd efficient, hoewel de graad van perfectie,
compleetheid en efficientie waarschijnlijk veel hoger is dan enige
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tientallen jaren geleden. Bovendien is het management van een
onderneming niet altijd automatisch de dienstknecht van de aandeel-
houders zoals in het perfecte kapitaalmarktmodel impliciet wel wordt
aangenomen. Contlicten tussen beide groepen van belanghebbenden
kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van agency-kosten.
Daarmee wordt het mogelijk dat het afsluiten van hedge-transacties in
de financiele sfeer door het daarmee gewijzigde risicoprofiel van de
onderneming marktwaarde genereert voor de aandeelhouders van die
onderneming. De oorzaken hiervoor kunnen worden gezocht in het
bestaan van de imperfecties en de eventuele incompleetheid van de
markt zelf, maar ook in de potentiele conflicten tussen de belangen van
de financitle leiding en van de vermogensverschaKers. Een aantal van
deze marktwaardescheppende, risicoreducerende effecten van hedging
passeert nu eerst de revue.

Relastinguoordelen uit risicoreductie

Belastingen vormen een imperfectie die soms exploiteerbaar is. Smith
en Stulz (1985) hebben erop gewezen dat, indien en voorzover de
effectieue belastingdruk op de winst van een onderneming geen vast
percentage is maar een toenemende functie van de winst v66r belasting,
het hedgen van risico's tot een toeneming van de marktwaarde van de
onderneming zal leiden zolang de kosten van het hedgen nihil zijn. Is
er aan het hedgen wel een prijs verbonden - hetgeen in de praktijk het
geval is - dan zal hedging voordelig zijn zolang de toeneming van de
marktwaarde niet wordt tenietgedaan door de contante waarde van de
kosten van het hedgen. De essentie van de redenering is dus deze, dat
hedging tot belastingvoordelen kan leiden - afhankelijk van het
constant of variabel zijn van de effectieve belastingdruk bij verschil-
lende winstniveaus - die in de ideale situatie groter zijn dan de kosten
van het hedgen zelf

Is anderzijds de effectieve procentuele belastingdruk van een onder-
neming kleiner bij toenemende brutowinstniveaus - hetgeen niet zo
waarschijnlijk is - dan zal de marktwaarde van de onderneming
toenemen door het bestaande risico niet te verkleinen maar juist te
uergwten! De ondememing profiteert dan van een gemiddeld lagere
belastingdruk door de mogelijkheid niet uit te sluiten dat ze af en toe
een zeer hoge winst realiseert. Hedging kapt deze hoge winsten juist af;
het motto is in dat geval dus: 'reverse hedgen', d.w.z. meer risico
zoeken opdat men van het lagere belastingtarief kan profiteren.  Een
Ci fervoorbeeld kan een en ander illustreren.

(Soferuoorbeeld
Gemakshalve gaan we hierbij uit van een onderneming, die geheel met
eigen vermogen is gefinancierd. De onderneming is onderhevig aan
valutarisico. De invloed daarvan is zo groot, dat de winst vddr aftrek
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van belasting daardoor kan varieren tussen f2 mln. en f30 mln. Aan
elk van deze twee mogelijkheden wordt een kans van 50% toegekend,
zodat de gemiddelde winst (= verwachtingswaarde) gelijk is aan f 16
mln. Afdekking van het valutarisico met behulp van een onderhands
valutatermijncontract kost (voorlopig) niets en levert een zekere winst
op van gemakshalve een bedrag dat gelijk is aan de verwachtings-
waarde van f 16 mln.  De kans op een winst van f30 mln. verdwijnttegelijk met het uitbannen van het verliesrisico uiteraard eveneens uit
het beeld. Het belastingregime is zodanig dat, rekening houdend met
allerlei aftrekposten, over een brutowinst van f2 min. efTectief sleclits
10% belasting wordt betaald, hoewel het nominale tarief 30% is. Boven
dit winstbedrag stijgen de marginale en de gemiddelde effectieve druk
snel omdat de mogelijkheid tot het gebruik van aftrekposten dan op
den duur uitgeput raakt. De gemiddelde belastingdruk tendeert
daarmee in de richting van het nominale tarief zonder daaraan ooit
gelijk te worden. De onderneming heeft er belang bij om 'weg te
blijven' uit de hogere winstregionen. Hedging door het kopen ofverkopen (afhankelijk van het teken van de exposure) van een
valutatermuncontract ofeen currency futures-contract is een adequaat
middel. In hoofdstuk 1 zagen we reeds dat hiermee zowel de verlies- als
de winstkansen verloren gaan.

De marktwaarde van de aandelen wordt gevonden door kapitalisatievan de toekomstige winst, rekening houdend met een door de
aandeelhouders geeist rendement (= total return) van 10% perjaar. De
percentages van de effectieve belastingdruk zijn betrekkelijk wille-
keurig gekozen.
De tabel vermeldt twee varianten: een stijgende en een dalende
belastingdruk. Bij elke belastingdruk is de marktwaarde van de
aandelen berekend, zowel voor de situatie 'zonder hedging' als voor desituatie 'na hedging'.

Kans Onderneming X
Gemiddelde belastingdruk Marktwaarde onderneming

bij bruto- nominaal egectieve zonder na hedging
winst tarief druk hedging

I           II I H        I         II

0,50 f 2 mln. 30% 10% 30%
f 16 min. 30% 16% 25% 129 127 134,4 120

min. min. mln. mln.
0,50 f30 mln. 30% 20% 20%

Schema  6.2.  De  marktwaarde  uan  de ondememing  X  als functie  van de  kosteloze
hedge-beslissing ingevat van €en progressid toenemende Tesp. afnemende effectizue
belastingdruk
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Het positieve verschil in marktwaarde van de onderneming bij een
effectieve belastingdruk volgens veronderstelling I, wordt rekenkundig
verklaard als de waarde van de (als kosteloos betitelde) hedge-
transactie. Deze waarde is gelijk aan de contante waarde van het
belastingvoordeel.

Verwachte belastingdruk:
zonder hedging: 0,5 x (0,10 x f2 mln.)

+ 0,5 x (0,20 x f30 mln.) = f3,10 mln.
na hedging : 0,16  x f 1 6 mln. _ = f2,56 mln.
Progressiebelastingvoordeel per jaar = fO,54 mln.
De gekapitaliseerde waarde hiervan is fO,54 min./0,10 = f5,40 min.

Dit bedrag is exact gelijk aan het verschil in marktwaarde van de
onderneming (zie schema 6.2).

Op vergelilkbare manier kan het belastingnadeel van een hedge-
transactie worden berekend voor de situatie die is aangegeven met 11.
Het nadeel is f7 min. Een reverse hedge zal in zo'n situatie de
marktwaarde doen stijgen in plaats van dalen omdat de vergroting van
de speculatieve positie tot een grotere spreiding van de winst leidt, die
in dit geval een lagere belastingdruk oplevert.

De conclusie van cijfervoorbeeld I is, dat deze onderneming tot hedging
zal overgaan indien de totale kosten (na belasting) van een perfecte

hedge   (d.i. 100% zekerheid) lager  zijn   dan   f540 000  per  jaar,   d.i.
f 540 000/ ( 1 -0,16)  =  f 642 850 vddr belasting. Geprojecteerd  op  het
risico  van f 1 4 miljoen   (+  en  -)   is  dit een maximumpercentage  van
4,59% p j. voor premie en transactiekosten. Zijn de kosten van hedging

hoger dan f642 850 , dan zal niet tot indekking worden overgegaan.
Selectief hedgen is in dit voorbeeld niet rationeel.

De conclusie van cijfervoorbeeld II is, dat deze onderneming niet tot
hedging zal overgaan maar heel bewust de speculatieve positie zal
handhaven of zelfs zal vergroten treverse hedging). Hieruit blijkt dat het
minimaliseren van risico niet altijd een geeigende doelstelling is.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten (De Angelo /
Masulis, 1980) heeft aange'oond dat de veronderstelling van een
stijgende effectieve belastingdruk (= situatie I) in de praktijk in hoge
mate wordt bevestigd. Dat zou een verklaring geven waarom

ondernemingen hedge-transacties afsluiten.

Faillifsementskosten
De mate waarin de kostenstructuur van een onderneming uit vaste
kosten bestaat, is bepalend voor de operating levemge d. i. het bedrijfs-
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risico. Wanneer daar bovenop nog een aanzienlijk financieel risico
wordt gecreeerd door de activa voor een deel te financieren met
vreemd vermogen, ontstaat er al snel een bepaalde faillissementskans
omdat de tijdige en volledige betaling van rente en aflossing vanaf dat
moment in mindeir mate vast staat.
Door de spreiding van de toekomstige brutowinst te verkleinen, neemt
de kans dat de brutowinst uitzonderlijk laag uitvalt, af.
Door uit de regio van de magere resultaten 'weg te blijven' neemt ook
de kans dat faillissementskosten zullen optreden af. De gemiddelde
(verwachtings-) waarde van de faillissementskosten daalt hierdoor.
Hiervan profiteren uiteindelijk de aandeelhouders van de onder-
neming die niet langer 'opdraaien' vooreen verwacht verlies als gevolg
van faillissementskosten. Daardoor zal de marktwaarde van hun
aandelen toenemen en wel met een bedrag dat gelijk is aan de contante
waarde van dit bespaarde bedrag (zie figuur 6.2 ).
Aldus gezien leidt hedging tot een verhoging van de marktwaarde van
de onderneming door een daling van de verwachte faillissements-
kosten. De essentie van de redenering grijpt aan bij het gegeven dat
faillissementskosten kwantitatief gezien alleen betekenis hebben bij
zeer lage resultaten en niet bu hoge resultaten van de onderneming.
Hedgingvoordeel ontstaat dankzij deze asymmetrie.
Uiteraard geldt ook nu weer de voorwaarde dat de kosten van hedging
niet groter mogen zijn dan de zojuist genoemde besparing op
faillissementskosten wil het voor de financiele leiding aantrekkelijk zijn
om tot hedging over te gaan. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan zal
zij het volledige risico hedgen; in het andere geval zal zij niets

Totale
marktwaarde
vermogenstitels /
ondememing

/A/ 8
VKC

3/<L

.
0 Hoeveelheid vreemd

vermogen

Figuur 6.2. Inuloed van hedging op de marktwaar(ie van em ondememing
waarvan de actiua deels zijn gejinancind met weemd uermogen.
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Toelichting:  OF = marktwaarde onderneming waarvan de activa
geheel met eigen vermogen zijn gefinancierd.

FA = marktwaarde onderneming waarvan de activa in
toenemende mate met vreemd vermogen zion
gefinancierd (de toeneming is gelijk aan het
gekapitaliseerde belastingvoordeel van de rente-
aftrek bij de fiscale winstberekening).

AC = marktwaardeverlies als gevolg van verwachte
faillissementskosten

CB = stijging marktwaarde als gevolg van een kosteloze
hedge (= maximaal aanvaardbare gekapitaliseer-
de kosten van hedging).

indekken. Selectief hedgen is nu niet denkbaar, tenzij dit wordt
geinterpreteerd in tijdruimtelijke zin: wat vandaag te duur is, kan in
niet-efficiente markten morgen aantrekkelijk geprijsd zijn.

Rest ons nog op te merken dat in de praktijk het schatten van de
faillissementskosten een moeilijke aangelegenheid is. Het begrip omvat
zowel de directe faillissementskosten (= kosten vanjuridische bijstand
en afwikkeling e.d.) als de indirecte faillissementskosten (de waarde
van gederfde orders als gevolg van de faillissementsdreiging).
Dit doet niets af aan het hier besproken algemene principe van de
gunstige werking van de risicoreductie die hedge-transacties teweeg
kunnen brengen op de marktwaarde van de onderneming, vooral
wanneer de forward-, futures- en optiemarkten sterk concurrerend zijn
zodat de hedge-kosten minimaal zijn.

Bescherming uerschaffers ureemd vermogen
Vaak worden er in overeenkomsten waarbij vreemd vermogen wordt
aangetrokken, couenants afgesproken. Dit zijn allerlei beperkende
nevenvoorwaarden waaraan het financiele management zich heeft te

houden bij het leiden van de onderneming. Doel is het beschermen van

de belangen van de verschaffers van het vreemde vermogen. De
beperkingen hebben gewoonlijk betrekking op het dividend- en het
investeringsbeleid. Hedging van risico's is een middel om dergelijke
covenants geheel of ten dele overbodig te maken zodat het manage-
ment weer vrij is om te beslissen over dividenden en investeringen.

Beschenning belangm personeel, leveranciers, afnemers en managers
Risicoreductie door de onderneming draagt bij tot het stellen van
lagere salariseisen van het personeel en de managers. Ook leveranciers
en afnemers prefertren in het algemeen stabiliteit boven wissel-

valligheid. Een verlaagd risicoprofiel zal de in- en verkoopprijzen en de
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afzet voor de onderneming in kwestie in gunstige zin beinvloeden.
Zolang deze voordelen groter zijn dan de kosten van hedging, draagt
hedging bij tot de marktwaarde van de onderneming.

Inueste,ingsbereidheid management
Managers van een onderneming kunnen er belang bij hebben om
investeringsprojecten die behalve een hoge verwachte netto contante
waarde ook een hoog risicoprofiel bezitten, niet uit te voeren omdat dit
hun persoonlijke belangen kan schaden. Door managers hedge-
transacties te laten uitvoeren, zal hun afkeer van dergelijke projecten
verminderen. Vooral wanneerde kosten van hedging gering zijn, is dit
een belangrijke overweging.

Financinbaarheid uan inuesteringen
Sterk groeiende ondernemingen zijn soms gedwongen om de groei
voor een deel extern te financieren omdat de bronnen van interne
financiering opdrogen. De onderneming heeft in haar relatie tot de
openbare kapitaalmarkt weinig behoefte aan een hoog risicoprofiel.
Hedge-transacties kunnen dit profiel in de gewenste richting stuwen.

Samenuatting en conclusizs
In perfecte, complete en efficiEnte markten is er geen verhoging van de
marktwaarde van een onderneming te verwachten wanneer een
onderneming besluit zich tegen de gevolgen van een financieel risico in
te dekken door hedging. In imperfecte, incomplete en niet-efficiEnte
markten zijn er verschillende redenen om eventueel wel tot risico-
reductie met behulp van - relatief weinig transactiekosten veroor-
zakende - termijncontracten over te gaan. De belangrijkste zijn:
belastingvoordelen, besparing op faillissementskosten, besparing op
agency-kosten in de relatie tot de verschafrers van vreemd vermogen,
besparing op arbeids- en op inkoopkosten, verhoging van verkoop-
pryzen en een grotere investeringsbereidheid van de leiding van
ondernemingen met scheiding van leiding en eigendom.
Deze argumenten 'pro hedging' spelen uiteraard niet allemaal in elke
onderneming een belangrijke rol. Dit wettigt de verwachting dat
sommige ondernemingen minder snel tot hedging zullen overgaan dan
andere. Selectieve indekking van risico's zal in de praktijk dus het
gangbare beeld zijn. Shapiro en Titman spreken dan ook terecht van
het zoeken naar het optimale risiconiveau van een onderneming.

Schema 6.3 geeft een samenvatting van de belangrijkste theoretische
argumenten pro resp. contra hedging door het afsluiten van forward-,
futures- of optiecontracten.
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Argumenten pro hedging: Argumenten contra hedging:            |
- toenemende el'fectieve belasting- -    constante of afnemende effectieve

druk bij stijgende brutowinst belastingdruk bij stijgende
-  hoge verwachte faillissementskosten brutowinst

als gevolg van hoge operating
leverage en hoge schuldpositie; -  lage verwachte faillissementskosten
indicatie hiervoor is een matige tot als gevolg van laag bedrijfsrisico       
zwakke rating van uitstaande en matige schuldpositie; indicatie
obligaties (Bb of C) hien,oor is een Triple A-rating        

voor de uitstaande obligaties
- sterk risico-aikerig management

en personeel - matig risico-alkerig management     
en personeel

- onderneming overweegt ter
financiering van de sterke groei -   onderneming is voor de
een beroep op de openbare financiering niet afhankeliik van
kapitaalmarkt de openbare kapitaalmarkt

-  aanwezigheid van goed- -  afwezigheid van goed-
georganiseerde, concurrerende georganiseerde en concurrerende

primaire en secundaire financiele primaire en secundaire financiele
markten; indicatie hiervoor zijn markten; indicatie hiervoor zijn     I
lage kosten van hedgen, ruime relatief hoge kosten van hedgen
omzetten en doorzichtige en/of bescheiden omzetten en/of
prijsvorming ondoorzichtige prijsvorming

Schona 6.3. Theoretische argumEnten pro m contra hedging

De argumenten 'pro hedging' hebben daar waar 'interne hedge'-
mogelijkheden zijn uitgeput, waarschijnlijk in menige praktijksituatie
anno 1988 de overhand. Over deze 'interne hedge'-mogelijkheden
handelt de volgende paragraaf.

5. Het onderscheid tussen 6intern hedgen' en 6extern hedgen'

In de vorige paragraaf is - zoals zo vaak gebeurt - stilzwijgend
uitgegaan van een situatie waarbij de enige keuze was 'extern hedgen'
dan wel 'niet-hedgen'. Het is van belang om op te merken dat de meest
voor de hand liggende primaire hedge tegen rente- en valutarisico's is
dat deze risico's eenvoudig in de kiem worden gesmoord in de
fundamentele keuzen die moeten worden gemaakt in het kader van
het ondememingsbeleid zelf. We noemen dit gemakshalve intern hedgen

ofpnmair hedgen. Hierbij denken wij aan de keuze van produkten en
markten, en aan de keuze van vastrentende dan wel variabel rentende
verrnogensvormen. Doel is om te voorkomen dat de risico's extern (d. i.
op de financiele markten) alsnog moeten worden afgedekt (= extern

h£dgen of secundair hedgen).
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Ter verduidelijking van deze uitspraak delen wij de niet-financiele
ondernemingen - waartoe wij ons in eerste instantie beperken - in twee
groepen in. De eerste groep omvat alle ondernemingen waarvan de
cashflow-capaciteit rechtstreeks en positiefsamenhangt met de inflatie
in de economie. We noemen dit ondernemingstype A.
Voor de tweede groep geldt dat deze nauwe samenhang ontbreekt.
Deze ondernemingen worden aangeduid als ondernemingstype B.

Type A beschikt over activa waan'an het rendement de inflatie volgt.
We noemen dit inflatiebestendige activa: de reele waarde blijft
bewaard. Het principe van ' intern hedgen' brengt dan mee dat de
onderneming variabel-rentend moet financieren, waarbij de ver-
schuldigde rente gekoppeld zal zijn aan de inflatie.
Neemt de inflatie toe, dan zal enerzijds het rendement over het
geinvesteerde vermogen stijgen, maar zal ook de te betalen rente

stijgen. De extra rente wordt verdiend in een extra bedrijfsresultaat.
De onderneming overleeft. Mutatis mutandis gebeurt hetzelfde als de
inflatie daalt. De onderneming overleeft nu de daling van haar
cashflow dankzij de gedaalde rentelasten.
Samenvattend: ondernemingstype A heeft een laag risicoprofiel. Zij
heeft geen behoefte aan 'extern hedgen: Aan futures, forwards, opties
e. d. heeft zij geen behoefte. Nadrukkelijk zij opgemerkt, dat deze
ondernemingen op het eerste gezicht een groot renterisico lopen;
immers deze constellatie leidt tot hogere rentelasten bij oplopende
inflatie! Ook hier bedriegt de schijn.

Ondememingstype A (na interne rente-hedge)

Inflatiebestendige activa Variabel-rentende financiering (yield via
rente-index gekoppeld aan inflatie)
- roll-over credits
-  floating rate notes
-  adjustable rate preferred stock
- geswapte vastrentende lening

Type B beschikt over activa waarvan het rendement achterblijft bij de
inflatie. De ondernerning is bijvoorbeeld verwikkeld in een zware
concurrentiestrijd die het onmogelijk maakt de verkoopprijzen ten
volle aan de inflatie aan te passen.
Eenvoudigheidshalve noemen we deze activa 'niet-inflatiebestendige
activa'. Rationele financieringsbeslissing is onder deze omstandig-
heden het zoeken van een vast-rentende financieringsvorrn omdat
deze leidt tot een laag risicoprofiel. Wanneer de inflatie hoog is,
overleeft de onderneming de tekorten in het rendement over de
verkochte produkten dankzij het voordeel van de niet-meegestegen
rente op het aangetrokken vermogen. Is de inflatie laag, dan betaalt
men mogelijk iets teveel rente maar heeft men ook des te minder nadeel
op de afzet. Kortom, intern hedgen door het nemen van uitgekiende
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financieringsbeslissingen voorkomt ook nu weer dat de onderneming
een beroep moet doen op externe hedging-instrumenten. Schijn
bedriegt in dit geval niet: in de balans staat een vast-rentende
financiering die inderdaad geen renterisico oplevert.

Ondernemingstype B (na interne rente-hedge)

Niet-inflatiebestendige activa Vast-rentende financiering:
- vastrentende obligatielening- vastrentende onderhandse lening
- geswapte variabel-rentende lening

Samenvattend zien we dat de - eventueel met behulp van swap-
overeenkomsten - op 'matching' gerichte wijze van financiering in
beide gevallen een oplossing van het renterisico oplevert. Extern
hedgen is niet nodig omdat beide ondernemingstypes uiteindelijk een
laag risicoprofiel genereren.
Intern hedgen is een substituut voor extern hedgen. Dit wordt bereikt
door het renterisico te beoordelen in het licht van de verwachte
inllatiegraad die invloed zal hebben op de toekomstige rente en mogel ik
ook de cashflow-capaciteit van de onderneming zal beinvloeden.
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het valutarisico. In dit laatste
geval is er geen rente-mismatch maar een valuta-mismatch. Deze kan
worden opgeheven door lokale financiering in vreemde valuta of door
het afsluiten van een currency swap-overeenkomst (beide gevallen zijn
voorbeelden van 'intern hedging') of door het inzetten van 'externe
hedging'-instrumenten (zie paragraaf 7).

De conclusie is dat ondernemingsleidingen over een diepgaand inzicht
in het risicoprofel van hun ondernemingen moeten beschikken alvorens
te besluiten over de vraagofextern wel ofniet moet worden gehedged.
In elk geval is duidelijk dat deze beslissing niet alleen op basis van de
kenmerken van een vermogenstitel en de prijsverwachtingen op de
markten (van rente, valuta, enz.) mag worden gebaseerd.

6. Het feitelijke (externe) hedging-gedrag van ondernemingen
volgens Block & Gallagher

Toetsing van de conclusies die in het theoretische decl van dit artikel
werden gevonden ten aanzien van de vraag welke types van
ondernemingen wel/niet in aanmerking komen voor het afsluiten van
hedge-transacties op financiele markten, stuit op grote moeilijkheden.
In de eerste plaats is niet duidelijk welke ondernemingen behoefte
hebben aan externe hedging door gebrek aan informatie over de
inflatiebestendigheid van hun activa en de wijze van financiering
(vast-versus variabel-rentend). In de tweede plaats is geen informatie
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beschikbaar over het feitelijk gedrag van ondernemingen terzake van
het afsluiten van externe hedge-transacties. In de derde plaats
ontbreekt informatie over bepaalde economische kenmerken van
ondernemingen zoals de effectieve belastingdruk bij stijgend winst-
niveau.
Naar de vraag in welke mate ondernemingen interne en exteme
hedging-technieken toepassen is - voorzover bekend - nog geen
onderzoek gedaan. Hoogstens zijn de resultaten beschikbaar uit
beperkt opgezette onderzoeken die zich concentreren op een bepaald
aspect van het ondernemingsgedrag inzake risicobeheersing. Ons is
een Amerikaans onderzoek bekend dat uitsluitend betrekking had op
het  gebruik van (externe!) rente-instrumenten. Andere 'financials',
zoals valuta- en aandelenindex-produkten, kwamen in het onderzoek
niet ter sprake.3 De resultaten van dit interessante onderzoek zijn
gepubliceerd door Block en Gallagher (1986) en worden door ons op
hoofdpunten samengevat en van commentaar voorzien.

a. Ondememingsbestand

Het onderzoek had betrekking op het zgn. 'Fortune'- bestand van de
500 grootste Amerikaanse ondernemingen. Financiele instellingen
werden niet geenqueteerd omdat men een zo helder mogelijk beeld
van het gedrag van de groep niet-financiele ondernemingen wenste te
verkrijgen. Het vond plaats medio 1985. Op een toegezonden
vragenlijst reageerde 38,6% (= 193 ondernemingen) positief. De
belangrijkste vragen betroffen het waarom en de frequentie van het
gebruik van rente-futures en/of rente-opties resp. het waarom van het
niel-gebruiken van deze produkten. Naar het gebruik van valuta- en
aandelenindex-futures en -opties werd zoals gezegd niet gevraagd.

b.  Het  gebruik uan  interest financials:  schaalgrootte

Van de 193 ondernemingen die de vragenlijst beantwoordden, bleken
37 ondernemingen (19,2%) gebruik te maken van rente-futures en/of
opties. Er bestond een significant verschil tussen het gedrag van grote
en kleinere ondernemingen. Van de zeer grote ondernemingen (activa
3 1 miljard dollar) gebruikten er 23,7% rente-futures. Bij de kleinere
ondernemingen was dit slechts 5,4%. Soortgelijke verschillen tussen
grote en kleine ondernemingen zijn in onderzoekingen naar het
investeringsgedrag aangetroffen. Dit kan mogelijk worden verklaard
door een meer professioneel financieel management van grote t. o.v.
kleinere ondernemingen. Klaarblijkelijk heeft de schaalgrootte van
ondernemingen invloed op het gebruik van hedgingtechnieken.
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c. Ouenge economische k€nmnken uan de gebmikms

De debt ratio
De  hoogte van  de debt ratio  (d. i. de verhouding van het vreemde
vermogen t.o.v. het totaal geinvesteerde vermogen) vertoonde volgens
de onderzoekers geen statistisch significant verband met de mate
waarin hedgingtechnieken werden toegepast. Hetzelfde gold voor de
samenhang tussen het vreemde vermogen op korte tennbn en de mate
van toepassing van hedgingtechnieken. Dit is zoals we hebben gezien
niet in strijd met de conclusie in het theoretische decl van dit artikel,
omdat het renterisico langs interne weg gehedged kan zijn.

Bedriifstak
Wel bleken de traditionele bedrijfstakken die al over ruime ervaring
beschikten met 'commodity futures' en opties - zoals ondernemingen
in de kopermijnbouw, voedselproduktie, vleesproduktie, winning van
ruwe olie en gas, en agrarisch-chemische produktie - duidelijk meer
gebruik te maken van rentehedgingtechnieken dan de niet-tra-
ditionele bedrijfstakken.

Motief
Het motiefvan de ondernemingen om rentehedgingtechnieken toe te
passen was in 95,8% van de gevallen het indekken van h6t renterisico
(hedging). Slechts 4,2% speculeer(le op renteverschillen. Van de totale
groep van gebruikers maakte 27% frequent en 38% incidenteel gebruik
van  futures of opties.  De rest van de ondernemingen gebruikte deze
produkten zeer onregelmatig.

Populanteit gebruika instmmenten
De relatieve populariteit van de gebruikte instrumenten blijkt uit
schema 6.4.

Onderliggende waarde Type instrument Aantal ondememingen

1. Treasury Bill Futures-contract             16
2. Eurodollar Futures-contract             14
3.  Certificate of Deposit Futures-contract               7
4. Treasury Bond Futures-contract               4
5. Treasury Bill Optie-contract              4
6. Treasury Bond Optie-contract             4
7. Treasury Note Futures-contract               2
8. Treasury Note Optie-contract              1
9. GNMA Futures-contract               1

Totaal                                                                               53

Schema   6.4.    De   meest    gebruikte    rente-futures   en   rente-optie-contracten    door
niet-financUle grote Ammikaanse ondememingen (Bron: Block and Gallaghn,
1986).
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Van de 37 ondernemingen die futures ofopties toepasten, gcbruikten
sommige verschillende technieken, zodat het totaal hoger is dan deze
37. Twee conclusies dringen zich op. In de eerste plaats zijn het T-Bill-
en het Eurodollar-rentecontract het meest populair onder gebruikers.
Verder zijn futures-contracten meer populair dan optie-contracten.
Als redenen voor de voorkeur van een groot aantal ondernemingen
voor futures-contracten boven optie-contracten worden door de onder-
vraagden opgegeven:- futures veroorzaken lagere kosten;
-  futures zijn meer efliciant als hedgingtechniek dan opties.

Anderzijds worden van opties door de voorstanders hiervan de
volgende eigenschappen geroemd:
-  opties zijn aantrekkelijker dan futures op grond van een verschil in

risicoprofiel;- opties veroorzaken minder administratieve problemen dan futures.

Bij deze antwoorden tekenen wij aan dat het argument van de lagere
kosten van futures t.o.v. opties mogelijk voorbij gaat aan de onver-
gelijkbaarheid van deze twee produkten. Verwezen wordt naar
hoofdstuk  1  in deze bundel. Ook het argument van het meer efficiente
karakter van futures als hedgingtechniek is niet geheel duidelijk;
mogelijk is een verschil in marktliquiditeit bedoeld.

Welk renterisico?
Op de vraag welk renterisico precies werd afgedekt, werd door de helft
van de gebruikers geantwoord dat zij in hoofdzaak bescherming
zochten tegen een stijging van de rente op Commercial Paper.
Technisch kwam dit tot stand door positie in te nemen in een T-Bill
Futures- of T-Bill-optie-contract (een Commercial Paper Futures-

contract is ooit gelanceerd in dejaren zeventig, maar begin 1981 uit de
handel genomen wegens te geringe omzet omdat het te hoge
transactiekosten veroorzaakte). Slechts 10% zocht bescherming tegen
een stijging van de Prime Rate of tegen een stijging van de
kapitaalmarktrente. Van de ondervraagden motiveerde 33% het
gebruik van de contracten met het argument dat op deze wijze het
rendement op kortlopende beleggingen kon worden zeker gesteld.
Hieruit blijkt dat de instrumenten zowel aan de passiefzijde als aan de
actiefzijde van de balans worden ingezet. Het accent ligt daarbij
duidelijk op de vlottende sfeer (kortlopende activa en passiva). Het
gebruik van de genoemde instrumenten om vooruitlopend op een
emissie van een obligatielening het renterisico te elimineren was van
ondergeschikte betekenis.

Assortimentswensen
Over mogelijke onvolledigheden in het assortiment van de bestaande
markten werd door de ondervraagden opgemerkt dat herinvoering
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van een Commercial Paper-instrument zeer gewenst is, evenals de

invoering van futures en opties op ondememingsobligaties en invoering
van langlopende opties op alle instrumenten. Uit deze antwoorden
leiden wij af dat de financiale markten nog als 'incompleet' mc)eten
worden gekwalificeerd omdat het beschikbare instrumentarium nog
niet aan alle wensen voldoet. Langlopende opties op individuele
aandelen worden wel verhandeld aan de European Options Exchange
te Amsterdam.

Toekomstig gebntik
Over het toekomstig gebruik van de technieken door ondernemingen
antwoordde een grote meerderheid van alle (193) ondervraagden dat
dit zou toenemen. Dit betekent dat ook zeer vele ondernemingen die
de technieken nog niet gebruikten (156), overwogen de instrumenten
in de toekomst wel te gaan gebruiken.

d. De motieuen van de niet-gebruikers

Verzet van de topleiding van de onderneming en gebrek aan kennis
van de nieuwe produkten waren in dit onderzoek de belangrijkste
motieven om de instrumenten niet te gebruiken. Deze twee argu-
menten komen misschien wel op hetzelfde neer. Naast de twee
genoemde argumenten speelden ook een zekere rol:
-  het tegelijk beperken van de kans op winst;
- de kosten;
-  geen geschikt instrument beschikbaari
-   de verwerking in de jaarrekening;- wettelijke belernmeringen.
Slechts  17 van de in totaal 295 genoemde redenen hadden betrekking
op het afwezig zijn van de behoefte om te hedgen. Hieruit kan worden
afgeleid dat het leeuwedeel van de respondenten de grenzen van hun
interne hedge-mogelijkheden had bereikt.

e. Nader commentaar op het Amfnkaans e ondermek

Hoe waardevol het hierboven besproken onderzoek ook is, niet
duidelijk wordt op welke analyses van de ondervraagden de verkregen
antwoorden waren gebaseerd en - in het verlengde hiervan - welke de
precieze motieven van de gebruikers van de moderne hedge-in-
strumenten waren. Wel weten we dat bijna alle deelnemers aan het
'spel' hedging nastreefden. Of de behoefte aan hedging werd inge-
geven door de behoefte om een bestaande 'mismatch' in de balans op
te heffen, door belastingmotieven, door faillissementskosten of andere
motieven wordt niet meegedeeld. Wel zeggen 24 van de 37 gebruikers
dat zij hun 'trading'-beslissingen (mede) baseerden op de mate van
over- of onderwaardering van het instrument in kwestie. Slechts  13
gebruikers (= 1/3) accepteerden blijkbaar de efficiente marktge-
dachte.
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Door al deze beperkingen in het onderzoek kan niet worden getoetst in
hoeverre de hierboven afgeleide argumenten pro en contra hedging
werden bevestigd in de onderzoeksresultaten van Block en Gallagher.
Wel is een reeks van andere interessante aspecten van de groep van
gebruikers en van de niet-gebruikers aan het licht gekomen. Deze
informatie wijst erop dat in 1985 zelfs bij grote Amerikaanse
ondernemingen sprake was van een gebrek aan technische kennis van
de instrumenten. Aangenomen mag worden dat de kennis in Europa
daarbij nog achterliep.

7. Cash hedges en anticipatorische hedges

Doel van deze paragraaf is om een aantal praktische onderwerpen te
bespreken die betrekking hebben op het gebruik van financidle
termijnmarktinstrumenten. In 7.1. wordt een overzicht van de
looptijdstructuur van de belangrijkste instrumenten gegeven. In 7.2.

Betreft
Contracttype Tenng'n rel:terisico ualutarisiro aandelenrisico

a. forward-contracten
(onderhandse markt) 2 jaar        x        x         -

b. futures-contracten
(georganiseerde markt) 2 jaar        x        x         x

c. OTC-optie-contracten 9 mnd.          x           x             x
resp.

2 jaar        X        -

resp.

5 jaar                   -                   x                      -
d. beursoptie-contracten 9 A  1 2 mnd.             x                         x                             x

resp.

2 jaar        x        -

resp.

5 jaar                  -         x
e.   future rate agreements

(FRA's); ook wel
'forward rate agreements
genoemd) 3 jaar                   x n.v.t. n.v.t.

f.    interest rate caps 10 jaar          x n.v.t. n.v.t.

g.   interest rate floors 10 jaar           x n.v.t. n.v.t.

h.   interest rate collars 10 jaar           x n.v.t. n.v.t.

Schema  6.5.  De  belangnjkste  instnimenten  die  beschikbaar  zijn  uoor  het  extem
hedgen van Tente-, ualuta- en aandelenkonsrisico's m de bijbehorende maximale
looptijden
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t/m 7.4. wordt een aantal toepassingsmogelijkheden van de instru-
menten besproken. Cijfermatige voorbeelden zijn hierbij achterwege
gelaten. Hiervoor wordt verwezen naar bestaande publikaties. 4

7.1.   Looptijdm  uanfinanciZle  hzdge-instnmenten

De belangrijkste instrumenten waarmee ondernemingen het rente-,
valuta- en aandelenkoersrisico kunnen beheersen zijn samengevat in
schema 6.5. Eenvoudigheidshalve zijn swaps niet in dit overzicht
opgenomen. De in schema 6.5 genoemde technieken zijn beschikbaar
in de Amerikaanse en/of Nederlandse markten. Duidelijk is dat het
accent  ligt op looptijden tot twee jaar. Korte termijn-risico's kunnen met
deze hulpmiddelen dus worden afgedekt. Het lange tennijn-risico van

een onderneming moet dus op andere wijze worden gehedged. De
genoemde termunen zijn tentatief. FRA's zijn te beschouwen als

bijzondere forward-rentecontracten. De contracttypen f t/m h kunnen
worden gezien als bijzondere vormen van OTC-optie-contracten (zie
c).  Het overzicht heeft niet de pretentie limitatief te zijn. Bovendien
worden van tijd tot tijd nieuwe produkten op de genoemde markten
geintroduceerd en worden steeds meer nieuwe markten geopend, o.a.
in het Verre Oosten en AustraliE.

7.2.  Het  dgen uan bestaande contante positws:  de cash hedge

Long- en short-positus op de Tentetennijmrlarkt
Long-positie op de rentetennignmarkt. Een long-positie op de rentetermijn-
markt betekent het kopen van een rente-futures-contract of rente-
forward-contract. De waarde van dit contract zal toenemen wanneer
de rente daalt. Long-posities bieden aldus bescherming wanneer een
rentedaling als bedrrigend wordt gezien. Dit is het geval wanneer een

onderneming beschikt over activa waarvan de rentevergoeding
periodiek wordt aangepast aan de marktrente. Het verlies aan contant
rendement op de activa dat tezijnertijd zal optreden als de rente
inderdaad daalt, zal worden gecompenseerd door de winst op het
termuncontract. Het beleggingsrendement is op deze rnanier veilig
gesteld. Anderzijds zal, wanneer de rente stijgt, het hogere rendement
op de activa worden tenietgedaan door het verlies op het gekochte
termijncontract. Dit is de keerzijde van de transactie. Grafisch is de
winst/verliespositie van de koper van het rentetermuncontract (in
enge zin) als is aangegeven in figuur 6.3.

Doordat in de contante markt een gespiegelde positie t.o.v. de futures-
markt is ingenomen, loopt de diagonaal daarvan in tegengestelde
richting. De twee diagonalen samen genomen leveren een eindpositie
die samenvalt met de y-as (winst noch verlies).
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Figuur 6.3.  Winst resp.  uerties uan em long-positie in een rentetermijncontract  (in
enge an) ingeual van een Tentedating resp. -stijging

Short-positie op de rentetenndnmarkt.  In een fictief voorbeeld gaan we uit
van de veronderstelling dat een bepaalde onderneming de rente-
ontwikkeling t.a.v. haar bestaande variabel-rentende Eurodol-
larlening somber inziet. Verwacht wordt dat de rente per de
eerstvolgende rentevervaldatum over drie maanden hoger zal zijn dan
het huidige rentepercentage voor drie-maandsgeld. Door nu 66n of
meer Eurodollar futures-contracten (met looptijd 90 dagen) te
verkopen kan de treasurer de onderneming beschermen tegen een
onverwachte rentestijging per de datum van de eerstvolgende rente-
hernieuwing. Stijgt de rente inderdaad dan kan hij het futures-
contract met winst verkopen. Deze winst compenseert het verlies op de
zgn. 'cash positie' doordat hij in de contante markt gewoon de hogere
rente moet betalen op de Floating Rate Note. In feite heeft de treasurer
de variabel-rentende lening op deze manier omgezet in een synthe-
tische vast-rentende lening, zij het voor slechts drie maanden.

Long- m short-posities op de ualutatennijnmarkt
Deze kunnen op vergelijkbare wijze worden beschreven als hierboven
is gedaan voor de rentetermuncontracten. Een long-positie in valuta-
termijncontracten biedt verlaging van het risicoprofiel van de onder-
neming doordat dit contract in waarde stijgt wanneer de koers van de
vreemde valuta stugt. Deze positie is dus geschikt om een short-positie
in de contante markt te hedgen, bijv. een over x maanden te betalen
schuld in dollars. Figuur 6.3 is dus ook van toepassing op valuta-
termUncontracten.
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IAng- en short-posities  op  de aandelentermijnmarkt
Beleggers die beschikken over contante (positieve) posities in de
aandelenmarkt kunnen het koersrisico van dit bezit hedgen door het
verkopen ('short' gaan) van aandelen-futures-contracten. Tegelijk met
het verkleinen van het risico geeft de verkoper echter ook de kansen op
winst op. Aandelen-futures-contracten hebben gewoonlijk betrekking
op het prijsrisico van een marktindex. Hierdoor ontstaat al snel het
probleem dat de samenstelling van de aandelenportefeuille in de
contante markt afwijkt van de marktindex. Het hedge-instrument
geeft dan geen perfecte hedge. Er is correlatierisico tussen de
koersbewegingen van de portefeuillewaarde en van het hedge-in-
strument.

7.3.   Het   hedgen   van   ukere   toekomstige   contante   posities:   de   'antiapatorisch£

hedge'

Long- en short-positizs op de rentetennijnmarkt
In de vorige paragraaf werd het voorbeeld besproken waarbij door
middel van hedging het prijsrisico op een bestaand variabel-rentend
activum wordt gereduceerd door het kopen van termijncontracten.
Dezelfde long-positie op de termijnmarkt kan dienen tot reductie van
hetzelfde prijsrisico op toekomstige activa. Men denke hierbij aan een
geplande vaststaande toekomstige belegging of een met zekerheid te
verlenen krediet waarvoor de middelen nog moeten binnenkomen uit
toekomstige cashnow.
Anderzijds kan door het innemen van een short-positie op de
rentetermijnmarkt reeds warden geanticipeerd op een gevreesde
toekomstige rentestijging die een rentenadeel zal opleveren op een
geplande toekomstige emissie van obligaties. De short-positie in de
termijnmarkt zal dit nadeel compenseren.

I ng- en short-positds op de ualutatermijnmarkt
Hier geldt een analoge redenering.

I..ong- m short-posities op de aandelentemijnmarkt
Ook hier geldt een analoge redenering.

7.4.  Het hedgen uan onzekere toekomstige contante positi s: nogmaals de 'antici-
patorischt hedge'

Mogelijke toekomstige contracten
Wanneer het onzeker is ofwerkelijk contante posities zullen ontstaan -
bijvoorbeeld in het stadium van het uitbrengen van een offerte aan een
opdrachtgever -, is het onzeker ofer pnjsnsico zal ontstaan. Als men in
een dergelijke situatie handelt volgens het recept van het voorafgaande
en daarbij achterafblijkt dat het contract niet tot stand komt, is de als
hedge bedoelde positie in de termijnmarkt plotseling een speculatieve
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positie geworden. Er moet immers geleverd worden op de afloop-
datum van het termijncontract in enge zin. Het 'sluiten' van deze
speculatieve positie is in de onderhandse markt minder gemakkelijk
dan in de futures-markt gelet op het verschil in verhandelbaarheid van
het contract. Zeker in dergelijke gevallen is het optie-instrument een
serieus alternatief voor de termijnmarktinstrumenten  in enge zin.

Flexibiliteit uan optics
In hoofdstuk 1 werd reeds benadrukt dat optics rechten zijn. In situaties
als zojuist beschreven (aannemingssectore.d.) bieden call- en putopties
op rente en op vreemde valuta's uitkomst, omdat het recht kan worden
uitgeoefend wanneer het aannemingscontract doorgang vindt en kan
worden verkocht in de optiemarkt als het contract geen doorgang
vindt. De prijs van een optic is slechts een fractie van de contante prils
van de onderliggende waarde. Deze prijs is tevens het maximale verlies
voor de houder van de optie. Om deze reden zijn optics meer geschikt
als anticiperend hedge-instrument dan termjncontracten in enge zin
waaraan men 4vast' zit.
Grafisch is de long-positie van een optic als is aangegeven in figuur 6.4.

Prilsstilging ,
optie /

I
I/

I:
I

I
8"

I
8

I
I

-J .
Verlies A' 0 Winst

Prijsdating
opue      '

Figuur 6.4.  Winst resp. uerlies op em long-positie in em optiecontract ingeual van
een prijsstijging resp. -dating uan de optie

De afstand OA geeft het maximale verlies aan. Anderszijds is de
winstpotentie onbegrensd. Vergelijking van figuur 6.4 met figuur 6.3
demonstreert het verschil tussen termijnmarktinstrumenten in enge
zin en opties. Voor opties moet dan ook meer worden betaald.
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8. Cashflow-aspecten van het gebruik van forwards, futures
en opties

In hoofdstuk 1 zagen we reeds dat noch bij het afsluiten van het
contract noch tijdens de looptijd van eenfonvard-contraa kasstortingen
worden gevraagd. Alle afrekening wordt in beginsel uitgesteld tot het
moment van de levering is aangebroken. De partijen zijn tot het einde
van de looptijd gevrijwaard van het doen van betalingen.

Ingeval van futures-contracten is sprake van een andere regeling. In de
eerste plaats is een, overigens relatiefbescheiden, waarborgsom vereist
bij het afsluiten van het contract. Verder geldt tijdens de looptijd het
'mark-to-market'-beginsel, hetgeen inhoudt dat verandering in de prijs
van het contract tot bijstortingen op de waarborgsom resp. terugbe-
talingen wegens winstuitkeringen kunnen leiden. Deze kasmutaties
zijn onvoorspelbaar qua hoogte en qua patroon. Ze bedreigen
daardoor het cash management van de betrokken partijen.
Bij het gebruik van futures-contracten is er altijd sprake van
'basisrisico'. Onder de 'basis' wordt verstaan het prijsverschil tussen de
contant-notering en de futures-notering. Dit verschil is tijdens de
looptijd bijna nooit constant maar varieert onder invloed van
veranderingen in vraag en aanbod van de onderliggende waarde van
het futures-contract enerzijds en van het te hedgen instrument zelf
anderzijds. Door dit niet-synchrone prijsverloop kan het hedge-re-
sultaat achteraf anders uitpakken dan verwacht. In concreto kan dit
alsnog verliezen ofwinsten opleveren als uitvloeisel van het basisrisico.
De hedge is dan 'niet perfect'. De met dit correlatierisico gemoeide
kasstromen kunnen aanzienlijk zijn. Een mogelijkheid is om tijdens de
looptijd het aantal contracten voortdurend bij te stellen met het doel
de hedge zo perfect mogelijk te doen eindigen.

Ten slotte de cashflow- en risico-aspecten van een optiecontract. BU opties
wordt geen 'mark-to-market'-beginsel toegepast. Daarmee verdwijnt
de onzekerheid over de kasstroomeffecten van de optie tijdens de
looptijd zoals we die wel kennen bij futures. Daartegenover staat dat
opties van het Amerikaanse type vddr afloop van de looptijd mogen
worden uitgeoefend. Bij opties van het Europese type is dat niet
mogelijk. Dit betekent dat m het eerste geval tijdens de looptijd toch
kasstroomeffecten van een optiepositie kunnen optreden; met name
voor de verkoper van de optie kan dit ontijdige kasontvangsten
(uitoefening van een calloptie door de tegenpartij) of ontijdige
kasuitgaven betekenen (uitoefening van een putoptie door de tegen-
partij). Daarnaast moet bij het afsluiten van het optiecontract premie
worden betaald (voor de calloptie ofde putoptie), welk bedrag meteen
het maximale verlies aangeeft (afgezien van transactiekosten). De
verkoper (ook wel genoernd de 'schrijver') van de optie loopt
daarentegen een onbeperkt risico met als gevolg dat de door hem te
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ontvangen premie relatief hoog zal zijn in vergelijking met de
hedgingkosten van futures-contracten.

9. Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn de theoretische en de empirische betekenis van
een aantal termunmarktinstrumenten dat aan niet-financiele onder-
nemingen ter beschikking staat, voor het risicobeleid van onder-
nemingen onderzocht. De belangrijkste conclusies laten zich als volgt
samenvatten:
a. Het financiele termijnmarktinstrumentarium dat in de afgelopen 10
A  15 jaar sterk is uitgebouwd, heeft betrekking op het risicomanage-
ment van ondememingen.
b. Het analyseren van risicoposities en het evalueren van technieken
van risicobeheer vereisen een marktwaardebenadering in plaats van
een boekwaardebenadering; de gebruikelijke gepubliceerdejaarreke-
ning biedt voor een marktwaardebenadering van een onderneming te
weinig aanknopingspunten.
c. In de neo-klassieke financieringstheorie, die het bestaan van perfecte,
complete en efficiente financiele markten veronderstelt, voegen ter-
mijnmarktinstrumenten geen marktwaarde toe aan de onderneming
wanneer de financiele leiding deze instrumenten inzet in het risico-
beleid. Beleggers kunnen dezelfde transacties uitvoeren voor eigen
rekening en aldus risicoreductie (hedging) of risicovergroting (speculatie)
nastreven.
d. In de financieringstheorie die rekening houdt met het bestaan van
imperftecte, incomplete en/of niet-efriciente financiele markten is er
een reeks van argumenten voor treasurers van ondernemingen om het
risicobeleid te optimaliseren. In de meeste gevallen zal dit betekenen
dat het risico wordt verkleind. In uitzonderlijke gevallen betekent dit
dat het risico moet worden vergroot.
e. De belangrijkste determinanten voor het optimaliseren van het risico
van een onderneming zijn: belastingvoordelen, besparing op faillis-
sementskosten, besparing op inkoopprijzen, verhoging van verkoop-
prijzen, verlaging van personeelskosten en verkleining van agen-
cy-kosten.
f Het is uitermate zinvol om onderscheid te maken tussen 'intern
hedgen' en 'extern hedgen: Gebruik maken van het termijnmarktin-
strumentarium behoort dan tot het extern hedgen of 'secundair
hedgen',  d. i. het afdekken van prijsrisico's op de financiele markten.
Een denkproces met betrekking tot intern hedgen of'primair hedgen'
dient daaraan vooraf te gaan. Dit maakt gebruik van direct bij het
ondernemingsbeleid aangrijpende methoden en technieken om tot
risicoreductie te geraken zodat de behoefte aan externe hedging
eenvoudig niet ontstaat.
g. Een zeer belangrijk middel van interne hedging is het kiezen van

165

355



BIJLAGEN

vast- dan wel variabel-rentende vermogensvormen bij de financiering
van de onderneming. Matching moet daarbij de dominerende
doelstelling zijn. Swap-transacties kunnen daarbij een belangrijke
ondersteuning bieden. Een interessante variabel-rentende financie-
ringsfiguur in de sfeer van het eigen vermogen is preferent aandelen-
kapitaal waarvan het rendement fluctueert met de algemene ren-
testand. De hoogte van de schuld zelf - en daarmee de debt ratio - doet
dan minder terzake. Hierdoor kan de onderneming blijven profiteren
van de fiscale voordelen van het financieren met vreemd vermogen.
Afhankelijk van het teken en de mate van correlatie tussen de cashflow-
capaciteit van de onderneming en de verwachte inflatie ziet de
oplossing van de 'interne hedging' er anders uit.
h. Spaarzaam empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat van het
beschikbare termijnmarktinstrumentarium - voorzover dat betrek-
king   heeft op futures en beursopties   -   in    1985 nog slechts weinig
gebruik werd gemaakt door de grootste niet-financiele Amerikaanse
ondernemingen. De gebruikers bleken voorts sterker vertegenwoor-
digd in de meer traditionele bedrijfstakken (die reeds over ervaring
beschikten met dergelijke technieken in andere markten) dan in
andere bedrijfstakken.
i. In de gevallen waarin Amerikaanse ondernemingen wel gebruik
maakten van de moderne technieken van de financiele markten werd
dit gedrag nagenoeg steeds gemotiveerd door de behoefte aan
'hedging'; speculatief gedrag kwam nauwelijks voor.

j. Er is bij treasurer's in het algemeen een gebrek aan produktkennis
over de nieuwe financiele technieken; voorts is het topmanagement
van ondernemingen om niet nader gespecificeerde redenen vaak
gekant tegen het gebruik van deze technieken.
k. Termijnmarktinstrumenten in enge zin (forwards en futures) zijn in
het kader van het risicobeheer veel minder flexibel bruikbaar dan
opties. Behalve het feit dat er bij het afsluiten van een futures-contract
een waarborgsom moet worden gestort bij de clearing is er ook
onduidelijkheid over de kasstroomgevolgen van het contract tijdens de
looptijd (mark-to-market-beginsel). Daartegenover staat dat ook opties
een begininvestering (de te betalen optieprus) vergen en - wanneer het
opties van het Amerikaanse type betreft (zoals aan de EOE) -
tussentijds kunnen worden uitgeoefend met alle gevolgen voor de
kasstroom van de verkoper van de optie. Bij forward-contracten wordt
in het algemeen noch een waarborgsom noch een aanzuivering van
verliezen tijdens de looptijd overeengekomen; zoals in hoofdstuk 1 van
deze bundel is opgemerkt is het mogelijk om met combinaties van
opties synthetische futures-posities te creEren.
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Noten

1.  Vgl. Shapiro/Titman, biz. 215.
2.   Ook accountants-organisaties buigen in toenemende mate het hoofd over dit aspect van

de verslaglegging (verg. H. Marseille in De Accountant, nr. 1, september 1988, blz. 18).
3.   De term 'financials' staat tegenover de term 'commodities'. In het eerste hooftistuk van

deze bundel werden deze termen toege|icht.

4.  De lezer raadplege Verboom (1984), Soppe/Oudkerk (1987), Brouwers ( 1988), Stern &
Chew (1986), Sarnoff (1986), Figlewski (1986) en Stein (1986).
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FINANCIEEL BELEID • ONDERNEMINGSFINANCIERING • DERIVATEN

Financi6le innovaties en
ondernemingsbeleid

Prof. Dr. A.W.A. Boot en Drs. P.J.W. Dufflittes

<     1 Inleiding zoals de naam al zest -op kredietrisico. Hoewel2
w                                                                                                                     bijzonder en nieuw zijn deze instrumenten qua
Z
 -                  De financiele wereld heeft haar grip op ons structuur identiek aan de relatief eenvoudige

allen in de laatste decennia steeds meer versterkt. standaardopties en futures: het 'nieuwe' schuilt
Geen nieuwsuitzending gaat voorbij zonder dan ook in het type risico (krediet- respectievelijk

melding van de laatste koersniveaus van de catastrophe-risico) waar ze zich op richten en in
heurzen in Londen, New York. Parij s of Anister- de omvang van de markt die kredietderivaten
dam. De 'markt' is het economische ordeningsme- kunnen bereiken. De markt wordt echter ook
chanisme van de jaren negentig. Van de oprichting overspoeld met allerlei zeer complexe en samen-
van el'fectenbeurzen in de voormalige dirigistische ge.stelde financiele instrumenten: het begrip
communistische wereld, de gemeenschappelijke exotische opties is in dit verband voldoende
Europese markt en haar financiele evenknie de indicatief (Bongartz-Renaud, 1993).
Europese Monetaire Unie (EMU). tot 'marktwer-
king' in alle facetten van het overheidsbeleid. Hoewel de proliferatie van derivaten het meest

in het oog springt, betreft de financiele innovatie-
Het marktbeginsel. en de algemene aanvaar- golf evenzeer niet-afgeleide financiele instrumen-

ding daarvan, heeft in niet geringe mate bijgedra- ten. Hierbij zijn met name van belang samenge
gen aan de alsmaar toenemende stroom van stelde financieringsrormen. Dit betreffen hasisfi-
financiele innovaties. De veelheid aan financiele na;ic teringsrc)rmen zoals aandelen en obligaties
producten maken het voor ondememingen en die gecombineerd kunnen worden met afgeleide
beleggers beter dan voorheen mogelijk om risico's financiele instrumenten. Een voorbeeld is een
af te wentelen of juist op te zoeken. Ronduit converteerbare obligatielening die een lening
spectaculair zijn de ontwikkelingen op het gebied combineert met het recht (optie!) tot conversie in
van derivaten of afgeleide financiele instrumenten. aandelen. Deze combinaties - ook wei 'structured
Naast de inmiddels traditionele opties op aande- deals' genoemd - bieden nagenoeg oneindige
len. bestaan er (althans in de Amerikaanse markt j mogelijkheden voor financiele innovaties. In Tabel
inmiddels ook 'catastrophe'-optics en kredietrisi- I zijn de verschillende groepen van financiele
co-opties. De 'catastrophe'-opties bieden een instrumenten weergegeven.
verzekering tegen bepaalde rampzalige natuurver-

schijnselen. de kredietrisico-opties richten zich - Dit themanummer van het MAB gaat over het
ontwerp en het gebruik van financiele instrumen-
ten. Een vraag die daarbij centraal staat is wat de

Prof Dr A.W.A. Boot is hoogleraar Ondernemingsfinan- toegevoegde waarde van deze aanhoudende
ciering en Financitle Markten aan de Universiteit van Amster- stroom van financiele innovaties is. Voor buiten-
dam.

staanders maar zelfs ook voor insiders - de
Drs. P J.W. Duffhues is universitair hoofddocent Onderne- participanten op de financiele markten - blijft de

mingsfinanciering aan de Katholieke Universiteit Brabant te financiele innovatiegolfeen raadsel. Het is
Tilburg liberhaupt een raadsel, wat er goed is aan al die
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financiele middelen door ondernemingen aangetrok-
Tabel  1:  Groepen van financiele instrumjnten_ _          ken. Niet voor niets worden derivaten ook wei

j Basisfinancierinis,·ormen (afgeleide) financiele instrumenten genoemd.
  die  op de balans wordell  venneld (  on  batice· Fen nadere typering wordt gegeven in kader l

sheet' financiele instrumenten): vuorbeelden zijn (pag. 338). Maar wat is de waarde van deze risico-

         allocerende instrumenten? In dit themanummer
aandelenkapitaal. obligatielening.
2 Afgeleide financirle instritmenten (derivagenl

 

wordt een aantal pogingen ondemomen om deze

die 'off the balance sheet worden geregistreerd: vraag te beantwoorden.

voorbeelden zijn forwards. futures. opties en swaps.
   3 Samengestelde jinant·ierings,·ornic,11 (',1,·lictured In de bijdrage van Van de Ven wordt gepleit

deals' ) voor de introductie van een hypotheek-future  (of
ofwel vermogensoverdrachten met aangehechte ot andere derivaten op prijsindices van huizen)

impliciete derivaten die deels 'on the balance' en
 

omdat deze de financiering van ons woningbezit
zou kunnen vergemakkelijken. Duffhues bekijkt deelects 'off the balance sheet' worden vastgelegd:

·hybrids'. 'embeddo's' of ook wei 'structured deals I toegevoegde waarde van het ESCAPE-product.

genoemd (bijvoorbeeld een lening met recht tor        
een recente innovatie op de Nederlandse markt. In

vervroegde atlossing of een converteerbare obliga- zijn analyse van de drijvende krachten achter de

tie lining).  

financiele innovatiegoif benadrukt Duffhues de
specifieke voordelen van financiele innovaties
voor beleggers. De bijdrage van Smid en Tempe-
laar is complementair aan die van Duffhues. Zij

activiteit op financieie markten. Het verhandelen analyseren een andere recente innovatie, de
van 'papiertjes' (aandelen. opties of andere 'click'-fondsen, die als beleggingsproduct zeer
financiele instrumenten) lijkt niet bij te dragen aan populair zijn geworden bij een groot publiek.
onze collectieve welvaart. Alle activiteit lijkt Evenals in de bijdrage van Duffhues staat bij
louter gedreven door winstbejag: het vandaag Smid en Tempeiaar de invalshoek van de belegger

kopen van een aandeel of optie en het morgen (of centraal. In deze inleidende bijdrage wijken wij
op een ander moment) verkopen tegen hopelijk een hiervan af en kiezen als uitgangspunt de onderne-

hogere prijs. Deze karakterisering van de finan- ming. Wij vragen ons af wat het belang is van
ciele markten suggereert dat het verhandelen van financiele innovaties voor het ondernemingsbe-
financiele instrumenten sommigen zal verrijken ieid. Wij kiezen dus nadrukkelijk niet het perspec-
ten koste van anderen. maar dat wij met z'n allen tief van de belegger. Van een echte tegenstelling
tezamen er niet beter van worden: er wordt immers met de bijdragen van Duffhues en Smid en Tem-
niets gecreterd. althans geen min of meer lastbare pelaar is echter geen sprake: wat goed is voor
goederen in de gebruikelijke economische zin. beleggers zal meestal de werking van financiele

marklen, en daarmee de toegankelijkheid ervan
Het antwoord uit de economische theorie is dat voor ondernemingen vergroten, Het themanummer

financiele markten onontbeerlijk zijn voor een wordt afgesloten met enige ervaringen uit de
efficiente allocatie van financiele middelen. Hier- praktijk. Een korte bijdrage van Klaassen en De
mee wordt ruwweg bedoeld dat markten er voor Man inventariseert het gebruik van derivaten door
zorgen dat financiele middelen op die plaats terecht Nederlandse ondernemingen. Ten slotte bekijkt
komen waar het optimaal is om ze te gebruiken. Van Schoten de gewenste en feitelijk geconsta-
Hoewel hierbij de nadruk liFt op de allocatie van teerde beheersingsmaatregelen vooreen (verant-
financiele middelen, is erjuist ook sprake van het woord) gebruik van afgeleide financible instru-
alloceren van risico's. Wanneer een onderneming menten binnen ondernemingen.
aandelen of andere vermogenstitels uitgeeft worden
niet alleen financiele middelen aangetrokken maar Dit themanummer biedt daarmee een betrekke-
wordt tegelijkertijd in een bepaalde mate onderne- lijk volledig overzicht van de problematiek van

mingsrisico afgewenteld op beleggers in de markt. financiele instrumenten: van toegevoegde waarde
In het geval van afgeleide financiele instrumenten voor ondernemingen en beleggers tot gewenste

(derivaten) staat het heralloceren van risico's nog beheersingsmaatregelen. In deze inleidende
meer centraal. Met derivaten worden immers geen bijdrage bekijken we - zoals gezegd - het helang
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van financiele innovaties voor het ondernemings- beleid - en dus ook risicomanagement en hedging
beleid. Allereerst is het de vraag of het financiele - Liberhaupt van belang is.

Kader  1: Een nadere typering ian financiele instrumenten

Financiele mstrumenten worden in deze beschouwing in mm zin gedefinieerd als vermogenstitels die betrekking    
hebben op de overdracht van risico: in een aantal gevallen hebben financiele instrumenten ook overdracht van

' vermogen (linanciele middelen) tot gevolg. Vermogensoverdracht is dus in deze definilie niet kenmerkend voor

een financieel mvrument.

O;erdracht van ristco vindt bl-'voorbeeld plants al,4 een conventionele financiering,transactie toi stand komt. Dat i,
de eer.te en mee.t bekende groep #an financiele inhtrumenten. Afspraken over het door heide panijen te lopen
n,51£0 gaan hier samen met een vermogensoverdracht. Wanneer bijvoorbeeld aandelen worden geemitteerd, brengt     
de emitterende onderneming vermogenstitels in oniloop waari'an de houders het residuele (in her algemeen veruit
het groolve ) ondernemingsrisico dragen. Was voor een gewone obligatielening gekozen dan was die overdracht van    I
ondernemingsrisico veel beperkter geweest (helemaal uitsluiten is nauwelijks mogelijk). Er was in dat geval meer
rljico in de onderneming achtergebleven waarvoor nog andere verschaffers 5an permogen (bijvoorbeeld van           '
achterge<te Id vreenid vermogen 01 van eigen vermogen) zouden moeten worden gevonden. Daar slaat een lagere
vergoed ing wor de verschatter vian obligatieverm ,gen tegenover. De overdracht pan ri#ico heeft bil deze eer;te

grriep ,an t'inancidle in,trumenten altijd een pendant namelilk een gelijktijdige vermogensoverdracht voor bepaal-
de of onbepaalde tijd. We noemen deze financiele instrumenten hasisfina,12·Ie,·ing.„ urn en

Overdracht van risico kan ook belrekking hehben op het risky) 'sec' zonder dat er een vermogensoverdracht              
plaal:5'indt. Daarmee hebben we de tweede groep (zie label I ) van financiek mstrumenten bereikt: de afgele,de
hnanciele instrumenten (derlvaten). Derivaten zijn afgeleide producten waarvan de waarde voor een belangnik
decl wordt bepaald door de waarde van een andere ('onderliggende' ) waarde.  Het zijn separaar gelanceerde
instrumenten met als doel, bijvoorbeeld. het afdekken van risico's. We denken dan bijvoorbeeld aan het verkopen
van een valularisico 01 een renterisico door de ondememing; dit is mogelijk mer behulp van een financteel instru-
ment in mge zin zoals een valutatermuncontract of een rente-swap. Zeer recent zijn in de VS ook putopties op
geldleningen geintroduceerd met het doel het kredietwaardigheidsrisico op leningen verhandelbaar te maken          I
Op het moment van de tran,actie vindt bij een derivaal geen vermogensoverdracht in de vorm van een hoofdhom      1
plaats: .·el .ordt er hollis iet betaald maar dat is her relatief geringe bedrag dat betrekking heeft op de prij, van      i

 
het risic(i zelf (bi.Ivoorheeld de te betalen optiepremie als 'upfront fee'). Mits goed gebruikt. kunnen deze

derivaten  blizonder waardevol zij'i en de continuiteit van de onderneming zeer dienen. is aan deze .5 niet voldaan. dan

kunnen i.ij regelrecht leiden lot een financlele ramp en discontinuiteit.

De derde groep van financiele instrumenten bevat instrumenten waarvoor geldt dat daarin de eigenschappen van de
I. ee eerste groepen worden gecombineerd: (zie wederom label l). Er is zowel sprake van een vermogensover-
dracht ( met de daaraan op zachzelf reed,  inherente  risico-o erdracht) al, van een additionele 05'erdrachi  van  risico
',ec'. Dit laalste bliikt uit de blizondere rechten en plichten die aan de transactie kleven wanneer deze wordi         1

Iergeleken met een klassieke transactie. Deze rechten en plichien hebben ei'eneens het karakter #'an derivaten. In
dit geval zijn het echter geen separaat geemmeerde derivaten rnaar verpakte. aangehechte. impliciete derivaten.      1

Dergelijke financieringstran.actie. zijn bekend als vermogensoverdrachitransacties met 'toeters en hellen'
'structured dealb- of hybride financiering,Iormen. Een blik op de aard pan deze toeter; en hellen geeft alra. het      '

i
inzicht dat het hier gaat om Instrumenten van het niet-conventionele type. Een voorbeeld is een aandelenemissie
waarb'J de inxhrii,en hehal,·e het geuone aandeel zel f ook een aandelen-callwarrant van de onderneming k.pen:
er zit nu een door de onderneming geschreven call optie ingehakken In een standaardaandelenuitgifte.
Van de groepen 2 en 3 kan #or(len ge/egd dat deze een (>1 meer .oorwaardelijke aanspra(a)k(en) bevat(tenl.
Deze contingente claims kunnen in de loekomst toi betaling en/of ontvangst van aanzienlijke bedragen leiden        I
alhankelijk van het verloop van edn of andere afgesproken vanabele, hijvoorbeeld de geldmarktrente (zie Duffhue.
1 19941 voor meer detail:)
Standaardopvatting is dat conventionele typen van financiele instrumenten 'onschuldige wezens' /i.In maar dat alle
kwaad kan de (financiele) wereld schuilt in groep 2. Cherigens is men hij dat veruijl doorgaans nogal  electief
omdal bil,·oorbeeld recente financiele schand:lien romh ook te maken hadden met 'simpele' basi,financiering,vor-
men. zoal. obligaties

338 3ULI/AUGUSTUS 1997 2AB

362



BULAGEN

2  irrelevantie van het financiele Deze zienswijze suggereert een volledige
ondernemingsbeleid? ontkoppeling van beslissingen in de reele sfeer

van die in de financiele sfeer. De suggestie is dat
Een belangrijk resultaat in de theorie van de de reele economie - omvattende de productie van

financiering stelt dat beleggers - de houders van het totaal aan goederen en diensten - voorziet in
de aandelen en obligaties van een onderneming - de welvaart zonder noemenswaardige bijdrage van
naargelang hun individuele preferenties -elf de financiele wereld. De potentiele waardecreatie
risico' s kunnen diversifieren en zo nodig hedgen, van investeringsbeslissingen kan dan geheel
en dat het daarom onnodig is dit op ondernemings- worden los gezien van het financiele beleid. Iii
niveau te doen. Dit resultaat is een uitvloeisel van tabel 2 is dit weergegeven als 'niveau 1 '.
de binnen de financieringstheorie welbekende

Modigliani en Miller-proposities. Deze Nobel- De strikte scheiding van reele en financiele
prijswinnaars in de economie hebben aangetoond beslissingen is in sterke mate afhankeliik van de
dat in een ideale wereld zonder fricties of andere door Modigliani en Miller veronderstelde 'perfec-
verstoringen de financiele beslissingen van de te' markten. Onder deze aanname is er sprake van

onderneming - waaronder de keuze van vermo- geen enkele frictie. Dit betekent onder meer dat er

gensvormen, hedging en dividendpolitiek - geen informatieverschillen bestaan tussen onder-

irrelevant zijn. In deze wereld zijn alleen de reele neming en financiele markt. De markt weet alles,
beslissingen, zoals het wei of niet tot ontwikkeling en ook het besluitvormingsproces van de onderne-

brengen van een nieuw product, van belang. Een ming is voor de markt volledig voorspelbaar. Het
fraai voorbeeld hien'an is de tamelijk provoce- is niet echt verrassend dat de onderneming bij een
rende uitspraak van Dufey en Srinivasulu uit dergelijke transparantie en volledige eenduidig-
1983: 'Foreign exchange risk does not exist; even heid te allen tijde tegen de 'juiste' kostenvoet
if it exists, it needs not be hedged; even if it is to financiele middelen kan aantrekken. Onder
be hedged, corporations need not hedge it'. dergelijke omstandigheden weten (externe)

Tabel 2: De relatie tussen de financiele sfeer en de reele sreer in de economie: geldealiseerd en onder
invloed van storingsfactoren

Ni,·eau j

Beslissingen in de reele Beslissingen in de

sfeer (schepping van separaat financiele sfeer:

netto contante waarde) I vermogensverhoudingen

2 dividendbeleid

3 risicomanagement (hedging)

M
Ni,fau 2

Onderinvestering Imperfecties:

afhankelijk - Faillissementskosten

informatieverschillen

- Transactiekosten

- Fiscale overwegingen

Overinvestering

Derving van netto

contante :aarde
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financiers precies waar ze aan toe zijn. en de ligt. Het gaat bij de drie vormen van financiele
onderneming wordt geacht waardemaximaliseren- beslissingen (rechts bovenin tabel 2) meestal om
de beslissingen te nemen. die gezien de transpa- complexe problemen waarin institutionele en
rantie volledig afdwingbaar zijn. Kortom, de reele contractuele gegevens een belangrijke rot spelen.
beslissingen zijn optimaal en het financiele beleid Daarmee is aandacht voor de verschillende
is bijzaak. imperfecties' een absolute noodzaak geworden en

is de eerder aangehaalde uitspraak van Dufey en
Het spreekt voor zich dat wij niet in zo'n Srinivasulu ( 1983) te zien als een. overigens

ideale wereld leven. Immers in werkelijkheid zijn hoogst nuttig. vooral door didactische overwegin-
er allerlei fricties. Zo is er veelal geen sprake van gen bepaald vertrekpunt van behandeling van het
volledige transparantie. en behoren informatiever- thema 'financiele innovaties' in de leerboeken.
schillen tot de orde van de dag. Bovendien zijn er
allerlei andere fricties, zoals transactiekosten. 3 Financieel beleid dus relevant?
faillissementskosten en belastingen. Juist deze
fricties maken het financiele beleid relevant, Een De analyse in de vorige paragraaf suggereert
fiscaalvriendelijke behandeling van vreemd enige relevantie voor het financiele beleid. Hoe-
vermogen kan bijvoorbeeld leiden tot een voorkeur wei in het voorgaande de nadruk lag op de invloed
voor meer vreemd vermogen in de vermogens- van fricties op de financiering van de onderneming
structuur: mogelijke faillissementskosten hebben ziln deze evenzeer van invloed op de risicomana-

daarentegen een regengesteld effect. gementproblematiek. In deze paragraaf laten we
zien hoe door fricties in de financiele markten, of

Informatieverschillen en gebrek aan transpa- tussen onderneming en buitenstaanders. vele
rantie kunnen het aantrekken van externe financie- aspecten van het financieel beleid aan belang
ring bemoeilijken, en daarmee het investeringsbe- winnen. Achtereenvolgens bespreken wij een
leid beinvloeden, mogelijke onderinvesteringen tweetal rationalisaties van hedging (risicomanage-
zijn het gevolg. Zie daar de interacties tussen reele ment). het belang van 'structured deals' in de
beslissingen (investeringen) en het financiele financiering van ondernemingen, en het gebruik
beleid bij het bestaan van fricties. Tegelijkertijd van afgeleide financiele instrumenten ter onder-
kan een gebrek aan transparantie managers steuning van het investeringsbeleid.
vrijwaren van het afleggen van verantwoording.
Met de scheiding tussen management en financiers Hedging en doorzichtigheid: Een kritische
zou het management de belangen van de financiers determinant voor risicomanagement is de mate
uit het oog kunnen verliezen. De vraag is hoe kan waarin hedging bijdraagt aan de doorzichtigheid
worden voorkomen dat managers 'empire buil- (transparantie) vaneen onderneming. Voor de
ders' worden en intern beschikbare liquide juiste gedachtebepaling merken wij op dat conglo-
middelen hoe dan ook gaan investeren. Overinves- meraatvorming gezien kan worden als een vorm
teringen behoren dus evenzeer tot de mogelijkhe- van hedging (door middel van diversificatie).
den. Echter conglomeraatvorming vermindert de

doorzichtigheid van de onderneming. Dit leidt
De onderlinge afhankelijkheid van het reele en mogelijk tot een gebrek aan 'accountability' van

financiele beleid komt tot uitdrukking in tabel 2 het management. en evenzeer een verwaterde
als 'niveau 2'. Hierin wordt de investeringsactivi- focus. Hiermee bedoelen we dat in een ondoor-
teit (mede) afhankelijk gesteld van de beslissingen zichtige organisatie de efficientie van het manage-
in de financiele sfeer. De oorzaak van deze ment onder druk staat. en tevens moeilijk is ie

afhankelijkheid is de verzameling van imperfecties beoordelen waardoor het management mogelijk
waarmee in de werkelijkheid door beleggers gevrijwaard is van het afleggen van verantwoor-
(financiers) en management van bedrijven moet ding.
worden omgegaan.1 Met het gerijpte inzicht van
een mogelijke afhankelijkheid staat vast dat de Hedging kan echterevenzeer de doorzichtig-
theorie veel praktischer en meer op bestudering heid van een onderneming vergroten. Dit is ons
van instituties gericht moet worden dan in de inziens een belangrijke determinant voor risicoma-
'perfecte' Modigliani en Miller-wereld besloten nagement. In het geval van valutarisico maakt het
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afdekken van bijvoorbeeld het risico van een vooral exogeen karakter bezitten, de onderneming
fluctueren(le dollar het resultaat voorspelbaarder, zou door (onverwachte) valuta- of renteschomme-
en mogelijk een betere afspiegeling van de kwali- lingen wet degetijk ten onder kunnen gaan.
teiten van het management. Dit is met name Hiertegen moet een onderneming zich inderdaad
relevant als buitenstaanders het valutarisico van indekken. Dit zorgt er ook voor dat de kasstromen
de onderneming maar moeilijk kunnen inschatten, van de onderneming meer voorspelbaar worden
terwijl dat voor de ondememingsleiding zelf wei waardoor de ondememing een veel geordender en
mogelijk is. In dit geval maakt het dollarrisico de voorspelbaarder beroep kan doen op externe
onderneming minder doorzichtig en heeft het financiering. Het hedgingbeleid speelt hiermee
zonder te hedgen de mogelijkheid om - misschien ook in op de toekomstige liquiditeitsbehoefte van
ten onrechte - een tegenvallend resultaat te wijten de onderneming. Centraal hierbij staat wederom
aan valutaire tegenwind. Hiermee is het gereali- de doorzichtigheid van de onderneming. Het mag
seerde resultaat van de onderneming voor beleg- niet zo zijn dat ten behoeve van de voorspelbaar-
gers minder informatief over de kwaliteiten van heid de doorzichtigheid wordt aangetast. Ineffi-
het management, en daarmee 'profiteert' het cienties zijn dan ons deel.
management mogelijk van het eerder genoemde
gebrek aan accountability. Er is, met andere 'Structured deals', afgeleide financiale
woorden, een zekere mate van ruis aanwezig in de instrumenten en financiering (funding): Finan-
beoordelingsmogelijkheden door de vermogens- ciele instrumenten in haar vele variaties kunnen
verschaffers en andere stakeholders. Het alterna- evenzeer van pas komen bij het optimaliseren van
tief is dat de ondernerningsleiding de instructie de vermogensstructuur. Er kan bovendien cell
heeft om valutarisico helemaal af te dekken of nauwe wisselwerking bestaan tussen afgeleide
binnen een bepaalde bandbreedte te houden. financiele instrumenten en directe financieringsin-
Hiermee wordt de informatieve waarde van het te strumenten waardoor de uiteindelijke financie-
realiseren resultaat vergroot en daarmee de ringskosten lager uitvallen. Men kan hierbij
accountability. Het is belangrijk om in te zien dat denken aan snelheid en flexibiliteit. Zo kan een
beleggers door zel f te hedgen deze gewenste onderneming snel en tegen lage transactiekosten
doorzichtigheid niet kunnen bewerkstelligen, zij inspelen op marktbewegingen zonder de eigenlijke
zijn immers in het ongewisse over de mate waarin vermogensstructuur aan te passen. Bijvoorbeeld
sprake is van valutarisico. Bovendien zijn er door gebruik van swaps, futures en opties kan de
toegangsdrempels op de financiele markten. Juist rentegevoeligheid van de passiva snel worden
dit laatste maakt risicomanagement op ondeme- bijgesteld. Dit duidt op een grootfexibiliteits-
mingsniveau van belang; bij volledige doorzichtig- voordeel. Derivaten kunnen ook een direct
heid zouden beleggers namelijk mogelijk beter voordeel hebben bij het aantrekken van financie-
zelf risico's kunnen heralloceren (en afdekken) in ring. Het kan bijvoorbeeld goedkoper zijn om voor
de financiele markten, en is het onnodig dat dat het verkrijgen van financiering met vaste rente
gebeurt op ondememingsniveau.2 eerst een obligatielening met een variabele rente

uit te geven en vervolgens door een swap de
Hedging, voorspelbaarheid en faillisse- variabele rentelast om te zetten in een vaste

mentskosten: Een ander argument voor hedging renteverplichting. Zo zou het ook goedkoper
dat erg dicht tegen het belang van doorzichtigheid kunnen zijn om als een variabele rente gewenst is,
aanligt. is de onwenselijkheid van willekeurige eerst te lenen tegen een vaste rente en daarna met
schommelingen in kasstromen en winsten veroor- een swap de rente effectief variabel te maken.
zaakt door factoren die op generlei wijze bein- Anderzijds is het ook mogelijk om een variabel
vloedbaar zijn door het management. De motivatie rentend krediet in rekening-courant een vaste rente
van het management (en het personeel) is ermee te bezorgen door middel van een swap.

gediend als het resultaat van de onderneming een
afspiegeling geeft van hun kwaliteiten en inspan- Het is verre van voor de hand liggend waarom
ningen, hedgen kan hiertoe bijdragen. En wat re het lenen tegen een variabele rente met daar
zeggen over het beheersen van het faillissements bovenop een swap goedkoper zou kunnen zun dan
risico, een toch niet te verwaarlozen factor. het direct lenen tegen een vaste rente. Hetzelfde
Valuta- en renterisico's mogen dan misschien een geldt voor de andere transacties. Een belangrijk
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punt is dat de vergoeding voor het faillissementsri- prijsrisico's van grondstoffen af te dekken. In
sico op lang vreemd vermogen over het algemeen beide gevallen is de belangrijkste boodschap dat
hoger is dan die op kort vreemd vermogen. Een zonder afgeleide instrumenten grotere risico's
verklaring is dat bij kort vreemd vermogen de worden gelopen waardoor mogelijk investeringen
vermogensverschaffer meer invloed kan uitoefe- niet hadden plaatsgevonden.

nen op de onderneming. Zij kan dan immers eisen
stellen aan de voortzetting van het krediet, en 4 Slot

heeft de mogelijkheid om condities op de lening
aan te passen. Hierdoor is de onderneming beter te Financiele instrumenten, zowel derivaten als
beheersen door de vermogensverschaffer die dan allerlei opgetuigde. 'on the balance sheet' instru-
ook een dienovereenkomstige lagere vergoeding menten. kunnen van grote waarde zijn voor
Lal eisen. Dit suggereert dat ondernemingen, door ondernemingen. Voor sommigen is dit 'een open
met kort vreemd vermogen te financieren, hun deur'. voor velen echter vormen deze instrumenten

financieringskosten kunnen verlagen. Uiteraard een onbegrepen knomeen. In deze bijdrage
heeft dit weI zijn prijs. de onderneming loopt een hebben wij laten zien dat het onbegrip over
renterisico. Dit kan ongewenst zijn omdat het financiele instrumenten - en het financieel
resultaat van de ondernemingsactiviteit daarmee management in het algemeen - veel dieper gaat.
wordt vertroebeld. Zoals wij hebben aangegeven De vraag is of het financiele bekid van de onder-
is dit niet gewenst: het vermindert de doorzichtig- neming werkelijk waarde toevoegt of dat dit louter
heid en stelt de onderneming bloot aan een groter voorbehouden is aan de reele activiteit?
faillissementsrisico. Anderzijds kan het tot gevolg
hebben dat het management afziet van bepaalde Ons antwoord is eenduidig. De vele imperfec-
investeringsprojecten omdat de toekomstige ties - zoals transactiekosten en informatiever-
financieringslasten te onvoorspelbaar zijn. Afge- schillen tussen onderneming en buitenwereld -
leide instrumenten kunnen ook hier uitkomst maken het financiele beleid van primaire beteke-
bieden. Met een swap heeft de onderneming de nis. Financiele instrumenten, zowel op de balans

mogelijkheid om voor een bepaalde periode haar als daarbuiten. zijn hierbij niet weg te denken
variabele renteverplichting om te zetten in een schakels. Vooral de off-balance sheet instrumen-
vaste renteverplichting. Hiermee kan zij zich ten zorgen voor optimale flexibiliteit, en zijn
financieren met korte-termijnleningen en dus onmisbaar vooreen verantwoord risicomanage-
mogelijk profiteren van een lagere kostenvoet van mentbeleid. In de hierop volgende bijdragen in dit
vermogen zonder dat daarbij renterisico wordt themanummer wordt de mystiek van het hoe en

gelopen.' H'aarom van financiele innovaties verder ontra
feld.

Afgeleide financiale instrumenten en inves-
teringsbeleid: Financiele instrumenten kunnen
ook een nuttige bijdrage leveren aan de beheersing
van investeringen die zullen gaan plaatsvinden of LITERATUUR
reeds hebben plaarsgevonden. Een treffend
voorbeeld van het eerste type gebruik is de rol die Boot, A.W.A. en P. Verheyen, (1997), Financiering en mact
valuta-optics kunnen spelen bij een huitenlandse van financiele structuur tot beheersstructuur, Kluwer,
overname van een onderneming waarbij een Deventer, te verschynen augustus  1997
valutarisico aanwezig is. Zolang het bod niet is Boot, A.W.A. en J. Ligterink, (1995), Derivaten zinvolle

geaccepteerd. is er een contingent valutarisico dat toepassingen en het grote onbegrip, Economische Statis
om afdekking vraagt. KPN bracht bijvoorbeeld tische Benchten, 80, pp 292-295.

een bod uit op het Australische bedrijf TNT dat Dufey, Gunter, en S.L. Srinivasulu, (1983), The Case for
per procent wisselkoersverandering Australische Corporate Management of Foreign Exchange Risk, Finar.
dollar/guiden f 27 miljoen verschil in investering cial Management, Winter 1983, pp. 54-62
zou opleveren. Dit risico werd met optics afge- Duffhues, P.J.W., (1997), Ondernemingsfinanciering en
dekt. Voorbeelden van het tweede type zijn de vermogensmarkten, deel 2, tweede druk, Wolters Noord
transacties die ten doel hebben om valutarisico in hof, Groningen.
vorderingen op buitenlandse debiteuren. en Duffhues, P.J.W., (1994), Economische functies en verstagg
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vingsaspecten van financiele Instrumenten, in C.M.T P.J.W. Duffhues, 1. Groeneveld en J. van der Hilst (red.)
Boneco, R.L. ter Hoeven, R. F. Spekld. R van der WaI FInanctele instrumenten (Moderne vormen van financie-
(red.), /MA Kromek 1994. pp 89-108. ring en risicobeheersing), Kluwer, Deventer.

luffhues, P.J.W., (1997), Inovatieve 'index-linked' beleggings-

Instrumenten, MAB, pp 354-360.
laassen, A., (1997), Kader: Financiele risico's: een praktijkon-

derzoek MAB, pp 372-373. NOTEN
choten, E.M.A. van. (1997), Control van financiale derivaten,

een empirisch onderzoek in Nederland, MAB, pp. 374-382 1 Zie voor nadere uitwerking Boot en Verheyen (1997) en
mid, P.P.M. en F.M Tempelaar, (1997), Belegging in 'click'- Duffhues (1997)

fondsen. MAB, pp 361-371. 2 Het belang van hedging is verder uitgewerkt in Boot en

en, P.L.M. van de, (1997), Macromarkten en het verzekeren Ligterink (1995).
tegen macro-economische risico's, MAB. pp. 344-353. 3 Merk op dat een swap een afzonderliike financiele

ongartz-Renaud, D , (1993), 'Nieuwe generatie'-opties, in: transactie is, die het bovenbeschreven beheersbaarheidsvoor-
deel van de korte financiering niet aantast.
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(samen met R.Kabir en G.M.H.Mertens). Personeelsoptie-
regelingen in Nederland; theorie en praktijk, Rapport uitgebracht
door een onderzoeksgroep van de Katholieke Universiteit
Brabant aan de pensioenfondsen ABP en PGGM, deel  1:
Theorie, 1999, biz. 1-22.
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DEEL I: THEORIE

1.1 Inleiding

Met aandelenoptie- of personeelsoptieregelingen of -plannen (Employee Stock Option Plans)

wordt beoogd managers en/of overige personeelsleden (hierna samen aangeduid als 'het
personeel') in de gelegenheid te stellen om onder bepaalde voorwaarden en gedurende een

bepaalde periode aandelen te kopen van de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Zij

krijgen hiertoe een recht om aandelen te kopen (call opties). Deze regelingen zijn in de jaren

negentig snel populair geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. De toenemende

prestatiegerichtheid van het menselijk handelen heeft de aandacht voor moderne

beloningsvormen van het management en/of van de overige werknemers van onderneming-

en vergroot. Een personeelsoptie is zo'n modern beloningsinstrument waarvan vooral een

motiverende werking wordt verwacht op de inzet en de prestaties van de ontvangers van
de opties. Personeelsopties raken niet alleen het beloningsniveau van medewerkers, maar

ook de positie van aandeelhouders. Personeelsoptieregelingen zijn nuttig als de daarmee

gestelde doelen worden bereikt zoals het voor langere tijd binden van de optiehouders aan

de onderneming, het stimuleren tot betere prestaties van de onderneming als geheel, en het

op een lijn brengen van de belangen van aandeelhouders en werknemers. Het bewijs dat
deze doelen in de praktijk in het algemeen ook worden gerealiseerd is echter niet eenvoudig

te leveren. Vele publicaties zijn zelfs uitermate kritisch over het antwoord op deze vraag.

Personeelsopties zijn ook bijzonder omdat het gaat om een tot de verbeelding sprekende

vorm van arbeidsbeloning. Er liggen grote financiale kansen besloten in opties. Dat maakt

ze ook waardevol, uiteraard ook reeds ten tijde van de verstrekking. Het is immers een

beloningsvorm. Met regelmaat bericht de financidle pers over de grote bedragen' die top
ondernemers soms incasseren uit hoofde van uitgeoefende opties en over hierdoor ontstane

commotie. Nederland lijkt wat dit betreft bezig met een onvermijdelijke inhaaIrace ten

opzichte van de Verenigde Staten waar deze discussie reeds eerder werd ingezet. Toch
moet worden aangenomen dat personeelsopties voortkomen uit het gebruikelijke

onderhandelingsspel op de arbeidsmarkt, bij de werving van personeel, vooral managers.

Personeelsopties zijn in dat geval niets anders dan een substituut voor andere vormen van

arbeidsbeloning, zoals een hoger salaris en/of bonus en/of betere pensioenrechten.

' Soms wekt het blijkbaar verbazing dat managers daardoor meer inkomen uit opties genieten
dan uit het basissalaris. In de Verenigde Staten zijn deze verhoudingen echter lang niet
uitzonderlijk. In 1998 was voor de gemiddelde 'chief executive' de verhouding 4 op 1 ten
gunste van vermogenswinst op opties (Bron: Financial Times, 5 maart  19991.

1
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Doel van dit rapport is niet om de toelaatbaarheid van optieregelingen als zodanig te
kritiseren maar om een aantal financieel-economische aspecten van deze regelingen in de
bestaande vorm te analyseren en (vooralsnog op bescheiden schaal) te rapporteren over de
kenmerken van optie-verlenende ondernemingen en over de inhoud van deze regelingen zelf.
Voor een dergelijke analyse is het de hoogste tijd omdat te weinig wordt onderkend dat
personeelsopties financiale instrumenten zijn en weI van het soort "financieel derivaat" of
"afgeleid financieel instrument". Een totaal overzicht van dit betrekkelijk nieuwe financiale
instrument tegen de achtergrond van gangbare bedrijfseconomische inzichten ontbreekt te
enenmale, zeker in het Nederlandse taalgebied. Dat geldt ook voor de kennis over het
praktische voorkomen van deze regelingen en de specificaties hiervan2. De Commissie
Corporate Governance ('Commissie-Peters') heeft in haar rapport van 1997 in Aanbeveling
no.24 ondernemingen opgeroepen om de openheid rondom het verschijnsel personeelsop-
ties dan ook te vergroten. Ook de Nederlandse overheid is (per mei  1999) druk doende om
de openbaarmaking van optieregelingen af te dwingen, zelfs tot op het niveau van de
individuele bestuurders van ondernemingen.

Niet alleen ontbreekt kennis over het bestaan en de specificaties van optieregelingen bij de
Nederlandse beursfondsen, het ontbreekt ook en vooral aan een doordachte discussie over
de m6rites van dergelijke regelingen bezien vanuit het management, de aandeelhouders en
de andere stakeholders van ondernemingeni.

Bedrijfseconomisch is er heel wat te bestuderen in het kader van het toekennen van
personeelsopties. Men dient hierbij te denken aan de invloed op de huidige en toekomstige
vermogensstructuur, op de dividendpolitiek van de onderneming (opties hebben belang bij
het niet uitkeren van dividend), op de liquiditeitspositie (dividend betalingen en toekomstige
uitoefening opties), het risk management-beleid, de corporate governance (o.a. wie komt
in aanmerking voor opties, tegen welke voorwaarden en wie houdt toezicht op de
uitoefening?)

2 Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse literatuur waar Employee Stock Option Plans (ESOPs) al
veel langer worden bestudeerd, ook empirisch (vgl. Matsunaga, 1995).

3 Gunstige uitzonderingen zijn de publicaties van Eijgenhuijsen c.s.(1987) en Den Adel en Krens
(1998). Beide zijn nog steeds zeer lezenswaardig. Het eerste artikel bevat een empirische en een
theoretische component. In het tweede artikel analyseren de auteurs eerst de wet- en
regelgeving waarna voor een beperkte steekproef van 45 Nederlandse beursfondsen het
praktisch gedrag van ondernemingen op het terrein van de financiale verslaggeving rondom
personeelsoptieregelingen wordt onderzocht. Het aantal onderzochte beursfondsen is beperkt en
er is geen enkele aandacht voor de typische vragen die vanuit het vak Ondernemingsfinanciering
rijzen op de wijze zoals dat in rapport gebeurt.
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Ook internationaal zijn er theoretisch noch praktisch weinig gevestigde inzichten hoewel

in de VS veel meer onderzoek heeft plaats gevonden dan in Nederland. The Economist van

8 mei 1999 typeert de algemene situatie treffend als volgt: "Unless investors have clearly

understood and allowed for the true economic cost of share options to a company, then

their immense growth may ultimately turn out to be dangerous as well as distasteful, and
undermine, rather than reinforce, the long American boom" (biz. 15 van de bijlage 'Pay
Survey').

O.a. de volgende vragen dringen zich op. Hoe zien de vigerende optieregelingen er grosso
modo uit? Voldoen personeelsoptieregelingen aan de verwachtingen die bestonden bij de
invoering? Moeten aandeelhouders zich verzetten tegen het bestaan van personeelsoptie-

regelingen en de wijze waarop deze worden ingevuld en ten uitvoer gebracht? Is als gevolg
van het toekennen en uitoefenen van personeelsopties misschien sprake van vertekening

van de winst (zoals een geruchtmakend rapport van het Engelse bureau Smithers &Co uit
1998 na onderzoek onder grote Amerikaanse top ondernemingen, beweert). Waar kan men

personeelsopties in de resultatenrekening en de balans van de toekennende onderneming
denken aan te treffen? Hoe is de praktijk in dat opzicht? Is er sprake van verwatering van
de winst per aandeel en de zeggenschap in de onderneming? Welke relatie is er met het

onderwerp risicomanagement? Het gaat immers om een voorbeeld van een financieel

derivaat. Vinden er misschien hedging-activiteiten plaats, zo ja wat is hun vorm en
kostprijs? Wie is er verantwoordelijk voor verliezen op niet afgedekte posities? En 'last but
not least': waar en hoe komen de lasten en lusten van dit risk management met betrekking
tot personeelsoptieregelingen tot uitdrukking in de externe verslaggeving? Is daarbij sprake
van een optimale berichtgeving?

Dit rapport besteedt aandacht aan deze vragen maar zal deze zeker niet allemaal kunnen

beantwoorden. Vragen opwerpen en deze van een behoorlijke toelichting voorzien is in dit
stadium wellicht al een nuttige eerste stap. Het geeft ook een eerste samenvattend
kwantitatief overzicht van de belangrijkste kenmerken van een populatie van bijna alle
Nederlandse beursondernemingen waarvan optieregelingen uitstaan en van de inhoud van

deze  optieregelingen per einde   1997 (c.q. aangepaste boekjaar ultimo indien   van

kalenderjaar afwijkend boekjaar).

Het valt buiten het bestek van dit rapport om de in het begin van deze inleiding genoemde,
aan personeelsopties vaak toegerekende, voordelen grondig te evalueren tegen de achter-

grond van het geheel van uiteenlopende vormen van financiule werknemersparticipatie.
Volstaan wordt wat dit betreft met een samenvattende weergave van bestaande literatuur
(par.  1.2 t/m  1.4). Voor een kritische bespreking van deze voordelen wordt verwezen naar

Van der Goot (1996). De auteurs van dit rapport gaan daarmee niet in op de belangrijk
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geachte incentive-aspecten van optieregelingen en dus ook niet op de inkomenspolitieke
aspecten van deze regelingen. De vraag of incentives effectief zijn in de praktijk, vereist
een geheel ander type onderzoek dan voorzien is met dit rapport dat zich nadrukkelijk
beperkt tot enkele financieel-economische aspecten van bestaande regelingen in termen van
o.a. optietheorie, risicomanagement, winstverwatering en de jaarrekening van onderneming-
en. Deze aspecten krijgen vanaf paragraaf  1.5 de aandacht. Eerst komen daarbij de
verschillende mogelijke optieposities aan bod die ondernemingen in het algemeen kunnen
innemen. Tegen die achtergrond kunnen de personeelsopties worden geplaatst. In paragraaf
1.6 wordt vervolgens aandacht besteed  aan de mogelijke financiale resultaten  op
optieposities, dus ook op personeelsoptieposities. Daarbij wordt in het kort aandacht aan
het risicobesef van de leiding. In paragraaf 1.7 volgen de beperkingen van de externe
financiale verslaggeving terzake van personeelsopties. De positie van de aandeelhouders
in relatie tot personeels-opties wordt geanalyseerd in paragraaf 1.8. Dit betreft o.a. de
winstvertekening in het jaar van toekenning van opties, het resultaat van het risk mana-
gement in alle volgende jaren en de vraag of verwatering van de winst per aandeel aan de
orde is bij uitoefening van de opties. Paragraaf 1.9 is gereserveerd voor een zeer beknopte
weergave van en commentaar op het Engelse Smithers & Co rapport dat internationale
bekendheid heeft gekregen als brenger van nogal spectaculaire berichten over de mate van

winstvertekening bij Amerikaanse ondernemingen als gevolg van het bestaan van

personeelsoptieregelingen bij deze ondernemingen. Statistische en algemeen-economische
aspecten van personeelsopties worden aangestipt in paragraaf  1.10. In paragraaf  1.11
wordt een korte samenvatting gegeven.

1.2  Kenmerken en motieven

De belangrijkste kenmerken van personeelsopties zijn volgens de beschikbare literatuur

(Eijgenhuijsen, Oudejans en Rietkerk, 1987; Duffhues. 1994; Kloet, 1996; Van der Goot,
1996 en 1999):

• het gaat (praktisch) altijd alleen om call opties d.w.z. kooprechten,
• de kooprechten hebben de aandelen van de eigen onderneming als onderliggende waarde,
• de maximale looptijd van de opties varieert meestal tussen 2 en 8 jaar,
• de opties zijn niet verhandelbaar op de markt en zijn ook niet bruikbaar als dekking voor

te schrijven opties op de AEX-beurs te Amsterdam,
• bij bepaalde 'events' vervallen de opties (o.a. meestal bij vertrek uit de ondernemingi,

• de opties zijn eerst uitoefenbaar na een zekere blokkeringsperiode (tot voor kort ge-
woonlijk twee jaar maar inmiddels opgerekt tot drie jaar),
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• de opties worden bijna altijd uitgegeven tegen een uitoefeningsprijs die de bestaande

marktprijs van het aandeel zeer dicht benadert ('at-the-money'-opties), soms daar tot
10% boven ligt,

• de opties worden soms verstrekt aan alle personeelsleden maar vaak alleen toegekend
aan leidinggevenden in brede zin (managers, directeuren, afdelingshoofden, seniors, enz.1.

Personeelsopties zijn bijzondere opties (hetzij warrants hetzij opties 'in enge zin'; vgl. voor
dit onderscheid Duffhues/Veld,  1993  en  1997)  en dus 'afgeleide financiale instrumenten'
of 'financiele derivaten'. Dat ze toevallig aan het personeel zijn verstrekt, is interessant
maar in feite een bijkomstigheid. Het optiekarakter van personeelsopties lijkt niet iedereen

zich te beseffen. Daardoor is het gevaar aanwezig dat. zoals weI vaker is gebeurd met

andere derivaten, de risico-aspecten te weinig aandacht van het management krijgen (zie

o.a. paragraaf 7 en  101.  Dat kan de onderneming opbreken in de vorm van grote verliezen.

Het is onduidelijk waarom dit aspect zo weinig aandacht krijgt. Een mogelijke reden is dat

de optie-'transactie' zich niet in de financiale maar de in dit opzicht wat onwennige bi-
partite reele sfeer van het bedrijfsproces afspeelt.

De literatuur kent verschillende motieven en doelen toe aan het verlenen van personeels-

opties (o.a. Eijgenhuijsen c.s. (1987), Kloet (1996); Mol, Meihuizen en Poutsma (1997);
Commissie Corporate Governance (1997); Holterman (1997) en Van der Goot (19991:

• het belonen van werknemers als er een gunstige ontwikkeling van de onderneming aan
de orde is,

• het fiscaal bevoordelen van werknemers,
• het betrekken van de werknemers bij beurskoersen met het doel om het belangenconflict

tussen de aandeelhouders en de werknemers te mitigeren (het 'incentive'-motief),
• het binden van werknemers aan de onderneming,
• het verkrijgen van vermogen door de onderneming.

Behalve het motief van de binding van werknemers wordt in vele publicaties (tot 1998) de
fiscaal aantrekkelijke beloning genoemd. Eijgenhuijsen c.s.(1987) noemen dit motief ook

nadrukkelijk: winstdeling wordt fiscaal zwaarder belast. De Commissie Corporate
Governance (1997) noemt nadrukkelijk bepaalde doelen in haar aanbeveling in haar rapport
van 1997 onder punt 24 (biz. 38), in het bijzonder de aspecten 4,1  en 3 (in deze volgorde).

Argumenten 2 en 5 worden niet genoemd.

De aard van de relatie tussen de onderneming die de opties toekent en de optie-ontvangen-

de partij is arbeidsrechtelijk, ongeacht of het om het management gaat dan weI om overige

personeelsleden. Dit impliceert dat de motieven 1 t/m 4 de essentie van een
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personeelsoptie-regeling vormen. Motief 5 kan een rol spelen als de onderneming belang-

rijke beperkingen kent in haar vermogensvoorziening. Bij gezonde en grote ondernemingen
zal dat in het algemeen niet het geval zijn. Voor ons ligt het accent daarom op het geheel

van de motieven 1 t/m 4.

Het zal - gezien de hierboven gegeven kwalitatieve omschrijvingen als 'het bevorderen van

meer binding' en 'het oplossen van belangenconflicten' - niet verbazen dat de empirische
literatuur over personeelsopties het nier gemakkelijk heeft om tot meting te komen van de
bijdrage van de optie-ontvangers aan de prestaties van de onderneming (o.a. Yermack,

1995 en 1997).

1.3 Alternatieve vormen

Optieplannen zijn slechts een bepaalde vorm van financidle werknemersparticipatie in het

algemeen. Vier vormen van financiale werknemersparticipatie zijn (o.a. Mol, Meihuizen en

Poutsma, 1997; Holterman, 19971:

• winstdeling,
• toekenning van werknemersopties,
• aandelenparticipatie (individueel of collectief),
• converteerbare personeelsobligaties.

Hiervan zijn de winstdeling4 en de converteerbare lening het meest bekend.

Winstdeling heeft de nodige bezwaren. Genoemd zijn o.a de relatief zware fiscale belasting
voor de werknemers, de neiging tot het bevorderen van de winst op korte termijn en de
mogelijkheid tot opportunistische bernvloeding van de winst (vgl. Eijgenhuijsen c.s., 1987).

Aandelenparticipaties komen minder voor. Ze hebben in beginsel ook onmiddellijk gevolgen
voor de zeggenschap in de onderneming. Hun rol lijkt beperkt tot specifiek ideologisch

geinspireerde ondernemers die het personeel het bedrijf geheel of gedeeltelijk willen nalaten.

Uitoefening van aandelenopties zou op termijn uiteraard ook tot een zekere machtsfactor
kunnen leiden Als zodanig wijst Beatty  (1995) op de mogelijkheid dat de kans op overname

van de onderneming kleiner wordt. Dit kan ook de aandelenkoers beinvloeden.

4 IBM betaalde aan ongeveer 300.000 werknemers 1,6 mrd. dollar als prestatieloon over 1998.
Deze bonussen werden contant uitbetaald, maakten 25% van de nettowinst uit en werden voor
bepaalde managers nog aangevuld met de toekenning van personeelsopties (Bron: De Financieel
Economische Tijd, 2 februari 1999).
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Bij het toekennen van opties gaat het in dit rapport tot nu toe alleen om call opties op de

aandelen van de onderneming maar er is geen principiele reden om het systeem niet ooit
uit te breiden tot vormen waarbij call opties op de aandelen van bepaalde dochteronderne-
mingen of deelnemingen worden verstrekt. Dit kan de betrokkenheid bij een bepaald

onderdeel van een concern vergroten. Het gaat ook om 'stand alone'- of separate opties:
converteerbare obligaties bevatten weliswaar ook een call optie maar die is onafscheidbaar
van de vermogensoverdracht zelf. Dit ligt anders dan bij warrantleningen; de warrants zijn
in het algemeen ontkoppelbaar van de obligatie zelf.

De conclusie is dat personeelsopties eigenlijk niet anders zijn dan de ontkoppelde warrants

van een aan het personeel geamitteerde warrantlening maar zonder de lening zelf, of, niet
anders dan een separaat geamitteerde call warrant. Achteraf kan blijken dat het niet ging
om een warrant maar om een "covered option" nl. als zou blijken dat de onderneming het
te leveren aandeel eerst zelf heeft ingekocht en niet als nieuw exemplaar in omloop heeft

gebracht. Alleen nieuwe exemplaren verdienen de aanduiding 'warrant' (Duffhues en Veld
(1991); Veld (1992); Duffhues en Veld (1993)).

1.4 Voordelen personeelsopties

Volgens de gangbare literatuur heeft het toekennen van separate call opties ten opzichte
van de overige drie vormen vier belangrijke voordelen:

• een liquiditeitsvoordeel,
• een relatief gunstige fiscale behandeling,
• meer (agency)conflict bezwerende werking,
• meer bindende werking.

Ter toelichting het volgende.

De werknemers behoeven in het algemeen geen investering te doen op het moment van
toekenning van de opties omdat de opties gewoonlijk worden verstrekt zonder betaling door

de werknemer, of beter: betaling vindt plaats door middel van het verrichten van arbeid. De

inkomstenbelasting die de optieverkrijger verschuldigd kan zijn, wordt vaak voorgefinancierd
door de optieverlenende onderneming. Bij uitoefening van de optie moet weliswaar de

uitoefeningsprijs worden betaald aan de onderneming maar door de aandelen die men

verkrijgt onmiddellijk te verkopen wordt ook deze investering automatisch gefinancierd. In
tegenstelling tot converteerbare personeelsobligaties (waarbij de call optie belichaamd is

in het conversierecht} en in tegenstelling tot een warrant (als deel van een warrantlening)

hoeven ontvangers van personeelsopties niet te investeren.
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Optiebezit heet motiverend te zijn voor de werknemers en levert daardoor een bijdrage aan

de beheersing van het agencyconflict dat bestaat tussen verschillende participanten in de

publieke onderneming (Jensen & Meckling, 1976). Die bijdrage wordt overigens ook

geleverd in het geval van converteerbare obligatieleningen en warrantleningen. Dit voordeel

moet o.i. worden gerelativeerd: deze oplossing van het agencyconflict is slechts beperkt.

Optiehouders hebben belang bij een hoge volatiliteit van het rendement op het aandeel

omdat dit hun optie waardevol maakt. Een hoge koersvolatiliteit is echter zeker niet altijd

goed voor de marktwaarde van de aandelen. Bovendien zijn er vele andere factoren (van

algemeen-economische en politieke aard) die invloed hebben op het koersniveau van

aandelen. Relatieve prestaties Ct.o.v. de concurrenten) zijn om die reden een betere

vergelijkingsmaatstaf dan absolute niveau's van beurskoersen. Samenvattend: het agency-

argument is niet onomstreden.

Personeelsopties binden werknemers in beginsel meer aan de onderneming dan winstdeling
doordat opties alleen kunnen worden verzilverd wanneer ze tenminste een bepaalde

overeengekomen periode zijn aangehouden (recentelijk wordt 3 jaar genoemd als
streefaantal) en indien men de onderneming inmiddels niet de rug heeft toegekeerd.

Winstdeling is daarentegen altijd ex post en zegt niets over de relatie tussen de inzet van

een functionaris en de toekomstige prestaties van de onderneming. Toch is ook een
optieregeling niet te beschouwen als de panacee voor dit soort problemen. Opties kunnen

ook averechts werken bijvoorbeeld wanneer de optie reeds "deep in the money" is geraakt

en de uitoefen-periode van de opties is aangebroken. Bovendien geven convertibles en

warrantleningen evenzeer binding met de onderneming doordat de waarde van het
conversierecht en van de warrant mee stijgt met de koers van het aandeel. Opties zijn qua
bindende werking dus niet per se effectief noch exclusief.

1.5 Mogelijke optieposities ondernemingen

Dat ondernemingen opties uitgeven is niet opmerkelijk. Dat gebeurt ook in Nederland al vele

jaren. Betrekkelijk nieuw is het feit dat en de schaal waarop opties aan het management
en het personeel (als verschaffers van primaire inputs i.c. arbeidsdiensten) worden
toegekend. Daarnaast is opmerkelijk dat de transactie tussen werkgever en werknemers

niet primair gaat om een rendement/risico-transactie in de gebruikelijke betekenis. Veeleer

gaat het om een regeling van de continuiteit van de inputverschaffing tegen een voor beide

partijen aanvaardbare prijs. Overigens is dit laatste ook in essentie het geval met opties die
op de financiale markten worden verhandeld. Daarbij staat immers de continuTteit van de
financiale dienstverlening centraal. In feite is er dus met de opkomst van personeelsopties
uit het oogpunt van financiele instrumenten niets fundamenteel nieuws aan de hand. Om
dit verder toe te lichten, is tabel 1.1  samengesteld.
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De rubrieken IA en IIA zijn voor wat betreft de component 2 bekende fenomenen die geen
nadere toelichting behoeven. Personeelsopties vallen onder rubriek 118. Rubriek 11.8.1 heeft
in zijn algemeenheid betrekking op leveranties door verschaffers van inputs die dank zij de
aan hen verleende optie met een lagere leveringsprijs op het moment van de levering
genoegen nemen. Daartoe behoren alle leveranciers, niet alleen die van arbeidsdiensten.

Tabel 1.1: Overzicht van mogelijke optieposities van ondernemingen

Optieposities van ondernemingen

gekochte calls/puts (long) (1) verkochte calls/puts (short) (11)

A) Als 'stand alone' financiale transactie: A) Als 'stand alone' financiale transactie:

1 )  calls/puts op eigen aandelen als 1 )  calls/puts op eigen aandelen (als
beleggings belegging of financiering)6 als

belegging
21  calls/puts op andere onderliggende 2) calls/puts op andere onderliggende

waarden (grondstoffen, valuta's, waarden (grondstoffen, valuta's,
rente) als belegging rente) als belegging

B) als hedge transactie: B) als non-cash beloningsinstrument:
1) calls op eigen aandelen: 1) calls op eigen aandelen: het op

het beschermen van te bezitten korte termijn beheersbaar houden
aandelen in de eigen onderneming van de cash prijs van arbeids-, en
en/of te verwerven inputs tegen - financiale diensten en van overige
prijsstijging inputs

2) puts: het beschermen van de waar- 2) puts op eigen aandelen: zie B. 1
de van eigen aandelen en/of gereed
produkt tegen prijsdaling

5 In de Verenigde Staten kopen grote ondernemingen opties op de eigen aandelen o.a. om
aandelen daadwerkelijk in te kopen. Met gekochte call opties weet men zich verzekerd van de
hoogte van de koopprijs, met geschreven put opties weet men dat niet, maar heeft men
voorlopig weI een interessante premie-opbrengst. De financidle pers heeft bericht dat alleen al
door Intel en Microsoft met dergelijke optietransacties honderden miljoenen dollars zijn verdiend.
Meer dan 100 gerenommeerde Amerikaanse ondernemingen zouden met dit doel in opties op
hun eigen aandelen handelen.

6 Zie de vorige voetnoot. De ontvangen premies op de verkochte put opties zijn in de Verenigde
Staten fiscaal onbelast bij de inkopende onderneming; de premies worden gezien als gestort
kapitaal (Payne,1999).
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1.6 Financi6le resultaten van personeelsopties

Alle transacties die in tabel 1 onder 11.B.1 en 11.8.2 ressorteren, hebben boekhoudkundig tot

gevolg hebben dat bepaalde kosten in de resultatenrekening mede bestaan uit de kosten
van de verstrekte opties. Wanneer men deze kosten achterwege zou laten, ontstaat een

onderschatting van bijvoorbeeld:

- de kosten van ingekochte grondstoffen en halffabrikaten,
- de kosten van arbeid,
- de rentekosten over vreemd vermogen.

Onderschatting betekent dat personeelskosten in de resultatenrekening van de onderneming
worden vertekend. In het kader van dit rapport gaat het alleen om de eventuele vertekening
van de kosten van arbeid. Als dat aan de orde is, worden uiteraard ook het bedrijfsresultaat
en de nettowinst van die bepaalde periode overschat met het bedrag van de weggelaten
kosten. De mate van overschatting is afhankelijk van de waarde (in beginsel vertrekkend
vanuit het Black&Scholes optiewaarderingsmodel) van de verleende opties. Op het moment
van toekenning is de marktwaarde van de opties in de praktijk meestal beperkt tot de tijd
waarde maar dat kan toch substantiale bedragen betreffen. De reden is dat de looptijd in
het algemeen relatief lang is en er steeds meer opties worden toegekend, ook aan het
lagere personeel. Er zijn nog andere, kwantitatief misschien wei belangrijkere resultaten

mogelijk op personeelsopties. Om die reden onderscheiden we twee bronnen van
resultaten.

Twee bronnen van resultaten
In het algemeen gesproken zijn er twee bronnen van financidle resultaten van personeels-
opties. De eerste bron is gelegen in het toekennen van de opties. De tweede bron schuilt
in het vanaf het moment van toekenning hebben uitstaan van posities in personeelsopties.
Op het moment van toekenning hebben personeelsopties een bepaalde economische
waarde voor de werknemers die als deel van de arbeidsbeloning moet worden gezien. Voor
de onderneming is deze waarde uiteraard een kostenbedrag dat in de resultatenrekening
thuis hoort. De tweede bron van resultaat schuilt hierin dat de waarde van een optie, nadat
deze eenmaal is verleend, kan gaan fluctueren onder invloed van een aantal variabelen zoals

de variabiliteit van het rendement op het aandeel, de geleidelijk veranderende looptijd en
de rentestand. Ook deze waardefluctuaties kunnen de resultatenrekening van de
onderneming bernvloeden. Of en in welke mate dat het geval is, is afhankelijk van het
gevoerde ondernemingsbeleid. Deze twee bronnen van optiekosten worden nu eerst

toegelicht.
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a. De kosten van opties in verband met de toekenning
Het gaat hierbij om echte personeelskosten die contante betalingen aan het personeel
vervangen. De totale tijd waarde van de opties die in een bepaald jaar worden verstrekt,
is voor een 'at-the-money'-optie vooral afhankelijk van de beweeglijkheid van het
rendement van het aandeel van de onderneming en de looptijd van de optie. Verder dient
wanneer het over personeelsopties gaat, rekening te worden gehouden met enkele
waardedrukkende factoren, zoals de niet-verhandelbaarheid en het mogelijk vroegtijdig
eindigen van de looptijd (Veld, 1989; Huddart, 1994; Kloet, 1996). In het algemeen is de
economische waarde van een personeelsoptie op het moment van toekenning hierdoor
beperkt, bijvoorbeeld tot ongeveer 15% van de waarde van de beurskoers op het moment
van toekenning van een gemiddelde 5 jaars-optie. Ter vergelijking: 5 jaarsopties noteren op

de Amsterdamse effectenbeurs veelal een premie van ruwweg 20% a 25%. De waarde van
verstrekte opties is een fiscale kostenpost bij de berekening van de vennootschapsbelas-
ting. Netto, d.i. na vennootschapsbelasting van 35%, kosten de opties langs de geschetste

lijnen dus ongeveer 65% van 15% van de vigerende beurskoers. In het algemeen zal het
hierbij om winstveranderingen gaan die beperkt blijven tot enkele procenten omdat het
volume van de tot nu toe toegekende opties in het algemeen niet uitzonderlijk is. Als de

onderneming de kosten van de toegekende opties uitsmeert over de looptijd van de opties -
dat komt voor - zijn de kosten nog weer lager. Deze boekingswijze is theoretisch echter niet
te verdedigen omdat de kosten immers gebonden zijn aan het tijdstip van de toekenning van

de opties. Dit brengt met zich mee dat deze kosten in het jaar van toekenning onmiddellijk
worden genomen. Als het om grote aantallen en langlopende opties gaat, kan de invloed

op de personeelskosten in de resultatenrekening snel toenemen, vooral als het een zeer

volatiel beursfonds betreft.

b. De kosten van opties na het moment van toekenning
Als de onderneming de verstrekte opties niet op enigerlei wijze afdekt, zullen na het
moment van toekenning aanvullende kosten of voordelen ontstaan afhankelijk van de

richting van de beurskoersontwikkeling. Stijgt de beurskoers, dan ontstaat er verlies; daalt
de beurskoers dan ontstaat winst. De onderneming heeft dan een open positie ingenomen
waarvan de waardeveranderingen in de loop van de tijd, evenzo grote verliezen of winsten

zijn. Deze 'capital gains/losses' dient de onderneming in het jaar van optreden, althans
volgens de financieringstheorie. telkens op te nemen in haar berichtgeving. Deze tweede

categorie van "optiekosten" heeft derhalve het karakter van speculatieverliezen (of -
winsten). Het zijn resultaten van speculatieve posities. Het is onjuist om deze verliezen aan

te duiden als arbeidskosten, ook niet als 'vertraagde' arbeidskosten (zoals sommige

publicaties willen doen geloven zoals Hall en Liebman, 1997; Murray, Smithers en
Anderson, 1998). Hier schuilt een ernstig misverstand. Tabel 1.2 brengt de mogelijke
resultaten op posities op eigen aandelen samenvattend in beeld.
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Tabel 1.2: Mogelijke resultaten van posities in personeelsopties

Onderneming X Volgtijdelijk resultaat op de optiepositie
kent personeelsopties
toe

koers stijgt koers daalt

I afgedekt* verlies verlies
noch noch

winst winst

11 open positie verlies winst

*Keuzepalet wijze van afdekking:
- gekochte call opties of call warrants
- gekochte eigen aandelen (of nieuwe eigen aandelen)
- gekochte converteerbare obligaties

Twee conclusies dringen zich op:

1. open posities zijn nadelig voor de onderneming als de koers van het aandeel stijgt.
Interessant is om vast te stellen dat, naar de intentie gemeten, juist dit het meest

waarschijnlijke scenario zal zijn,
2. gedekte posities zijn (per definitie) kostenneutraal maar dit vereist weI dat er een

continue bewaking plaats vindt van de posities op basis van delta-hedging. Dit houdt in
dat voortdurend moet worden gezorgd voor het optimaliseren van de hedge ratio d.i. het
aantal aandelen dat in bezit is (of waarop men een claim heeft) om het prijsrisico van
de geschreven call optie te hedgen.

Uit het bovenstaande vloeit voort dat "open posities" naar hun aard speculatief zijn en dat
het vereiste risicomanagement een zekere fine tuning vergt om optimaal te zijn. Het is zeer
de vraag of de leiding van ondernemingen zich in het algemeen bewust is van de
risicopositie die de onderneming inneemt als men personeelsopties verstrekt waarvan het

prijsrisico niet gelijktijdig wordt afgedekt en of de leiding een "fine tuning"-beleid in het
risicomanagement voert. Als men de aandelen later moet inkopen tegen een mogelijk
hogere prijs ontstaat een cash verlies. Als men de aandelen nieuw uitgeeft, ontstaat een

opportunity verlies dat economisch gezien niet minder bezwaarlijk is. Menige Raad van
Bestuur en Raad van Commissarissen zou een dergelijke short-positie niet toestaan wanneer

het zou gaan om valuta-, rente- en/of commodity-posities. Het is tegen deze achtergrond
gezien onbegrijpelijk dat men zo gemakkelijk is in het uitdelen van rechten die de

onderneming in de toekomst veel geld kunnen kosten. Toch is het afdekken van
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speculatieve personeelsoptieposities blijkbaar lang niet altijd praktijki. Een factor die daarbij

mogelijk een rol speelt is dat dit prijsrisico eenvoudig aan de aandacht is ontsnapt (men
ontdekte de derivatenpositie niet) of dat bewust het prijsrisico is aanvaard. Hier ligt een
verantwoordelijkheid van de treasurer. Er is nog een derde mogelijke verklaring: de
summiere wet- en regelgeving in Nederland rondom de externe verslaggeving van opties
en optie-posities. Hierdoor worden opportunityverliezen eenvoudig genegeerd (deze passen
niet in de grondslagen van het systeem) en zijn cashverliezen in de jaarrekening niet
gemakkelijk te traceren. Het gevolg is dat de leiding er ook weinig lastige vragen over krijgt
te beantwoorden.

1.7 De verantwoording in de externe verslaggeving

a. De financieringstheoretische gezichtshoek
Bij toekenning van de personeelsopties dient de waarde van de optie in het economisch
verkeer te worden aangemerkt als element van de personeelskosten in de resultaten-

rekening (Duffhues, 1994; Kloet, 1996). Dit komt neer op de waarde die is bepaald volgens
het Black & Scholes-model maar met een neerwaartse aanpassing voor dividenden en om
de waardedrukkende, specifieke kenmerken van personeelsopties ten opzichte van gewone
aandelenopties tot uitdrukking te brengen. Ook op het moment van toekenning ontstaat er

een uitleveringsverplichting die als vreemd vermogen (schuld aan de optiehouders) moet
worden geboekt. Later optredende waardeschommelingen in de verplichting tot levering in
de toekomst zijn verliezen en winsten. Als er dekking aanwezig is, zijn de resultaten hierop

uiteraard ook winsten en verliezen.

Bij uitoefening van personeelsopties is er, als niet voor dekking is gezorgd, altijd een verlies
voor de onderneming. Daarna vindt verkoop plaats aan degene die de optie uitoefent. Het
verschil is een 'cash' verlies dat gelukkig ook fiscaal wordt erkend: In het jaar van
uitoefening blijft het speculatieverlies beperkt tot het verlies dat in dat jaar is ontstaan.

Voorgaande speculatieverliezen zijn namelijk reeds geboekt in de voorafgaande jaren.
Gevolg is dat de nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen marktwaarde.

7 Een praktijkvoorbeeld is de onderneming UPC waarover is gepubliceerd dat in het eerste
kwartaal 1999 f 36,6 miljoen werd verloren als gevolg van het hebben uitstaan van
aandelenoptieplannen. Het totale bedrijfsresultaat werd hierdoor f 85,5 min. negatief (Bron:
Beursplein 5, 22 mei tot 29 mei 1999).

  De commotie in de financidle pers (en daarbuiten) over het uitoefenen van personeelsopties
door managers heeft verrassend genoeg niet betrekking op deze verliezen. Een mogelijke
verklaring kan zijn dat het optreden van deze verliezen niet worden onderkend. Gewoonlijk zal
het verlies vertraagd naar buiten komen omdat gewoonlijk geruime tijd moet worden gewacht
voordat de eerstvolgende jaarrekening verschijnt.
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b. De wettelijke en andere regelingen
Personeelsopties zijn financiale instrumenten. Over financiale instrumenten in de jaarre-

kening is in Nederland sowieso weinig wettelijk geregeld (vergelijk Hoogendoorn, 1998).
Over de financiele verslaggeving van personeelsopties bestaan zelfs in het geheel geen

specifieke wettelijke regels. Hiermee loopt Nederland achter bij de wetgeving in een land

als de Verenigde Staten. Wei zijn in Nederland door de Raad voor de Jaarverslaggeving(RJ)

richtlijnen - geen voorschriften - afgekondigd waarin regelingen zijn vermeld voor het geven
van een toelichting op verstrekte opties. Deze hebben geen betrekking op de waardering

van de opties.

Volgens deze richtlijnen dienen te worden aangegeven (Den Adel en Krens, 1998):

- aan welke categoriean (bestuurders/overig personeel) opties zijn verleend,
- het aantal verleende rechten per soort,
- het aantal aandelen of certificaten daarvan, de soort en het nominale bedrag,

- de uitoefeningsprijs van de verleende rechten,
- de resterende looptijd van de nog niet uitgeoefende rechten,
- de belangrijkste voorwaarden die voor uitoefening gelden,
- de eventuele financieringsregelingen die bij de toekenning van de rechten zijn getroffen,
- de overige van belang zijnde gegevens.

Ook dienen de belangrijkste voorwaarden voor verlening te worden vermeld.

Bovendien lopen deze richtlijnen ook aanzienlijk achter bij de Amerikaanse standaards van

de regelgevende instanties aldaar. Ter illustratie dienen dat in de Verenigde Staten reeds

geruime tijd kritiek is geleverd op een bepaalde methode van het waarderen van opties (nl.
de intrinsieke waarde-methode) terwijl in Nederland de waarde niet eens hoeft te worden

vermeld, laat staan tegen de marktwaarde (zoals inmiddels in de VS wordt vereist met

ingang van het fiscale boekjaar na 15 juni 2000)9. In Nederland hoeft de waarde van de
opties in de jaarrekening niet te worden vermeld in de balans, in de resultatenrekening, noch

in de toelichting.

Een verlies op een speculatieve personeelsoptiepositie doordat aandelen worden ingekocht
die met verlies aan werknemers worden verkocht, mag in Nederland binnen de balans

worden afgeboekt ten laste van (de kas en) het eigen vermogen waardoor de resultaten-

rekening blijft gevrijwaard (Den Adel & Krens, 19981. Zou boeking in de resultatenrekening

9 Bron: Financial Times, 20 mei 1999. Deze standaard is afkomstig van de Financial Accounting
Standard Boards (FASB). Derivaten moeten verplicht tegen marktwaarde worden vermeld in de
balans en de resultatenrekening tenzij het een afgedekte positie ("hedge") betreft.
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plaats vinden - de wetgever schrijft in deze niets voor - dan zijn dat onzes inziens specula-
tieve verliezen, geen arbeidskosten.

In november  1 998 zijn er door de RJ nieuwe voorstellen betreffende personeelsopties
ontwikkeld. De informatievoorziening zou ook in Nederland drastisch moeten worden

uitgebreid. Daarbij fungeert de Amerikaanse regelgeving als referentiepunt maar ook niet
meer dan dat. De richtlijn verkeert bovendien nog in een ontwerpstatusio. Met betrekking

tot de aantallen verleende rechten moet in de toelichting de volgende informatie worden

verstrekt:

• het aantal aan het einde van het boekjaar bij het personeel uitstaande verleende rechten,
• het aantal gedurende het boekjaar uitgeoefende rechten,
• het aantal aan het personeel gezamenlijk verleende rechten.
Voor elk van deze drie bepalingen zijn nadere specificaties voorgeschreven (vgl. Backhuijs,

1999).De afstand met de regelgeving van de Verenigde Staten wordt al met al kleiner maar

blijft groot. Met name ontbreken waarderingsrichtlijnen.

c. De praktijk
Mertens heeft gepubliceerd over de praktijk van de verslaggeving en de mate van infor-

matieverstrekking over financi6le instrumenten in het jaarverslag 1995 van 43 Nederlandse

niet-financi8le, beursgenoteerde ondernemingen (Mertens, 1997). De conclusie was dat de

praktijk van de verslaggeving in het algemeen achterliep bij de gedachten over de meest

wenselijke regelgeving (die in  1996 ook werd ingevoerd).
Terzake van personeelsopties kan het praktisch gedrag van ondernemingen als volgt worden

samengevat. Diverse accountants hebben de auteurs tijdens dit onderzoek verzekerd dat
er in het geheel geen boekingen in de balans of de resultatenrekening plaats vinden inzake

de toekenning van personeelsopties. Ook latere verliezen op deze derivatenpositie worden

niet geboekt. Dit is in overeenstemming met het ons inziens onjuiste standpunt van de
regelgever dat de beloning in de vorm van personeelsopties geen invloed uitoefent op de
balans en resultatenrekening.

d. Conclusies
Er zijn vanuit de financieringstheorie gezien vier ernstige tekortkomingen in de gepubliceerde

jaarrekening inzake personeelsopties:
-  het niet boeken van de marktwaarde van de verstrekte opties in het jaar van toekenning

als deel van de totale arbeidskosten (invloed: eenmalige winstoverschatting),

- het niet boeken van de schuld in de balans die ontstaat wanneer opties voor verrichte

'° Vergelijk Backhuijs (1999).
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arbeid worden toegekend, (invloed: te lage debt/ equity ratio). Deze nalatigheid is

vergelijkbaar met het achterwege laten van "back service"-verplichtingen terzake van

pensioen-verplichtingen,
- het niet boeken van vermogensverliezen of -winsten van niet-afgedekte optieposities in

de resultatenrekening in de jaren tijdens de looptijd van de opties (effect: herhaalde winst-

overschatting of - als de koers daalt - winstonderschatting),
-  het niet boeken van vermogenswinsten of -verliezen van dekkingstransacties ( = herhaal-

de onder- of overschatting van de winst).

Winst- en vermogenspresentatie in de jaarrekening zijn als resultaat hiervan niet langer
aanvaardbaar. Ondernemingen dienen zich af te vragen of zij onbedoeld niet de verdenking

op zich laden bezig te zijn met 'earnings management", 'accounting gimmicks' en zelfs

met 'moral hazard' daar waar persoonlijke belangen van het personeel (m.n. het manage-
ment dat een groot gewicht heeft in de specificatiegraad van de verslaggeving en over
voorkennis beschikt) en de ondernemingsbelangen elkaar kruisen. Zelfs de schijn van
dergelijke belangenverstrengeling zou moeten worden voorkomen. De vraag kan zelfs

worden opgeworpen of het verschijnsel personeelsoptie wei die vlucht zou hebben genomen

als feitelijk het geval is als de verslaggevingsregels scherper waren geweest. Dit laat echter
onverlet de potentieel positieve kwaliteiten van optieregelingen als incentive voor het
leveren van goede prestaties. Dat vereist echter wei een duidelijke verantwoordingsstruc-
tuurl 2

1.8  De  positie  van de aandeelhouders

De aandeelhouders zijn langs diverse wegen betrokken bij personeelsoptieregelingen. In de
eerste plaats veroorzaken deze personeelskosten en derhalve rendement. In de tweede

plaats wordt gehoopt dat er prikkels tot verbetering van de prestaties van de optiebezitters
uit voortvloeien. Deze werken opbrengstverhogend en/of risicoverlagend. In de derde plaats
is het risk management van de onderneming betrokken bij het weI of niet afdekken van de

prijsrisico's van personeelsopties. Daarmee is ook het onderwerp inkoop van eigen aandelen

" Vergelijk Matsunaga (1995).

12 Aan een heldere verantwoording is dringend behoefte als men constateert dat in sommige
gevallen bestaande optieregelingen die in eerste instantie niet succesvol zijn gebleken voor de
optiebezitters eenvoudig worden aangepast door een verlaging van de uitoefeningsprijs van de
eerder verleende opties. De vraag rijst welke relatie men in dergelijke gevallen nog meent te
kunnen zien tussen de kwaliteit van de prestaties van de optiegerechtigde en de beloning. Deze
relatie is toch al een zwak element in het geheel van een personeelsoptieregeling. De schijn van
misbruik in de vorm van repricing van bestaande opties moet te allen tijde worden voorkomen.
Dit impliceert uiteraard niet dat repricing zou moeten worden verboden (Brenner, Sundaram en
Yermack, 1998).
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aan de orde omdat dit een van de afdekkingsmogelijkheden is. Ook het dividendbeleid van

de onderneming staat hiermee ter discussie, niet alleen omdat inkoop eigen aandelen een

substituut kan zijn voor het uitkeren van dividend maar ook omdat het dividendbeleid

invloed heeft op de waarde van de personeelsopties. Daarmee worden aspecten van moral

hazard geintroduceerd. Niet onbelangrijk te vermelden is dat ook de vermogensstructuur
wordt beinvloed door de verstrekking en de uitoefening van personeelsopties. Ook de
verslaggeving is zoals besproken direct betrokken. Tenslotte is de zeggenschapsstructuur
van de onderneming ook gerelateerd aan het bestaan van optieregelingen. De houders van

personeelsopties kunnen een interessante partij zijn in overnamegevechten. Tenslotte

kunnen opties ook de houders van pakketten aandelen bedreigen doordat hun bestaande

zeggenschap geruisloos kan verwateren. Houders van fiscale deelnemingen kunnen voor
onaangename verrassingen komen te staan wanneer zij door de grens van tenminste 5%-

houderschap van aandelen zouden "zakken". Zij zullen hierop moeten anticiperen door een
zekere veiligheidsmarge boven de 5%-eis aan te houden.

In dit rapport worden al deze aspecten uiteraard niet uitgewerkt. We beperken ons tot een
drietal aspecten.

a. Bij toekenning van opties
Het toekennen van personeelsopties heeft tot gevolg dat bij uitoefening aandelen worden

verstrekt waarvan de marktwaarde mogelijk aanzienlijk hoger is dan de uitoefeningsprijs van
de optie. Dit roept de vraag op of dit een benadeling is van de zittende aandeelhouders.

De uitgifteprijs van personeelsopties is echter nagenoeg altijd gelijk aan de marktprijs per
aandeel ten tijde van de toekenning. Daarmee wordt een soort toonbankuitgifte-methode
toegepast op de aandelen die worden uitgegeven onder personeelsoptieplannen. Hiermee

vervalt het probleem van een mogelijke benadeling van de zittende aandeelhouders omdat

de uitoefeningsprijs de actuele marktprijs benadert. Er is dan dus geen verwatering van de
marktwaarde aan de orde, hoogstens van de boekwaarde per aandeel en mogelijk van de
winst per aandeel,3. Wat overblijft is de vraag of aandeelhouders voldoende worden

geTnformeerd over de mogelijke uitbreiding van het aandelenkapitaal dan wei dat op andere

wijze wordt voorzien in de beschikbaarheid van te leveren aandelen. Dat is het onderwerp

van het risk management rondom personeelsopties.

b. Bij uitoefening van opties

Zolang de uitoefening niet plaats vindt, is er geen verwatering van de winst te duchten

maar er vindt ook nog geen vermogensinbreng plaats. Het hangt af van de hoogte van het

33 Zie hierover Tabel 1.3.
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rendement op het uit de uitoefeningsprijs verkregen en te investeren vermogen of het uit
te geven aantal aandelen tot een lagere winst per aandeel zal leiden (Kloet, 1996; Murray,
Smithers en Emerson, 1998).

Tabel 1.3: Fictief cijfervoorbeeld van de verwatering van de winst per aandeel als

gevolg van de uitoefening van personeelsopties 14

Veronderstellingen: in de uitgangssituatie Ct =0) geldt:
Winst 100

Aantal aandelen                                                                                  10
wpa (01 10

Marktprijs per aandeel 300

P/E ratio t=0 30

Uitoefeningsprijs opties (at-the-money) 300

Dividendbeleid: alle winst wordt uitgekeerd
Stel: Uitoefening optie15 op t=5:

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Rendement t = 5-6 op herinvesteerde (of
voor aflossing van bestaand vreemd

vermogen bestemde) uitoefeningsprijs
van de opties 2% 3,33% 5%
additioneel guldensrendement                                         6                        10                        15
totale winst 106 110 115

aantal geplaatste aandelen                                         11                     11                      11
winst per aandeeH = wpa) 9,64                     10                     10,45

Als de uitoefeningsprijs van de opties gelijk is aan de actuele marktprijs, is uitoefening te
zien als het plaatsen van aandelen tegen de toen bestaande koers/winst-verhouding. Hieruit

volgt dat daardoor geen verwatering zal ontstaan als de vermogensinbreng een rendement
oplevert dat gelijk is aan die marktwaardering van de winst. Is het rendement hoger dan
conform de bestaande marktwaardering dan is er zelfs een negatieve verwatering. Is het
rendement lager dan is er wei verwatering.

14 Volledigheidshalve wordt bij dit cijfervoorbeeld nog het volgende aangetekend:
Zou men in het cijfervoorbeeld niet alle winst uitkeren maar bijvoorbeeld de helft inhouden dan
is het toetsingniveau van de winst per aandeel op t=5 uiteraard hoger dan 10 (immers de in het
verleden ingehouden winsten zullen ertoe hebben geleid dat de winst per aandeel inmiddels
hoger ligt dan 10) en zal dus eerder sprake zijn van verwatering van de op dat moment actuele
wpa.

15 Per optie wordt 1 aandeel gekocht (1 op 1 )
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In Tabel  1.3 is de rendementslat gemeten met behulp van de reciproke van de P/E ratio van

t = 0, omdat op dat moment ook de uitoefeningsprijs werd vastgesteld op het niveau van
de toen geldende marktprijs per aandeel. Een alternatief is dat de getaiste rentabiliteit wordt

gemeten  op het moment  van de uitoefening  van de optie. Tabel 1.4 geeft enkele

uitkomsten.

Tabel 1.4: Verwatering  van de winst per aandeel als gevolg  van de uitoefening  van
personeelsopties

Veronderstelling: rendement herinvesteerde of voor aflossing van vreemd vermogen
aangewende kasstroom uit ontvangst uitoefeningsprijs r (EV) =4%

Tijdstip P/E ratio Voor break-even geaist rendement over uitoefenings-
prijs

Referentie Referentie
t=0 t=5

t=0 30 3,33%

t=5 30 3.33% 3,33%

t=5 40 3,33% 2,50%

t= 5                       10 3,33% 10.0%

Het wpa-effect kan dus positief en negatief zijn en is mede afhankelijk van de keuze van

het referentiepunt. Het cruciale onderwerp bij personeelsopties is dus zeker niet de

verwatering van de winst per aandeel: bij een gemiddelde koers/winst-verhouding van 25
voor de AEX-fondsen is de rendementseis op de gelden die de onderneming ontvangt uit
de uitoefening van personeelsopties slechts 4% voor de markt als geheel om te bereiken

dat geen verlaging van de winst per aandeel optreedt. Dit is gemakkelijk te realiseren

bijvoorbeeld door vreemd vermogen af te lossen en daardoor rentelasten te besparen.

Het cruciale aspect van personeelsopties is het eventuele verlies als gevolg van het op een
te laat moment of ontoereikend indekken van de shortpositie in de personeelsoptie. Der-
halve is het risicobeheer van de eventuele open positie de dominante factor.

c. Invioed op de dividendpolitiek
De houder van een optie heeft belang bij een hoge toekomstige koers van het aandeel.

Dividendbetalingen verlagen deze koers en zijn uit dien hoofde dus minder aantrekkelijk.

Speciale dividenden zoals Unilever en Philips uitkeren als extra dividend, zijn dus ook
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schadelijk voor de houders van personeelsopties': De optiehouder zelf ontvangt immers

geen dividend.

1.9 Internationaal onderzoek: het Smithers Report (VK)

In 1998 werd door het Bureau Smithers & Co te Londen onderzoek gedaan naar de invloed

van   aandelenoptieregelingen   op de gepubliceerde winst   van 100 Amerikaanse   top

ondernemingen (Murray, Smithers en Emerson, 1998).

De belangrijkste conclusies van dit rapport zijn:

- men verdedigt twee correcties op de gepubliceerde winst van optieverlenende onder-

nemingen:
a. de waarde van de gedurende een bepaald jaar uitgeoefende opties,
b. de waardeverandering van de aan het jaareinde nog uitstaande opties (t.o.v. het jaar-

begin),
- gemiddeld leiden deze ingrepen in de onderzochte steekproef tot de volgende indrukwek-

kende gemiddelde winstveranderingen:
1995: 42% lagere winst dan de theoretisch correcte winst en 30% lagere winst dan de

gepubliceerde winst,
1996: 57% lagere winst dan de theoretisch correcte winst en 36% lagere winst dan de

gepubliceerde winst,
- bij sommige ondernemingen leiden deze ingrepen ronduit tot spectaculaire winstverla-

gingen. Zeer positieve winsten verkeren soms in verliezen.

Enkele bezwaren tegen dit Engelse rapport zijn:

- er lijkt een dubbeltelling te zijn geslopen in de winstcorrectie doordat de terugkoopwaarde
van een uitgeoefende optie voor een belangrijk deel reeds was begrepen in de som van

de waardeveranderingen van de uitstaande opties aan het eind van het vorig jaar,
- alle lasten die voortvloeien uit het verlenen van personeelsopties worden ongeacht de

periode als arbeidskosten bestempeld; hierdoor wordt geen onderscheid gemaakt tussen
de lasten van de opties zelf en de lasten van het hebben van open posities in eigen

aandelen. Door het op een hoop vegen van alle kosten als "arbeidskosten" wordt de

vertekening van de arbeidskosten in de resultatenrekening overschat en de negatieve
resultaten van risk management onderschat,

'6 Vergelijk het artikel van Duffhues over dit onderwerp in ESB van 9 april 1999.
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- het rapport gaat er impliciet van uit dat dekking van personeelsopties nooit plaats vindt
zodat immense totaal-verliezen ("immunisatiekosten") zijn toegedicht aan de onderzochte

ondernemingen,
- in het rapport wordt bij uitoefening van de opties het dan blijkende verschil tussen de

marktprijs en de uitoefeningsprijs afgeboekt van het eigen vermogen.

1.10 Enkele statistische en macro-economische aspecten van personeelsopties

Statistieken van arbeids- en kapitaalinkomens kunnen worden vertekend door het feno-
meen personeelsopties. De reden is de gebrekkige weergave in de jaarverslaggeving van
ondernemingen. Bovendien is er ruimte voor discussie over de aard van een eventuele

waardestijging van opties: arbeids- of kapitaalinkomen?

Aankondigingen van en/of feitelijke financiale transacties van beursondernemingen (zoals

een inkoop van eigen aandelen of een koop van call opties op de aandelen van de eigen
onderneming) kunnen als gevolg van het publiciteitseffect gemakkelijk leiden tot hogere
koersen op oververhitte financiale markten. De implicatie voor het onderwerp van dit
rapport is dat aan het personeel geschreven opties vroeg of laat (verder) 'in-the-money'
geraken zodat de onderneming (weer) tot dekking van mogelijk bestaande short-posities zou
moeten overgaan, bijvoorbeeld door inkoop van eigen aandelen". Het evidente gevolg
daarvan is een extra vraag naar de aandelen en een verdere koersstijging van de aandelen

(Duffhues, 1998). Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan met uiterst bedenkelijke
aspecten. Koersen kunnen hierdoor volkomen onevenwichtig worden opgedreven tot

'bubble'-hoogte dit is ver boven de rendements/risico-waarde van de aandelen: de aandelen
moeten er eenvoudig zijn, dus wordt er gekocht ongeacht de prijs. Dit onderwerp heeft ook
een relatie met het zogenaamde "earnings management" dit is het beinvloeden van het te
publiceren winstcijfer uit opportunistische redenen bijvoorbeeld het eigen belang van het
management.

1.11 Korte samenvatting en conclusies

Voor een uitgebreide samenvatting wordt verwezen naar de Summary behorend bij dit
rapport.

17 Empirisch wordt deze positieve relatie gesteund door Fenn en Liang (1998}.
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Personeelsoptieregelingen zijn geen transacties die tot stand komen op financiale markten

maar maken deel uit van arbeidsovereenkomsten. Voor de werknemers houden zij een recht

in om onder bepaalde voorwaarden en gedurende een bepaalde periode aandelen van de

eigen werkgever te mogen kopen tegen een gefixeerde prijs.

Over de financieel-economische implicaties van deze regelingen voor de optieverlenende

ondernemingen is tot nu toe weinig bedrijfseconomisch onderzoek verricht. Dat geldt zowel

voor de theorie als de empirie. Doel van dit rapport is een bijdrage te leveren aan het

opheffen van deze leemtes en de discussie over omstreden aspecten te stimuleren.  Ook

vanuit de positie van de optiehouder is onderzoek zeker gewenst bijvoorbeeld in het kader

van het nieuwe vakgebied 'Personal Finance' dat zich bezig houdt met de studie van

persoonlijke financiale planning.

De belangrijkste conclusies van deze studie zijn:

- personeelsopties zijn behalve beloningsinstrument ook afgeleide financiale instrumenten

of derivaten die op gelijke voet met andere derivaten moeten worden behandeld door de

onderneming,
- personeelsopties worden toegekend aan werknemers in ruimste zin (soms zelfs aan de

leden van de Raad van Commissarissen). Dit betekent dat de onderneming in de praktijk

een optie toekent, ('of schrijft') meestal zonder dat ze daarvoor een vergoeding in

contanten ontvangt. De werknemers betalen de optie in natura nl. door het verrichten van

arbeid. De kosten van opties zijn derhalve primair arbeidskosten,

- door het niet onmiddellijk uitleveren van de aandelen waartoe een optiehouder gedurende

de daarvoor vastgestelde periode gerechtigd is, ontstaat een shortpositie in de eigen

aandelen die moet worden beheerst door het risicomanagement van de onderneming. Het

open houden van deze positie impliceert een prijsrisico op de marktprijs van de eigen

aandelen. Verschillende ondernemingen hebben gerapporteerd dat zij de inkoop van eigen

aandelen mede nastreven om de beschikking te krijgen over deze mogelijk in de toekomst

uit te leveren aandelen,

- de verslaggeving over personeelsopties in het jaarverslag is in Nederland bijzonder

vrijblijvend geregeld waardoor in het algemeen geen scherp zicht ontstaat voor

buitenstaanders op de aard van de getroffen regelingen en hun gevolgen,
- uit het hierna gerapporteerde (basislonderzoek blijkt dat bij de meeste Nederlandse onder-

nemingen eind  1997 uit bedrijfseconomisch oogpunt geen zorgwekkende posities van

opties zijn opgebouwd. Wei zijn in individuele gevallen grote optieposities gesignaleerd

waarbij aanzienlijke vertekeningen van de arbeidskosten en risicoresultaten kunnen

optreden. De verslaggeving laat niet toe daaromtrent duidelijke conclusies te trekken.
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Bijzondere dividenden en
inkoop van eigen aandelen

Superdividenden, speciale dividenden en de inkoop van eigen

aandelen worden populairder. Maar een onderneming die geen

investeringsmogelijkheid ziet, hoeft het overtollige geld niet
zonder meer aan de aandeelhouders uit te keren. Ze kan het

ook zelf beleggen en zo onder andere het risico van de

onderneming bewust verlagen.Voor terugsluizing naar

aandeelhouders ziin twee mogelijke redenen: een overliquiditeit
opheffen, of de wens om de winst per aandeel te maximaliseren.

Dit laatste is echter geen goede, maar wei populaire motivatie.

RJ.W Duffhues*
diteitenkas. Daarna worden de argumenten om geld
terug te s|uizen beoordeeld, eerst via een analyse van

optimaal kasbeheer, daarna via de bockwaardebena

LIet Nederlandse bedrijfsleven zwemt in  het geld. dering. Bii dit laatste gaat het er orn, dat de cultus om
1  1Althans zo IiI kt het. Enkele ondernemingen heb- de winst per aandeel zo hoog mogelijk te laten lijken,
ben aangekondigd grote bedragen (in de orde van 5% bijdraagt aan het terugsluizen van geld naar aandeel-
f 10% van de besraande marktwaarde van de aande- houders - ook al is het soms verstandiger geld in kas

len) te willen uitbetalen aan de aandeelhouders in de of beleggingen te houden.
vorm van een biizonder dividend. Over Unilever
wordt bij deze terugsluis-activiteit van 'superdividend' Terugsluizen van geld
genoemd. Andere terugsluisactiviteiten vinden plaats
in de vorm van inkoop van eigen aandelen. De combi- Het terugsluizen van geld naar aandeelhouders
natie van extra dividend en inkoop van eigen aandelen komt niet alleen in Nederland voor maar is internatio
komt ook voor (zoals bii Philips). Her extra dividend naai aan de orde van de dag Vooral de inkoop van
kan een substituut ziin voor de inkoop van eigen aan- eigen aandelen is populair. In nogal wat ondernemin-
delen in die gevallen waarin inkoop bezwaarliik is uit gen is geld 'over', dat in contanten wordr teruggege-
fiscale overwegingen. In welke vorm de terug te slui- ven aan de aandeelhouders. Dit is een markant gege-
zen bedragen worden uitgekeerd maakt vooral pri- ven voor een bedrilfsleven dat de traditie heeft als

vaatrechtelilk en fiscaaguridisch verschil, en minder in vermogensvrager op te treden. Dat brengt de aan-
economisch opzicht. dacht op de liquiditeitspositie van ondernemingen:

De terugsluizende ondernemingen kunnen het geld vertoont het bedriifsleven tekenen van overliquiditelt 2
bliikbaar missen als kiespiln, maar onduideliik is Deze vraag laat zich met behulp van gepubliceer(le
waardoor die kiespiin wordt veroorzaakt. Is er ver- balansgegevens niet gemakkeliik beantwoorden.
schil in marktwaarde als de middelen wei of niet wor Tabel 1 bevat gegevens over de absolute en retatieve

den terugbetaald aan de aandeelhouders? Het lijkt betekenis van de liquide middelen bii de rwee genoem·
van met. En hoe zit her met de kosten van vermogen?      de multinationale ondernemingen en een aantal ande-
Veranderen die eigenlilk wei? Waarschi inli)k met. In re willekeurig gekozen Nederiandse ondernemingen
dit artikel wordt gespeurd naar de echte bron van de per ultimo 19971.
kiespiin van het management die rot gevolg heeft dat
men terugbetaling prefereert boven zelf beleggen.

*Finance depart· Over investeren (in bedriifsactiviteiten) praten we dan 1 Over  1998 ziin nogte weinig laarvenlagen gepubliceerd zodit gekozen I
voor de ......per ulorno  1997  De extra d,videnden van Philips en UM

mint, Katholieke al lang nier meer. Allereerst wordt een impressie gege- lever zullen  pas  in 1999 worden lictesaId   Bedacht moe. worden dat
Univeniteit Brabant. ven van de populariteit van dit verschiinsel. Vervol daardcor belanrike desinvesierinpopbrengsten  uit  1998 buken

gens wordt ingegaan op het nut van een gevulde liqui- beschouwing blijven Tabel  1  Keeft dus slechcs een impres,2
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,

. e .  ... I...    4,1  .   .    .18*0  ...  In,le,  .    .*tra .    . 0*41 ''. 1%   Tabill.
. ·              ,"    7  -T-  - mi,WeleR                  vermizen                                              dividend                  ' -  :  - - tre·.,          Liqu:de muidele,1

inclusief
m n min                      %                       m/n                    %

beliggingen (lm),
Philips 1 3773 1 19460             I9          1 3465 18 .gen vermogen

Unilever f 19530
f 24734                         79                  1  16000                       65                               (ev)

m extra

ASML f 77 f 964                 8 nihil nihil
dividend (ed)
pey :4ltimo 1997

Baan $216 $ 290 74 nihil nihil

Cap Gemini 1273 f 288                95 nihil nihil
DSM J 1009 1 5450 19 nihil nihil

Heineken 1 1870 1 5100 37 nihil nihil

Oce f 62 1  1541 4 nihil nihil

Randstad f 510 f 675 75 nihil nihil

Wolters-Kluwer f 158 1  1814 9 nihil nihil

142 niet-financiele

beursondernemingen f 45129 f 206600          22

Bron: Iwierslagen onder·nerningen  I 997, laaute regel: CBS-Stathtiek aaions en,esukotenrekenq yon reursfondsen / 997.

Bii Philips oogt de kaspositie relatief laag ten Veld en De Jong hebben de directie van Unilever dan
opzichte van Unilever, maar in 1998 is bii Philips een ook gecomplimenteerd met het besluit om niet tot
bedrag van ongeveer f 20 mrd ontvangen uit desin- investering over te gaan'. Toch is het terugsluizen van
vestering van o.a. Polygram dat nog niet is verwerkt geld lang niet altiid de daarop volgende logische stap.
in bovenstaande ciifers. Na correctie hiervoor blijkt Zo kan de onderneming ook zelf beleggen op de
dat de kasposirie van beide ondernemingen vergeliik- financiele markten. In de volgende paragrafen ga ik in
baar ruim is. Theoretisch zou ongeveer het gehele op de voor- en nadelen van het aanhouden van liqui
eigen vermogen per ultimo 1997 kunnen worden diteiten (inclusief effecten). Vervolgens wordt de
terugbetaald. Let men echter op ondernemingen als invloed besproken van de financiele verslaggeving op
Baan, Cap Gemini en Randstad dan bli ikt dat een uit- het terugsluizen van gelden.
puilende kaspositie geen enkele garantie inhoudt dat
aandeelhouders op een bilzonder dividend mogen Liquiditeitsbeleid van de onderneming
rekenen. Hieruit blilkt hoe verschillend de marktom-
standigheden bii deze en de genoemde ondernemingen De ondememing als belegger
Ziin. Verder bliikt uit tabel 1 dat de voorraad liquide De onderneming heeft in haar liquiditeitsbeleid
middelen sterk uiteenloopt, ook binnen sectoren. Ten- twee mogelijkheden: hetzil z€lf beleggen hetzii de aan-
slotte is te zien dat per ultimo 1997 de liquidireiten- deelhouders laten beleggen door het uit te keren. Als
voorraad van de gemiddelde onderneming gelilk was grote en krachtige partil verschiint de onderneming
aan 22% van het eigen vermogen. ingeval van zelf beleggen op de geld- en/of kapitaal-

Ruime kassen geven bliikbaar geen zekerheid over markr. Daar zal zii wellicht superieure rendementen
het mogelilk initieren van terugsluisactiviteiten door weten te behalen ten opzichte van individuele aandeel-
ondememingeni. Het is gelet op de mogeliikheid dat houders die met hetzelfde risico als de onderneming
ondernemingen eerst leenvermogen aantrekken met beleggen. Er ontstaat als her ware een eigen beleg-
het doel om gelden terug te sluizen aan de aandeel- gingsfonds dat tegen de bedrilfsactiviteiten aanleunt
houders, zelfs geen noodzakelijke voorwaarde'. op de balans. Een beene verwarrend is dit uiteraard

Met het terugsluizen van geld maakt de onderne- wei maar het kan zin hebben. De financiale markten
mingsleiding duidelijk dat er voor de grote bedragen mocten de combinatie beoordelen, de portfolio. Het
waarom het gaat geen netto contante waarde-creeren- aandeel in die ondememing zal als verminderd riskant
de investeringen in zicht ziin (op zichzelf is dat een worden beoordeeld. De risicopremie zal dalen als de
ernstige zaak maar niet het onderwerp van dit artikel). onderneming zelf (solide) belegt.
Dat is bedriifseconomisch het enige criterium dat telt. De idee dat ondernemingen zelf als belegger optre-

den, is niet voor iedereen aanvaardbaar. De (veelal
onterechte) kritiek op ondernemingsbeleggingen is al

2. De gemeten kaspositie van de ondernemingen m tabel  I  bevit nog het gauw dat die activiteiten niet des ondernemers ziin.
refuliere dmidend over  1996. om<jar de balansen worden gepublkeerd na Dat kan in die redenering beter aan professionele
winscverdeling maar voor winstuitkering In die zin „prake v  een flat beleggers worden overgelaten. Afgezien van het feit
tering v,n de percen.ges vermeld in kolorn 4 maar dit bezwaar geldz dan dat dir laatste ook niet altiid werkts, kan worden
wei voor alle ondernemingen opgemerkt dat sommige ondernemingen iarenlang een

3 Zie The Econornst  3 april  1999. biz 72
(zeer) ruime liquiditeit aanhouden als belegde kasmid-

4. Zie C. Veld en A  de jon& Unil€vers superdmdend. ESA S maan  1999.
biz 163 delen met een duideliike bedrilfsfunctie. Deze is hetzii

S.  Z,e J. ter Horse Th   Nijman  en  F. de Roon. De povere pres.ties van risicobeperking tegen toekomstige fluctuaties van de
beleigngsfond,en. ESA 26 februari  1999.  biz   144- 148 kasstromen van de onderneming, hetzii het aanhou-

ESB 9-4.1999                                                                  
                    ----- - -     -   --
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den van een overnamekas voor het ondernemen van omdar de ondernemingen die extra-dividenden uitke-
"Unilever snelle actie als een geschikte kandidaat in beeld komt. ren en/of eigen aandelen inkopen zonder uitzondering
has cash

Een voorbeeld van een hquiditeitenvoorraad om risi- beweren te beschikken over ruime financieringsmoge-
coming out co's af re dekken was iarenlang de toenmalige onder- lilkheden als zich toch een interessante investerings-
ofits ears" neming Bols NV dat (voorafgaande aan de fusie met mogeliikheid zou voordoen.

Wessanen) een groor pakket obliganebeleggingen ami- Dir overziende ziin er twee verklaringen voor her
F,nonaa/ T,mes hield. Een voorbeeld van her aanhouden van een (zeer afsroten van overtollig kasgeld. De eerste is geworreld

24 febman  1 999 grote) overnamekas was de onderneming Roche in in de theorie van het optimale kasbeheer (cash
Zwitserland die inmiddels haar slag op de overname- management). De tweede schuilt in de tegenstelling
markr heeft geslagen. De kasstroom uit beleggingen cus:en het marktwaarde- en her boekwaardemodel
van dit bedrilf was ongeveer drie keer de kasstroom van de prestatiemeting van ondernemingen.
uit reguliere activiteiten. De conclusie is dat onderne-
mingsbeleggingen een nuttige functie kunnen vervul- 1. Optimaal kasbeheer
len bil het realiseren van de ondememingsdoeistellin
gen. De terugsluisactiviteit maakt deel uit van het stre-

ven naar de optimale liquiditeitenvoorraad van de
Terugs/uizen yan overtiquiditeiten onderneming. Ondernemingen houden kasmiddelen
84 zelf beleggen door de onderneming is de balans aan om te overieven maar dat doet piin omdar de mid

een (in beginsel nuttigel mengeling van een bedriifs delen weinig of geen rendement opleveren. De bied-
en een bankiersbalans. De andere weg is die waarbi i rente die wordt ontvangen over de balansactiva (ofwe
aandeelhouders zelf maar moeten beleggen. Als spra beleggingen) is lager dan de laat-rente die wordt
ke is van overliquiditeit is dit ook helemaal nier betaaid over balanspassiva. Dat argument noop[ tot
bezwaarlitk. Philips en Unilever kiezen hiervoor. De beperking van de voorraad liquiditeiten: met meer
kritiek dat terugsluizen een bentidenswaardig dou aanhouden dan strikt nodig is want hoe meer in kas,
ceurtie voor de aandeelhouders oplevert is verwonder- hoe hoger deze kosten.

lilk'. Aandeelhouders profiteren in principe niet van Anderziids moet men in die beperking niet door-
dergeltike 'superdividenden': het is een sigaar uit eigen schieten, want dan kriigt men andere klappen zoals dc
doos. Het superdividend betekent slechts dat de mogelitk hoge kosten van het moeten betreden van de
onderneming een probleem heeft op haar markten-. financiele markien (hoge vermogenskosten) of het
De kritiek is niet gebaseerd op het derven van de voor- moeten annuleren van leuke investeringen <dus het
delen uit hoofde van de krachtige onderhandelingspo missen van netto contante waarde). Nog erger is een
sitie bii het beleggen, maar op het feit dat er nier gein- faillissementsgevaar en de biibehorende faillissements
vesteerd wordt in bedrilfsacriviteiten. Er moet volgens kosten. Deze verschillende kosten hebben her karaktei
de critici bliikbaar door dik en dun worden geinves van opportunitykosten van het aanhouden van kassal
teerd. di. Hoe meer in kas, hoe lager deze opportunitykos-

Weike keuze men ook maakt, zil dient in overeen- ten. Zii ziin evenals de voorraadkosten van het aan-
stemming te ziin met de belangrijke functic van finan- houden van kasgeld te interpreteren als neganeve
ciele markren als allocator voor de geldstromen. Als nerto contante waarden.
de leiding niets zinnigs mer het geld kan doen, in de De totale kosten van her aanhouden van liquiditei-
vorm van bedriifsactiviteit of beleggingsactiviteit, is ten is de som van deze (stilgende) voorraadkosten en

het goed dat her wordt afgevoerd naar de aandeethou- (dalende) opportunitykosten. Het optimum wordt
ders. gevonden waar het totaal van deze kosten mimmaal

ziln, zoals in figuur 1 wordt ge i 11 us t r ee r d ' .

Het rendement van overliquiditeiten

Overliquidireiten hebben per definitie geen enkete
bedriffs-, wei een beleggingsfunctie. Deze laatste ont

6  Vergelilk o a de uidaing van de d,recteur van de Consumentenbond
staat omdat men her geld (vooralsnog) aanhoudt ter- Over het uikeren van f  1 6 mrd aan de aandeethouders door Unilever·
Will er geen enkel emplool  is in de onderneming, ook              ··Dat getu,8 van wein,g maauchappel,Ike betrokkenhe,d" (Her F,nonceek
niet om risico a f te dekken of een oorlogskas te :ree Dotbbd, 3 maart  1999).of de opmerking van B den Engehen ··Untlever

ren. De enige reden dat er een beleggingsprobleem is. mis,ware ambm"  in NRC-Handelsbtod.  I  maart 1999 Voorts wordt ver·

is dat er overrollige gelden ziin. Deze gelden die de kas wezen naar de impkiete kmek van de minister van Sociale Zaken op he
superdividend van Unilever. Hg acht het 'zeer verklaarbar" di de uike

soms doen uitpuilen, brengen weI enig rendement op ring *n Unitever wrang overkornt op vikbonden en werknemers (Het
maar dat is bescheaden wanneer het geld bil de huidige Finonoeele Dogblod. 3 maart 1999)
geldmarktrente word[ belegd. Men behaalt dan een 7 Helus draagE de hnanciele pers bil aan deze foutieve voorstelling un
rendement van een procent of drie per iaar. Zet men zaken door nagenoeg knoekloos elke uitkering aan aandeeihouders als

rendement te beschouwen. Een willekeurig voorbeeld 15 de be,prekingher geld voor langere perioden uir, dan is het rende-
van de inkoop van eigen aandelen door AIR Holdinpin Het Fnanoeelement hoger maar in her algemeen meer onzeker. Men Dagbjod van  19 maai l 999 (cursivering toegevoegd) "De aandeelhou-

verliest in dat geval de flexibiliteit van een korte-ter-
ders  van  de  10.582  urtsiande conver[eerbare cumulauef preferente aan

miin belegging. Dat is, als substituut voor mogeliike delen kunnen op dezelde mize promeren van de vansactle'" Cals de
terugsluis-activiteiten, niet zo bezwaarlilk als het lilkt gewone aandeelhouders)
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De toelichting die ondernemingen als Unilever en Figuir 1.

Philips hebben gegeven op hun besluit om terug te Voorraad- m opportunitykoste,i van bet aanhoudm van kast.,orraden

betalen, maakt duideliik dat de genoemde opportuni-
tykosten van een beperkte hquiditeit momenteel nau kosten *

yon hetwelilks afschrikken en dus laag ziin zeifs met een ver- aanhouden | .
tonie komn (oud)

laagde liquiditeit. Vrii vertaald is de boodschap van un  'B.  m

her management als volgt: "We missen geen netto
kq«,d.t,«,0           ' ..,    \.

contante waarde want er ziin geen leuke prolecren, en .   - ....3-M.. voorraadkosten

als we ze vinden dan kunnen we gemakkelilk en goed-                                     \               totale kosten
koop geld aantrekken als we dat nodig hebben want
we bliiven ook dan nog steeds ruimschoots binnen de

,    Q     -1 «grenzen van onze optimale vermogensstructuur". Dir                                 x
betekent een daling van het niveau van de

curve van                                                  --,L-     cde opportunitykosten waardoor de minimumkosten
dalen van P rot Q. De optimale liquiditeitenvoorraad                                 «1                  ---1--«    --   opportunitykosten (oud)
daalt daarmee ook ( figuur 1).                                                              ,                c/                                 - opportunitykesten (nieuw)

Dit verklaart de afl<eer om geld in kas (lees: als nieuw oud liquiditeitenyoorroad
belegging door de eigen ondernemings-treasury) te
houden. Voor Unilever en Philips is de curve van de
opporrunitykosten bliikbaar gedaald en daardoor ook
vlakker gaan verlopen omdat men minder last heeft het algemeen aanmerkelilk kleiner dan van de
van een kleinere kas. bestaande bedrilfsactiviteiten zodat het aandeel van

deze onderneming ook minder riskant wordt. Als men

11. Het boekwaardemodel de belegging afstoot door de gelden terug te betalen
aan de aandeelhouders, verandert die marktwaarde

Toch is dit slechts een gedeelteliike en de meer niet. De effectenbeurs dacht er niet anders over. De
theoretische verklaring van het ondernemingsgedrag. aandelenkoers van Philips en Unilever vertoonde een
Er is meer. Een tweede verklaring (die de eerste ver- tameliik viak verloop na de aankondiging om gelden

klaring kan aanvullen, niet substitueren) is gelegen in terug te sluizen naar de aandeelhouders in de vorm
een meer praktische omstandigheid, nameliik her rap- van een aanzienlilk extra dividend. Er was met andere

porteren in boekwaarde-grootheden en de vervelende woorden geen euforie te bespeuren. Toch bestaat hier
effecten die dat oplevert als er sprake is van een ruime verwarring over. Een voorbeeld is de uitspraak van
liquiditeitspositie. Unilever dat het betalen van een superdividend aan de

Het probleem voor het geldbeheer van een overli- aandeelhouders marktwaarde zal creeren en een verla-
guide onderneming, die behalve in termen van het ging van de vermogenskostenvoet zal opleveren
hierboven behandelde marktwaardemodel van de kas- (Financial Times, 24 februari  1999). Dit is een aan-
optimahsatie ook in een boekwaarde-omgeving werk- vechtbare uitspraak omdat het rendement op het
zaam is, is dat de huidige rentetaneven op deposito's bedrag van de uit te keren gelden bij belegging door
nier kunnen concurreren met het rendement dat Unilever respectieveliik door de aandeelhouders
ondernemingen in de afgelopen laren hebben behaaid onderling niet significant zal afwilken. In werkelijk-
over het totaal geinvesteerd vermogen. Gaan ze toch heid zal de vermogenskostenvoet van Unilever toene-
over tot deze 'beleggingen' dan zal het gemiddeld ren men omdat het resterende activarisico voor de aan-
dement over her toraal gemvesteerd vermogen dalen. deelhouders toeneemt. Tegeliikertiid zal ook het
Uit marktwaarde-oogpunt is daar niets mis mee, rendement over deze activa stilgen omdat het lage ren

immers het risico van een belegde overliquiditeit is in dement van de belegde middelen vervalt. In een effi-
cienre markt heffen dezenvee elkaar op'.

In het boekwaardemodel levert het rerugsluizen
8. Vergelilk Ch -SK,m. D.C Maurer en AE Sherrnan. The determ,rants of desondanks hoog aanzien op. De rentabiliteit over

corporate l,quid,ty. theory and evidence, journoi of FinG..1 and QuanntcD- rotaal gemvesteerd vermogen wordt niet langer 'ver-
ve Anelyss.  1998. biz 335-359. en T Opler. L Pinkowitz. R. Scuh en R giftigd' met een schamele 2% S 3% rente over een
W,Iliamson. The determinants and implicaoons of corporate cash hol- groor depositobedrag. Daardoor wordt voorkomen
d Ings. working paper. februar, 1998 dat de gemiddelde rentabiliteit over totaal geinves

9  In een wereld volgens Mrd,0,ant en Miller bliift de gewogen gem,ddelde
vermogen,kostervoez voor wat de amunkel,jkheld van de vermogens- teerd vermogen en als pendant daarvan de rentabili

scructuur betrek dus constant Als er echier belasungvoordelen wegens teit over eigen vermogen daalt.
renee-aftrek zijn of andere imperfectes. kan de gemiddelde vermogens· De onderneming stoot dus veilige activa die een
kostenvoet wei dalen. In het perfecte mar*unodel blijfr dan over de ver· laag rendement opbrachten af en wordt daardoor
mogenskoscenverhogende invioed van het vergrote activans,co  In het meer riskant. Dat wordt uiteraard verwerkt op de
imperfecte marlamodel daarentegen wordt de  oenerning van het activa. financiele markten. Het geeiste rendement van de aan-
risico minscens voor een diet weggenomen door het belastingeffect op
de vermogenskosten. Zle F  Modi tani. en M.H. Miller. The cost of api. deelhouders zal stiigen. Het rendement op eigen ver-

.1. corporation finance. and the cheory of invesrment. Amencon Econom/ mogen zal ook stijgen. Per saldo gebeurt er, qua
Renew. 1958. biz 261-297, marktwaarde, niets. Probleem is echter dat her geeiste
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rendement in de verslaggeving nergens voorkomt. De mingen bezit ten opzichte van het marktwaardemodel,
stijging van de rentabiliteit over eigen vermogen komt is het twiffelachtig of de genoemde populaire financie-
dus, in het boekwaardemodel niet gehinderd door le transacties niet op drilfzand berusten in gevallen
enig besef van vergroot risico, als de grote praktische waarin deze alleen op het boekwaardemodel zouden

legitimering van de terugsluizing naar voren, zlin geinspireerd.
Daarmee ziin we aan de kern gearriveerd: her Er resteert slechts 66n relevant argument voor

terugsluizen van gelden als er toch geen rendabele terugsluisactiviteiten: de allocatiefunctie van de kapi-
investeringsmogeliikheden voor het management ziin, taalmarkt. Alle andere gebezigde verdedigingslinies
is theoretisch te rechtvaardigen op basis van het ziin geinspireerd door het boekwaardemodel dat
marktwaarde-model van de kasoprimalisatie en prak- gemakkelijk ontaardt in een 'winst per aandeer-cultus
tisch te verklaren op basis van het boekwaarde-model: - de exclusieve aandacht voor de korte-termiin
de rentabiliteit over her eigen vermogen wordt erdoor invloed van een bepaalde financiele activiteit op de
verhoogd (beter gezegd: voorkomen wordt dat deze winst per aandeel. Het wordt tild dat ook onderne-

zal dalen). De theoretische verklaring sluit vooral aan mingsleidingen zich bezinnen op de essentie van de
bil de wereld van de professionele treasury van onder- twee modellen en de verschillen tussen deze twee.
nemingen. De praktische verklaring sluit vooral aan Helaas wekken sommigen de indruk dat winst per
bii de wereld van de ondememingsleiding". De twee aandeel hetzelfde is als aandeelhouderswaarde. Dat is
verklaringen vullen elkaar perfect aan. Alvorens af te beslist oniuist: wie uitsluitend naar winst per aandeel
sluiten, gaan we hierna nog wat dieper in op de prak- kilkt wordt bilziend.
tische verklaring die steunt op de hoogte van de winst Een slotvraag is welke coniuncturele of structurele
per aandeel. onrwikkeling gaande is, die her zicht onmeemt aan her

bednifsleven op het plegen van gezonde investeringen.
De 'winst per aandeel'-cultus Dat is mi ins inziens de werketiik relevante vraag in dir

debat.

Het boekwaardemodel hangt het oordeel over de
prestaties van de onderneming op aan boekhoudkun- Piet Duffhues

dige concepten zoals de grootte van het eigen vermo-
gen en de winst per aandeel. In dat model krijgt het
effect van terugsluts-activiteiten op her rendement
over geinvesteerd vermogen, rendement op eigen vcr-
mogen en de winst per aandeel ruime aandacht. De
relevantie is echter zoek want winst is niet gecorri-
geerd voor risico. Winst is bovendien beperkt tot een

bepaalde periode, terwii 1 marktwaarde een contante
waarde is van verwachte kasstromen in alle tockom-
stige perioden. Vast houden aan een inferieure presta-
tiemaatstaf is dan niets anders dan een vorm van vere-
ring, een cultus. Ik noem dat de winst-per-aandeel
cultus. Merkwaardig genoeg is iuist bii beleggings-
analisten het boekwaardemodel populair. Dat is niet
alleen lammer omdat de financiele markten al veel
verder Ziin - er dreigt dus een grote achterstand te

ontstaan met de relevantie van de informatie - maar
ook en vooral omdar het transacties kan uitlokken die
dat niet verdienen.

Slot

In dir artikel is een relatie gelegd tussen recente
omstreden financiE:le transacties van ondernemingen
en het waardemodel dat daarbil wordt gehanteerd.
Het marktwaardemodel bleek deze transacties te kun-

nen verklaren vanuit het streven om de netto contante
waarde van de nadelen van her aanhouden van hquide
middelen te minimaliseren. Het boekwaardemodel
bleek ook een goede (en practisch wellicht meer aan
sprekende) verklaring te bie(len voor het ontstaan van

1 O. De betekenis van deze praktische overweging mag niet worden onder
deze transacties: de onderneming komt, boekhoud-

schit Her gaat om de vrang of de ondememingsleiding her unvaardbaar
kundig gezien, niet naar buiten als een bedrii f dat v,ndt dar zil de gachiedenis ingaat als de verantwoordelijke bes,uurders
matig presteert. Aangezien ter legitimering van finan- in een peno(le wiarin het boekhoudkundig rendernent over t.-1 en
ciele transacties het boekwaardemodel grote tekortko- eigen ven·nogen een sub,untiele dal,ng onderging
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ECONOMISCHE FUNCTIES EN
VERSLAGGEVINGSASPECTEN

VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

P.J.W.Duffhues

1.   Inleiding

In de jaren tachtig is, tenminste in Nederland, een afstand gegroeid tussen de
vakken financial accounting en ondernemingsfinanciering en belegging. Het is
nuttig dat beoefenaren van deze vakken deze afstand trachten te overbruggen.
Zonder daarbij in details te treden meen ik dat een van de oorzaken voor deze
verwijdering is gelegen in de op zichzelf zonder enige twijfel waardevolle
maar toch eenzijdige ontwikkeling die het vak ondernemingsfinanciering en
belegging heeft doorgemaakt in de richting van meer algemene evenwichtsthe-
orieen uit de algemene, in het bijzonder de monetaire economie en het empi-
risch onderzoek. Dit is ten koste gegaan van de aandacht voor de van oudsher
meer micro-economisch georienteerde theoretische en praktische bedrijfseco-
nomie die de problemen van individuele ondernemingen analyseert en voor die
problemen oplossingen aandraagt. Het vak Ondernemingsfinanciering is als
gevolg van deze ontwikkeling enigszins vervreemd van het vak Financial
Accounting. Dat is te betreuren, zeker omdat het gemeenschappelijk deel van
het totale veld van onderzoek zoveel boeiende zaken bevat. Met de onderhavi-
ge bijdrage wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het overbruggen van de
genoemde afsrand vanuit   het vak financiering en belegging. Hierin staat    het
woord financiering in feite voor ondernemingsfinanciering.
Het thema 'Economische functies en verslaggevingsaspecten van financiele
instrumenten' biedt een goed aangrijpingspunt om te illustreren waar de twee
vakken anno 1994 ten opzichte van elkaar staan. Het delen van economisch
risico dat vorm krijgt in financiele instrumenten, is een belangrijk onderwerp
dat diep in onze maatschappij is geworteld en waarschijnlijk verder in beteke-
nis zal toenemen. ook in het persoonlijke vlak van de burgers (Shiller, 1993).
Het biedt bovendien ruimschoots stof voor discussie in beide vakgebieden.

2. Doel

Inhoudelijk doel van deze bijdrage is niet om de financiele instrumenten zelf te
analyseren (zie hiervoor o.a. Duffhues, Groeneveld, van der Hilst, 1993) maar
om aandacht te besteden aan enkele belangrijke thema's die onverbrekelijk met
het gebruik van deze instrumenten zijn verbonden maar waarvoor ten onrechte
weinig aandacht is geweest in de literatuur. De belangrijkste zijn:

- wat is de kenmerkende eigenschap van een financieel instrument en welke
groepen van financiele instrumenten kunnen worden onderscheiden?
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- hoe is de verslaggeving over deze groepen van financiele instrumenten
geregeld en zijn deze regelingen toereikend en consistent?

- wat is de aard van de exposures die achter het gebruik van financiele
instrumenten gewoonlijk schuil gaan en welke exposures worden in de
verslaggeving belangrijk geacht?

- wat is de aard van de met financiele instrumenten te behalen resultaten mede
in het licht van de efficiente markt theorie ?

- welke zijn de implicaties van het voorafgaande voor de (interne en externe)
berichtgeving  over de economische positie  van de onderneming?.

In paragraaf 3 definieren we eerst de financiele instrumenten en delen deze in
drie groepen in. Aansluitend wordt in paragraaf 4 een verslaggevingsvacuum
geconstateerd ten aanzien van bepaalde soorten financi8le instrumenten in een
traditionele (boekwaarde)balans. Anderzijds wordt geconstateerd dat in de
publiciteit grote aandacht bestaat voor de negatieve resultaten die met bepaalde
typen van financitle instrumenten soms worden behaald. Het lijkt niet moeilijk
een relatie te leggen tussen het v66rkomen van misstanden en het genoemde

verslaggevingsvacuum.

Paragraaf 5 is gewijd aan de posities die ondernemingen soms innemen in zgn.
derivaten (als speculatie of als hedge) en worden de verslaggevingsaspecten
besproken. In paragraaf 6 gebeurt iets soortgelijks ten aanzien van gewone
financieringsvormen  (dit  zijn ook financiele instrumenten). In paragraaf 8 staan
de economische functies van financiele instrumenten centraal en wordt een
aantal voorbeelden van toepassing in de praktijk gegeven. In paragraaf 9 wordt
aandacht gevraagd voor de efficiente marla theorie en het vertrouwen dat men
mag hebben in de traders van financitle instrumenten om de marla systema-
tisch te kunnen verslaan.
Paragraaf 10 besteedt aandacht aan de kloof tussen de exposureconcepten in de
financieringstheorie en de verslaggevingspraktijk. Dit onderwerp is belangrijk
voor de beoordeling   van de waarde van hedge-accounting. In paragraaf   11
wordt aandacht besteed aan de waardering van alle financiele instrumenten
tegen marktwaarde die kenmerkend is voor de opvattingen in de financierings-
theorie.
Paragraaf    12 doet voorstellen    voor een systematische rapportage    over    het
risicoprofiel en het risicobeleid van ondernemingen. Samenvatting en conclu-
sies   volgen in paragraaf  1 3.

3. Een ruime definitie van financiEle instrumenten

Financiele instrumenten worden in deze beschouwing in ruime zin gedefi-
nieerd als vermogenstitels die altijd betrekking hebben op de overdracht van
risico;   in een aantal gevallen hebben financiele instrumenten ook overdracht
van vermogen rot gevolg Vermogensoverdracht is dus in deze definitie niet
kenmerkend voor een financieel instrument.
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Overdracht van risico vindt bijvoorbeeld reeds plaats als een conventionele
financieringstransactie tot stand komt. Dat is de eerste en meest bekende groep
van financiele instrumenten. Afspraken over het door beide partijen te lopen
risico gaan hier samen met een vermogensoverdracht. Wanneer bijvoorbeeld
aandelen worden geemitteerd, brengt de emitterende onderneming vermogensti-
tels in omloop waarvan de houders het residuele (in het algemeen veruit het
grootste) ondernemingsrisico dragen. Was voor een gewone obligatielening
gekozen dan was die overdracht van ondernemingsrisico veel beperk[er
geweest (helemaal uitsluiten is nauwelijks mogelijk). Er was in dat geval meer
risico in de onderneming achtergebleven waarvoor nog andere verschaffers van
vermogen (bijvoorbeeld van achtergesteld vreemd vermogen of van eigen
vermogen) zouden moeten worden gevonden. Daar staat een tagere vergoeding
voor de verschaffer van obligatievermogen tegenover. De overdracht van risico
heeft bij deze eerste groep van financiele instrumenten altijd een pendant
namelijk een gelijktijdige vermogensoverdracht voor bepaalde of onbepaalde
tijd. We noemen deze financiele instrumenten basisfinancieringsvormen.

Overdrach[ van risico kan ook betrekking hebben op het risico 'sec' zonder dat
er een hoofdtransactie of vermogensoverdracht plaats vindt. Daarmee hebbeo
we een tweede groep     van ' financiele instrumenten' bereikt: de separaar
geemitteerde derivaten.    Deze   zijn   van een niet-conventioneel type. Derivaten
zijn afgeleide produkten waarvan de waarde voor een belangrijk decl worcr
bepaald door de waarde van een andere ('onderliggende') waarde, bijvoorbeet
een   optie.    Het zijn separaat gelanceerde risicobeheersingsinstrumenten.    R-:
denken dan bijvoorbeeld aan het verkopen van een valutarisico of een rentens:-
co door de onderneming; dit is mogelijk met behulp van een financiee.
instrumem in enge zin zoals een valutatermijncontract of een rente-swap. Ze:r
recent zijn in de VS ook putopties op geldleningen getntroduceerd met het doei
het kredierwaardigheidsrisico op leningen verhandelbaar te maken. Op he:
moment van de transactie vindt bij risicobeheersingsinstrumenten geen vermo-
gensoverdracht in de vorm van een hoofdsom plaats; wel wordt er soms iets
betaald   maar  dat   is het relatief geringe bedrag dat betrekking heeft  op   de   prij s
van het risico zelf (bijvoorbeeld de te betalen optiepremie als 'upfront fee.,
Mits goed gebruikt, kunnen deze risicobeheersingsinstrumenten bijzonder
waardevol zijn en de continufteit van de onderneming zeer dienen. Is aan deze
eis niet voldaan, dan kunnen zij regelrecht leiden tot een financiele ramp en
discontinuiwit.

De derde groep van financiele instrumenten bevat instrumenten waarvoor geld[
dat daarin de eigenschappen van de twee eerste groepen worden gecombineerd.
Er is zowel sprake van een vermogensoverdracht (met de daaraan op zichzelf
reeds inherente risico-overdracht) als van een additionele overdracht van risico
'sec'.  Dit laatste blijkt uit de bijzondere rechten en plichten die  aan de transac-
tie kleven wanneer deze wordt vergeleken met een klassieke transactie. Deze
rechten en plichten hebben eveneens het karakter van derivaten. In dit gevalzijn het echter geen separaat getmitteerde derivaten maar verpakte, aangehech-
re. impliciete derivaten. Dergelijke financieringstransacties zijn bekend als
vermogensoverdacht-transacties met 'toeters en bellen' of hybride financie-
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ringsvormen. Een blik op de aard van deze toeters en bellen geeft alras het
inzicht dat het hier gaat om instrumenten van het niet-conventionele type.  Een
voorbeeld is een overigens klassieke obligatielening (regeling over hoofdsom,
rente en aflossing in een bepaalde valuta) maar met de bepaling dat de rente
zal worden betaald en/of de hoofdsom zal worden afgelost in een bepaalde
andere valuta dan de valuta waarin de storting op de lening plaats vindt. Er zit
een valutarisico ingebakken in de belegging. Een tweede voorbeeld is een
aandelenemissie waarbij de inschrijvers behalve het gewone aandeel zelf ook
een aandelen-callwarrant van de onderneming kopen; er zit nu een door de
onderneming geschreven call optie ingebakken in een standaard aandelenuit-
gifte.

Tabel 1  Groepen van financiEle instrumenten

1.     basisfinancieringsvormen
die op de balans worden vermeld ('on balance sheet' financiele instru-
menten); voorbeelden zijn aandelenkapitaal, obligatielening

2.   risicobeheersingstechnieken
die 'off the balance sheet' worden geregistreerd (forwards/futures/op-
ties/swaps: separate derivaten of afgeleide produkten); voorbeelden zijn
forwards, futures. opties en swaps:
- aangegaan nia de financiele markten ( bijv. een rente-optie contract of

een oliefutures contract)
- aangegaan me: andere partijen (bijv. een aandelenoptieplan voor het

personeel)

3. samengestelde financieringsvormen
ofwel vermogensoverdrachten met aangehechte of impliciete derivaten
die deels 'on the balance' en deels 'off the balance sheet' worden
vastgelegd: 'hybrids', 'embeddo's'  of ook wet 'structured deals'  ge-
noemd (bijv. een lening met recht tot vervroegde aflossing of een
converteerbare obligatielening)

Ter illustratie van de complexheid van de financieringsbeslissing heb ik in het
boek Financiele Instrumenten (1993) in hoofdstuk 3 moeiteloos een lijst met 25
deelvragen rondom de keuze van de modaliteiten van een langlopende kning
opgesomd.

Van de groepen 2 en 3 kan worden gezegd dat deze een of meer voorwaarde-
lijke aanspra(a)k(en) bevat(ten). Deze contingente claims kunnen in de toe-
komst tot betaling en·of ontvangst van aanzienlijke bedragen leiden alhankelijk
van het verloop van een of andere afgesproken variabele, bijvoorbeeld de
geldmarktrente. De acht grootste banken in de Verenigde Staten hadden eind
1993 posities in derivaten voor een notioneel bedrag van $ 10 triljoen; dit
kwam neer op het tienvoud van hun balanstotaal.
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Standaardopvat[ing is dat conventionele typen van financilfle instrumenten
'onschuldige wezens' zijn maar dat alle kwaad van de (financiele) wereld
schuilt in groep 2. Overigens zal blijken dat men bij dat verwijt nogal selectief
is omdat bijvoorbeeld de aandelenoptieplannen buiten elke verdenking lijken te
staan. De hybrids genieten doorgaans niet van enige aandacht van betekenis
totdat het uur van de waarheid (het betalingsmoment) is aangebroken. Ook dit
is merkwaardig omdat bij groep 3 dezelfde afgeleide produkten aan de orde
zijn als bij groep 2.

4. Verslaggevingsvacuum

Het geschetste drieluik van risico-overdrachten heeft o.i. belangrijke gevolgen
voor de kwaliteit van een balans als uitdrukking van de financiele positie van
een onderneming. Aan de passiefzijde van een traditionele balans staan
namelijk niet alle genoemde financidle instrumenten die een onderneming heeft
uitgegeven en waarvan  de  looptijd  nog  niet .is verstreken.   Dat  dit  zo  is,   is
eigenlijk verbazingwekkend. Wat er expliciet wei vermeld staat, is groep 1
(hoewel dat zelfs niet altijd opgaat omdat er ook ontoelaatbare vormen van off-
balance sheet financiering bestaan) en groep 3 maar deze laatste uitsluitend
voor wat betreft de vermogensoverdracht. De derivaten van groep 2 en van
groep 3 blijven bijna altijd buiten beeld. Gehoopt moet worden dat ze impliciet
verwerkt worden in de waardering van activa en passiva; daar ziet men echter
niets van. Wanneer derivaten aanleiding geven tot bezorgdheid omdat grote
verliezen dreigen. zal de accountant pleiten voor het vormen van een voorzie-
ning, maar zelfs dan wordt de directe aanleiding niet altijd vermeld. Verschil-
lende vragen doen zich hierbij voor. De eerste is of de accountant altijd op de
hoogte is van het bestaan van de derivaten-contracten die in het systeem van
dubbel boekhouden absoluut niet passen en dus best kunnen bestaan zonder dat
deze worden getraceerd. Verder is het onduidelijk onder welke omstandigheden
en volgens welke criteria de accountant het nodig acht om een voorziening te
vormen. Ten derde: welk bedrag zal daarbij nodig zijn als te vormen voorzie-
ning? Een vierde vraag: kan de accountant daarbij op z'n eentje de rol van de
financiele mark[en overnemen ? Het lijkt mij hoe dan ook een schier ondraag-
lijke last - zowel gezien vanuit de noodzaak te beschikken over vaak verfijnde
financiele modellen als om de benodigde inputwaarden voor deze modellen te
verkrijgen. Burgert heeft zeer onlangs deze oordelende rol van de accountant
scherp voor het voetlicht gebracht (Burgert, 1994).

Uit het voorgaande volgt dat balansen in voorkomende gevallen niet de
volledige risicopositie van de onderneming tonen zoals die is geregeld in op het
moment van het balanstijdstip bestaande financiele contracten. Misschien is dit
ook niet de bedoeling en stuiten we hier op de grenzen van de jaarrekening.
Als dat zo is. rijSI de vraag welke zin het nog heeft om te berichten over toch
uitdrukkelijk op risico gedefinieerde kengetallen als de solvabiliteitsratio of de
current ratio.
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Tot deze financille conrracten behoren uiteraard primair alle contracten met de
financiele markten maar ook bijvoorbeeld call- en putopties die zijn ontstaan in
het verkeer met andere participanten zoals leveranciers en afnemers, en call-
opties op de eigen aaodelen die aan het management zijn toegekend. 'Het gaat
ook  slechts  om een boekwaarde-balans', zullen sommigen opmerken.  Dit  moge
waar zijn maar dat legt dan wel een grote zwakte van deze overzichten bloot.
Zouden ook de twee andere groepen expliciet (dus zichtbaar) in het balansbeeld
worden verwerkt zodat een compleet overzicht van alle 'risicoposities' zou
worden gegeven en deze bovendien worden gewaardeerd op marktwaarde, dan
zou sprake zijn van een marktwaardebalans. Daarmee zou veel zijn gewonnen
omdat deze de door de markt gewaardeerde risicoposities reflecteren.

Deze marktwaarde is re stellen op de marktprijs van het financieel instrument
of, bij het ontbreken van een betrouwbare marktprijs, de theoretische (model)-
waarde. Met zo'n marktwaardebalans wordt relevante informatie over de
waarde van alle 'uitstaande' of lopende financi8le contracten van de onderne-
ming verstrekt. De som van de marktwaarde van alle financiele instrumenten is
de marktwaarde  van de onderneming. Het ontbreken van een goed inzicht  in de
risicoposities van een onderneming creeert in de boekwaardebalans een
verslaggevingsvacuum.
Als men dat accepteert - en wat mij betreft geen misverstand: daar is veel voor
te zeggen o.a. vanwege de door Beckman benadrukte vennootschapsrechtelijke
betekenis van dit overzicht - dan dient men zich deze zwakte bewust te zijn en
naar een ander of aanvullend type van berichtgeving te zoeken.

5.  Verslaggeving over posities in derivaten

5.1 Speculatieve posities

De belangstelling voor financille instrumenten neemt al jaren sterk toe, eerst in
de theorie (denk aan de optietheorie) en later ook in de praktijk. Kwantitatief
gezien heeft deze groei betrekking op alle drie hierboven genoemde groepen.
Het meest tot de verbeelding sprekend zijn echter de spectaculair groeiende
markten van separate en aangehechte derivaten met het veelal typische jargon
(bijvoorbeeld de vermelding 'A-52' die weinig met verkeerswegen van doen
heeft maar des te meer met het geldmarktrentetarief A.I.B.O.R. minus 52
basispunten). De redenen   voor deze toegenomen belangstelling zijn divers   en
veelal legitiem omdat derivaten uiterst nuttige functies kunnen vervullen. Er
hebben zich in de afgelopen jaren echter als gevolg van onoordeelkundig en/of
incompetent gebruik ook verschillende ongelukken voorgedaan die soms het
karakter hadden van een financiele ramp. Een bekend voorbeeld hiervan is het
bijna-faillissement van de Westduitse toponderneming Metallgesellschaft AG
eind 1993/begin 1994 als gevolg van het gebruik van olie-futures waarvan het
bestaan slechts bekend was aan enkele functionarissen en klaarblijkelijk niet
aan de raad van toezichthouders. Minder dramatische gevolgen hebbend maar
niettemin even zeer bekend geworden is de transactie van de Amerikaanse
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onderneming Procter & Gamble inzake een positie die was ingenomen op de
markt voor diff swaps. Doordat de gehoopte rente-ontwikkeling in werkelijk-
heid uitbleef. ontstond een groot verlies. Vele andere voorbeelden kunnen aan
dit lijstje worden toegevoegd. In eigen land was dat de recente commotie rond
enkele woningbouwcorporaties die hun rentevisie wensten te verzilveren met
behulp van rente-opties maar van een koude kermis thuis kwamen: zij verlie-
ten de haard en gingen het schip in.

De negatieve publiciteit die hierdoor rond derivaten is ontstaan, heeft geleid tot
een zekere kopschuwheid bij managers om over dit onderwerp te praten.
Sommige managers ervaren de vragen van financitle journalisten als vragen
naar de echtelijke relaties. Anderzijds zijn er bijna geen grote ondernemingen
die niet handelen in derivaten; het proces van ingeburgerd raken is in die zin
voorbij. De verbazing   over de toepassing die kenmerkend   was   in de jaren
tachtig, heeft plaars gemaakt   voor de verbazing   over de non-toepassing   in   de

jaren negentig.

Onderscheid kan worden gemaakt tussen de handel op georganiseerde beurzen
en op de Over-The-Counter marla. De grootste risico's treden op de Over-The-
Counter marla op waar maatwerktransacties tussen partijen tot stand komen.
Deze markt is betrekkelijk illiquide hetgeen het sluiten van posities bemoeilijkt
of onaantrekkelijk maakt. Bovendien is er een kredietwaardigheidsrisico tussen
partijen. Op georganiseerde beurzen ontbreken in beginsel deze twee risico's.
De handel in de OTC-marla is in zeer sterke mate geconcentreerd bij slechts
een tiental grote Amerikaanse banken. Dat posities op georganiseerde beurzen
ook tot gigantische verliezen kunnen kiden, blijkt uit het voorbeeld van
Metallgesellschaft AG. Daarbij speelde de hefboomwerking van derivaten een
doorslaggevende rol: de marktwaarde van posities kan snel en ingrijpend
veranderen zowel plus als min. Met een strategie van het verrichten van
dotaties aan de pOSI Voorzieningen (zie 4) is dit proces absoluut niet beheers-
baar.

Een ander voorbeeld van een derivaat niet expliciet in de balans wordt gewaar-
deerd, is de toekenning van aandelenoptieplannen aan het management. In
wezen gaat het hierbij om arbeidskosten en neemt de onderneming een short
positie in de eigen aandelen in op het moment van de toekenning van deze
rechten. Zij moer immers aandelen met een hoge waarde leveren. Economisch
is er dus een leveringsverplichting die op de OTC-markt zou moeten worden
afgedekt.  Wie had gedacht dat de veelal oerdegelijke leiding een speculatieve
transactie met optieplannen zou bedenken ? Naarmate het beter gaat met de
onderneming, neemt de marktwaarde van deze shortpositie bovendien steeds
meer   toe.   ·

De wezenlijke vraag bij dit alles is of het vigerende stelsel van boekwaardeba-
lansen volgens hemelk over risicoposities niet ten volle wordt bericht, niet
onbedoeld bijdraagr rot het geheim houden van het bestaan van voor de
onderneming cruciale financiele contracten.
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Op de voor dit blad welbekende wijze vraagt The Economist van 4 juni 1994
onder het motto "Car maker, book maker or both ?" aan ondernemingen om
duidelijk te maken wat hun posities op de financiele markten zijn. In hetzelfde
nummer worden sommige activiteiten van treasurers besproken onder het
kopje: "Treasurers at the casino". En nog duidelijker: "Companies' treasurers
are an asset when they hedge risks. But they can become a liability if they try
to  do  more  than  that:

Er is o.i. in dezen sprake van een verslaggevingsvacuum dat onaanvaardbare
proporties heeft aangenomen als gevolg van de alsmaar toenemende innovatie-
ve activiteit op de financiele markten. Het bestaan van deze leemte kan voor
sommige managers zelfs de laatste terughoudendheid wegnemen om onverant-
woorde posities te gaan innemen. De pressie die vanuit velerlei hoek op het
management van een onderneming wordt uitgeoefend om beter te presteren dan
een of andere graadmeter kan dit nog eens extra stimuleren. Er zijn al genoeg
verleiders om alert te zijn op nog meer verlokkingen. Een van deze verleiders
is de mogelijkheid een onder omstandigheden voor de individuele manager
nauwelijks te ontlopen recessie-invloed op het bedrijfsresultaat geheel of ten
dele te compenseren door het innemen van speculatieve posities in financiele
contracten waarover (zie boven) niet expliciet behoeft te worden gerapporteerd.
Wanneer de manager ook  nog  zo  'gelukkig'  is te beschikken  over  een ' ijzeren
rente- of valutavisie  die naar zijn vaste overtuiging niet stuk kan gaan, kunnen
de remmen op de speculatieve driften gemakkelijk weigeren. Het bonte kwartet
van het bestaan van een verslaggevingsleemte, het actueel zijn van een reces-
sie, het hebben van een duidelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van de
prijs van het instrument en een grote mate van onbekendheid met de eigen-
schappen van de instrumenten, kan leiden tot volstrekt onverantwoorde transac-
ties. Over de onbekendheid met de werking van derivaten het volgende. Uit de
beschrijving van de lotgevallen van de Metallgesellschaft AG bleek dat men
dacht een geschikt hedging-instrument te hebben gekocht terwijl in feite een
riskant instrument   5 as gekocht. Bij Procter & Gamble beschuldigde   men   na
het ontdekken van her fiasco de tegenpartij (Bankers Trust) dat men onvoldoen-
de was geinformeerd over de essentie van het contract.

5.2 Hedgeposities

Hierboven zagen we dat de verslaggeving over speculatieve posities in deriva-
ten niet is gegarandeerd. Het zal geen verbazing wekken dat dit ipso facto
geldt voor de verslaggeving van hedgetransacties die met behulp van derivaten
worden uitgevoerd.
Daarmee is echter niet alles gezegd. Ook buiten de sfeer van de derivaten is er
het nodige mis met de waardering van financiele titels in de balans.
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6.   Verslaggeving over posities in traditionele financieringsin-
strumenten

Uit paragraaf 5 volgt dat de verslaggevingsvoorschriften het mogelijk maken
dat te weinig doordachte en te weinig getoetste posities in derivaten ongernerkt
worden ingenomen. Dit is een ernstige zaak maar bepaald niet alles. Aan
speculatieve posities die voorkomen in groep 1 van de financiele instrumenten
wordt nauwelijks aandacht besteed, ze worden vaak niet eens erkend als
speculatie, laat staan dat de verslaggevingsregels hiervoor als aanvaardbaar
kunnen worden genoemd.

6.1 Speculatieve posities

Stonden in de vorige paragraaf de derivaten centraal, in deze paragraaf
observeren we meer in het bijzonder de posities die ondernemingen innemen in
financiele  instrumenten die behoren tot groep 1. Daarbij  valt op  dat de gangba-
re verslaggevingspraktijk (berichtgeving tegen nominale waarde) evenmin als
bij derivaten speculatief gedrag ontmoedigt wanneer het gaat over leningen met
vaste rente. Alleen bij variabelrentende leningen is er geen incentive omdat er
geen speculatieve rentepositie is.

6.1.1 Obligatielening met vaste rente

Wanneer een ondememing een obligatielening met een vaste rente tot het eind
van de looptijd Uitgeeft, staat de jaarlijkse rentelast vast. Deze degelijkheid
uitstralende rust aan het rentefront is aangenaam uit het oogpunt van planning
maar is economisch gezien misplaatst. De onderneming neemt met dit finan-
cieel instrument namelijk een speculatieve rentepositie in omdat in de toekomst
kan blijken dat ze tegen lagere kosten had kunnen lenen voor de dan resterende

looptijd. Dan zit ze. zoals dat wei wordt genoemd, op de blaren. Zij heeft,
bewust of onbewust. het risico genomen van veranderingen van de rendements-

of yieldcurve of van veranderingen van de spread die beleggers van deze
emittent verlangen boven het kale rendement op staatsleningen. Ten opzichte
van een concurrem die in dezelfde economische situatie verkerend op dat
moment een vergelijkbare lening uitgeeft, heeft onze emittent ondanks alle
goede bedoelingen van degelijkheid een speculatief getint nadeel dat uiteraard
niet in de kostprijs thuis hoort.
Dit nadeel zal blijken uit een marktwaarde die hoger is dan de boekwaarde.
Dit surplus aan marktwaarde voor vreemd vermogen gaat ten koste van de
marktwaarde van de aandelen. Als hij dit zou moeten publiceren, zou de
buitenstaander zien dat men teveel rente betaalt. Dit blijft verborgen in de
gebruikelijke manier van berichtgeven tegen de nominale waarde van de
lening. Daarmee ontsmat er een premie op het innemen van dergelijke rentepo-
sities: als de rente achteraf te laag is, bericht men dit ten onrechte als een
operationeel voordeel dat leidt tot een gekunsteld hoge nettowinst. Als de rente
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achteraf te hoog is, bericht men dit al weer ten onrechte als een rente-nadeel
dat de nettowinst drukt. In feite had men in beide gevallen de balanswaarde
moeten aanpassen en in de resultatenrekening de vervangende rentelast moeten
rapporteren.

Hierboven ligt de opvatring besloten dat leningen altijd zouden moeten worden
gewaardeerd op de comante waarde van de toekomstige kasstromen. Dat doet
de tegenpartij van de emittent - de professionele belegger - trouwens ook!
Voor leningen die jaarlijks of zelfs binnenjaarlijks een nieuwe rente krijgen, is
de contante waarde bij benadering gelijk  aan de balans- of boekwaarde.    Er   is
nu geen sprake van een speculatieve rentepositie. Het hierboven genoemde
verslaggevingsprobleem speelt hierbij dus niet. Alleen voor zeer korte trajecten
kan hierbij een afwijking bestaan tussen de contractrente en de marktrente. De
rente exposure    van deze leningen is nagenoeg nihil. Technisch geformuleerd
kan men dit uitdrukken door te zeggen dat de duration van deze lening
nagenoeg nul is. Duration  is de rentegevoeligheidsfactor.  Dit wil dus zeker niet
zeggen dat de rente niet zou kunnen stijgen, integendeel. Wat wei vaststaat, is
dat de ondememing nier mar betaalt dan de marktrente. Deze dient dan ook
volledig te worden opgenomen in de kostprijs. De waardering op boekwaarde
is bij benadering juist tenzij de kredietwaardigheid sterk is afgenomen sinds het
aantrekken van het vermogen En de onderneming geen adequate risicopremie
betaalt. De markmaard: zal dan lager zijn dan de boekwaarde. Het omgekeer-
de   is alleen theoretisch denkbaar; praktisch heeft  dit geen betekenis.

6.1.2 Preferente aandelen met vast dividend

Wat voor vreemd vermogen geldt, geldt in dit kader ook voor preferente
aandelen met een vast dividend. Het percentage van de vergoeding op prefe-
rente aandelen is gewoonlijk gekoppeld aan het niveau van de langlopend rente
op staatsleningen. Daarmee is er een indirecte koppeling aan de yieldcurve ten
tijde van de emissie. Een achteraf gezien ongelukkige timing van een emissie
kan ertoe leiden dat ondememingen later spijt krijgen van het relatief hoge
dividend dat ze moeten betalen op de preferente aandelen.
Dit is een vergelijkbare rente exposure als bij een obligatielening met vaste
rente.
Is het preferente dividend echter gekoppeld aan de geldmarktrente, dan is er
geen rente exposure.

6.2 Hedgeposities

Rationeel handelende ondernemers zien de rente exposure van vastrentende
leningen en preferente aandelen uiteraard weI, ook al wordt deze niet zichtbaar
gemaakt door de verslaggeving! Deze ondernemers zullen zorgen dat een
hedge tot stand komt zodat er tegenover deze vaste uitgaande rente-kasstroom
ook een vaste ingaande kasstroom staat (in principe ongeacht uit welke   bron):
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het eventuele nadeel vanwege de speculatieve rentepositie op de obligatielening
wordt dan gecompenseerd door het dan optredende voordeel van de gespiegel-
de positie aan bijvoorbeeld de actiefzijde. Dit kunnen de afnemers zijn aan wie
de (feitelijk te hoge) rente wordt doorberekend. Het kunnen ook beleggers zijn
aan wie de onderneming geld heeft uitgeleend en die een vaste (achteraf te
lage) vergoeding onnangen. Zelfs is een gespiegelde positie aan de passiefzijde
van de balans mogelijk doordat de gewenste immunisering wordt verkregen uit
een hopelijk eveneens gedaalde rente op een andere leentransactie met variabe-
le rente (bijvoorbeeld een opgenomen bankkrediet). Een andere methode is om
het renterisico te omwijken door een renteswap aan te gaan en daarin de vaste
rente te ontvangen en een variabele rente te betalen. Deze behoort echter tot
het onderwerp van 5.2.
De verslaggeving over deze hedgeposities is minimaal. Dit geldt zowel voor de
specificatie van de bedgetransactie als wel om het feit dat het om een hedge-
transactie en niet om een speculatieve positie gaat.

7. Voorlopige conclusies

Verschillende conclusies dringen zich op op basis van de paragrafen 5 en 6:

1.  Met  financiele instrumenten kunnen belangrijke speculatieve posities worden
opgebouwd die onder omstandigheden tot een financieel drama voor de
onderneming kunnen leiden. De gevaren schuilen vooral in de leverage-wer-
king van vele financiele instrumenten, het gebrek aan liquiditeit op de
markten  en het kredietwaardigheidsrisico.

2. Deze speculatieve posities kunnen zowel met derivaten  als met traditionele
financieringsinstrimenten worden opgebouwd, dus in feite met alle drie
groepen van finaxiele instrumenten. Van de speculatieve posities die in een
aantal gevallen in groep 1 liggen besloten, is men zich bijna nooit bewust.
Er is hoe dan ook zeker geen reden om uit dezen hoofde de derivaten te
kapittelen. Gelijk: monniken, gelijke kappen!

3.   Op hedging beluste ondernemers zoeken in essentie andere partijen  op  aan
wie  zij een ongegenste speculatieve exposure overdragen  ( = risico verko-
pen).     Dit is mogelijk langs interne kanalen (overdragen    aan de eigen
afnemers of aan personeelsleden doorberekenen) hetzij langs externe kanalen
(bijvoorbeeld verkopen aan vermogensverschaffers of aan een swap-part-
ner).   Interne en externe hedgingmaatregelen stellen de onderneming   dus   in
staat om een ongelukkig afgelopen speculatie te overleven door een compen-
serende specularieve transactie tot stand te brengen. Slechts het teken
verschilt: long- en shortposities worden gematched.

4. Een derde conclusie is dat het prijs(bijvoorbeeld rente-)nadeel, als het
optreedt, niet in de kostprijs thuis hoort. Het is, zoals we zagen, een
speculatief remenadeel. Een beetje meer geluk en het was een voordeel
geweest waarmee uiteraard de kostprijs   ook   niet zou mogen zijn verlaagd.
Het zijn voorraadresultaten op financiele produkten.
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5.   Aangezien de hedgingvoordelen en -nadelen even speculatief   zon   als   de
mogelijke nadelen (en soms ook de voordelen!) die men wenst te bestrijden,
horen dus niet alleen de positieresultaten niet in de kostprijs maar evenmin
de positieve of negatieve resultaten van hedgingtransacties.

6. Wat wel in de kostprijs thuis hoort, is de actuele (vervangende) prijs van
het financiele produla (in het geval van rente: voor de resterende looptijd
van de financieringstransactie). Een voortdurende herorientatie      op     de
bestaande yieldcurve is dus vereist. Deze rente kan hoger, zelfs aanzienlijk
hoger zijn dan de gecontracteerde rente maar ook lager (en aanzienlijk
lager). De verschillen tussen de gecontracteerde en de marktrente zijn
speculatieve renteresultaten.
Bij een vastrentende lening is de marktrente gelijk aan de rente voor de
resterende rentelooptijd van dezelfde (langlopende) lening Rentelooptijd en
beschikbaarheidsduur vallen hier samen. Bij een variabelrentende lening is
de marktrente de rema voor de resterende rentelooptijd. Deze rentelooptijd
kan aanzienlijk korter zijn dan de beschikbaarheidsduur. Men denke bijvoor-
beeld aan een floating rate obligatielening met een beschikbaarheidsduur van
10 jaar en een rentelooptijd van 3 maanden.

7.   De   berichtgeving over renteresultaten  en   over de waarde van leningen   is   in
de praktijk niet of oauwelijks aangepast aan de eisen die berichtgeving
vanuit een economische optiek Stelt. Daarmee wordt het zicht op het succes
van financieringsoperaties die in het verleden hebben plaats gevonden,
onmomen.

8.   De economische functies van financiifle instrumenten

De kritiek die op het gebruik van derivaten soms wordt uitgestort, zou een
verkeerde indruk kunnen doen ontstaan. Financidle instrumenten kunnen, zoals
eerder in dit artikel werd onderstreept, een nuttige bijdrage leveren aan het
realiseren van verschillende doelen van de onderneming. De onderneming
treedt voor het gebruik van financiele instrumenten in contact met de partijen
op markten. Marktpartijen zijn: financiers, arbitrageanten, hedgers en specu-
lanten. De belangrijkste doelen voor deze partijen zijn:

a. het financieren van een vermogensbehoefte
b.  het  hedgen van risico's     d. i. het kopen van bescherming in steeds   meer

beweeglijke markten ofwel het verkleinen van de variantie van de markt-
waarde van de onderneming

c.   het  vermijden van systemic  risk  d. i. het leveren  van een bijdrage  aan  het
instand houden van het financiele bestel doordat alle participanten van
ondernemingen hun risico's op meer stabiliteit kunnen rekenen

d. het bevorderen van de economische efficiency en daarmee de welvaart
door de signaalwerking m.b.t. de waarschijnlijk gehouden toekomstige
prijzen

e. het verlagen van de kosten van leningen die in de contante markt worden
aangetrokken
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f. het besparen op transactiekosten ingeval van tijdelijke herziening van
posities doordat in de derivatenmarkten de kosten lager zijn dan in de
contante markten

g. het behalen van arbitragevoordelen door te profiteren van het bestaan van
gelijktijdige prijsverschillen voor dEn en hetzelfde produkt op verschillende
markten (betrekking hebbend op geografisch gescheiden markten onderling
en/of op de markien voor cash produkten versus de markten voor syntheti-
sche produkten)

h. het behalen van speculatief voordeel.

Argument b zal als zodanig in de praktijk van alledag wellicht weinig worden
genoemd. Het is een 'afgeleid' doel of motief dat een app81 doet op een zekere

maatschappelijke georienteerdheid van ondernemingen en hun leiders. Dat
geldt ook voor het onder c genoemde doel.

Voorbeelden van hedging van risico's:

Voorbeeld  1:
De grondstoffenverbruiker die lange termijn eindproduktcontracten afsluit,
moet zijn prijsrisico op de grondstoffenmarkt afdekken om te overleven: hij
koopt grondstoffenfutures.

Voorbeeld 2:
Een arm grondstoffenproducerend land kan de koffie-oogst opbrengst immuni-
seren door verkoopposities in te nemen op de georganiseerde markten voor
derivaten wanneer het prijsniveau redelijk wordt geacht en een terugval van de
prijs grote betalingsbalansproblemen zou veroorzaken. Expor[quotaregelingen
blijken veelal niet te werken. Financitle instrumenten kunnen deze vervangen.

Voorbeeld 3:
Een investment banker (lela het prijsrisico op een voorraad obligaties af door
obligatiefutures te ve:kopen.

Voorbeeld 4:
Een ondememer die valutarisico loopt, kan dit verkopen aan partijen in de
markt.

Voorbeeld 5:
Een belegger kan zijn beleggingsrisico beperken door een belegging in speci-
fieke aandelen aan te vullen met een verkoop van index futures zodat het
algemene risico uit het rendement van de belegging in de specifieke aandelen
wordt geelimineerd en de aanwezig geachte 'bijzondere' attracties van de
individuele aandelen resteren.

Voorbeeld 6:
Beheersing van het kredietwaardigheidsrisico door het kopen van een putoptie
op de nominale waarde van de vordering of door het kopen van een call optie
op de kredietwaardigheidsspread van de geldnemer (debiteur) of door het
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kopen van een call optic op de faillissementskans van de geldnemer.

9.       De effici8nte markt theorie

In een efficiente mark[ zijn de huidige prijzen de beste schattingen van de
echte marktwaarde van de verhandelde produkten, zoals bijvoorbeeld vermo-
genstitels.
Marktefficiency wordt bevorderd door:
- de concurrentie op de markt te vergroten
- arbitrage-activiteiten te bevorderen.
Als - zoals dat heet - de Efficidnte Markt Hypothese (EMH) niet kan worden
verworpen, verdienen beleggers op een vermogenstitel een aan het risico van
die titel aangepast rendement. Dit is bijvoorbeeld het door het Capital Asset
Pricing Model voorspelde 'normale' rendement. Waarderingsfouten van de
markt bestaan niet op en efficiante mark[ zodat ook de begrippen onder- en
overwaardering geen bes[aansrecht hebben  in die wereld (Duffhues,   1994).
Het zoeken naar koopjes door beleggers heeft in een efficiente markt geen zin:
alle informatie is reeds verwerkt in de prijzen. De effectenanalyse heeft een
sterk verminderde betekenis.
Netto    d.i. na aftrek    van alle researchkosten    zal geen excess re[urn worden
behaald boven het normale rendement. Actief risicobeheer heeft in zo'n wereid
evenmin veel zin, tenminste als het doel is om koopjes te ontdekken. Ook
daarvoor geldt dat eerst de research- en apparaatskosten moeten worden
terugverdiend en eerst daarna netto iers extra's zou moeten overblijven. Dir
laatste   dan  ook   nog   mer de bepaling   dat  dit niet incidenteel   (dus door toeval).
maar systematisch zou kunnen worden behaald.
Wetenschappelijk onderzoek naar de zgn. semi-sterke variant van de EMH en
de berichten uit de praizijk wijzen niet op verwerping van de efficiente markt
hypothese. Dit betekent dat een stimulans aanwezig is om zich niet te verliezen
in actief, geldverslindend vermogensbeheer en/of het testen van allerlei
financieringsstrategieen. Veeleer is het raadzaam om passieve strategieen te
volgen.

De EMH lijkt een goed vertrekpunt voor het nemen van financieel-economi-
sche beslissingen door managers. Het verslaan van de markt is bij het volgen
van deze lijn niet uirgesloten maar niet systematisch. Dit noopt tot grote
terughoudendheid ten aanzien van degenen die allerlei visies op de toekomstige
prijsontwikkeling van een markt zeggen te bezitten. Zij zullen er geen bezwaar
tegen hebben om hun prestaties via deugdelijke verslaggeving tegen het licht te
houden.

10. Financilile berichtgeving: hedging versus speculatie

Het onderscheid tussen hedging en speculatie speelt in de financiele berichtge-
ving een belangrijke rol omdat de boekhoudkundige gevolgen sterk verschillen.
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De vraag is war daarbij wordt verstaan onder een hedge-transactie. Het
klassieke antwoord 'het afdekken van een exposure' roept de vraag op wat een
exposure is. Hierover bestaat grote verwarring. In de financieringstheorie
onderscheidt men tenminste drie exposureconcepten t.w. de translatie exposu-
re, de transactie exposure en de economische of operationele exposure. Deze
laatste is van het grootste belang in de financieringstheorie maar niet in de
financiele berichtgeving.    Bij dit alles   komt   nog   dat ten aanzien van bijvoor-
beeld valutarisico wel een exposureprobleem wordt onderkend (wat is het en
hoe kwantificeert men het?) maar niet ten aanzien van bijvoorbeeld renterisico.
Dit wordt genegeerd.

Kijkt men naar de aandachtsgebieden die wel gemeenschappelijk zijn, dan ziet
men merkwaardige tegenstellingen. Zo bestaan er voor het kwantificeren van
de valuta exposure in het kader van de vertaal exposure weer vier deelmetho-
den die zeer verschillende uitkomsten kunnen opleveren ten aanzien van het
behaalde valutaresultaat d.w.z. voor- en nadelen als gevolg van de verandering
van wisselkoersen. De in brede kring toegepaste 'closing rate' methode voor
het omrekenen van activa en passiva van buitentandse herkomst schept wanneer
een vreemde valuta deprecieert een valutaverlies ter grootte van de wissel-
koersverandering. Economisch dient echter ook aandacht te worden besteed
aan de door de wisselkoersverandering opgetreden wijziging in de concurren-
tiepositie van de buitenlandse dochteronderneming; deze kan ertoe leiden dat
de kasstroomcapaciteit vertaald naar de eigen valuta's vergroot in plaats van
verkleind wordt, zodat eerder aan een opwaardering dan aan een afwaardering
moet worden gedacht. Dit aspect wordt verwaarloosd in de vertaal exposure.
De conclusie is dat de vertaal exposure geen aanvaardbare uitdrukking is voor
de economische exposure. Toch wordt het hedgen van een vertaal exposure
beloond met het buiten het perioderesultaat houden van het valutaresultaat.

Ook met de transactie exposure is er een onbevredigende situatie. Deze spitst
zich toe op de vraag waarom het afdekken van het contingente deel van de
transactie exposure niet als hedge (en dus als speculatie) wordt erkend door de
verslaggevingsregels. De contingente valuta exposure heeft betrekking     op
orders in vreemde valuta die nog niet zijn ontvangen maar in het kader van de
continuiteit wel worden verwacht. Het afdekken van deze contingente exposure
wordt door accountants gezien als speculate.

Over de economische exposure werd reeds opgemerkt dat hieraan in de
berichtgeving in het geheel geen aandacht wordt besteed. Elke afdekkingstrans-
actie met betrekking tot de mogelijke verstoring van de toekomstige concurren-
tiepositie wordt als speculatie beschouwd.

Last but not least is een doorn in het oog van financieringstheoretici dat
verslaggevingsregels er vanuit lijken te gaan dat de vraag hedging of speculatie
moet worden beoordeeld op het niveau van de individuele activa en passiva.
De financier zal daarentegen pleiten voor een totaal-benadering op het geaggre-

geerd niveau van de onderneming als geheel omdat alleen dan een kostenbe-
wust afdekkingsbeleid kan worden gevoerd.
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Wat hierboven werd gezegd ten aanzien van de valuta exposure, geldt a fortiori
ten aanzien van de rente exposure.

De conclusie is dat bet begrip hedge accounting ontoereikend is uitgewerkt.
Daarmee worden ook de valutaresultaten die zijn bepaald volgens hedge
accounting, kwestieus. Transacties die door de treasurer op goede gronden
worden opgezet als hedging, worden soms niet als zodanig erkend door het
systeem van berichtgeving. Dit kan zelfs stimuleren tot transacties die het
valutarisico in werkelijkheid vergroten in plaats van te verkleinen.

11. Financieringstheorie: waardering tegen marktwaarde

Het in de financieringstheorie reeds lang gehouden pleidooi om financiele
instrumenten te allen tijde te waarderen op marktwaardebasis is door het IASC
overgenomen. Waardeverschillen op financiele instrumenten zijn niets anders
dan 'trading results' in economische zin. Ze zijn uitvloeisel van het voorraad-
houden  (long  o f shorti. en moeten dus altijd worden behandeld als speculatie-
resultaten (capital gains en losses). Deze vermogenswinsten en verliezen dienen
zoveel mogelijk te werden gescheiden van de operationele resultaten. Op grond
daarvan wordt bepleit om waardeverschillen op financiele instrumenten altijd
toe te voegen aan een speciale component van her eigen vermogen.
Dit zou ook sporen met het hierboven gehouden pleidooi om de waardemuta-
ties op teningen en preferente aandelen te registreren en tegen te boeken op de
waarde  van het eigen i ermogen.

Aangetekend wordt dat het IASC hierbij een beperkte definitie van financiele
instrumenten huldigt zodat de aanbeveling niet geldt voor resultaten op
financieringstransacties (de groep    1 -instrumenten). Zelfs de waardering    van
converteerbare leningeri geschiedt A pari (Heyne, 1994).

De vraag kan worden gesteld of de externe financidle berichtgeving niet de
pretentie zou moeten bezitten om de buitenwereld te informeren over de
risico's en de wijziging:n in risico's als uitvloeisel van het inzichtvereiste.

12. Risico-rapportage

Er is behoefte aan een duidelijke risicorapportage in de berichtgeving van
ondernemingen. Deze rapportage zou zoveel mogelijk moeten worden gestan-
daardiseerd. De verme:ding kan plaats vinden als deel van de toelichting of in
het verslag.
Deze rapportage zou aandacht dienen te besteden aan:
-   een   beschrijving    van   de    aard    van de exposures terzake van rente, valuta,

kredietwaardigheid,    e. d.: welke definities geeft de onderneming   aan   deze
exposures?

- enige kwantificering van de omvang van de genoemde exposures
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- een beschrijving van het afdekkingsbekid t.a. v. elk van deze exposures
- het beleid t.a.V. de keuze van de financiele instrumenten!
- het beleid t.a.v. de controle op het gebruik van instrumenten!
- de motivering achter het afdekkingsbeleid
- informatie over het gerealiseerd rendement van hedgetransacties
- informatie over her feitelijke en het nagestreefde risicoprofiel van de onder-

nem#g.

Alle begin is moeiliJk maar het is niet moeilijk om een aantal voorzetten te
geven. Uitsluitend ter bepaling van de gedachten noemen we hieronder telkens
drie voorbeelden van mogelijke expliciteringen terzake van het risicobeleid van
ondernemingen.

We beginnen met enkele willekeurige voorbeelden rondom het valutabeleid:
1. 'Deze ondememing dekt de translatie exposure gewoonlijk af gezien de aan-

wezigheid van covenants  in leencontracten'
2.    ' Deze ondememing dekt posities in vreemde valuta   af  die zijn gemeten   in

termen van de transactie exposure; de economische exposure wordt niet
afgedekt'.

3.   ' Deze onderneming    dekt de operationele valuta exposure    nie[ af omdat
vertrouwen bestal[ in de werking van de koopkrachtpariteitStheorie en de
theorie  van het Iziernationaal Fisher Effect op lange termijn'.

Een aardig praktijboorbeeld  is het interimbericht van AEGON  over het eerste

halfjaar 1994. De d.rectie meldt daarin dat de dollarbelangen voor de tweede
helft van het jaar tegen een sterke daling van de dollarkoers zijn afgedekt; men
wil in de tweede h:ift van 1994 een mogelijk tegenvallende dollarkoers geen
kans geven om de r:sultaten negatief te beinvioeden (Het Financieele Dagblad.
1994).

Voorbeelden terzake van het beleid t.a.V. de rente exposure zijn:
1.  'De onderneming dekt transactie exposures soms af m.b.v. renteswaps'.
2.   ' De  ondememing  dekt de economische rente exposure  niet  af.
3. 'De ondernerning speculeert in diff swaps'.

Drie voorbeelden t:rzake van het beleid ten aanzien van de kredietwaardig-
heidsexposure:
1. 'Deze ondernerning doet alleen zaken met Triple  A relaties'.
2. 'Deze onderneming factoreert onze vorderingen op basis   van 'with recour-

se'-contracten'.
3. 'Deze onderneming koopt   in de OTC-markt putopties   op de nominale

waarde  van de vordering uit hoofde van leningen'.

Drie voorbeelden van mogelijk beleid ten aanzien van het omgaan met grond-

stoffenprijsrisico's:
1. 'Deze onderneming dekt langlopende olieleveringsverplichtingen   aan   onze

dienten af met kortlopende oliefutures'.
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2. 'Deze onderneming heeft nog geen beleid ten aanzien van dit onderwerp
ontwikkeld'.

3. 'Deze onderneming beeft een zodanige positie  in de bedrijfstak dat fluctua-
ties in grondstoffenprijzen vanzelfsprekend aan afnemers worden doorbere-
kend'.

13.  Samenvatting en conclusies

- Alle financiale instrumenten (klassiek/modern, on balance/off balance,
separaat of verpakt) zijn in essentie vermogens- of beleggingstitels die door
de ondememing zijn 'geemitteerd' of waarin is 'belegd' volgens rende-
ments/risico-afwegingen ongeacht of sprake is van arbitrage, hedging of
speculatie.

- Op alle financiele instrumenten, dus ook op gewone financieringstransacties,
kunnen (en zullen) dan ook bij voortduring waarde-verschillen ontstaan in de
vorm van capital gains en losses waarbij een marktwaardering in de verslag-
geving  past op grond  zan  het

' inzichtvereiste'.
- Financidle instrumenten leveren normaliter een bijdrage tot een verkleining

van het systeemrisico. Bij onoordeelkundig gebruik kan echter in bepaalde
omstandigheden (concentratie van niet-afgedekte risico's bij een beperkt
aantal instellingen; onioereikende monitoring van posities, Jensen    1993)   een
vergroting van het sysz:mrisico optreden.

-   De    aandacht voor separate instrumenten lijkt onevenredig groot    t. o.v.     de
aandacht voor
a. klassieke on-balance transacties waarop sinds jaar en dag rente wordt

verloren en gewonnen maar niet geboekt
b. impliciete derivaten waarop sinds jaar en dag wordt verloren en gewonnen

en niet geboekt maar waarover bij een nieuwe calamiteit wel grote
commotie ontstaat.

- Het hedging-concept van de accounting-literantur sluit ten onrechte transac-
ties uit die in het lader van de continuiteitsveronderstelling wel worden
verwacht maar nog met zijn geboekt. Deze contingente transactie exposures
en operationele exposures zijn voor de continuiteit van de onderneming -
paradoxaal genoeg -  vaak van grote betekenis.  Een te beperkt hedgingconcept
kan onbedoeld bijdragen tot het verwaarlozen van deze voor de onderneming
veelal cruciale exposures.

-   Het   afdekken van translatie exposures vastgesteld volgens de 'closing    rate'
methode doet geen recht aan in het algemeen veranderde concurrentieposities
als gevolg van wisselkoersveranderingen.

- Het niet expliciet vergerken van de gevolgen van aandelenoptieplannen in de
balans in het jaar van toekenning van deze rechten geeft geen juist inzicht in
de arbeidskosten van de onderneming en in de short positie van de onderne-
ming in de eigen aandelen. De onderneming speculeert in haar eigen aande-
len en zwijgt daarover bovendien,
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- Er is dringend behoefte aan verslaggeving over de risico's van de onder-
neming als zodanig, in het bijzonder over financiae prijsrisico's; deze
kunnen volgens een vast stramien worden ondergebracht in een afzonderlijke
paragraaf in de tOelichting of het verslag. De bestaande boekwaardebalans
kan met deze oplossing worden gehandhaafd. Wel zouden alle resultaten op
posities (hedged of niet) moeten worden beschouwd als vermogenswinsten en
-verliezen en onder het eigen vermogen separaat moeten worden verant-
woord. De kwaliteit van de rente- en valutavisies die men zegt te hebben,
blijkt dan vanzelf.
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1 De finaticieritigfliteratiizir heeft de lioodzaak  0111 tot 11icer intigratic te
konien, rot op hedeti weitiig acitidacht gegeveii. 1).1.irdoor raakt het flii.iii-
cieringfgebied steedg tiieer \ erk,1\ dd iii if het lastiger (,111 iliell\\'e Otit-
wikkelitigeii. zocils op het gebied vaii corporate risk m.111.1"ellietit. syste-2'

iii.itisch iii het vakgebied o,ider te bretieeii.
(1)it proit-schrift. iii het bijzonder de hoofdstukketi I t/111 3)

11       01ider atidere iii het bedrijt-sleveti bestaat het h.irdiiekkige tiiisverstatid dat
het streveii naar 'shareholder vallie' identiek is niet het streven iiaar iiiaxi-
m.ilisatie vati de wilist per aatideel op korte terlilijil.
(1)it proct-,chrift. hoofdstuk i eli 2)

Ill     Hit afdekketi vati tr.infactie expc)sures ('iiiicrc, hedgitig') rerdietit niitider
aaiidaclit v.111 oiidertieinitigeti dati 'tiiacro liedgitig' oiiidat bij deze laatste
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rereii.
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IV    Mede,rerkers z:in otiderticiiiingeti zijii steeds tiieer waardestii\\·ers en risi-
codragers. Een .irbeidsbeloiiing iii cotit.inteti past daar tiiinder goed bii
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