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1 Inleiding

“De Autoriteit Financiële Markten bevordert eerlijke en transparante

financiële markten.”1

“Goed ondernemerschap, waaronder inbegrepen integer en transparant

handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop,..., zijn

essentiële voorwaarden voor het stellen van vertrouwen in het

bestuur en het toezicht door de belanghebbenden.”2

“Zonder transparantie en gelijkheid van informatie functioneren

financiële markten slecht.”3

Dit zijn slechts enkele citaten om te illustreren welke magische krachten de

financiële wereld toedicht aan transparantie. Bij elke financiële crisis wordt

er geroepen, zo niet geschreeuwd, om meer transparantie. Begin jaren der-

tig was het al niet anders. Na de ineenstorting van de aandelenmarkten in

de Verenigde Staten in oktober 1929, waarbij naar schatting 25 miljard aan

aandeelhouderswaarde verloren ging, was het antwoord van de Amerikaanse

regering de Securities Act en de Securities Exchange Act. Het doel van deze

wetgeving was het beschermen van de kleine belegger door de transparantie

van beursgenoteerde ondernemingen te verhogen middels het verplichten van

periodieke, financiële verslaggeving. Een soortgelijke reactie volgde op de

ondergang van Enron en andere grote ondernemingen in 2001. Enron, een

energiebedrijf met meer dan 22.000 werknemers, was een zestal jaren het

wonderkind van de Amerikaanse economie tot de frauduleuze boekhoudprak-

tijken van het bedrijf aan het licht kwamen. Van de daarop volgende nieuwe

wetgeving, de Sarbanes-Oxley Act, wordt gezegd dat de transparantie van de

financiële verslaggeving verder is toegenomen, met name op het gebied van

1Zie www.afm.nl.
2Zie www.commissiecorporategovernance.nl.
3Transparantie bedreigd, Het Financieele Dagblad, 6 januari 2006.
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interne controle. En ook nu, ten tijde van de kredietcrisis, neemt de roep om

meer transparantie weer toe.

Een kritische lezer zou, na het lezen van deze voorbeelden, al zijn twijfels

kunnen krijgen over transparantie. Immers, alle transparantie verhogende

maatregelen uit het verleden ten spijt, telkens weer worden we geconfronteerd

met nieuwe misstanden en problemen op de financiële markten. Misschien

heeft deze kritische lezer wel gelijk. Misschien moet de oplossing niet alleen

maar gezocht worden in meer transparantie. De roep om meer transparantie

suggereert dat de schuld geheel ligt bij de verschaffers van financiële infor-

matie, namelijk, de ondernemingen. In deze rede wil ik echter graag duidelijk

maken dat ook voor de gebruikers van deze financiële informatie, de beleg-

gers, een belangrijke rol is weggelegd in het beter functioneren van financiële

markten.

2 Informatie asymmetrie

Stel u bent op zoek naar een gebruikte auto. Na enig zoekwerk op het

internet heeft u uw oog laten vallen op een Alfa Romeo GT, bouwjaar 2006,

60.000 kilometer op de teller en een vraagprijs van e19.950. Vervolgens

vraagt u zich natuurlijk af, is dit een redelijke prijs voor deze auto? Het

probleem waar u als potentiële koper nu mee wordt geconfronteerd, is dat u

een informatie-achterstand heeft ten opzichte van de verkoper. De verkoper

is bekend met alle kleine en grote gebreken en onvolkomenheden van deze

auto, en u niet. Sterker nog, om u een beeld te kunnen vormen van de

kwaliteit van deze auto, bent u grotendeels afhankelijk van de informatie

die de verkoper u wilt verstrekken. De verkoper, die er op uit is de auto

tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen, zal u slechts attenderen op de

positieve aspecten van de auto en zal zwijgen over alle negatieve aspecten.

Het verkooppraatje zal u dus weinig verder helpen in uw aankoopbeslissing.

Echter, om een goede aankoopbeslissing te kunnen nemen, zou u graag over

al deze informatie willen beschikken. De markt voor gebruikte auto’s lijkt
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dus verre van transparant.

Het informatieprobleem dat ik u zojuist geschetst heb is kenmerkend voor

veel soorten transacties. De verkoper van een product of dienst beschikt over

meer en betere informatie omtrent de kwaliteit van dit product of dienst dan

de potentiële koper(s). Dit geldt ook voor financiële markten zoals de aande-

lenmarkt. De partijen op een aandelenmarkt zijn enerzijds de investeerders,

de aanbieders van geld, en anderzijds de ondernemingen, die het geld nodig

hebben voor nieuwe investeringen. Ondernemingen krijgen geld van de in-

vesteerders door de verkoop van eigendomsaandelen. De aandeelhouders wor-

den dus de nieuwe eigenaren van de onderneming en hebben daarmee recht op

de winsten die de onderneming in de toekomst gaat maken. De verwachtingen

die investeerders hebben over deze toekomstige winsten bepalen de prijs die

voor de aandelen betaald wordt. Het zal duidelijk zijn dat hoe rooskleuriger

de toekomstverwachtingen van een onderneming zijn, hoe hoger de prijs is

die men voor de aandelen wil betalen.

Investeerders willen investeren in ondernemingen met de beste toekom-

stverwachtingen. Deze informatie hebben zij echter niet, maar zal verstrekt

moeten worden door het management van de ondernemingen. Het man-

agement beschikt immers over allerlei relevante informatie, zoals huidige fi-

nanciële prestaties, toekomstige strategie, nieuwe investeringen en toekom-

stige marktontwikkelingen. Net als de autoverkoper, is het management van

de onderneming gebaat bij een zo hoog mogelijke verkoopprijs van de aande-

len. Het management zal dus die informatie verstrekken die de aandelenprijs

zal verhogen en zal die informatie achterhouden die de aandelenprijs zal ver-

lagen. Investeerders krijgen zo dus een vertekend beeld van ondernemingen,

waardoor zij mogelijk verkeerde investeringsbeslissingen nemen.

Het is belangrijk even stil te staan bij de consequenties van informatie

asymmetrie voor onze welvaart. De selectieve informatievoorziening door on-

dernemingen kan er toe leiden dat soms geinvesteerd wordt in ondernemingen

die niet winstgevend zijn. Dit is weggegooid geld. Dit vermogen had beter

geinvesteerd kunnen worden in andere, winstgevende ondernemingen. Voor
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verhoging van de welvaart is het dus van belang dat investeerders, zoals de

pensioenfondsen, over volledige informatie beschikken, dat wil zeggen, dat

zij over alle informatie beschikken waarover ook het management beschikt.

3 Geen nieuws is slecht nieuws

Het informatieprobleem tussen ondernemingen en investeerders heeft een

rijke historie in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van economie

en accounting. De eerste stappen werden gezet door Sanford Grossman en

Paul Milgrom, met een verrassend resultaat: de verkoopprijs van de aandelen

wordt gemaximaliseerd wanneer het management alle informatie, zowel goed

als slecht nieuws, aan de investeerders verstrekt. Dit resultaat lijkt niet erg

intüıtief. De volgende uitleg maakt het duidelijk.

Stel, in extremum, dat geen enkele onderneming informatie vrijgeeft. Om-

dat investeerders over geen enkele ondernemingsspecifieke informatie beschik-

ken, zien zij alle ondernemingen als gelijkwaardige investersprojecten. De

aandelenprijs die zij willen betalen is dus gelijk voor alle ondernemingen.

Stel dat deze aandelenprijs e27 bedraagt. Wat zal er nu gebeuren? Het

management van een onderneming wiens aandelen meer waard zijn dan e27,

zal deze niet voor e27 aan de investeerders verkopen. Zij zullen alle infor-

matie die ze hebben vrijgeven, om de investeerders er van te overtuigen dat

hun aandeel meer waard is dan die e27. Dit heeft echter gevolgen voor de

ondernemingen die blijven zwijgen bij een aandelenprijs van e27. Immers,

wanneer investeerders zien dat een onderneming geen informatie vrijgeeft,

dan concluderen zij daaruit dat het aandeel van deze onderneming minder

waard is dan e27. De aandelenprijs voor zwijgende ondernemingen zal dus

dalen. Veronderstel dat deze prijs daalt naar e11. Hoe gaat het nu verder?

Het management van een onderneming wiens aandelen meer waard zijn dan

e11, zal nu al zijn informatie verstrekken aan de investeerders opdat zij een

eerlijke prijs voor hun aandelen zullen ontvangen. Alleen de ondernemingen

waarvan de aandelen minder waard zijn dan e11 zullen stil blijven en dit zal
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leiden tot een verdere daling van de aandelenprijs, naar bijvoorbeeld e4. Dit

proces zal zich blijven herhalen tot de aandelenprijs voor een onderneming

die geen informatie vrij wilt geven, gedaald is naar e0.

Het spreekwoord “geen nieuws is goed nieuws” gaat in deze situatie niet

op. Sterker nog, geen nieuws is slecht nieuws. Omdat investeerders bij geen

nieuws uitgaan van het ‘worst-case’ scenario, is het voor elke onderneming

optimaal om volledige openheid van zaken te geven. Het gevolg is een volledig

transparante markt.

Theorie is natuurlijk slechts theorie. En als zo vaak, zien we in de dageli-

jkse praktijk niet zo veel terug van de theorie. Er is geen enkele beursgeno-

teerde onderneming die volledige openheid van zakenheid geeft. Elke on-

derneming is selectief in de informatie die naar buiten wordt gebracht, waar-

bij goed nieuws vanzelfsprekend de boventoon voert. Maar waarom gaat

de theorie in de praktijk niet op? Heel simpel. Wat ik u namelijk nog

niet verteld heb, is dat het theoretische resultaat van volledige transparantie

alleen opgaat wanner aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.

De eerste randvoorwaarde is dat investeerders er op moeten kunnen ver-

trouwen dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is. Echter, de boek-

houdschandelen van begin deze eeuw, waarbij enkele grote succesvolle Ame-

rikaanse ondernemingen zoals Enron, MCI Worldcom en Waste Management

met de winstcijfers bleken te hebben geknoeid om de aandelenprijzen verder

te kunnen laten stijgen, laten zien dat dit niet zo hoeft te zijn.

Een tweede randvoorwaarde is dat er voor de onderneming geen kosten

verbonden zijn aan het verstrekken van informatie. Ook dit is niet het geval.

De kosten van verslaggeving worden onderscheiden in directe kosten en in-

directe kosten. Bij directe kosten moet u denken aan kosten die gemaakt

worden voor het verzamelen en verwerken van alle benodigde data en het

drukken en verspreiden van het financiële jaarverslag. Hoewel deze kosten

wel degelijk gemaakt moeten worden door de onderneming, kan men zich

afvragen of deze kosten hoog genoeg zijn om van enige economisch relevante

betekenis te kunnen zijn. Veel belangrijker echter zijn de indirecte kosten.
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Bij indirecte kosten moet u denken aan de nadelige gevolgen van het ver-

strekken van concurrentiegevoelige informatie. Wanneer een onderneming

bekend maakt nog veel groeimogelijkheden te zien in een bepaald marktseg-

ment, kan dit potentiële concurrenten er toe bewegen ook actief te worden

in dit marktsegment. Als gevolg hiervan daalt het marktaandeel van de on-

derneming en haar winst. Het is dus beter voor de onderneming én haar

aandeelhouders om deze informatie niet publiekelijk bekend te maken. On-

dernemingen zijn zich goed bewust van deze kosten. Ter illustratie, van alle

ondernemingen die gebruik maakten van de mogelijkheid te reageren op het

voorstel van het Amerikaanse FASB om de verslaggeving met betrekking tot

marktsegmentinformatie verder uit te breiden, claimde maar liefst 86% dat

dit concurrentiegevoelige informatie zou zijn.4

Een derde randvoorwaarde is dat investeerders weten dat het management

van de onderneming in het bezit is van relevante informatie. Op het eerste

gezicht lijkt dit misschien een onschuldige randvoorwaarde waar altijd aan

voldaan zal zijn. Als investeerder weet je nu eenmaal dat het management

over allerlei informatie beschikt om de onderneming naar behoren te kunnen

besturen. Echter, wat je als investeerder niet weet, is welke informatie het

management nu wel bezit, en welke niet. Om dit punt wat duidelijker te

maken, wil ik even teruggaan naar mijn eerdere voorbeeld over de aankoop

van een gebruikte auto. Als potentiële koper weet je bijvoorbeeld dat de

verkoper meer informatie heeft over de technische staat van de auto. Wat je

echter niet precies weet, is hoeveel de verkoper weet over de technische staat

van de auto. Bepaalde gebreken, zoals slijtage aan motor of versnellingsbak,

kunnen ook voor de verkoper onbekend zijn. Eenzelfde redenering gaat op

voor ondernemingen. Met name waar het de risico’s van de onderneming

betreft. Het kan best zo zijn dat het management niet bekend is met bepaalde

risico’s waar de onderneming aan bloot staat. Passend voorbeeld in deze is de,

inmiddels, ex-topman van NIBC, die niet wist dat NIBC flink geinvesteerd

4Zie Ettredge, M., Kwon, S. and Smith, D.: 2002, Competitive harm and manager’s
attitude towards SFAS No. 131, Journal of Accounting, Auditing, and Finance 17, 93-109.
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had in de zogeheten subprime hypotheken, de (mede)veroorzakers van de

recente kredietcrisis.

Een vierde randvoorwaarde is dat investeerders alle informatie die aan

hen verstrekt zou kunnen worden op de juiste wijze weten te interpreteren.

Dit is een zware eis, zeker gezien de complexiteit van financiële informatie.

De laatste randvoorwaarde is dat het management weet hoe investeerders

zullen reageren op de nieuwe informatie. De reactie van investeerders laat

zich echter niet makkelijk voorspellen. Neem de aankondiging van computer-

fabrikant Hewlett-Packard in september 2001 om concurrent Compaq over te

nemen. Er van uitgaande dat deze overname een goede beslissing was van het

management, zou men een positieve reactie van de investeerders verwachten.

Het tegendeel bleek echter waar. Op de dag van de aankondiging daalde de

aandelenprijs van Hewlett-Packard en Compaq met achtereenvolgens 19% en

10%. Evenzo bleef de verwachte positieve reactie uit op de miljardensteun

van de Nederlandse overheid voor Fortis. Het aandeel Fortis daalde met ruim

23%, de AEX-index met bijna 9%.

Kort samengevat, het is zeer aannemelijk dat in de praktijk aan geen

enkele randvoorwaarde voor volledige transparantie is voldaan. Het is dus

eigenlijk niet zo gek dat markten niet volledig transparant zijn. De om-

standigheden waarin ondernemingen opereren zijn zodanig dat zij hun infor-

matievoordeel kunnen uitbuiten.

4 De noodzaak van transparantie?

Is het gebrek aan transparantie een probleem voor financiële markten? De

algemene opinie zegt van wel. Echter, financiële markten zijn zeker niet de

enige markten die te kampen hebben met onvolledige transparantie als gevolg

van informatie asymmetrie tussen koper en verkoper. Sterker nog, veel van

deze markten functioneren naar behoren zonder dat iemand zich druk lijkt

te maken over de mate van transparantie van deze markten. Neem de markt

voor tweedehands auto’s maar als voorbeeld. Ondanks het informatievoor-

7



deel van de verkoper, lijkt deze markt toch redelijk goed te functioneren.

Maar waar zit dan het verschil? Waarin verschilt de financiële markt van de

markt voor gebruikte auto’s dat transparantie zo belangrijk maakt voor de

financiële markt?

Voor het antwoord op deze vraag, begin ik met de markt voor gebruikte

auto’s. Bij de aankoop van een gebruikte auto ben je als koper onbekend

met de kwaliteit of technische staat van deze auto. Dit brengt een risico met

zich mee. Een lagere kwaliteit auto zal namelijk tot meer onderhouds- en

reparatiekosten leiden. Dit risico bestaat uit een operationeel risico en een

informatierisico. Het operationele risico betreft de toekomstige technische

gebreken die als gevolg van het dagelijks gebruik van de auto kunnen optre-

den. Het informatierisico betreft de informatie asymmetrie tussen verkoper

en koper, ofwel de verborgen gebreken waarmee de verkoper al bekend is ten

tijde van de verkoop. Als koper wilt u wel graag de gebruikte auto maar niet

het bijbehorende risico met betrekking tot de kwaliteit. Dit risico heeft dan

ook een prijs. Hoe groter het risico, hoe minder u als koper bereid bent te

betalen voor de auto. De markt lost het probleem van asymmetrische infor-

matie op door een prijs te verbinden aan de verwachte kwaliteit van de auto.

Cruciaal hierbij is dat de koper alleen gëınteresseerd is in het totale risico

dat hij loopt. Het onderscheid tussen operationeel risico en informatierisico

is niet relevant.

Bovendien biedt de markt voor gebruikte auto’s ook nog eens voldoende

middelen om een goede inschatting van het risico te maken. Ten eerste

is er de mogelijkheid een technische keuring uit te laten voeren door een

onafhankelijke deskundige. Een dergelijke keuring zal zowel het operationele

risico als het informatierisico verlagen. De mate waarin het risico verlaagd

wordt, hangt af van de inhoud van de keuring. Hoe uitgebreider de keuring,

hoe lager het risico zal worden.

Ten tweede heeft de verkoper de mogelijkheid de potentiële koper een

proefrit aan te bieden. Zo’n aanbod alleen al verlaagt het informatierisico.

Immers, wanneer de verkoper een proefrit weigert, zult u als koper direct
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denken dat de verkoper iets te verbergen heeft wat tijdens een proefrit mo-

gelijk aan het licht zal komen.

Een derde mogelijkheid is dat de auto verkocht wordt met garantie. Dit

betekent dat reparaties aan mankementen die binnen een vooraf bepaalde

periode optreden, voor rekening zijn van de verkoper. Met een garantie geeft

de verkoper een signaal af aan de koper dat hij weinig technische problemen

met de auto verwacht. Een garantie verlaagt dus het totale risico.

In het huidige internet-tijdperk, is er ook meer dan voldoende informatie

vrij beschikbaar over de reputatie van het type auto. Deze informatie geeft

een goed beeld over het operationele risico, namelijk welke mankementen

doen zich regelmatig voor bij welk autotype en wanneer. Bovendien is

de koper voor het verkrijgen van deze informatie niet afhankelijk van de

verkoper. Hetzelfde kan gezegd geworden over de reputatie van de verkoper.

Ervaringen van andere kopers geven een beter beeld van het informatierisico,

namelijk de betrouwbaarheid van de verkoper in kwestie. Ook hier geldt dat

de koper voor het verkrijgen van deze informatie niet afhankelijk is van de

verkoper.

Tot slot geeft ook de vraagprijs informatie over het risico aan de potentiële

koper. Door het ruime aanbod van gebruikte auto’s, kan een koper zich

een redelijk goed beeld vormen van wat de geldende ‘marktprijs’ is voor

een specifieke gebruikte auto. Als koper zul je je verwachtingen omtrent

de kwaliteit van de auto naar beneden bijstellen wanneer deze beneden de

geldende ‘marktprijs’ te koop wordt aangeboden.

Transparantie, of juist het gebrek daaraan, vormt geen probleem voor de

markt voor gebruikte auto’s omdat de markt kopers kan compenseren voor

het risico dat zij lopen bij aankoop van een gebruikte auto. Er is voldoende

informatie beschikbaar om een goede inschatting te kunnen maken van dit

risico, en de daarvoor benodigde compensatie.

Hoe is dit voor financiële markten? Het product dat op financiële mark-

ten verhandeld wordt is investeringsrisico. Een aandeelhouder stelt een deel

van zijn vermogen beschikbaar aan de onderneming voor investeringen. Het
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risico van deze investeringen wordt gedragen door de aandeelhouder. Bij suc-

ces zijn de opbrengsten voor de aandeelhouder. Bij mislukking, echter, is de

aandeelhouder zijn gëınvesteerd vermogen kwijt. Aandeelhouders zijn bereid

dit investeringsrisico te lopen omdat de verwachte opbrengsten hoog genoeg

zijn ten opzichte van het risico dat ze lopen. Hoe hoger het risico, hoe hoger

de verwachte opbrengsten dus moeten zijn. Het investeringsrisico is ook nu

weer te splitsen in operationeel risico en informatierisico. Het operationele

risico heeft betrekking op het wel of niet slagen van het investeringsproject,

zoals het ontwikkelen van een nieuw medicijn of het implementeren van een

nieuwe marktstrategie. Het informatierisico heeft betrekking op de infor-

matie asymmetrie tussen onderneming en potentiële investeerders. Dit is

alle relevante informatie over het operationele risico waarover onderneming

wel beschikt ten tijde van de investeringsbeslissing, maar de potentiële in-

vesteerders niet.

Maar waar kopers van een gebruikte auto alleen gëınteresseerd zijn in het

totale risico, zijn investeerders wel degelijk gëınteresseerd in het onderscheid

tussen operationeel risico en informatierisico. Investeerders willen namelijk

wel het operationele risico dragen maar niet het informatierisico. Het op-

erationele risico is immers het product dat op financiële markten verkocht

wordt. Het informatierisico is echter een negatieve externaliteit; Het betreft

de onzekerheid die de investeerder heeft over de kwaliteit van het aangebo-

den product. Daar komt nog bij dat voor informatie over het operationele

risico investeerders grotendeels afhankelijk zijn van informatie die door de

onderneming zelf verstrekt wordt. Informatie uit andere bronnen is niet of

slechts beperkt beschikbaar. Investeerders kunnen dus geen goede inschat-

ting maken van het operationele risico omdat de onderneming selectief infor-

matie zal verstrekken; goed nieuws zal worden vrij gegeven en slecht nieuws

zal worden achtergehouden.
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5 De beperkingen van verplichte verslaggev-

ing

De rol van transparantie is nu duidelijk. Meer transparantie zal het infor-

matierisico verlagen en een betere inschatting van het operationele risico mo-

gelijk maken. De meest voor de hand liggende manier om de transparantie

van financiële markten te bevorderen is ondernemingen te verplichten alle

relevante informatie publiekelijk kenbaar te maken. De praktijk lijkt zich

ook prima te kunnen vinden in deze oplossing. De financiële verslaggeving

is zwaar gereguleerd. Er is een heel arsenaal aan regels die ondernemin-

gen voorschrijven hoe transacties in de boeken verwerkt dienen te worden

en welke informatie op welke wijze gepubliceerd moet worden in diverse fi-

nanciële rapportages. Echter, men moet niet al zijn hoop zetten op regu-

lering. Regulering van verslaggeving heeft zijn beperkingen en zal daarom

het informatievoordeel van het management ten opzichte van investeerders

en andere marktpartijen nooit volledig kunnen wegnemen. Ik zal proberen

uit te leggen waarom.

Regulering van verslaggeving is alleen effectief wanneer de ondernemin-

gen deze regels ook naleven. Weinig ondernemingen zullen dit uit vrije wil

doen. Enige dwang in de vorm van een externe controle is hiervoor noodza-

kelijk. Voor de financiële verslaggeving wordt deze controle verzorgd door de

externe accountant. Elk financieel jaarverslag is voorzien van een account-

antsverklaring, waarin de accountant stelt dat het financiële jaarverslag een

getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen, het

resultaat en de kasstromen van de onderneming. De betekenis van deze ac-

countantsverklaring dient men echter niet te overschatten. Ook de controle

van de accountant heeft zijn grenzen.

Om dit te illustreren wil ik teruggaan naar het voorbeeld over de aankoop

van een gebruikte auto, in dit geval, de Alfa Romeo GT. Als potentiële koper

zou u de betrouwbaarheid willen weten van de informatie die de verkoper aan

u verstrekt. De informatie over de huidige technische staat van de auto is
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te controleren met behulp van een technische keuring. De kwaliteit van deze

controle wordt bepaald door de inhoud van de keuring. Hoe uitgebreider de

keuring, hoe nauwkeuriger de technische staat van de auto vastgesteld kan

worden. De kwaliteit van de controle wordt slechts beperkt door de hoeveel-

heid tijd en geld die men voor de keuring uit wilt trekken. Problematischer

wordt het echter daar waar het de waardebepaling van de auto betreft. Wat

is een redelijke verkoopprijs voor de auto? Hierop is geen eenduidig antwo-

ord te geven. Elk oordeel hierover zal subjectief zijn. Bovendien zal men

verschillende verkoopprijzen als redelijk ervaren. Iemand die op basis van de

huidige staat van de auto, de vraagprijs van e19.950 redelijk vindt, zal een

prijs van e20.500 ook nog wel redelijk vinden, maar een prijs van e24.000

waarschijnlijk niet meer. Elke controle hierop kan dus niet perfect zijn.

Het zojuist beschreven controleprobleem doet zich ook voor bij de ac-

countantscontrole van het financiële jaarverslag. In de waarderingen van de

bezittingen en schulden van de onderneming zijn de zogeheten ‘fair values’

een belangrijke rol gaan spelen. Dit betekent dat waardering niet meer plaats

vindt op basis van historische kostprijs maar op basis van de huidige reële

economische waarde. Net als de waardebepaling bij gebruikte auto’s, is de

fair value waardering niet eenduidig vast te stellen. De accountantscontrole

beperkt zich hoofdzakelijk tot het controleren of een fair value waardering

redelijk is. Het management van de onderneming kan dus gebruik maken

van de geboden speelruimte. Zo kan men, binnen de grenzen van de rede-

lijkheid, de bezittingen van de ondernemingen zo hoog mogelijk proberen te

waarderen en de schulden zo laag mogelijk. Of hier dan nog sprake is van

een getrouw beeld, is nog maar de vraag.

Dit gedrag van ondernemingen beperkt zich niet tot de fair value waarderin-

gen. Ondernemingen zullen optimaal gebruik maken van elke speelruimte

die de verslaggevingsregels bieden. Zij zullen transacties zo proberen vorm

te geven, dat dit gunstig uitpakt voor de verslaggeving. Een mooi voorbeeld

in deze is het gebruik van aandelenopties als beloning voor het management.

In vroeger tijden werden goed presterende managers enkel beloond met een
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bonus. Omdat het uitkeren van een bonus geld kost, wordt dit gerappor-

teerd als loonkosten en verlaagt het de winst van de onderneming. In de

jaren 90 werden aandelenopties ongekend populair als beloningsmiddel voor

het management. Een belangrijke reden hiervoor is de wijze waarop opties

toendertijd boekhoudkundig verwerkt werden. Een optie is niet meer dan het

recht om in de toekomst een aandeel van de onderneming tegen een vooraf

vastgestelde prijs te kopen. Omdat er dus bij het toekennen van een optie

geen geldstromen plaatsvinden, behoefden er ook geen kosten gerapporteerd

te worden. Vanuit de onderneming bezien, waren er dus geen kosten verbon-

den aan het gebruik van opties als beloning voor het management. Vanuit de

aandeelhouders bezien, zijn er echter wel degelijk kosten verbonden aan deze

opties. Deze kosten ontstaan wanneer het management de opties verzilvert.

Om deze reden zijn de accountingregels inmiddels veranderd, en moeten on-

dernemingen wel kosten rapporteren wanneer zij opties toekennen aan haar

management.

In een skeptische bui zou je de accountantscontrole kunnen vergelijken

met de dopingcontrole in de professionele wielersport. Vraag een prof-wiel-

renner of hij ooit doping gebruikt heeft, en hij zal antwoorden dat hij nog

nooit positief getest heeft. Vraag een manager of het financiële jaarverslag

een getrouw beeld geeft van de onderneming, en hij zal je verwijzen naar de

accountantsverklaring. In beide gevallen geeft de controle niet meer aan dan

dat men zich aan de regels van het spel gehouden heeft. Zoals de dopingcon-

trole geen definitief uitsluitsel geeft over mogelijk dopinggebruik, zo geeft de

accountantscontrole geen definitief uitsluitsel over het getrouwe beeld.

Controle levert ook de nodige problemen waar het tijdige informatiever-

strekking betreft. Naast het beoogde doel dat investeerders over alle relevante

informatie zouden moeten kunnen beschikken, is het ook van belang dat

investeerders tijdig over deze informatie beschikken. Investeerders hebben

namelijk niets aan gedateerde informatie. Tijdige informatieverstrekking is

echter lastig af te dwingen. Om dit te illustreren maak ik graag weer ge-

bruik van het voorbeeld over de aankoop van een gebruikte auto. Stel dat
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een half jaar na aankoop er motorschade ontstaat aan de auto. Is dit dan

een geval van domme pech, of bent u gewoon opgelicht door de verkoper van

de auto, die bekend was met de slechte staat van de motor? In het laatste

geval had u deze informatie natuurlijk graag ontvangen voor u een beslis-

sing nam over de aankoop van de auto. Regulering die de verkoper verplicht

deze informatie tijdig bekend te maken, heeft echter alleen het gewenste ef-

fect wanneer men onomstotelijk kan aantonen dat de verkoper inderdaad

bekend was met de slechte staat van de motor ten tijde van de aankoop.

Maar dit lijkt me een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave. De verkoper

zal dus zijn informatievoorsprong uitbuiten en alle informatie die de verkoop

nadelig kan bëınvloeden, achterhouden. Hezelfde geldt natuurlijk voor de

informatievoorsprong van het management.

Kort samengevat, regelgeving kan slechts ten dele de aanwezige informatie-

asymmetrie tussen onderneming en investeerders wegnemen. De belangrijk-

ste oorzaak hiervan is dat de noodzakelijke controle op naleving van de regel-

geving niet altijd mogelijk is, en wanneer het wel mogelijk is, deze controle

nooit 100% effectief kan zijn.

6 Alternatieve oplossingen

Zijn er naast regulering, dan nog andere oplossingen die de transparantie

verder kunnen verhogen? Voor zo ver ik weet, zijn deze er (nog) niet. Binnen

de accounting literatuur, en ook daar buiten, heerst nog wel de gedachte

dat ondernemingen baat zouden hebben bij het opbouwen van een goede

reputatie wat transparante verslaggeving betreft. Het profijt zou dan met

name zitten in lagere financieringskosten. Ik heb echter zo mijn twijfels over

dit reputatie-effect.

Een noodzakelijke voorwaarde voor het opbouwen van zo’n reputatie is

namelijk dat investeerders kunnen verifiëren of de verslaggeving van een on-

derneming inderdaad transparant is. Met andere woorden, investeerders

moeten in staat zijn om, eventueel achteraf, te bepalen of de ondernem-
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ing al dan niet relevante informatie heeft achter gehouden. Het reputatie

effect loopt hier dus tegen dezelfde problemen aan als regulering. Wanneer

de controlerend accountant niet volledig in staat is om na te gaan of de on-

derneming alle relevante informatie heeft verstrekt, zullen investeerders hier

ook niet toe in staat zijn. Het gevolg is dat de onderneming geen reputatie

op kan bouwen, zelfs als deze dat zou willen.

De noodzaak van verificatie beperkt de rol van reputatie voor de ver-

slaggeving van de onderneming. Reputatie heeft slechts betrekking op de

geloofwaardigheid of betrouwbaarheid van verifieerbare informatie. Repu-

tatie heeft dus dezelfde functie als de accountantscontrole. Het voordeel van

reputatie ten opzichte van de accountantscontrole is dat er geen kosten aan

verbonden zijn. Het nadeel is dat het opbouwen van een goede reputatie veel

tijd kost.

7 Rationeel gedrag

De informatie asymmetrie tussen ondernemingen en potentiële investeerders

leidt dus onvermijdelijk tot niet volledig transparante verslaggeving. Regu-

lering helpt wel om transparantie te bevorderen, maar regulering zal volledige

transparantie nooit kunnen bewerkstelligen. Voor het behoorlijk functioneren

van financiële markten is het dus van groot belang dat alle marktpartijen

zich bewust zijn van het bestaan van deze informatie asymmetrie én van

de gevolgen hiervan voor de financiële verslaggeving. Alle informatie die

door de onderneming verstrekt wordt, dient daarom ook met een kritisch

oog bekeken te worden. En de verantwoordelijkheid hiervoor ligt natuurlijk

bij de investeerders zelf.

Aan deze kritische houding lijkt het echter nog al eens te ontbreken in

de financiële wereld. Dit geldt zowel voor de particuliere investeerder als

de professionele. Men rekent zich al rijk met verwachte rendementen en

vergeet daarbij dat deze rendementen slechts een vergoeding zijn voor in-

vesteringsrisico. Zonder risico, geen rendement. Wanneer u een gloednieuwe
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Ferrari F430 te koop wordt aangeboden voor e25.000, is uw eerste reac-

tie niet “Wat een superdeal”. U gezond verstand zegt u dat hier iets niet

klopt. Een gloednieuwe Ferrari voor e25.000 is namelijk niet reëel. Deze

kost minimaal het tienvoudige. Een soortgelijke gedachtengang zou men ook

in de financiële wereld verwachten. Hoge rendementen behalen zonder noe-

menswaardig investeringsrisico is niet reëel. Helaas lijkt men dit nog wel

eens te vergeten. Voorbeelden zijn er te over. Ik beperk me hier tot één,

de miljardenfraude van Bernard L. Madoff Investment Securities. Niet alleen

particuliere investeerders maar ook professionele investeerders als Grupo San-

tander, HSBC, Royal Bank of Scotland en ABN Amro staarden zich blind op

de behaalde rendementen: minimaal 10% per jaar, en dat elk jaar. Miljarden

werden aan Bernard L. Madoff Investment Securities toevertrouwd, zonder

dat iemand zich leek af te vragen welke investeringsrisico’s deze rendementen

rechtvaardigden. Ook de keuze voor de externe accountant riep blijkbaar

geen vraagtekens op. Het accountantskantoor Friehling and Horowitz dat de

accountantscontrole voor Bernard L. Madoff Investment Securities uitvoerde,

bestond slechts uit drie werknemers waaronder één secretaresse, opereerde va-

nuit een kantoorruimte van 21 m2 en had slechts één client, namelijk Bernard

L. Madoff Investment Securities. Dit is geen vertrouwenwekkende informatie.

Bernard L. Madoff Investment Securities bleek dan ook niet meer dan een

piramidespel te zijn. De geschatte schade voor investeerders bedraagt $ 50

miljard.

“De beurs is emotie,” wordt vaak gezegd. Daar ben ik het gedeeltelijk

mee eens. De beurs wordt namelijk emotie wanneer investeerders hun ver-

antwoordelijkheid niet nemen. Investeerders moeten zich niet te makkelijk

laten meeslepen door alle informatie die hun verstrekt wordt. Investeerders

moeten zich meer gaan gedragen naar het rationeel economische model. Het

gezond verstand zou moeten overheersen, samen met het nodige skepticisme.

Dit kan het functioneren van de financiële markten alleen maar ten goede

komen.
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