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Eigendomsstructuren en corporate governance: complementen of substituten? 3
A. RENDERS, S. VANDENBOGAERDE en S. VERFAILLE

Deze studie onderzoekt de relatie tussen mechanismen van deugdelijk bestuur en eigendomsstructuren, aan de hand van
een steekproef van Europese beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt nagegaan of mechanismen van deugdelijk
bestuur en eigendomsstructuren complementen of substituten zijn. De resultaten tonen aan dat er een negatieve relatie
bestaat tussen corporate governance en eigendomsstructuren in Europa. Er zijn minder mechanismen van deugdelijk
bestuur aanwezig in een onderneming naarmate de eigendom meer geconcentreerd is. Ook heeft corporate governance
een kleinere impact op de marktwaarde van een onderneming wanneer grote aandeelhouders aanwezig zijn. Algemeen
kunnen we dus besluiten dat mechanismen van deugdelijk bestuur en eigendomsstructuren substituten zijn.

De rapportering van informatie over het intellectueel kapitaal in Belgische IPO-prospectussen 16
R. ORENS en J. DERBOVEN

Informatie over het intellectueel kapitaal (IK) van een onderneming krijgt het laatste decennium meer en meer aandacht van
investeerders, aandeelhouders, financiële analisten en andere belanghebbenden. In ons onderzoek bestuderen we de mate
waarin IK-informatie gerapporteerd wordt in prospectussen uitgegeven door Belgische ondernemingen met een beurs-
introductie in de periode 2004-2007. De doelstelling van onze studie is hierbij tweeledig. Ten eerste bestuderen we de mate
waarin deze Belgische ondernemingen informatie over hun IK vrijgeven in hun prospectus. Ten tweede onderzoeken we
welke determinanten een impact hebben op het rapporteringsgedrag van ondernemingen op het vlak van IK-informatie. Op
basis van een analyse van 34 prospectussen stellen we vast dat informatie over onderzoek en ontwikkeling vaak vermeld
wordt in deze documenten, terwijl er in mindere mate informatie vrijgegeven wordt over de werknemers. We vinden verder
dat grotere ondernemingen, ondernemingen met een gediversifieerde aandeelhoudersstructuur en ondernemingen actief in
een hoogtechnologische sector meer IK-informatie rapporteren in hun prospectus.

A Two-Column Matrix of Comprehensive Income without a Comprehensive Income Total 31
PH. VAN CAUWENBERGE

Een belangrijke remmende factor in het huidige gezamenlijke project van IASB en FASB met betrekking tot het rapporteren
van comprehensieve winst is de bezorgdheid vanwege opstellers om als meer verantwoordelijk te worden gehouden voor
de schommelingen in reële waarde. Deze bijdrage formuleert een nieuw model voor het rapporteren van comprehensieve
winst dat bestaat uit een matrix met twee kolommen zonder dat daarbij een totaalkolom voor comprehensieve winst wordt
vertoond. Dit formaat komt tegemoet aan de eisen van transparante voorstelling van alle inkomenscomponenten. De afwe-
zigheid van een totaalgetal voor comprehensieve winst is bovendien in overeenstemming met waarderingsmodellen op
basis van residuele winst. Door fair value-waardeschommelingen niet in een allesomvattend winstgetal op te nemen, komt
dit model bovendien tegemoet aan de verzuchtingen van opstellers. Om deze laatste hypothese te testen, werd een expe-
riment uitgevoerd bij MBA en masterstudenten toegepaste economie. Het voorstel in deze bijdrage kan potentieel de moge-
lijkheden van de regelgevers verruimen.
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1. Inleiding

De schandalen die zich in het begin van de 21ste eeuw heb-
ben voorgedaan, zoals Enron in de Verenigde Staten en
Lernout en Hauspie in België, hebben ervoor gezorgd dat
deugdelijk bestuur een belangrijk onderwerp is geworden
binnen de bedrijfswereld. Mechanismen van deugdelijk be-
stuur worden in een onderneming geïmplementeerd om
meer controle te krijgen over de acties van het management.
Investeerders kunnen er zich op deze manier van verzekeren
dat ze een rendement krijgen op hun investering (SHLEIFER en
VISHNY, 1997).

In de Verenigde Staten en andere Angelsaksische landen
wordt de eigendomsstructuur van ondernemingen geken-
merkt door een verspreid aandeelhouderschap, dit in
tegenstelling tot ondernemingen die gevestigd zijn in conti-
nentaal Europese landen. Deze ondernemingen hebben
meestal een controlerende of referentieaandeelhouder die
een groot deel van de aandelen in handen heeft. Door deze
aandeelhoudersstructuur is er in mindere mate een schei-
ding tussen controle en eigendom, wat echter wel het geval
is in Angelsaksische ondernemingen (LA PORTA e.a., 1999).

Het doel van deze studie is nagaan of mechanismen van
deugdelijk bestuur en eigendomsstructuren substituten of
complementen zijn. Het idee achter deugdelijk bestuur is
gebaseerd op de onderneming van Berle en Means (1932)
die gekenmerkt wordt door een wijdverspreid aandeelhou-
derschap en waar de controle over en de eigendom van de
onderneming bijgevolg gescheiden zijn. Aangezien mana-
gers en eigenaars verschillende belangen nastreven, ontstaat
door deze scheiding een principaal-agentprobleem. Mecha-
nismen van deugdelijk bestuur worden dan in een onderne-
ming geïmplementeerd om dit probleem op te lossen door
het toezicht op de managers te verbeteren. Wanneer er
echter een referentieaandeelhouder aanwezig is in de onder-
neming, is het principaal-agentprobleem beperkter. Hierdoor
verwachten we dat mechanismen van deugdelijk bestuur
minder van toepassing zijn in ondernemingen met een meer
geconcentreerde eigendomsstructuur.

Recente studies onderzoeken de relatie tussen de eigen-
domsstructuur en enkele afzonderlijke mechanismen van
deugdelijk bestuur, zoals een onafhankelijke raad van
bestuur (BERGLÖF en PAJUSTE, 2003; CUERVO, 2002). De rela-
tie tussen eigendomsstructuur en het gehele corporate
governance-beleid van een onderneming werd, voor zover
wij weten, nog niet onderzocht. Aangezien corporate
governance enorm aan belang heeft gewonnen vanaf de
eeuwwisseling is het relevant om deze relatie te bestude-
ren. Onderzoek met betrekking tot deugdelijk bestuur is
vooral interessant in Europa, aangezien deugdelijk bestuur
in Europa in grote mate vrijwillig is en uitsluitend wordt

afgedwongen via het «pas toe of leg uit»-principe. In de
Verenigde Staten zijn mechanismen van deugdelijk bestuur
grotendeels opgenomen in de Sarbanes-Oxley-wet, waar-
door ondernemingen verplicht zijn om de mechanismen
toe te passen. Europese ondernemingen hebben daaren-
tegen de keuze om mechanismen van deugdelijk bestuur
te installeren. Echter, indien een onderneming ervoor kiest
om een corporate governance-mechanisme niet toe te
passen, dan moet zij dit op een gegronde wijze verant-
woorden. 

In deze studie wordt gebruikgemaakt van een steekproef
van een 150-tal beursgenoteerde ondernemingen die in
Europa gevestigd zijn. De resultaten van de regressie-
analyses zijn consistent met de hypotheses, waaruit we
kunnen besluiten dat mechanismen van deugdelijk bestuur
en eigendomsstructuren substituten zijn. Corporate gover-
nance worden minder toegepast in ondernemingen waar
de eigendomsstructuur meer geconcentreerd is. Daarnaast
heeft corporate governance een kleinere impact op de
marktwaarde van een onderneming wanneer er een
geconcentreerde eigendomsstructuur is. Hiervoor zijn twee
verklaringen mogelijk. Enerzijds is het mogelijk dat de aan-
wezigheid van grote aandeelhouders een deel van de func-
tie van mechanismen van deugdelijk bestuur overneemt.
Deze grote aandeelhouders zullen rechtstreeks toezicht
houden op de managers, waardoor mechanismen van
deugdelijk bestuur minder van belang zijn. Anderzijds zijn
controlerende aandeelhouders ook in staat om private
voordelen aan de onderneming te onttrekken en zullen zij
dus minder mechanismen van deugdelijk bestuur willen
installeren om deze voordelen te beschermen. Onze resul-
taten spreken deze laatste verklaring echter tegen aange-
zien we vinden dat de aanwezigheid van ten minste één
grote aandeelhouder een positief effect heeft op de markt-
waarde van een onderneming.

Gegeven de uiteenlopende eigendomsstructuren binnen
Europa, is de keuze voor corporate governance-aanbeve-
lingen, die niet verplicht zijn, dus het meest aangewezen.
Ondernemingen met een meer geconcentreerde eigen-
domsstructuur kunnen op die manier opteren om minder
mechanismen van deugdelijk bestuur te installeren, aange-
zien de controlerende aandeelhouder toezicht houdt op het
management. 

Het vervolg van deze studie is als volgt gestructureerd.
Sectie 2 geeft een overzicht van de belangrijkste literatuur
en in sectie 3 worden de hypotheses opgesteld. Sectie 4
beschrijft de selectie van de steekproef en de dataver-
zameling. Sectie 5 geeft het onderzoeksmodel weer en
sectie 6 omvat de resultaten van het onderzoek. Sectie 7
rapporteert additionele analyses. In sectie 8 worden ten
slotte de belangrijkste bevindingen samengevat. 
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2. Literatuurstudie

2.1. Corporate governance

Vanaf het begin van de 21ste eeuw heeft deugdelijk be-
stuur binnen een onderneming enorm aan belang gewon-
nen en dit onder andere door schandalen zoals Enron,
Worldcom, Lernout en Hauspie, Parmalat en Ahold. Een
goede implementatie van corporate governance kan hel-
pen om dergelijke schandalen te voorkomen en het ver-
trouwen van de investeerders terug te winnen.

Uit vroegere studies blijkt dat corporate governance op
verschillende wijzen gedefinieerd kan worden. Deugdelijk
bestuur kan worden omschreven als een manier waarop
investeerders zich ervan kunnen verzekeren dat ze een
rendement krijgen op hun investering (SHLEIFER en VISHNY,
1997). Corporate governance kan ook gezien worden als
een geheel van mechanismen waardoor investeerders zich-
zelf kunnen beschermen tegen het opportunistische gedrag
van managers (LA PORTA e.a., 2000). De doelstelling van cor-
porate governance blijft wel altijd dezelfde, namelijk controle
krijgen over de acties van het management.

Het uitgangspunt van de theorieën van corporate gover-
nance is de theorie van Berle en Means. De moderne
onderneming van Berle en Means (1932) wordt geken-
merkt door een eigendomsstructuur met een groot aantal
kleine aandeelhouders waarbij de controle over de onder-
neming in handen is van het management. Door het ver-
spreide aandeelhouderschap en de scheiding van controle
en eigendom ontstaat er een principaal-agentprobleem
(GILLAN en STARKS, 2003). De belangrijkste oorzaak van dit
probleem is het verschil in doelstellingen die managers en
eigenaars nastreven. Er is ook informatieasymmetrie aan-
wezig tussen deze twee partijen aangezien managers over
meer interne informatie beschikken dan aandeelhouders.
Door het principaal-agentprobleem en de informatie-
asymmetrie kunnen managers beslissingen in hun eigen
belang nemen waarbij ze geen rekening houden met de
belangen van de aandeelhouders (REDIKER en SETH, 1995).

Rediker en Seth (1995) merken op dat er sprake is van een
vrijbuitersprobleem in geval van een verspreid aandeelhou-
derschap. Indien één aandeelhouder controle uitoefent op
het management zal hij alle kosten van de controle dragen
terwijl de voordelen die daaruit voortvloeien gedeeld zullen
worden door alle aandeelhouders. Dit leidt ertoe dat geen
enkele individuele aandeelhouder de acties van het manage-
ment zal willen controleren. Er zijn dus sterke drijfveren aan-
wezig om mechanismen die het opportunistische gedrag
van managers beperken, in een onderneming te installeren. 

Cuervo (2002) maakt een onderscheid tussen interne en
externe mechanismen van corporate governance. De inter-
ne mechanismen omvatten een onafhankelijke raad van
bestuur en het uitgekiende compensatieschema van het
management. Een voorbeeld van een extern governance-
mechanisme is de kans op een vijandige overname.

In Europa ligt de nadruk vooral op de interne mechanis-
men. De raad van bestuur is het belangrijkste mechanisme
binnen een onderneming aangezien deze raad het princi-
paal-agentprobleem tussen managers en aandeelhouders
oplost door de vergoedingen van het management vast te
leggen, toezicht te houden op de managers en managers
die geen waarde creëren voor de onderneming en de
aandeelhouders te vervangen (FAMA en JENSEN, 1983). De
belangrijkste functie van de raad van bestuur is het uit-
oefenen van controle op het management, waardoor de
raad van bestuur ook een bepalende factor is voor het
succes van de onderneming. Het is dus van groot belang
dat er voldoende onafhankelijke bestuurders zetelen in de
raad. Op deze wijze wordt de objectiviteit van de genomen
beslissingen verzekerd en worden de belangen van de aan-
deelhouders beschermd.

Voor een goede werking van de raad van bestuur als cor-
porate governance-mechanisme wordt vaak aangeraden
om drie subcomités op te richten, namelijk een audit-, een
benoemings- en een bezoldigingscomité. De verantwoorde-
lijkheid van het auditcomité bestaat er vooral in toe te zien
op de integriteit van de financiële informatie en te verzeke-
ren dat de objectiviteit van de auditor bewaard blijft. Het
benoemingscomité voert het selectieproces uit en geeft
aanbevelingen aan de raad van bestuur over het al dan niet
aanstellen van een bestuurder. Het bezoldigingscomité
geeft advies aan de raad van bestuur met betrekking tot de
vergoeding van de leden van het management. Ook in deze
comités moeten er voldoende onafhankelijke bestuurders
aanwezig zijn, zodat beslissingen op een objectieve manier
kunnen worden genomen (MALLIN, 2004).

Een tweede belangrijk intern mechanisme is de verloning
van het management. De verloning is van belang om de
leden van het uitvoerend management te behouden en te
motiveren. Door het opzetten van een gepaste verlonings-
structuur, waarbij managers bijvoorbeeld aandelen van de
onderneming kunnen verwerven, kan men ook controle
uitoefenen op de managers en hen aanzetten om de belan-
gen van de aandeelhouders na te streven. 

2.2. Eigendomsstructuren

Het onderzoek van La Porta e.a. (1999) toont aan dat de
onderneming volgens Berle en Means (1932) met een wijd-
verspreid aandeelhouderschap in realiteit niet veel voorkomt.
Ze vinden dat slechts een beperkt aantal ondernemingen
een sterk verspreid aandeelhouderschap heeft. Hun steek-
proef bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen over de
hele wereld. Slechts 36 % van de ondernemingen uit hun
steekproef hebben een verspreid aandeelhouderschap, dit in
tegenstelling tot 48 % van de ondernemingen die worden
gecontroleerd door de Staat of door een familie. Er wordt
ook opgemerkt dat niet alleen kleine ondernemingen gecon-
troleerd worden door een familie of door de Staat, maar dat
ook grote beursgenoteerde ondernemingen een dergelijke
geconcentreerde eigendomsstructuur hebben.

In Mayer (1997) wordt een onderscheid gemaakt tussen
twee verschillende types van eigendomsstructuren, name-
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lijk het «insidersysteem» of het «large shareholder control
system» en het «outsidersysteem» of het «market control
system». Het insidersysteem wordt gekenmerkt door een
aandeelhouderschap dat geconcentreerd is in handen van
enkele grote investeerders of bedrijven. Een beperkt aantal
grote aandeelhouders oefent dus controle uit op de onder-
neming. De kapitaalmarkten zijn daarnaast weinig liquide en
niet sterk ontwikkeld aangezien slechts weinig ondernemin-
gen op de beurs zijn genoteerd. Vooral continentaal
Europese landen worden hierdoor gekenmerkt. De afdwing-
baarheid van de wetten is ook zeer laag in deze landen. De
kenmerken van het outsidersysteem daarentegen zijn een
verspreid aandeelhouderschap, meer liquide kapitaalmark-
ten en een hogere afdwingbaarheid van wetten. Het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten maken deel uit
van het outsidersysteem (CUERVO, 2002).

Het institutionele kader is dus zeer belangrijk in dit onder-
zoek aangezien het wettelijk systeem een belangrijke oor-
zaak is van de aanwezigheid van een controlerende aan-
deelhouder in Europese ondernemingen. In Europa, meer
specifiek in continentaal Europa, is het wettelijk systeem
gebaseerd op civil law, waardoor de bescherming van
investeerders tegen het wangedrag van het management
zeer laag is. De investeerders moeten zichzelf indekken
tegen het risico van wangedrag door een groot aandeel in
een onderneming te verwerven en zodoende meer contro-
le te krijgen over de acties van het management. Hieruit
kan worden besloten dat de eigendomsconcentratie bin-
nen ondernemingen eigenlijk een reactie is op de zwakke
wettelijke bescherming (LA PORTA e.a., 1998).

2.3. Eigendomsstructuren en corporate
governance: complementen of substituten?

Zoals reeds werd gezegd, zijn de theorieën van deugdelijk
bestuur voornamelijk gebaseerd op de onderneming vol-
gens Berle en Means (1932) die gekenmerkt wordt door
een verspreid aandeelhouderschap. Studies hebben echter
aangetoond dat een dergelijke aandeelhoudersstructuur
niet aanwezig is in de meeste ondernemingen. De schei-
ding tussen eigendom en controle is sterk aanwezig in
Angelsaksische landen maar niet in de rest van de wereld
(LA PORTA e.a., 1999; SHLEIFER en VISHNY, 1986). In common
law-landen komt een verspreid aandeelhouderschap veel
vaker voor omdat de investeerders een goede wettelijke
bescherming krijgen. 

De literatuur heeft daarnaast aangetoond dat mechanismen
van deugdelijk bestuur uitsluitend van belang zijn indien er
een principaal-agentprobleem is als gevolg van de schei-
ding van controle en eigendom. Indien er een grote aan-
deelhouder is, zijn het principaal-agentprobleem en het
vrijbuitersprobleem in mindere mate aanwezig in een onder-
neming. Een grote aandeelhouder is immers in staat om
controle uit te oefenen op het management want deze
aandeelhouder heeft de macht en de middelen om het
management te ontslaan. Hierdoor zal het management de
doelstellingen van de aandeelhouder nastreven in plaats van
zich opportunistisch te gedragen en eigen belangen na te
streven (GORTON en SCHMID, 1999; HART, 1995).

In een onderneming met een geconcentreerde eigendoms-
structuur komt echter een ander soort principaal-agentpro-
bleem voor. Het probleem situeert zich niet zozeer in de
relatie tussen managers en aandeelhouders, maar wel
tussen de controlerende aandeelhouder en de minderheids-
aandeelhouders. De referentieaandeelhouder kan, door de
positie waarin hij zich bevindt, zijn eigen belangen nastreven
en private voordelen onttrekken aan de ondernemingen 
(LA pORTA e.a., 1998; MAURY en PAJUSTE, 2005). Een contro-
lerende aandeelhouder kan er dus voor kiezen om geen
mechanismen van deugdelijk bestuur te installeren in een
onderneming om zijn private voordelen te beschermen.

Ook volgens Berglöf en Pajuste (2003) is er een wissel-
werking tussen de uitoefening van controle door een grote
aandeelhouder en de werking van andere (interne en exter-
ne) governance-mechanismen. Indien de eigendom sterk
geconcentreerd is, zullen overnamemechanismen bijvoor-
beeld geen effect hebben als disciplinair mechanisme. Ook
de rol van de compensatieschema’s is beperkt bij een der-
gelijke eigendomsstructuur. Ten slotte kan de onafhanke-
lijkheid van de raad van bestuur in het gedrang komen
wanneer er een controlerende aandeelhouder aanwezig is
in een onderneming. 

Ook Cuervo (2002) besluit dat de raad van bestuur aan
belang verliest in het insidersysteem. De raad van bestuur zal
voornamelijk bestaan uit externe bestuurders die banden
hebben met de grote aandeelhouder of uit interne bestuur-
ders, waardoor er onvoldoende onafhankelijke bestuurders
aanwezig zijn om de objectiviteit van de raad van bestuur te
garanderen. De aanwezigheid van een grote aandeelhouder
beperkt dus de efficiëntie en de effectiviteit van de gover-
nance-mechanismen. 

Ten slotte tonen ook Rediker en Seth (1995) aan dat het
aantal externe bestuurders minder belangrijk is als gover-
nance-mechanisme bij een geconcentreerd aandeelhou-
derschap. Er is minder nood aan externe bestuurders aan-
gezien er meer rechtstreeks toezicht wordt uitgeoefend
door de referentieaandeelhouder. Dit wordt bevestigd door
studies van Hart (1995) en John en Senbet (1998) waarin
het bestaan van een controlerende aandeelhouder in een
onderneming beschouwd wordt als een intern corporate
governance-mechanisme op zich.

3. Hypotheses

Uit verschillende onderzoeken blijkt dus dat mechanismen
van deugdelijk bestuur minder van toepassing zijn in
ondernemingen met een geconcentreerd aandeelhouder-
schap (CUERVO, 2002; MAYER, 1997). Corporate gover-
nance en eigendomsstructuren kunnen dus beschouwd
worden als substituten. Dit wil zeggen dat naarmate het
aandeelhouderschap meer geconcentreerd is, wat het
geval is in continentaal Europese ondernemingen, mecha-
nismen van deugdelijk bestuur minder effectief zullen zijn
en ook in mindere mate zullen worden toegepast.

Kluwer – Accountancy & Bedrijfskunde – 7/2008
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De relatie tussen corporate governance en de eigendom-
sstructuur van een onderneming die gekenmerkt wordt door
de aanwezigheid van een meerderheidsaandeelhouder zal
dan ook negatief zijn. Er is namelijk meer kans dat zowel de
functie van voorzitter van de raad van bestuur als de functie
van gedelegeerd bestuurder door één en dezelfde persoon
zal worden uitgeoefend. Ook zullen er minder onafhankelijke
bestuurders zetelen in de raad van bestuur aangezien er
minder nood is aan deze bestuurders. Het principaal-agent-
probleem komt namelijk in mindere mate voor bij een gecon-
centreerd aandeelhouderschap waardoor een efficiënte
werking van de raad van bestuur minder van belang is.

Hieruit volgt dat de subcomités niet zo effectief zullen wer-
ken. Het is mogelijk dat de subcomités niet of in mindere
mate aanwezig zijn en dat de onafhankelijkheidscriteria 
niet strikt opgevolgd worden. De corporate governance-
aanbevelingen schrijven vaak een minimumaantal leden
voor die moeten zetelen in de comités. Bij een geconcen-
treerd aandeelhouderschap is het mogelijk dat dit minimum
niet wordt bereikt.

Ten slotte moeten ondernemingen zoveel mogelijk infor-
matie rapporteren naar de aandeelhouders toe. Zelfs indien
een onderneming niet verplicht is bepaalde informatie te
rapporteren, kan ze er baat bij hebben om voldoende cor-
recte informatie vrij te geven. Aangezien er minder informa-
tieasymmetrie is in de aanwezigheid van een controlerende
aandeelhouder, kan de gerapporteerde informatie naar de
investeerders toe van mindere kwaliteit en kwantiteit zijn. 

Al deze effecten zorgen ervoor dat we verwachten dat
mechanismen van deugdelijk bestuur in mindere mate aan-
wezig zijn in ondernemingen met een geconcentreerd aan-
deelhouderschap.

Hypothese 1: in ondernemingen met een geconcentreerde
eigendomsstructuur is het niveau van deugdelijk bestuur
lager

Daarnaast verwachten we dat de relatie tussen mechanis-
men van deugdelijk bestuur en de marktwaarde van de
onderneming positief is, maar dat deze relatie zwakker is in
ondernemingen met een geconcentreerde eigendoms-
structuur. Het feit dat ondernemingen corporate governan-
ce-mechanismen installeren, zou moeten leiden tot een
hogere marktwaarde. De controle over het management
zorgt er immers voor dat investeerders meer zekerheid
hebben dat ze baat kunnen halen uit hun investering in de
onderneming (RENDERS, 2006). 

Ook een geconcentreerde eigendomsstructuur doet de
waarde van een onderneming stijgen daar een grote aan-
deelhouder in staat is om de acties van het management te
controleren (SHLEIFER en VISHNY, 1986). Deze aandeelhouder
zal erop toezien dat het management beslissingen neemt
die in lijn liggen met het maximaliseren van de waarde van

de onderneming. Er bestaat dus een positieve relatie tus-
sen de geconcentreerde eigendomsstructuur en de waar-
de van de onderneming (THOMSEN en PEDERSEN, 2000; XU en
WANG, 1999).

Maar aangezien deze twee mechanismen als substituten
werken, verwachten we dat corporate governance niet
effectief zal zijn in ondernemingen waar de eigendom
geconcentreerd is. Daarom verwachten we dat het effect
van corporate governance op de marktwaarde kleiner zal
zijn in ondernemingen met een geconcentreerd aandeel-
houderschap dan in ondernemingen met een meer ver-
spreid aandeelhouderschap.

Hypothese 2: in ondernemingen met een geconcentreerde
eigendomsstructuur, heeft corporate governance een klei-
nere impact op de marktwaarde

4. Steekproef en dataverzameling

4.1. Steekproef

Deze studie onderzoekt 208 beursgenoteerde onderne-
mingen die hun hoofdzetel hebben in 14 EU-lidstaten, met
name België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland,
Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. Enkel de onder-
nemingen waarvoor voldoende financiële informatie be-
schikbaar is voor 2005 op Datastream worden opgenomen
in de steekproef. Dit leidt tot een finale steekproef van 148
ondernemingen.

4.2. Dataverzameling

Om na te gaan of mechanismen van deugdelijk bestuur en
eigendomsstructuren werkelijk substituten zijn, wordt
gebruikgemaakt van een corporate governance-index
(CGI) om ondernemingen te vergelijken volgens hun corpo-
rate governance-mechanismen. De methode die gehan-
teerd wordt om de index op te stellen, is dezelfde als deze
van Deminor Rating en Black e.a. (2005). De index bestaat
uit 14 vragen die afgeleid zijn uit de Belgische corporate
governance-code, namelijk de code Lippens. Het zijn alge-
mene aanbevelingen waardoor de vragenlijst ook toege-
past kan worden op ondernemingen die hun hoofdzetel
hebben in andere Europese landen. De aanbevelingen wor-
den opgedeeld in drie categorieën: algemene principes,
subcomités en transparantie op het gebied van deugdelijk
bestuur. Tabel 1 geeft een overzicht van de vragen opge-
nomen in de index.

6 Kluwer – Accountancy & Bedrijfskunde – 7/2008
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Het vergelijken van de ondernemingen op de corporate
governance-index is zeer eenvoudig. Indien het antwoord
op een vraag positief is, dan is de score één. Indien het ant-
woord op een vraag negatief is, dan is de score nul. Daarna
worden deze scores opgeteld om een totale score te ver-
krijgen voor elke onderneming in de steekproef. De scores
die kunnen worden behaald, liggen tussen 0 en 14.

Het basisjaar dat gebruikt wordt om de informatie over
deugdelijk bestuur voor alle ondernemingen in de steek-
proef te verzamelen is 2005. De informatie werd gehaald uit
het jaarverslag en op de website van de onderneming. De
financiële data nodig voor het uitvoeren van het onderzoek
werden verzameld via Datastream.

Als eigendomsvariabele kiezen we ervoor om het percen-
tage aandelen te nemen die de twee grootste aandeel-
houders samen bezitten. Een aantal studies neemt als
eigendomsvariabele het percentage aandelen dat de vijf
grootste aandeelhouders in handen hebben (DEMSETZ en
VILLALONGA, 2001; xU en wANG, 1999). Dit is echter niet rele-
vant in de context van continentaal Europese ondernemin-
gen aangezien in deze ondernemingen de eigendom vaak
zeer sterk geconcentreerd is in handen van één of enkele
aandeelhouders. Om deze reden is het correcter om als
eigendomsvariabele het percentage aandelen dat de twee
grootste aandeelhouders samen bezitten te gebruiken. 

5. Het onderzoeksmodel

De doelstelling van deze studie is het substitutie-effect
nagaan tussen corporate governance en eigendomsstruc-
turen. Om dit te testen, wordt gebruikgemaakt van twee
lineaire regressiemodellen. 

5.1. Relatie tussen corporate governance en
eigendomsstructuren

Het regressiemodel dat wordt gebruikt om na te gaan of er
minder mechanismen van deugdelijk bestuur aanwezig zijn
in een onderneming met een geconcentreerde eigendoms-
structuur, is als volgt:

CGI = b1 + b2 EIGENDOM + b3 GROOTTE + b4 SCHULD +
b5 NUT + b6 FINAN + b7 ROA + b8 WET + e

De afhankelijke variabele in dit model is de score op de
corporate governance-index (CGI). De testvariabele is het
percentage aandelen in handen van de twee grootste aan-
deelhouders (EIGENDOM). We verwachten dat in onderne-
mingen met een geconcentreerde eigendomsstructuur,
minder mechanismen van deugdelijk bestuur aanwezig zijn. 

Er worden verschillende controlevariabelen opgenomen in
het model die een invloed kunnen uitoefenen op het niveau
van deugdelijk bestuur bij ondernemingen. Een eerste
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Tabel 1: Corporate governance-index

Algemene principes

1. Worden de functie van voorzitter van de raad van bestuur en de functie van gedelegeerd bestuurder niet door één
en dezelfde persoon uitgeoefend?

2. Bestaat de raad van bestuur voor minstens de helft uit onafhankelijke leden?

Comités van de raad van bestuur

3. Is er een auditcomité?

4. Bestaat het auditcomité uit minstens 3 leden?

5. Bestaat het auditcomité voor minstens de helft uit onafhankelijke leden?

6. Is er een bezoldigingscomité?

7. Bestaat het bezoldigingscomité uit minstens 3 leden?

8. Bestaat het bezoldigingscomité voor minstens de helft uit onafhankelijke leden?

9. Is er een benoemingscomité?

10. Bestaat het benoemingscomité uit minstens 3 leden?

11. Bestaat het benoemingscomité voor minstens de helft uit onafhankelijke leden?

Transparantie

12. Worden de bezoldigingen en andere voordelen die aan de bestuurders (onafhankelijke en niet-onafhankelijke) en
aan de gedelegeerd bestuurder worden toegekend afzonderlijk openbaar gemaakt?

13. Wordt de aandeelhoudersstructuur openbaar gemaakt?

14. Wordt de grootste aandeelhouder bekendgemaakt? 
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controlevariabele is de grootte van de onderneming
(GROOTTE). Deze variabele wordt gemeten aan de hand
van de logaritme van het totaal actief (BLACK e.a., 2005;
LANG e.a., 2004). Een tweede controlevariabele is de
schuldgraad (SCHULD), gemeten als langetermijnschulden
over totaal vermogen. Schuldeisers worden verondersteld
om ook toezicht te houden op de onderneming en zodoen-
de de nood aan deugdelijk bestuur te verminderen. De vol-
gende twee controlevariabelen zijn indicatorvariabelen voor
de industrie waarin de onderneming actief is, namelijk de
nutsvoorzieningensector en de financiële industrie. Dit zijn
industrieën die sterk gereguleerd zijn, waardoor de nood
aan deugdelijk bestuur wellicht lager is. We controleren ook
voor de performantie van een onderneming aan de hand
van het rendement van het totaal actief (ROA). Onder-
nemingen die slecht presteren, zijn vaak geneigd om hun
deugdelijk bestuur te verbeteren om zo hun prestaties op
te krikken. Ten slotte controleren we voor het wettelijk sys-
teem van het land waarin de onderneming is gevestigd
(WET). In landen met een common law-systeem zijn inves-
teerders al goed beschermd via wetten en is er dus minder
behoefte aan deugdelijk bestuur op het niveau van de
onderneming. Anderzijds tonen bestaande studies aan dat
het niveau van corporate governance hoger is in landen
met een betere wettelijke bescherming (DURNEV en KIM,
2005; KLAPPER en LOVE, 2004). In onze steekproef worden
de landen Ierland en Groot-Brittannië geklasseerd als com-
mon law-landen. 

5.2. Relatie tussen corporate governance en
marktwaarde

Het model dat gehanteerd wordt om na te gaan of corpo-
rate governance een kleinere impact heeft op de markt-
waarde van ondernemingen met een geconcentreerde
eigendomsstructuur, is als volgt:

Marktwaarde = b1 + b2 CGI + b3 EIGENDOM + b4
CGI*EIGENDOM + b5 GROOTTE + b6 SCHULD + b7 NUT +
b8 FINAN + b9 ROA + b10 OUDERDOM + b11 WET + e

We gebruiken als maatstaf voor de marktwaarde van een
onderneming twee alternatieve maatstaven, namelijk
Tobin’s Q (Q) en de marktwaarde van het eigen vermogen
over de boekwaarde van het eigen vermogen (MTBV). 

De testvariabelen in de regressie zijn de score op de cor-
porate governance-index (CGI), de eigendomsvariabele
(EIGENDOM) en een interactieterm tussen deze twee varia-
belen (CGI*EIGENDOM). We verwachten dat deugdelijk
bestuur een positieve invloed uitoefent op de marktwaarde
van een onderneming. Ook de coëfficiënt van EIGENDOM
wordt verwacht positief te zijn, aangezien een geconcen-
treerd aandeelhouderschap een positieve invloed heeft op
de marktwaarde van de onderneming. Grote aandeelhou-
ders kunnen namelijk meer invloed uitoefenen op het
management dan kleine aandeelhouders. Om het substitu-
tie-effect na te gaan tussen mechanismen van deugdelijk
bestuur en eigendomsstructuren wordt een interactieterm
ingevoegd tussen deze twee variabelen (CGI*EIGENDOM).
We verwachten een negatief teken voor de interactieterm,
aangezien deugdelijk bestuur minder van toepassing is in
ondernemingen met een geconcentreerde eigendoms-
structuur. 

Ook in deze regressievergelijking worden een aantal contro-
levariabelen toegevoegd. De eerste controlevariabele is
opnieuw de grootte van de onderneming (GROOTTE). Black
e.a. (2005) merken op dat de waarde van de onderneming
positief beïnvloed wordt door de schuldgraad (SCHULD).
Ook introduceren we opnieuw de twee industriecategorieën
(NUT en FINAN). De performantie van een onderneming
wordt gemeten door het rendement van het totaal actief
(ROA). Een onderneming die goed presteert, zal een hogere
marktwaarde hebben (YERMACK 1996). Ook de leeftijd van
een onderneming (OUDERDOM) kan de marktwaarde van
een onderneming beïnvloeden. De leeftijd van een onderne-
ming wordt gemeten door de logaritme te nemen van het
verschil tussen het basisjaar 2005 en het jaar van oprichting
van de onderneming. Jongere bedrijven worden verwacht
vlugger te groeien en meer immateriële activa te bezitten dan
oudere bedrijven, wat kan leiden tot een hogere marktwaar-
de (BLACK e.a., 2005). Ten slotte controleren we opnieuw
voor het wettelijk systeem van een land (WET).

Tabel 2 geeft een overzicht van de variabelen die gebruikt
worden in de verschillende regressiemodellen, hun
omschrijving en het verwachte teken.

8 Kluwer – Accountancy & Bedrijfskunde – 7/2008
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6. Resultaten

6.1. Beschrijvende statistieken

Tabel 3 geeft de beschrijvende statistieken weer van de varia-
belen. De gemiddelde score op de corporate governance-
index bedraagt 10,87 en is behoorlijk hoog. De gemiddelde
Tobin’s Q en market-to-book value zijn respectievelijk 0,31 en
2,92. De gemiddelde eigendomsconcentratie bedraagt

27,65 %. De twee grootste aandeelhouders bezitten met
andere woorden samen bijna 28 % van de aandelen. De
eigendom is dus sterk geconcentreerd in handen van enkele
grote aandeelhouders. Daarnaast bestaat ongeveer 28 %
van het totale vermogen van de ondernemingen in de steek-
proef uit schulden. Ongeveer 18 % van de ondernemingen is
actief in de nutsvoorzieningensector, terwijl 21 % financiële
ondernemingen zijn. De gemiddelde onderneming in de steek-
proef scoort goed op ROA (6,36). Ten slotte is bijna 27 % van
de ondernemingen gevestigd in een common law-land.

Tabel 2: omschrijving van de variabelen

Variabele Omschrijving Verwacht Verwacht
teken teken

model 1 model 2

CGI Ondernemingsscore op de corporate governance-index / +

Q = (marktwaarde gewone aandelen + boekwaarde / /
preferente aandelen + boekwaarde schuld) / totale activa

MTBV marktwaarde van het eigen vermogen / boekwaarde van het eigen vermogen / /

EIGENDOM Percentage aandelen dat de twee grootste aandeelhouders samen bezitten - +

GROOTTE Logaritme van totaal actief + -

SCHULD Langetermijnschuld / totaal actief - +

NUT = 1 indien onderneming actief is in de nutsvoorzieningensector, 0 indien anders - ?

FINAN = 1 indien onderneming actief is in de financiële industrie, 0 indien anders - ?

ROA EBIT / totaal actief - +

OUDERDOM Log (2005-jaar van oprichting) / -

WET = 1 indien de onderneming zich in een common law-land bevindt, - +
0 indien anders

Tabel 3: beschrijvende statistieken

Gemiddelde Mediaan Minimum Maximum Std. Dev.

CGI 10,865 12,000 1,000 14,000 2,820

Q 0,313 0,308 0,014 0,676 0,162

MTBV 2,921 2,290 0,820 12,030 2,106

EIGENDOM 27,646 13,685 3,010 95,400 22,372

GROOTTE 7,450 7,333 6,117 9,099 0,647

SCHULD 27,544 26,825 0,350 67,410 15,221

NUT 0,182 0,000 0,000 1,000 0,388

FINAN 0,210 0,000 0,000 1,000 0,408

ROA 6,362 5,885 -2,810 21,840 5,022

OUDERDOM 1,665 1,806 0,477 2,727 0,471

WET 0,268 0,000 0,000 1,000 0,445

In tabel 4 wordt het gemiddelde van EIGENDOM en CGI per
land weergegeven. Uit deze tabel wordt duidelijk dat de
eigendom van ondernemingen sterker geconcentreerd is in
civil law-landen (32,03 %) dan in common law-landen
(17,46 %). In Denemarken is de eigendom het sterkst

geconcentreerd in handen van de twee grootste aandeel-
houders (59,84 %). Uit deze tabel wordt ook duidelijk dat
ondernemingen in Groot-Brittannië en Ierland (12,90) gemid-
deld een beter behoorlijk bestuur hebben dan ondernemin-
gen gevestigd in continentaal Europese landen (10,12).
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Tabel 5 geeft de correlaties tussen de variabelen weer. De
correlatie tussen EIGENDOM en CGI is significant negatief 
(-0,329). Dit ligt in lijn met de verwachting dat corporate
governance-mechanismen en eigendomsstructuren substitu-
ten zijn. Indien er een hogere concentratie van de aandelen is,
dan zijn er minder mechanismen van deugdelijk bestuur aan-
wezig. Daarnaast tonen de correlaties aan dat in landen met

een common law-systeem, het deugdelijk bestuur van onder-
nemingen beter is (0,417). Ook vinden we een positieve cor-
relatie tussen de twee maatstaven van marktwaarde, name-
lijk Tobin’s Q en MTBV (0,150). Ten slotte bevestigt de corre-
latie tussen EIGENDOM en WET de resultaten van vorige
studies, namelijk dat de eigendom van aandelen meer gecon-
centreerd is in landen met een civil law-systeem (-0,298).
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Tabel 4: gemiddelde EIGENDOM en CGI per land

Land Observaties EIGENDOM CGI

België 5 55,35 10,80
Denemarken 4 59,84 7,75
Duitsland 21 33,31 8,62
Finland 4 25,76 13,25
Frankrijk 26 25,42 11,00
Griekenland 5 42,97 6,20
Italië 12 35,14 8,25
Nederland 9 26,35 13,11
Oostenrijk 2 27,85 8,50
Portugal 2 23,86 9,50
Spanje 9 36,25 10,89
Zweden 9 20,28 11,67

Civil law 108 32,03 10,12

Groot-Brittannië 36 17,65 12,86
Ierland 4 8,59 13,25

Common law 40 17,46 12,90

Totaal 148 27,92 10,87

Tabel 5: correlatiematrix

CGI Q MTBV EIGENDOM GROOTTE SCHULD ROA OUDERDOM WET

Q -0,047 1,000

MTBV -0,054 0,150** 1,000

EIGENDOM -0,329*** -0,043 0,002 1,000

GROOTTE -0,070 0,103 -0,336*** -0,134* 1,000

SCHULD -0,076 0,953*** -0,133* -0,067 0,218*** 1,000

ROA 0,098 0,193*** 0,584*** 0,023 -0,499*** -0,278*** 1,000

OUDERDOM -0,064 -0,122* -0,199*** -0,079 0,132* -0,093 -0,043 1,000

WET 0,417*** -0,007 0,179** -0,298*** -0,224*** 0,013 0,127* -0,180** 1,000

6.2. Resultaten van de multivariate analyse

In tabel 6 worden de resultaten van de regressieanalyse voor
het eerste model weergegeven. In dit model onderzoeken
we of in ondernemingen met een geconcentreerde aandeel-
houdersstructuur minder mechanismen van deugdelijk be-
stuur worden geïnstalleerd. De R2 van het model bedraagt 
27 %. De resultaten liggen in lijn met de verwachtingen. De
variabele EIGENDOM heeft een significant negatieve impact
op het niveau van deugdelijk bestuur (-0,037). Dit wijst erop
dat ondernemingen met een geconcentreerde eigendoms-
structuur minder mechanismen van deugdelijk bestuur in-

stalleren. De resultaten bevestigen dus de eerste hypothese.
Corporate governance en eigendomsstructuren zijn met
andere woorden substituten.

Daarnaast tonen de resultaten aan dat ondernemingen in
de financiële sector een lager niveau van corporate gover-
nance hebben (-1,480). Een mogelijke verklaring is dat
deze sector sterk gereguleerd is waardoor er minder nood
is aan mechanismen van deugdelijk bestuur. Ten slotte
blijkt dat ondernemingen in landen met een common law-
systeem betere corporate governance hebben (2,881). Dit
ligt in lijn met de bevindingen van vroegere studies (DURNEV

en KIM, 2005; KLAPPER en LOVE, 2004).
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Het volgende regressiemodel gaat na of corporate gover-
nance een kleinere impact heeft op de marktwaarde in een
onderneming met een geconcentreerde eigendomsstruc-
tuur. De resultaten van dit model worden weergegeven in
tabel 7. 

Het model met Tobin’s Q als maatstaf voor de marktwaar-
de van een onderneming heeft een R2 van ongeveer 43 %.
De variabele CGI heeft een significant positieve coëfficiënt
(0,008). Een hoger niveau van deugdelijk bestuur resulteert
dus in een hogere marktwaarde. Ook het teken van de
coëfficiënt van EIGENDOM (0,003) is positief en significant,
waaruit volgt dat de marktwaarde van een onderneming
groter is bij een geconcentreerd aandeelhouderschap. De
coëfficiënt van de interactieterm bedraagt -0,0001 en is

significant op het 1 %-niveau. Hieruit kunnen we dus
opnieuw besluiten dat corporate governance en
eigendomsstructuren substituten zijn. Mechanismen van
deugdelijk bestuur hebben een kleinere positieve impact
op de marktwaarde van een onderneming met een gecon-
centreerde eigendomsstructuur. De controlevariabelen nut
(0,040) en schuld (0,010) oefenen ook een positieve
invloed uit op de marktwaarde. Ondernemingen in de nuts-
voorzieningensector en ondernemingen met een hogere
schuldgraad hebben een grotere marktwaarde. Grotere
ondernemingen daarentegen hebben een lagere markt-
waarde (-0,026). Tot slot is de coëfficiënt van ROA signifi-
cant positief (0,001) wat in overeenstemming is met de
verwachtingen. 
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Tabel 6: de relatie tussen deugdelijk bestuur en eigendomsstructuur

Coëfficiënt t-statistiek

Constante 7,605 2,07

EIGENDOM -0,037*** -2,87

GROOTTE 0,716 1,46

SCHULD -0,014 -1,01

NUT 0,227 0,39

FINAN -1,480* -1,97

ROA 0,006 0,13

WET 2,881*** 5,17

R2 27,3 %

Aantal observaties 148

Significant op het niveau van 1 % (***), 5 % (**) en 10 % (*).

Tabel 7: impact van eigendomsstructuur op de relatie tussen deugdelijk bestuur en marktwaarde

Q MTBV

Coëfficiënt t-statistiek Coëfficiënt t-statistiek

Constante 0,202 2,83 2,084 3,01

CGI 0,008*** 2,91 0,029** 2,29

EIGENDOM 0,003*** 2,35 0,022* 1,76

CGI*EIGENDOM -0,001*** -2,58 -0,003** -2,03

GROOTTE -0,026*** -3,05 -0,713** -2,19

SCHULD 0,010*** 3,33 -0,001 -0,08

NUT 0,040*** 3,85 -0,119** -2,30

FINAN -0,002 -0,13 0,057 0,78

ROA 0,001** 1,92 0,252*** 3,18

OUDERDOM 0,004 0,52 0,009 0,57

WET -0,012 -1,15 -0,031 -0,08

R2 43,36 % 41,48 %

Aantal observaties 148 148

Significant op het niveau van 1 % (***), 5 % (**) en 10 % (*).
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De resultaten voor het model met de market-to-book value
als maatstaf voor de waarde van een onderneming komen
grotendeels overeen met de resultaten van het model met
Tobin’s Q. De aangepaste R2 (41 %) ligt iets lager in dit
model. Daarnaast is de variabele schuld niet significant in
dit model. 

7. Sensitiviteitstesten

Hiervoor werden de analyses uitgevoerd met het percenta-
ge aandelen in handen van de twee grootste aandeelhou-
ders als eigendomsvariabele. Het is interessant om de
hypotheses ook te testen met het percentage aandelen in
handen van de grootste aandeelhouder alleen. In onze
steekproef heeft de grootste aandeelhouder gemiddeld 
22 % van de aandelen van de onderneming in handen. 

Tabel 8 geeft de resultaten van het eerste model waarin we
het niveau van deugdelijk bestuur verklaren aan de hand
van het percentage aandelen in handen van de grootste
aandeelhouder (GROOTSTE) en controlevariabelen. De R2

van het model bedraagt 27 %. Deze resultaten komen
grotendeels overeen met onze vorige bevindingen. De
variabele GROOTSTE heeft een significant negatieve
impact op het niveau van deugdelijk bestuur (-0,037).
Aangezien het teken van GROOTSTE negatief is, kan
opnieuw besloten worden dat corporate governance en
eigendomsstructuren substituten zijn. Er is minder corpo-
rate governance indien er een controlerende aandeel-
houder aanwezig is. Daarnaast vinden we dat financiële
ondernemingen minder (-1,362) en ondernemingen in
common law-landen meer (2,723) mechanismen van
deugdelijk bestuur installeren.
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Tabel 8: de relatie tussen deugdelijk bestuur en eigendomsstructuur

Coëfficiënt t-statistiek

Constante 7,370 2,02

GROOTSTE -0,037*** -2,88

GROOTTE 0,657 1,34

SCHULD -0,015 -1,02

NUT 0,220 0,38

FINAN -1,362* -1,79

ROA 0,015 0,30

WET 2,724*** 2,83

R2 27,32 %

Aantal observaties 148

Significant op het niveau van 1 % (***), 5 % (**) en 10 % (*).

De resultaten voor het tweede model waarbij de invloed
van een controlerende aandeelhouder op de relatie tussen
deugdelijk bestuur en marktwaarde wordt bestudeerd,
worden weergegeven in tabel 9. Opnieuw zijn de resultaten
nagenoeg hetzelfde als bij de basismodellen. In beide
regressies hebben deugdelijk bestuur en de aanwezigheid

van een grote aandeelhouder een positieve invloed op de
marktwaarde van een onderneming. Daarnaast wijzen de
resultaten uit dat in aanwezigheid van een grote aandeel-
houder, het positieve effect van corporate governance op
marktwaarde kleiner is. Wat de controlevariabelen betreft,
vinden we grotendeels gelijkaardige resultaten.



8. Conclusie

De doelstelling van deze studie is om na te gaan of mecha-
nismen van deugdelijk bestuur en eigendomsstructuren
substituten of complementen zijn. Volgens de literatuur is
corporate governance vooral van belang indien er een
duidelijke scheiding is tussen controle en eigendom. Grote
aandeelhouders zijn immers in staat om controle uit te
oefenen op het management van een onderneming met als
gevolg dat mechanismen van deugdelijk bestuur minder
van belang zijn bij een dergelijke aandeelhoudersstructuur.
Aangezien continentaal Europese ondernemingen geken-
merkt worden door een geconcentreerde eigendomsstruc-
tuur en gegeven dat deugdelijk bestuur in Europa niet
wordt afgedwongen via wetten maar grotendeels wordt
aanbevolen aan ondernemingen, verwachten we dan ook
dat in ondernemingen met een geconcentreerde eigen-
domsstructuur er minder mechanismen van deugdelijk
bestuur geïnstalleerd worden.

De steekproef van deze studie bestaat uit Europese beurs-
genoteerde ondernemingen. De resultaten uit het onder-
zoek zijn consistent met de hypotheses. Uit de resultaten
blijkt namelijk dat corporate governance lager is naarmate
de eigendom meer geconcentreerd is en dat deugdelijk
bestuur een kleinere impact heeft op de marktwaarde van
een onderneming waar één of meerdere controlerende
aandeelhouders aanwezig zijn. Mechanismen van deug-
delijk bestuur en eigendomsstructuren kunnen dus
beschouwd worden als substituten. 

Een mogelijke verklaring waarom corporate governance
lager is bij een geconcentreerde aandeelhoudersstructuur
is de kosten-batenafweging. De kosten om de mechanis-

men van corporate governance te implementeren in een
onderneming met een dergelijke eigendomsstructuur
kunnen de baten die de aandeelhouders eruit halen, over-
stijgen. Zoals eerder aangehaald, kan de controlerende
aandeelhouder al voldoende controle uitoefenen op het
management, waardoor corporate governance minder
nodig is. Het principaal-agentprobleem is immers niet zo
sterk aanwezig als in een onderneming met een verspreid
aandeelhouderschap. Dit kan ook verklaren waarom cor-
porate governance een kleinere impact heeft op de markt-
waarde van een onderneming. Corporate governance
wordt er op een minder positieve manier onthaald dan bij
een onderneming met een meer verspreid aandeelhouder-
schap. 

Een andere mogelijke reden waarom mechanismen van
corporate governance in mindere mate worden geïnstal-
leerd in een onderneming met een geconcentreerde eigen-
domsstructuur is dat de grootste aandeelhouders hun pri-
vate voordelen wensen te beschermen. Om deze voorde-
len te behouden, zullen de grootste aandeelhouders ervoor
kiezen om de mechanismen niet te implementeren in de
onderneming. De resultaten spreken deze verklaring echter
tegen aangezien we vinden dat de aanwezigheid van één
of meerdere grote aandeelhouders een positieve invloed
heeft op de marktwaarde van een onderneming.

Een belangrijke tekortkoming van deze studie is dat we
slechts een beperkte corporate governance-index gebrui-
ken om mechanismen van deugdelijk bestuur te meten.
Zoals eerder aangehaald, worden er slechts 14 aanbeve-
lingen opgenomen in de index, waardoor niet alle aspecten
van corporate governance opgenomen zijn. Toekomstige
studies kunnen deze aanbevelingen uitbreiden.
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Tabel 9: impact van eigendomsstructuur op de relatie tussen deugdelijk bestuur en marktwaarde

Q MTBV

Coëfficiënt t-statistiek Coëfficiënt t-statistiek

Constante 0,208 2,96 2,214 3,06

CGI 0,002** 2,10 0,031*** 2,33

GROOTSTE 0,002* 1,82 0,024*** 2,84

CGI*GROOTSTE -0,003*** -2,51 -0,003** -2,19

GROOTTE -0,026*** -3,05 -0,715** -2,21

SCHULD 0,011*** 3,01 -0,009 -0,10

NUT 0,040*** 3,80 -0,101** -2,25

FINAN -0,002 -0,11 0,449 0,75

ROA 0,008* 1,92 0,254*** 3,43

OUDERDOM 0,004 0,44 -0,764*** -2,51

WET -0,011 -1,02 -0,083 -0,20

R2 42,90 % 41,76 %

Aantal observaties 148 148

Significant op het niveau van 1 % (***), 5 % (**) en 10 % (*).
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1. Inleiding 

Informatie over het intellectueel kapitaal (IK) van een
onderneming krijgt het laatste decennium meer en meer
aandacht van investeerders, aandeelhouders, financiële
analisten en andere belanghebbenden. Dergelijke informa-
tie is immers van stijgend nut om de toekomstige waarde
van een onderneming in te schatten. Deze evolutie is het
gevolg van trends zoals de toegenomen globalisatie, de
ontwikkeling van nieuwe technologieën, de opmars van de
kenniseconomie en de introductie van het internet (GUTHRIE

en PETTY, 2000). Deze trends verminderen de informatie-
waarde van de traditionele financiële staten omdat de
boekhoudstandaarden in onvoldoende mate het IK van een
onderneming, zoals patenten, merknamen of onderzoek en
ontwikkeling, kunnen waarderen. Gezien het toenemende
belang van deze informatie zijn de belanghebbenden van
een onderneming vragende partij dat ondernemingen IK-
informatie op vrijwillige basis rapporteren. Dit laatste is
essentieel om de efficiënte werking van de kapitaalmarkt te
bevorderen. Studies als Barker (1998) en Holland en
Johanson (2003) stellen immers dat een efficiënte uitwisse-
ling van informatie tussen de onderneming en andere
deelnemers op de kapitaalmarkt zoals investeerders en
financiële analisten een conditio sine qua non is voor het
realiseren van een efficiënte kapitaalmarkt. 

Het belang van de vrijwillige rapportering van IK-informatie
is des te meer uitgesproken voor ondernemingen die een
officiële beursnotering of een Initial Public Offering (IPO)
wensen omdat zij het risico lopen op een onderwaardering
van hun aandelen (BOZZOLAN en IPINO, 2007; sCHRAND en
vERRECCHIA, 2005). De verspreiding van informatie door der-
gelijke ondernemingen gebeurt hoofdzakelijk via de pros-
pectus die zij publiceren. Een prospectus is een schriftelijk
document dat financiële en niet-financiële informatie bevat
op basis waarvan potentiële beleggers een oordeel kunnen
vellen over de financiële toestand, de prestaties, de toe-
komstige groei en de aandeelhouderswaarde van de
onderneming. De inhoud van een prospectus bestaat
zowel uit informatie die ondernemingen verplicht dienen te
rapporteren als informatie die ondernemingen vrijwillig kun-
nen rapporteren. De verplichting tot opname van bepaalde
informatie is gereglementeerd via de Europese richtlijn
2003/71/EG betreffende «het prospectus dat gepubliceerd
moet worden wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel worden toegelaten»
(Europees Parlement, 2003). In deze richtlijn zijn de infor-
matieverplichtingen hoofdzakelijk financieel van aard en
wordt er weinig aandacht geschonken aan IK-gerelateerde
informatie die een onderneming dient te verstrekken. De
richtlijn maakt enkel gewag van informatie over het aantal
werknemers en over het aandelenbezit van werknemers
die vermeld dient te worden in de prospectus. De richtlijn
blijft, aangaande IK-informatie, vrij oppervlakkig en formu-

leert geen welomschreven vereisten. Hierdoor is de IK-
informatie die in een prospectus vermeld wordt, hoofdza-
kelijk vrijwillig van aard. 

In ons onderzoek bestuderen we de mate waarin IK-infor-
matie gerapporteerd wordt in prospectussen uitgegeven
door Belgische ondernemingen met een beursintroductie in
de periode 2004-2007. De doelstelling van onze studie is
hierbij tweeledig. Ten eerste bestuderen we de mate waar-
in deze Belgische ondernemingen informatie over hun IK
vrijgeven in hun prospectus. Hierbij kan worden aangestipt
dat de kwaliteit van de rapportering in een prospectus
beschouwd kan worden als een rolmodel voor de toekom-
stige informatierapportering door de onderneming (CUMBY

en CONRAD, 2001; BEATTIE, 1999). De oorzaak hiervoor moet
worden gevonden in het feit dat ondernemingen vaak meer
open en toekomstgericht rapporteren in hun prospectus.
Ten tweede onderzoeken we welke determinanten een
impact hebben op het rapporteringsgedrag van onderne-
mingen op het vlak van IK-informatie.

Op basis van een analyse van 34 prospectussen stellen we
vast dat informatie over onderzoek en ontwikkeling vaak
vermeld wordt in deze documenten, terwijl er in mindere
mate informatie vrijgegeven wordt over de werknemers.
We vinden verder dat grotere ondernemingen, onderne-
mingen met een gediversifieerde aandeelhoudersstructuur
en ondernemingen actief in een hoogtechnologische sec-
tor meer IK-informatie rapporteren in hun prospectus.

Dit artikel is als volgt gestructureerd. Deel 2 bespreekt de
theoretische achtergrond en deel 3 verduidelijkt de hypo-
thesen. Deel 4 geeft een overzicht van de gehanteerde
onderzoeksmethode, waarna in deel 5 de resultaten van het
onderzoek worden toegelicht. In deel 6 worden de conclu-
sies en de beperkingen van het onderzoek geformuleerd. 

2. Theoretische achtergrond

De toenemende relevantie van IK-informatie als gevolg van
de globalisatie en de integratie van kapitaalmarkten, de
sterkere concurrentie, nieuwe dominerende sectoren en
ontwikkelingen in informatietechnologie en internet doet de
interesse van belanghebbenden voor IK-informatie sterk
toenemen (BUKH e.a., 2005). Toch is de rapportering van IK-
informatie relatief beperkt (BUKH e.a., 2005; GUTHRIE en
PETTY, 2000). Ondernemingen geven voornamelijk prioriteit
aan de verplichte financiële informatie, hoewel gebruikers
vinden dat deze informatie niet aan al hun behoeften vol-
doet (BEATTIE, 1999). Verschillende studies tonen dan ook
een substantieel verschil aan tussen de aangeboden IK-
informatie door ondernemingen en de IK-informatie die de
belanghebbenden vragen (ECCLES e.a., 2001; ECCLES en
MAVRINAC, 1995). Deze belanghebbenden zijn vragende
partij dat ondernemingen IK-informatie verschaffen in hun
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jaarverslagen, op hun website, hun presentaties naar inves-
teerders en analisten, hun prospectussen of andere vor-
men van bedrijfscommunicatie (BUKH e.a., 2005). 

Ondanks de toenemende aandacht naar IK-informatie
bestaat er geen eenduidige definitie van het begrip intel-
lectueel kapitaal (ABDOLMOHAMMADI, 2005; LEV en ZAMBON,
2003; MERITUM, 2002). Kaplan en Norton (2004) stellen een
gebrek aan een homogene visie vast betreffende de defi-
niëring, de classificatie en de waardering van intellectueel
kapitaal. De volgende definities bieden een inzicht in de
kenmerken van het intellectueel kapitaal:
– «Intellectual capital is concerned with the knowledge

resources of a firm» (GARCIA-MECA e.a., 2005).
– «Intellectual capital is the combination of the human,

organizational and relational resources of an organiza-
tion. [….] Intellectual capital is embracing all kinds of
intangibles owned or used, or informally deployed and
mobilized» (MERITUM, 2002).

– «Intellectual capital is the collection of intangible
resources and their flows» (BONTIS e.a., 1999).

– «Intellectual capital is about how to let the knowledge of
a firm work for it and have it create value» (ROBERTS,
1999).

– «Intellectual Capital is the possession of the knowledge,
applied experience, organisational technology, customer
relationships and professional skills that provide Skandia
with a competitive edge in the market» (SKANDIA, 1998).

Op basis van bestaande definities leiden we af dat intellec-
tueel kapitaal gerelateerd is aan niet-tastbare en niet-
monetaire bezittingen die in de toekomst waarde genereren
voor de onderneming zoals kennis, eigendomsrechten,
onderzoek en ontwikkeling, merken, opleiding, klantente-
vredenheid of licenties. Het begrip intellectueel kapitaal
kent diverse synoniemen zoals intellectuele kennis, kennis-
kapitaal of immateriële activa (UPTON, 2001; GUTHRIE en
PETTY, 2000). 

Gezien IK-informatie vrijwillig wordt vrijgegeven, zullen
ondernemingen pas overgaan tot het rapporteren van deze
informatie vanaf het moment dat ze voeling hebben met de
voordelen die eraan zijn verbonden. Deze voordelen zijn
volgens Vergauwen en van Alem (2005) onder andere een
vermindering van de kapitaalkost, een vermindering van de
informatieasymmetrie tussen de onderneming en de
gebruikers van bedrijfsinformatie en het feit dat de belang-
hebbenden van de onderneming kunnen worden overtuigd
van de waarde en de prestaties van de onderneming. 

Diverse studies hebben reeds de mate van IK-rapportering
bestudeerd in jaarverslagen van beursgenoteerde onder-
nemingen. Guthrie en Petty (2000) vinden onder meer dat
Australische ondernemingen een beperkte hoeveelheid van
IK-informatie in jaarverslagen verstrekken, waarbij er meer
informatie over het extern kapitaal, zoals merken en
klanten, wordt gerapporteerd in vergelijking met het intern
kapitaal, zoals innovatie of onderzoek en ontwikkeling en
het humaan kapitaal, zoals werknemers.3 Gelijkaardige
bevindingen worden vastgesteld door Brennan (2001) voor
Ierse ondernemingen, door Bozzolan e.a. (2003) voor

Italiaanse ondernemingen en door Vandemaele e.a. (2005)
voor ondernemingen gevestigd in Nederland, Zweden en
het Verenigd Koninkrijk. Deze laatste studie stelt ook vast
dat deze ondernemingen in toenemende mate IK-informa-
tie rapporteren over de periode 1998-2002. Een stijging in
de rapportering van IK-informatie wordt ook aangetoond
door Abdolmohammadi (2005) voor ondernemingen
gevestigd in de VSA over de periode 1993-1997. 

In de literatuur is de mate van rapportering van IK-informa-
tie in prospectussen sporadisch onderzocht. Bukh e.a.
(2005) stellen vast dat de prospectussen uitgegeven door
Deense ondernemingen vooral informatie bevatten met
betrekking tot werknemers, strategie en onderzoek en ont-
wikkeling. Deze auteurs concluderen verder dat hoogtech-
nologische bedrijven beduidend meer IK-informatie in de
prospectus rapporteren dan laagtechnologische bedrijven.
Tevens tonen zij aan dat ondernemingen waarvan het
management aandelen bezit ten tijde van de beursintro-
ductie meer gegevens over het IK vrijgeven in de prospec-
tus. Deze studie vindt dat noch de leeftijd van de onderne-
ming noch de grootte van de onderneming een significant
verband heeft met de rapportering van IK-informatie.
Nielsen e.a. (2005) bestuderen prospectussen opgesteld
door Japanse ondernemingen en vinden hierbij dat zowel
de grootte, de leeftijd als de sector een significante invloed
hebben op de mate van IK-rapportering. 

3. Hypothesen

Een eerste doelstelling van ons onderzoek bestaat erin om
de mate van IK-rapportering in de prospectussen van
Belgische ondernemingen te bestuderen. Een tweede
doelstelling tracht de verschillen in de mate van IK-rappor-
tering tussen ondernemingen die een prospectus uitvaar-
digen te verklaren. Meer specifiek onderzoeken we of de
verspreiding van IK-informatie beïnvloed wordt door de
leeftijd, de schuldgraad, de grootte, de aandeelhouders-
structuur en de sector van de onderneming. Voor de
verantwoording van de hypothesen maken we gebruik van
de theoretische concepten die van toepassing zijn bij de
vrijwillige informatierapportering.

De leeftijd van de onderneming op het moment van de
beursintroductie vormt de eerste variabele die wordt opge-
nomen in het empirische model. De leeftijd van een onder-
neming kan worden beschouwd als een benadering voor
het risico van een onderneming. Oudere ondernemingen
zijn minder risicovol, waardoor zij minder informatie dienen
te communiceren bij een beursintroductie. Bovendien stel-
len Kim en Ritter (1999) vast dat niet-financiële informatie –
inclusief IK-informatie – belangrijker is bij het beoordelen en
waarderen van jonge ondernemingen dan bij oude onder-
nemingen. Een gevolg hiervan is dat jonge ondernemingen
meer IK-informatie rapporteren. De empirische resultaten
tot nu toe zijn inconsistent. Nielsen e.a. (2005) tonen aan
dat jongere ondernemingen meer IK-gegevens in hun pros-
pectus vrijgeven, terwijl Bukh e.a. (2005) geen significant
verband vaststellen. Gegeven de theoretische benadering
dat IK-informatie van groter belang is voor jongere onder-
nemingen, stellen we de volgende hypothese:
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H1: De mate van rapportering van IK-informatie is negatief
gerelateerd aan de leeftijd van de onderneming

Een volgende determinant die gerelateerd wordt aan de
mate van IK-rapportering in prospectussen is de schuld-
graad van de onderneming. Jensen en Meckling (1976)
veronderstellen dat de agencykosten groter zijn bij een
hogere schuldgraad gezien er een grotere kans op conflic-
ten is tussen de aandeelhouders en de vreemde schuld-
eisers. Naarmate de schulden een groter deel uitmaken
van de kapitaalstructuur van de onderneming, hebben de
schuldeisers een grotere (indirecte) invloed op het financie-
ringsbeleid en de dividendpolitiek van ondernemingen. Er
ontstaat in feite een transfer van rijkdom van de aandeel-
houders naar de schuldeisers. Dit belangenconflict
verhoogt de agencykosten waardoor verwacht wordt dat
ondernemingen meer informatie vermelden (OYELERE e.a.,
2003). Bovendien betekent een hogere schuldgraad even-
eens een groter risico waaraan de onderneming wordt
blootgesteld met als gevolg dat investeerders en krediet-
verstrekkers bijkomende informatie verlangen van de
onderneming (WALKER en LOUVARI, 2003). Voor het vermin-
deren van de agencykosten zullen de ondernemingen 
met een hogere schuldgraad meer informatie verschaffen
(WATSON e.a., 2002). De kredietverleners worden hierdoor
beter op de hoogte gesteld van de financiële positie
(INCHAUSTI, 1997). 

Empirische ondersteuning voor bovenstaande redenering
wordt aangereikt in de studies van Ferguson e.a. (2002),
Richardson en Welker (2001), Patton en Zelenka (1997) en
Hossain e.a. (1995). Deze studies onderzoeken de mate
van vrijwillige informatierapportering in jaarverslagen of op
websites. Andere studies zoals Alsaeed (2005), Gul en
Leung (2004) of Watson e.a. (2002) vinden geen beteke-
nisvol verband. Deze laatste resultaten worden verklaard
doordat ondernemingen met een hoge schuldgraad te
weinig financiële middelen hebben om de rapportering van
vrijwillige informatie te bekostigen (CORMIER en MAGNAN,
2003).

Gegeven de agencytheorie verwachten we dat onderne-
mingen met een hogere schuldgraad meer IK-informatie
vermelden in hun prospectus, waardoor we de volgende
hypothese testen:

H2: De mate van rapportering van IK-informatie is positief
gerelateerd aan de schuldgraad van de onderneming

De grootte van de onderneming is een variabele die fre-
quent onderzocht wordt om de mate van vrijwillige infor-
matierapportering te verklaren. Hierbij wordt meestal een
positief significant verband gevonden. Grotere onderne-
mingen rapporteren meer gegevens omwille van onder-
staande redenen. 

Ten eerste verschaffen grotere ondernemingen meer infor-
matie omdat het aantal belanghebbenden groter is. Grotere
ondernemingen hebben meer aandeelhouders en zij doen
beroep op meerdere kredietverstrekkers, waardoor de
agencykosten groter zijn (FERGUSON e.a., 2002; INCHAUSTI,

1997; HOSSAIN e.a., 1995). Deze kosten worden verminderd
door het rapporteren van meer informatie (PRENCIPE, 2004).
Verder worden grotere ondernemingen geconfronteerd met
een stijgende druk vanwege de financiële analisten om
bijkomende informatie te verschaffen daar grotere onder-
nemingen door meer analisten gevolgd worden (LANG en
LUNDHOLM, 1993). 

Een tweede verklaring is dat grotere ondernemingen de
kosten verbonden aan de informatierapportering makke-
lijker kunnen dragen omdat zij kunnen genieten van schaal-
voordelen (LANG en LUNDHOLM, 1993). Tevens zijn de
concurrentiële kosten die betrekking hebben op een verlies
aan concurrentiekracht of een verlies aan onderhandelings-
macht ten aanzien van de diverse belanghebbenden kleiner
voor de grotere ondernemingen dan voor de kleinere
ondernemingen. Deze laatste zijn dus gevoeliger voor het
verliezen van hun concurrentiepositie omdat ze in vergelij-
king met de grotere ondernemingen over onvoldoende
financiële slagkracht beschikken om te reageren op de
acties die ondernomen worden door hun concurrenten of
door hun klanten of leveranciers (PRENCIPE, 2004). 

Ten derde zijn grotere ondernemingen onderhevig aan
hogere politieke kosten daar zij van nabij gevolgd worden
door overheidsinstanties (INCHAUSTI, 1997). Hierdoor zullen
deze ondernemingen meer informatie verschaffen om
inmenging van overheidswege te vermijden waardoor ze de
politieke kosten kunnen verminderen (FERGUSON e.a., 2002;
WATTS en ZIMMERMAN, 1978). Een groot aantal empirische
studies, onder meer Marston en Polei (2004), Prencipe
(2004), Bozzolan e.a. (2003) en Robb e.a. (2001), vinden
een positief verband tussen de mate van vrijwillige informa-
tieverstrekking en de grootte van de onderneming.

Anderzijds kan worden gesuggereerd dat kleinere onder-
nemingen er meer belang bij hebben om vrijwillig informa-
tie te verstrekken omdat grotere ondernemingen minder
risicovol blijken te zijn (ADREM, 1999). Deze redenering is
een verklaring voor het insignificante resultaat dat Bukh e.a.
(2005) vaststellen in hun studie. 

Omdat de meeste empirische studies ondersteuning bie-
den voor een positieve relatie, verwachten we eveneens
een positief verband vast te stellen tussen de mate van
rapportering en de grootte van de onderneming. Hierdoor
formuleren we de volgende hypothese:

H3: De mate van rapportering van IK-informatie is positief
gerelateerd aan de grootte van de onderneming

De vierde factor bestudeert de impact van de aandeelhou-
dersstructuur op de mate van IK-rapportering. De agency-
theorie argumenteert dat ondernemingen vrijwillig meer
informatie rapporteren naarmate de aandeelhoudersstruc-
tuur minder geconcentreerd is (HO en WONG, 2001; DEPOERS,
2000). Dergelijke ondernemingen zijn immers onderhevig
aan toenemende belangenconflicten in vergelijking met
ondernemingen die een eerder geconcentreerde aandeel-
houdersstructuur hebben (DEPOERS, 2000; RAFFOURNIER,
1995). Dit belangenconflict wordt veroorzaakt doordat er
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weinig of geen controle uitgeoefend kan worden op het
management van de onderneming (HO en WONG, 2001;
DEPOERS, 2000). De agencykosten bij ondernemingen met
een hogere aandelenspreiding zijn groter omwille van de
hogere informatieasymmetrie tussen de eigenaars en de
managers (PRENCIPE, 2004). De bedrijven met een grotere
spreiding van de aandelen zijn dus meer gebaat bij het
verstrekken van additionele informatie ter vermindering van
de agencykosten (DEPOERS, 2000).

De empirische onderzoeken van Marston en Polei (2004)
en Prencipe (2004) vinden een positief verband tussen de
aandelenspreiding en de mate van vrijwillige publicatie van
informatie. Depoers (2000) toont ook een positief verband
aan, maar dit verband is uitsluitend in de univariate analyse
significant. De multivariate analyse geeft geen bevestiging
van het univariate onderzoeksresultaat omdat deze varia-
bele gecorreleerd is met de grootte van de onderneming. 

Andere studies, onder meer Alsaeed (2005), Raffournier
(1995) en Wallace en Naser (1995), besluiten dat er geen
significant verband is tussen de mate van aandelensprei-
ding en de mate van informatierapportering door onderne-
mingen. Op basis van de agencytheorie verwachten we dat
de Belgische ondernemingen met een grotere spreiding in
hun aandeelhoudersstructuur vrijwillig meer IK-informatie in
hun prospectus opnemen bij een beursintroductie.
Hierdoor stellen we de volgende hypothese:

H4: De mate van rapportering van IK-informatie is negatief
gerelateerd aan de mate van aandeelhoudersconcentratie

De sector waartoe een onderneming behoort, kan de mate
waarin een onderneming informatie verstrekt eveneens
beïnvloeden (ADREM, 1999; WALLACE e.a., 1994). In onze
studie wordt specifiek onderzocht of ondernemingen die
behoren tot de eerder hoogtechnologische sectoren 
(bv. biotechnologie, IT of halfgeleiders) een verschillend
rapporteringsgedrag vertonen in vergelijking met de onder-
nemingen die behoren tot de eerder laagtechnologische
sectoren (bv. bouwnijverheid, energie of retail). Diverse
resultaten wijzen op een hogere rapportering van IK-infor-
matie door hoogtechnologische ondernemingen. Zo is het
belang van IK-informatie groter bij het waarderen van
ondernemingen uit hoogtechnologische sectoren (LEV en
ZAROWIN, 1999). Hoogtechnologische ondernemingen heb-
ben een hoger risico, waardoor de financiële kerncijfers
ontoereikend zijn om de waarde van de onderneming cor-
rect in te schatten (WALKER en LOUVARI, 2003). Zij hebben
tevens een hogere informatieasymmetrie, waardoor zij
meer voordelen kunnen halen uit het vrijgeven van vrijwillige
informatie (GUO e.a., 2004). Verder komen Rajan en
Zingales (1998) tot de conclusie dat de hoogtechnolo-
gische ondernemingen, in vergelijking met de laagtechno-
logische ondernemingen, in grotere mate beroep doen op
de beursmarkt voor het bekomen van de nodige externe
financieringsmiddelen. Bovenstaande kenmerken zijn een
indicatie van hogere agencykosten voor hoogtechno-
logische ondernemingen, waardoor een grotere vrijwillige
rapportering van IK-informatie kan worden verwacht. 
Deze redenering wordt empirisch ondersteund in de

studies van Bukh e.a. (2005), Nielsen e.a. (2005) en
Bozzolan e.a. (2003).

Gegeven de agencytheorie kunnen we besluiten dat
Belgische ondernemingen die deel uitmaken van eerder
hoogtechnologische sectoren meer IK-informatie rapporte-
ren, waardoor de volgende hypothese getest wordt: 

H5: De mate van rapportering van IK-informatie is groter bij
hoogtechnologische ondernemingen dan bij laagtechnolo-
gische ondernemingen

4. Onderzoeksmethode

In de volgende onderdelen worden achtereenvolgens de
steekproeftrekking, de maatstaf van IK-rapportering en het
multivariaat regressiemodel besproken. 

4.1. Steekproeftrekking

De steekproef bestaat uit Belgische ondernemingen met
een beursintroductie gedurende de periode 2004-2007. In
deze periode was de nieuwe EU-richtlijn over de inhoud
van prospectussen net van kracht. Hoewel deze richtlijn
weinig verplichtingen oplegt tot het vrijgeven van IK-infor-
matie, kunnen we veronderstellen dat deze richtlijn tot doel
heeft om de transparantie van ondernemingen die een
beursnotering aanvragen te vergroten. 

Een overzicht van alle ondernemingen met een beursintro-
ductie in de loop van de onderzochte periode wordt
bekomen op de website van Euronext. De populatie
bestaat uit 56 Belgische ondernemingen die in de periode
2004-2007 een beursnotering hebben verkregen. De
uiteindelijke steekproefgrootte bedraagt 34 omwille van
twee eliminaties. Ten eerste worden 10 ondernemingen
niet geanalyseerd omdat hun prospectus niet beschikbaar
is in het Nederlands of in het Engels. Ten tweede worden
12 ondernemingen die actief zijn in de financiële sector
(onder meer banken, holdings en verzekeringsmaatschap-
pijen) geweerd, omdat deze ondernemingen specifieke
rapporteringsvereisten kennen die afwijken van de vereis-
ten in andere sectoren. De prospectussen worden voorna-
melijk verzameld via de website van Euronext. Indien de
prospectus niet op Euronext beschikbaar is, wordt de
prospectus opgezocht op de website van de onderneming
zelf of wordt deze verkregen na een telefonische aanvraag.
Een overzicht van de ondernemingen in de steekproef is
opgenomen in appendix A. 

4.2. De maatstaf van IK-rapportering

De mate waarin een onderneming IK-informatie vermeldt in
een prospectus wordt onderzocht door toepassing te
maken van een inhoudsanalyse. Inhoudsanalyse is een
techniek om data te verzamelen uit geschreven documen-
ten waarbij informatie gecodeerd wordt in vooraf bepaalde
categorieën om patronen in de rapportering en de presen-
tatie van informatie te kunnen vaststellen (GUTHRIE en PETTY,
2000; KRIPPENDORF, 1980). Inhoudsanalyse maakt de
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assumptie dat de frequentie van vermelding van een
onderwerp een indicatie is van het belang van dit onder-
werp.

Een specifieke vorm van inhoudsanalyse is het gebruik van
een informatie-index. Hierbij wordt ex ante een lijst van
items opgesteld waarna de documenten geanalyseerd
worden op de aan- of afwezigheid van deze informatie-
items. Bij deze techniek wordt meestal een binair codeer-
schema gehanteerd om aan te geven of het item al dan niet
vermeld wordt. De geaggregeerde indexscore – de optel-
som van de individuele scores per item – is dan een maat-
staf voor de mate van informatieverstrekking. Zo maken
onder meer Gul en Leung (2004), Guthrie en Petty (2000)
en Adrem (1999) gebruik van deze techniek bij het analy-
seren van de inhoud van jaarverslagen. Sommige studies
(onder meer ROBB e.a., 2001) wegen hun index op basis
van de kwaliteit of de informatiewaarde van de informatie
die verstrekt wordt. Zarzeski (1996), Meek e.a. (1995) en
Marston en Shrives (1991) benadrukken echter dat de
resultaten van een gewogen index gelijkaardig zijn aan de
resultaten van een niet-gewogen index. 

Het opstellen van een informatie-index is in zekere zin
onderworpen aan subjectiviteit daar er geen algemene
theoretische richtlijnen bestaan (BUKH e.a., 2005). Hierdoor
kunnen er problemen ontstaan op het vlak van de betrouw-
baarheid en de validiteit van de resultaten (MARSTON en
SHRIVES, 1991). Betrouwbaarheid houdt in dat dezelfde
resultaten bekomen worden wanneer hetzelfde onderzoek
door een andere onderzoeker wordt gerepliceerd. Validiteit
is de mate waarin de maatstaf meet wat de maatstaf
beoogt te meten (WEBER, 1985). 

Het nastreven van de betrouwbaarheid in ons onderzoek
wordt gerealiseerd door te kiezen voor een binair
coderingssysteem waardoor de mate van subjectiviteit
beperkt wordt (FERGUSON e.a., 2002; HOSSAIN e.a., 1995).
Een score van 1 wordt gegeven indien een item verstrekt

wordt in de onderzochte prospectus en een score van 0
indien het item niet aan bod komt. De validiteit van de
onderzoeksresultaten verhoogt naarmate de informatie-
index ook gebruikt wordt in andere studies (MARSTON en
SHRIVES, 1991). We baseren ons onderzoek daarom op een
informatie-index die reeds toegepast wordt in het vergelijk-
bare onderzoek van Bukh e.a. (2005). Deze studie stelt een
relevante informatie-index samen op basis van een grondi-
ge studie van de literatuur aangaande bedrijfsrapportering
over IK. Initieel bestaat de door Bukh e.a. (2005) gehan-
teerde index uit 78 items, maar omdat we ons uitsluitend
focussen op de vrijwillige rapportering van IK-informatie,
bestaat de definitieve informatie-index uit 64 items. Deze
items worden toegewezen aan zes informatiecategorieën:
– werknemers: 22 items;
– klanten: 10 items;
– IT-systemen: 5 items;
– processen: 5 items;
– onderzoek en ontwikkeling: 7 items;
– strategie: 15 items.
Voor een overzicht van de items, opgenomen in elk van de
zes informatiecategorieën, verwijzen we naar tabel 1.

4.3. Het multivariaat model

Een tweede doelstelling van ons onderzoek bestaat uit het
vaststellen of bepaalde types van ondernemingen meer
informatie over hun IK weergeven in hun prospectus.
Hiertoe wordt het verband onderzocht tussen de mate van
IK-rapportering en de volgende vijf variabelen: de leeftijd,
de schuldgraad, de grootte, de aandeelhoudersstructuur
en de sector van de onderneming. Het toegepaste regres-
siemodel is als volgt:

R_CATi = b0 + b1LFTDi + b2SGi + b3GROi + b4ADHSi +
b5SECi + et

De omschrijving en de definiëring van de variabelen is
opgenomen in tabel 2.
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Tabel 1: IK-informatie-index: de mate van rapportering in prospectussen

Informatie-items %1 Informatie-items %

Werknemers (22 items) Processen (5 items)
Verdeling personeel volgens leeftijd 6 % Informatie en communicatie binnen het bedrijf 85 %
Verdeling personeel volgens anciënniteit 9 %
Verdeling personeel volgens geslacht 15 % Inspanningen gerelateerd aan de werkomgeving 24 %
Verdeling personeel volgens nationaliteit 6 %
Verdeling personeel volgens departement 62 % Werken van thuis uit 6 %
Verdeling personeel volgens functie 68 % Uitwisselen van kennis en informatie 94 %
Verdeling personeel volgens scholingsniveau 12 % Milieuvergunning en milieubeleid 47 %
Gezondheid en veiligheid werknemers 38 %
Indicatie personeelsverloop 94 % Onderzoek en ontwikkeling (7 items)
Oorzaak van veranderingen in het aantal 62 % Beleid, strategie en/of doelstellingen van 91 %
werknemers onderzoek en ontwikkeling
Afwezigheid van werknemers 12 % Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 62 %
Ontwikkelingsprogramma’s en -activiteiten 18 % Investering in basisonderzoek of 68 %
omtrent competentie productontwikkeling
Beleid omtrent competentieontwikkeling 56 % Toekomstvisie omtrent onderzoek en ontwikkeling 82 %
Interview personeelslid 3 %
Opleidings- en trainingsuitgaven 3 % Patenten 50 %
Rekruteringsbeleid of aanwervingsbeleid 79 % Aantal patenten en licenties 50 %
HRM-departement, -divisie of -functie 76 % Patenten in aanvraag 21 %
Carrièremogelijkheden 15 %
Vergoeding en beloning 97 % Strategie (15 items)
Pensioenen 76 % Nieuwe productietechnologieën 100 %
Verzekeringsbeleid 91 % Kwaliteitsprestaties 94 %
Afhankelijkheid van sleutelpersoneel 79 % Strategische allianties 59 %

Doelen en oorzaken van strategische allianties 53 %
Klanten (10 items)
Aantal klanten 53 % Gevolgen van de strategische allianties 38 %
Verdeling verkopen per klant (of groep van klanten) 29 % Leveranciers- en distributeurnetwerk 88 %

Imago en merknaam 97 %
Jaarlijkse verkopen per segment of product 68 % Bedrijfscultuur 21 %
Afhankelijkheid van sleutelklanten 44 % Efficiënte werkmethoden 15 %
Betrokkenheid van de klant 79 % Organisatiestructuur 100 %
Opleiding van klanten 38 % Gebruik van energie, grondstoffen en 71 %
Algemeen marktaandeel (%) 24 % andere inputgoederen
Marktpositie 91 % Investering in de omgeving 12 %
Marktaandeel per land/segment/product 18 % Betrokkenheid met de gemeenschap 32 %
Klantentevredenheid 44 % Doelstellingen over sociaal verantwoord ondernemen 18 %
Informatietechnologie (5 items) Contracten 97 %
Beschrijving en reden voor investering in IT 53 %
IT-systemen 53 %
Softwareactiva 74 %
Beschrijving van IT-infrastructuur 47 %
IT-uitgaven 24 %
1 Per item wordt het procentuele aantal prospectussen opgenomen dat melding maakt van dit item.
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De gegevens voor de onafhankelijke variabelen worden
verzameld via de databank Belfirst of via de prospectus van
de onderneming. 

5. Resultaten

5.1. De mate van rapportering van IK-infor-
matie in Belgische prospectussen

Een eerste doelstelling van het onderzoek bestaat erin om
op basis van een inhoudsanalyse te onderzoeken in welke
mate IK-informatie wordt opgenomen in Belgische pros-
pectussen. In tabel 1 kan voor elk item afzonderlijk worden
vastgesteld in welke mate elk item gerapporteerd wordt 
in de geanalyseerde prospectussen. Hierbij stellen we 
vast dat twee items in alle prospectussen aan bod komen,
namelijk «Nieuwe productietechnologieën» en «Organisa-
tiestructuur». Beide items behoren tot de categorie
«Strategie». Van deze laatste rubriek worden volgende
items in meer dan 90 % van de prospectussen besproken:
«Kwaliteitsprestaties», «Imago en merknaam» en «Con-
tracten». De items «Vergoeding en beloning», «Indicatie
personeelsverloop», «Verzekeringsbeleid» (alle drie voor-
gaande items behoren tot de categorie werknemers),

«Marktpositie» (categorie klanten), «Uitwisseling van kennis
en informatie» (categorie processen) en «Beleid, strategie
en/of doelstellingen van onderzoek en ontwikkeling» (cate-
gorie onderzoek en ontwikkeling) komen eveneens in meer
dan 90 % van de prospectussen aan bod. 

Anderzijds worden sommige items in minder dan 10 %
van de prospectussen behandeld. Voorbeelden hiervan zijn
de items «Interview personeelslid», «Opleidings- en trai-
ningsuitgaven», «Verdeling personeel volgens leeftijd»,
«Verdeling personeel volgens nationaliteit», «Verdeling per-
soneel volgens anciënniteit» (alle vijf voorgaande items
behoren tot de categorie werknemers) en «Werken van
thuis uit» (categorie processen). 

Tabel 3 bevat de geaggregeerde scores van de totale IK-
informatierapportering en van de rapportering per informa-
tiecategorie. Deze scores zijn tevens opgesplitst per jaar
om een mogelijke evolutie in de rapportering van IK-infor-
matie vast te stellen. Er kan immers geargumenteerd wor-
den dat de mate van IK-rapportering een stijgende trend
vertoont, gegeven de toegenomen relevantie van deze
informatie gedurende het laatste decennium (ORENS en
LYBAERT, 2007). 
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Tabel 2: omschrijving en definiëring van de variabelen

Variabele Omschrijving Definiëring

R_CATi De rapportering van De optelsom van het aantal IK-informatie-items van categorie CAT 
IK-informatie van categorie vermeld in de prospectus waarbij CAT=TOT: de geaggregeerde score
CAT door onderneming i van de mate van IK-rapportering, WER: werknemers; KLA: klanten; 

IT: informatietechnologie; PRO: processen; O&O: onderzoek en 
ontwikkeling; STR: strategie

LFTDi De leeftijd van onderneming i Het aantal jaren vanaf de oprichting tot het moment van de beurs-
introductie

SGi De schuldgraad van De totale schulden gedeeld door het balanstotaal op balansdatum van
onderneming i het jaar voorafgaand aan het jaar van de beursintroductie

GROi De grootte van onderneming i Het logaritme van het balanstotaal op balansdatum van het jaar 
voorafgaand aan het jaar van de beursintroductie

ADHSi De aandeelhoudersstructuur Het percentage aan aandelen aangehouden door de drie grootste 
van onderneming i aandeelhouders op het moment van de beursintroductie

SECi De sector waartoe  Dummyvariabele met als waarde 1 wanneer de onderneming actief is 
onderneming i behoort in een hoogtechnologische sector en 0 in het andere geval

et Restterm   



Op basis van de resultaten in tabel 3 stellen we vast dat
een prospectus over de periode 2004-2007 gemiddeld 33
IK-informatie-items bevat. Gezien er in totaal 64 items
opgenomen zijn in de informatie-index betekent dit dat
gemiddeld 51 % van alle items verstrekt wordt in een pros-
pectus. Wanneer de rapportering voor de verschillende
informatiecategorieën bestudeerd wordt, valt op dat de
ondernemingen – relatief gezien – vooral gegevens over
«Onderzoek en ontwikkeling» en over «Strategie» rapporte-
ren. Een prospectus bespreekt gemiddeld 61 % van alle
items opgenomen in de categorie «Onderzoek en ontwik-
keling» en 60 % van alle items opgenomen in de categorie
«Strategie». Er wordt minder gerapporteerd over items die
behoren tot de categorieën «Werknemers» en «Klanten». In
absolute termen wordt er vooral informatie verschaft die
thuishoort in de rubrieken «Werknemers» en «Strategie»,
maar dit is hoofdzakelijk het gevolg van het groter aantal
items opgenomen in deze categorieën. Zo bevat een pros-
pectus gemiddeld 10 items die opgenomen zijn in de cate-
gorie «Werknemers», maar in relatieve termen wordt
slechts 44 % van alle items opgenomen in deze categorie
vermeld. 

In vergelijking met de studies van Bukh e.a. (2005) en
Nielsen e.a. (2005) vinden we dat de Belgische prospec-
tussen meer IK-informatie bevatten dan de prospectussen
geanalyseerd in de vermelde onderzoeken. Een verklaring

hiervoor is dat de tijdsperiode in onze studie recenter is.
Omdat de relevantie van IK-informatie toeneemt in de tijd,
rapporteren ondernemingen eveneens meer over dergelijke
informatie. Net zoals de Deense en Japanse onderne-
mingen verschaffen de Belgische ondernemingen het
meest informatie over strategie. In tegenstelling tot onze
bevindingen komen noch Bukh e.a. (2005), noch Nielsen
e.a. (2005) tot de conclusie dat er het minst over werk-
nemers wordt gerapporteerd. 

Indien we de gemiddelde IK-rapportering voor elk jaar
afzonderlijk bestuderen, tonen de beschrijvende statistie-
ken in tabel 3 een lichte stijging in het aantal vermelde
items. Een prospectus uitgegeven in 2004 bevat gemid-
deld 31,5 items. Dit aantal stijgt tot 34,5 in 2007. Op basis
van de Kruskal-Wallis-test4 kunnen we echter niet besluiten
dat er een significant verschil is in de mate van IK-
rapportering over de verschillende jaren heen.

5.2. Determinanten van de rapportering van
IK-informatie

Dit onderdeel bespreekt welke determinanten een verkla-
ring kunnen bieden voor het verschil in IK-rapportering
door Belgische ondernemingen. Tabel 4 geeft de beschrij-
vende statistieken van de variabelen weer. 
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Tabel 3: rapportering van IK-informatie per informatiecategorie en per jaar

Informatiecategorie
Jaar TOT WER KLA IT PRO O&O STR

(64)1 (22)1 (10)1 (5)1 (5)1 (7)1 (15)1

2004 31,50 9,00 5,50 2,00 2,00 4,00 9,00
2005 32,77 9,22 4,44 2,78 2,56 4,33 9,44
2006 32,27 10,00 4,82 2,64 2,36 4,27 8,18
2007 34,50 10,08 5,17 2,25 2,83 4,17 10,00

2004-2007 32,91 9,76 4,88 2,50 2,56 4,24 8,97
Relatief2 51,42 % 44,36 % 48,80 % 50,00 % 51,20 % 60,57 % 59,80 %

Deze tabel bevat het aantal items dat gemiddeld in een prospectus gerapporteerd wordt van de categorie CAT, waarbij
CAT=TOT: de geaggregeerde score van de mate van IK-rapportering, WER: werknemers; KLA: klanten; IT: informatietech-
nologie; PRO: processen; O&O: onderzoek en ontwikkeling; STR: strategie.
1 Tussen haakjes wordt het maximale aantal items vermeld dat gerapporteerd kan worden per informatiecategorie.
2 Deze rij bevat het relatieve aantal items per informatiecategorie dat gemiddeld genomen vermeld wordt in prospectussen.
Bijvoorbeeld: een prospectus bevat gemiddeld 44,36 % van alle items van de categorie WER.
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Zoals reeds toegelicht, worden er gemiddeld 33 items uit
de informatie-index besproken in een prospectus. Het is
verder opvallend dat de minimum- en de maximumwaar-
den voor de totale IK-informatierapportering niet bedui-
dend ver uit elkaar liggen. Een prospectus bevat minimaal
24 items en maximaal 46 items. 

Met betrekking tot de onafhankelijke variabelen vinden we
dat een onderneming op het moment van de beursintro-

ductie gemiddeld 10,5 jaar bestaat. De gemiddelde
schuldgraad van de ondernemingen uit de steekproef
bedraagt 64,7 % en het gemiddelde aantal aandelen dat
gehouden wordt door de drie grootste aandeelhouders
bedraagt 54,4 %. Ten slotte zijn net de helft van de
bedrijven in onze steekproef actief in een hoogtechnolo-
gische sector. Tabel 5 geeft de correlaties weer tussen de
afhankelijke en de verklarende variabelen. 
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Tabel 4: beschrijvende statistieken (N=34)

Variabele Gemiddelde Minimum Maximum Standaardafwijking

Afhankelijke variabelen (R_CAT):
R_TOTi 32,912 24 46 5,248
R_WERi 9,765 4 14 2,001
R_KLAi 4,882 1 9 1,822
R_ITi 2,500 0 5 1,638
R_PROi 2,559 0 4 0,860
R_O&Oi 4,235 1 7 1,653
R_STRi 8,971 5 14 1,992

Onafhankelijke variabelen:
LFTDi 10,529 0 73 13,824
SGi 0,647 0,032 1,631 0,306
GROi 9,933 6,620 16,390 2,454
ADHSi 0,544 0,084 0,904 0,021
SECi 0,500 0 1 0,508

Deze tabel bevat de beschrijvende statistieken van de afhankelijke variabele R_CATi: de mate van IK-rapportering van cate-
gorie CAT door onderneming i met CAT= TOT: de geaggregeerde score van de mate van IK-rapportering; WER: werkne-
mers; KLA: klanten; IT: informatietechnologie; PRO: processen; O&O: onderzoek en ontwikkeling; STR: strategie en de onaf-
hankelijke variabelen met LFTDi: de leeftijd van onderneming i; SGi: de schuldgraad van onderneming i; GROi: de grootte
van onderneming i; ADHSi: de aandeelhoudersstructuur van onderneming i en SECi: de sector waartoe onderneming i
behoort.
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Tabel 5: Correlatietabel (N=34)

R_TOTi R_WERi R_KLAi R_ITi R_PROi R_O&Oi R_STRi LFTDi SGi GROi ADHSi SECi

R_TOTi 0,595*** 0,471*** 0,506*** 0,609*** 0,320** 0,661*** -0,052 0,015 0,448*** -0,472*** 0,210

R_WERi 0,573*** 0,034 0,157 0,290* 0,072 0,219 -0,108 0,053 0,150 -0,160 0,507***

R_KLAi 0,462*** 0,084 0,355** 0,063 -0,282* 0,208 0,136 0,320** 0,283* -0,079 -0,197

R_ITi 0,465*** 0,124 0,299* 0,205 -0,101 0,023 0,035 0,136 0,295** -0,137 0,091

R_PROi 0,596*** 0,266* 0,099 0,272* 0,289* 0,417** -0,390** -0,115 0,285* -0,398** 0,035

R_O&Oi 0,398** 0,133 -0,192 -0,067 0,219 0,159 -0,087 -0,368** 0,106 -0,509*** 0,289**

R_STRi 0,640*** 0,244* 0,179 -0,005 0,379** 0,192 0,058 -0,064 0,326** -0,305** -0,105

LFTDi -0,161 -0,222 -0,063 0,086 -0,384** -0,180 -0,050 0,092 0,259* 0,237* -0,285*

SGi -0,041 0,038 0,310** 0,169 -0,210 -0,419*** -0,149 0,281* -0,178 0,298** 0,001

GROi 0,435*** 0,212 0,168 0,191 0,332** 0,269* 0,198 -0,242* -0,221 -0,366** -0,208

ADHSi -0,487*** -0,276* -0,029 -0,141 -0,426*** -0,574*** -0,258* 0,417*** 0,419*** -0,393** -0,088

SECi 0,250* 0,515*** -0,096 0,089 0,016 0,256* -0,064 -0,337** 0,027 -0,051 -0,147

Deze tabel bevat de correlatiecoëfficiënten (boven de diagonaal de Pearson-correlatiecoëfficiënten en onder de diagonaal
de Spearman’s Rho-correlatiecoëfficiënten) tussen de afhankelijke variabelen R_CATi: de mate van IK-rapportering van cate-
gorie CAT door onderneming i met CAT= TOT: de geaggregeerde score van de mate van IK-rapportering; WER: werkne-
mers; KLA: klanten; IT: informatietechnologie; PRO: processen; O&O: onderzoek en ontwikkeling; STR: strategie en de onaf-
hankelijke variabelen LFTDi: de leeftijd van onderneming i; SGi: de schuldgraad van onderneming i; GROi: de grootte van
onderneming i; ADHSi: de aandeelhoudersstructuur van onderneming i en SECi: de sector waartoe onderneming i behoort.
*, **, *** significant op respectievelijk 10 %, 5 % en 1 % (eenzijdig).
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In tabel 5 stellen we vast dat de jongere ondernemingen
significant meer informatie verstrekken over de informatie-
categorie «Processen». Verder vinden we dat de schuld-
graad van een onderneming enerzijds een negatief verband
vertoont met de rapportering van de informatiecategorie
«Onderzoek & ontwikkeling» en anderzijds een positief ver-
band vertoont met de rapportering van de informatiecate-
gorie «Klanten». Deze tegengestelde bevindingen worden
ook in de literatuur teruggevonden. Enerzijds staan onder-
nemingen met meer schulden onder grotere druk vanwege
de aandeelhouders om meer informatie vrij te geven omdat
zij zeker willen zijn van een voldoende hoog rendement.
Anderzijds willen ondernemingen met een lagere schuld-
graad hun gunstige financiële positie tonen door vrijwillig
meer informatie vrij te geven. Tabel 5 geeft verder aan dat
grotere ondernemingen in totaliteit meer IK-informatie ver-
strekken. Op basis van de Pearson-correlatiecoëfficiënten
vinden we vooral een positief verband met de rapportering
van de categorie «Processen». De aandeelhoudersstruc-
tuur correleert negatief met de totale rapportering van IK-
informatie en in het bijzonder met de informatiecategorieën

«Processen», «Onderzoek en ontwikkeling» en «Strategie».
Hoe meer aandelen de drie grootste aandeelhouders in
hun bezit hebben, hoe minder IK-informatie er gerappor-
teerd wordt. Tot slot kunnen we afleiden dat hoogtechno-
logische ondernemingen meer informatie van de catego-
rieën «Werknemers» en «Onderzoek en ontwikkeling» publi-
ceren dan laagtechnologische ondernemingen.

Het is evenwel interessanter om het combinerende effect
van de verklarende variabelen op de mate van IK-rapporte-
ring in prospectussen te bestuderen. Hiertoe wordt een
multivariate regressieanalyse uitgevoerd, waardoor het
mogelijk is om te bepalen welke verklarende variabelen de
meeste invloed uitoefenen op de hoeveelheid gerappor-
teerde IK-informatie. De resultaten van de multivariate ana-
lyse worden weergegeven in tabel 6.
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De onderzoeksresultaten in tabel 6 tonen aan dat de leef-
tijd van een onderneming geen betekenisvolle invloed heeft
op de totale hoeveelheid IK-informatie die gerapporteerd
wordt. Onze resultaten zijn hiermee in overeenstemming
met de bevindingen van Bukh e.a. (2005), maar in tegen-
spraak met Kim en Ritter (1999) die wel een significant
verband vaststellen. Een mogelijke verklaring is dat grotere
ondernemingen meer ervaring hebben in het communice-
ren van informatie en dat zij meer op de hoogte zijn van de
informatie die de belanghebbenden wensen. Met betrek-
king tot de IK-rapportering van de subrubrieken stellen we
een negatief verband vast tussen de leeftijd van de onder-
neming en de hoeveelheid informatie die gerapporteerd
wordt van de categorie «Processen». Jonge onderne-
mingen verschaffen meer informatie over de bedrijfspro-
cessen in hun prospectussen dan oudere ondernemingen.
Hypothese 1 kan alleen ondersteund worden voor de
rapportering van informatie die behoort tot de categorie
«Processen».

De schuldgraad van een onderneming heeft eveneens
geen effect op de totale rapportering van IK-informatie. In
lijn met de correlatiematrix stellen we wel een positief ver-
band vast tussen de schuldgraad van een onderneming en
de rapportering van de categorie «Klanten», terwijl er een
negatief verband is tussen de schuldgraad en de verschaf-
fing van informatie van de rubriek «Onderzoek en ontwik-
keling». Daar we enkel een positief verband verwachten,
zijn we uitsluitend in de mogelijkheid om hypothese 2 te
bevestigen voor de rapportering van de rubriek «Klanten». 

Tabel 6 toont aan dat grotere ondernemingen in totaliteit
meer IK-informatie rapporteren in hun prospectus. Deze
bevindingen worden vastgesteld voor de meerderheid van
de informatiecategorieën, onder meer voor bijvoorbeeld
«Processen» en «Werknemers». Deze vaststelling bekrach-
tigt hypothese 3. Onze resultaten zijn in tegenstelling met
de bevindingen van Bukh e.a. (2005) die geen significant
verband observeren.

We stellen in tabel 6 verder vast dat de ondernemingen,
waarvan de aandelen geconcentreerd zijn bij een beperkt
aantal aandeelhouders minder IK-informatie verschaffen in
de prospectus. Bij een geconcentreerde aandeelhouders-
structuur is de druk van de aandeelhouders op onderne-
mingen om publiek informatie te verstrekken kleiner. We
vinden vooral dat dergelijke ondernemingen minder infor-
matie van de categorie «Onderzoek en ontwikkeling» ver-
strekken. Deze onderzoeksresultaten geven ondersteuning
voor hypothese 4. 

Ten slotte vinden we dat hoogtechnologische ondernemin-
gen meer gegevens over het IK vrijgeven. Dit resultaat is
alleen significant op een niveau van 10 %. Dergelijke
ondernemingen verspreiden significant meer informatie
over de categorieën «Werknemers» en «Onderzoek en ont-
wikkeling». Dit resultaat biedt ondersteuning voor hypothe-
se 5 en is in lijn met eerder onderzoek van Bukh e.a. (2005)
en Bozzolan e.a. (2003).
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Tabel 6: resultaten van de multivariate regressieanalyse (N=34)

Variabelen R_TOTi R_WERi R_KLAi R_ITi R_PROi R_O&Oi R_STRi

Constante 25,388 6,158 2,026 -0,563 2,193 7,179 8,396
(4,746)*** (2,852)*** (0,966) (-0,282) (2,340)** (4,206)*** (3,457)***

LFTDi -0,008 -0,003 0,001 -0,002 -0,027 0,018 0,005
(-0,123) (-0,136) (0,060) (-0,096) (-2,478)*** (0,918) (0,188)

SGi 3,325 0,754 2,388 1,152 0,110 -1,387 0,308
(1,270) (0,713) (2,326)** (1,178) (0,239) (-1,661)* (0,259)

GROi 0,884 0,227 0,208 0,234 0,106 -0,067 0,176
(2,399)** (1,525)* (1,442)* (1,698)* (1,644)* (-0,569) (1,052)

ADHSi -8,548 -0,352 -0,943 -0,417 -0,799 -3,707 -2,368
(-2,028)** (-0,206) (-0,568) (-0,264) (-1,077) (-2,745)*** (-1,232)

SECi 2,686 2,188 -0,521 0,496 -0,76 0,880 -0,281
(1,687)* (3,405)*** (-0,835)(0,833) (-0,271) (1,732)* (-0,389)  

Aangepaste R2 30,4% 22,0 % 11,2 % 2,0 % 20,4 % 28,5 % 4,0 %  

F-waarde 3,878*** 2,858** 1,832 1,013 2,689** 3,635** 1,027  

Deze tabel bevat de multivariate regressieresultaten van het volgende model:
R_CATi = b0 + b1LFTDi + b2SGi + b3GROi + b4ADHSi + b5SECi + et
Waarbij R_CATi: de mate van IK-rapportering van categorie CAT door onderneming i met CAT= TOT: de geaggregeerde
score van de mate van IK-rapportering; WER: werknemers; KLA: klanten; IT: informatietechnologie; PRO: processen; O&O:
onderzoek en ontwikkeling; STR: strategie en de onafhankelijke variabelen LFTDi: de leeftijd van onderneming i; SGi: de
schuldgraad van onderneming i; GROi: de grootte van onderneming i; ADHSi: de aandeelhoudersstructuur van onderne-
ming i en SECi: de sector waartoe onderneming i behoort; ei: de restterm.
*, **, *** significant op respectievelijk 10 %, 5 % en 1 % (eenzijdig).  
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6. Besluit

In deze studie wordt de mate van rapportering van intellec-
tueel kapitaal in prospectussen van Belgische onderne-
mingen onderzocht. Dergelijke informatie krijgt meer en
meer aandacht vanwege de belanghebbenden van een
onderneming omwille van de stijgende relevantie van deze
informatie in de waardebepaling van ondernemingen.
Ondernemingen trachten daarom tegemoet te komen aan
de vraag van hun belanghebbenden naar IK-informatie.
Een studie naar de mate van rapportering van IK-informa-
tie is in dit kader relevant omdat de kwaliteit van de rappor-
tering in prospectussen beschouwd wordt als een rolmodel
voor de toekomstige rapportering van een onderneming.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op een steekproef van 34
prospectussen die door Belgische niet-financiële onderne-
mingen worden uitgevaardigd bij een beursintroductie
gedurende de periode 2004-2007. In deze periode is de
EU-richtlijn voor het verhogen van de transparantie in een
prospectus net van kracht. De resultaten tonen hierbij aan
dat in relatieve termen het vaakst gerapporteerd wordt over
«Onderzoek en ontwikkeling» en over «Strategie». Er wordt
minder frequent informatie verstrekt die behoort tot de
categorieën «Werknemers» en «Klanten». De bevindingen
tonen ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering om de
transparantie in een prospectus te verhogen.

Verder stellen we vast dat de grotere Belgische onderne-
mingen, ondernemingen met een gediversifieerde aandeel-
houdersstructuur en ondernemingen die actief zijn in hoog-
technologische sectoren meer IK-informatie rapporteren.
Deze resultaten zijn in overeenstemming met eerdere empi-
rische studies naar de rapportering van vrijwillige informa-
tie. De schuldgraad van een onderneming en de leeftijd van
de onderneming hebben geen impact op de totale rappor-
tering van IK-informatie in prospectussen. De resultaten
voor de totale rapportering van IK-informatie kunnen even-
wel niet doorgetrokken worden voor de verschillende infor-
matiecategorieën. Zo wordt de verschaffing van informatie
over «Werknemers» enkel bepaald door de sector waarin
de onderneming actief is. Hoogtechnologische onderne-
mingen verschaffen meer van dergelijke informatie dan
laagtechnologische ondernemingen. Verder vinden we dat
ondernemingen met een hogere schuldgraad meer klan-
tengerelateerde informatie verschaffen. Jongere onderne-
mingen rapporteren meer informatie over hun processen,
terwijl ondernemingen met een gediversifieerde aandeel-
houderstructuur meer oog hebben voor informatie over
onderzoek en ontwikkeling. Deze bevindingen tonen aldus
aan dat de resultaten verschillen afhankelijk van de onder-
zochte informatiecategorie. 

Diverse topics voor verder onderzoek kunnen worden
gesuggereerd. Zo kan worden onderzocht of de rapporte-
ring in een prospectus effectief een rolmodel is voor de toe-
komstige rapportering van een onderneming zoals gesug-
gereerd in Cumby en Conrad (2001) en Beattie (1999). Het
feit dat ondernemingen IK-informatie rapporteren, is een
indicatie dat hun belanghebbenden zoals investeerders of
financiële analisten vragende partij zijn naar deze informatie.

Onze kennis dient echter nog uitgebreid te worden naar de
mate waarin deze belanghebbenden bijkomende IK-infor-
matie wensen en naar de mate waarin de reeds opgeno-
men IK-informatie in een prospectus gebruikt wordt in hun
beslissingsproces. Hieraan gerelateerd, kan worden onder-
zocht welke voordelen een onderneming kan realiseren bij
het vrijwillig vrijgeven van IK-informatie zoals een verlaagde
kapitaalkost, een stijgende liquiditeit van het aandeel of een
toename in de verhandelde aandelen. Tevens kan worden
onderzocht of het opleggen van wettelijke verplichtingen
met betrekking tot de rapportering van IK-informatie nood-
zakelijk is.  
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Voetnoten

1. Docent Financial Accounting, Lessius (Associatie K.U.
Leuven), Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen. 

2. PricewaterhouseCoopers.
3. Een aantal studies deelt het IK in drie groepen in, name-

lijk humaan kapitaal, intern kapitaal en extern kapitaal.
Humaan kapitaal is gerelateerd aan de kennis en de
kunde van individuele werknemers. Intern kapitaal wordt
omschreven als de kennis, structuren, processen en
systemen die binnen de onderneming aanwezig zijn.
Extern kapitaal geeft de waarde weer van de relaties die
de onderneming opgebouwd heeft met haar klanten en
omgeving (BOZZOLAN e.a., 2003; GUTHRIE en PETTY, 2000).

4. De Kruskal-Wallistest is een niet-parametrische test die
onderzoekt of de geobserveerde waarden van meerdere
categorieën al dan niet verschillend zijn (in onze studie
komen de categorieën overeen met de verschillende
jaren). 
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Appendix A: samenstelling van de steekproef

Onderneming Jaar beursintroductie Onderneming Jaar beursintroductie

ABLYNX 2007 Porthus 2006
Air Energy 2007 Punch Telematix 2006
Alfacam 2007 Realco 2006
Arpadis Group 2007 Team International Marketing 2006
Arseus 2007 Thrombogenics 2006
Ecodis 2007 U&I Learning 2006
Eryplast 2007 Cumerio 2005
MCLS 2007 DeVGen 2005
Nyrstar NV 2007 Elia 2005
Oxbridge 2007 Galapagos 2005
Tigenix 2007 Gruno et Chardin 2005
Transics International NV 2007 Newtree 2005
De Rouck Geo 2006 Proximedia 2005
Emakina SA 2006 Telenet 2005
Evadix 2006 Zetes Industries 2005
Metris 2006 Belgacom 2004
Oncomethylome Sciences 2006 Propharex 2004
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1. Introduction

The IASB and the FASB are, in the course of their project
on financial statements presentation, contemplating on the
desirability and the format of a statement of comprehensi-
ve income. The tendency towards comprehensive income
reporting corresponds to the demand from financial state-
ment users for clear and accessible display of all value
changes in one income statement (AIMR, 1993). A state-
ment of comprehensive income integrates all sources of
income, including gains and losses resulting from fair value
measurement (IASPLUS, 2007). A critical aspect that
needs to be settled within this comprehensive income pro-
ject is the prominence of display of fair value income (VAN

CAUWENBERGE & DE BEELDE, 2007). Both the IASB and the
FASB have indicated on many occasions that preparers’
concerns that, under a statement of comprehensive
income, users might overemphasise fair value income for
purposes of management evaluation, is hindering standard
setting progress (FASB, 1997, § 60; IASB, 2006; IAS-
PLUS, 2006). 

In principle, the determination of the extent to which mana-
gement is accountable for the financial performance of an
enterprise should probably only depend on fundamental
considerations and not on how financial statements are
presented. One such consideration obviously is the exis-
tence of a direct causal relation between management’s
actions and financial performance (PAINTER-MORLAND, 2006).
However, in the context of fair value income, causality is not
straightforward to determine in practice. Under those cir-
cumstances, financial statement users might depend on
the format of financial statements to signal the significance
of fair value income for the evaluation of management. This
type of reasoning has been central in preparers’ historical
objection against the inclusion of fair value gains and losses
into the income number (BRIEF & PEASNELL, 1996). Basing
their argumentation exactly on the presumed lack of control
over most fair value income components, preparers deny
the existence of causality between management actions
and fair value income and want to see this viewpoint reflec-
ted in the presentation of the income statement. 

Starting from the matrix of comprehensive income, this
article proposes an alternative for reporting comprehensive
income that might alleviate preparers’ concern. The matrix
is a specific format that was suggested during the course
of the individual IASB project on performance-reporting
(BARKER, 2004). It consists of a columnar presentation, in
which historical cost income and fair value income are dis-
played side-by-side in separate columns, with a third
column providing total comprehensive income. The novelty
of our proposition is that it consists only of a two-column

matrix without a total column for comprehensive income. A
two-column matrix offers the practical benefit that it might
reconcile users’ preference for clear display of all income
components in one income statement with preparers’
concern that fair value income might be overemphasised
for purposes of management evaluation. It is exactly the
fear that the ultimate bottom-line, which, in a conventional
statement of comprehensive income, includes fair value
income, might receive too much attention, that is a source
of concern for preparers (IASPLUS, 2007). Under the
suggested two-column matrix, the only bottom-line would
be for historical cost income. The importance of the inclu-
sion of income items in the bottom-line income number 
has underpinnings in behavioural finance theory (MAINES &
MCDANIEL, 2000; LIPE, 1998) and is supported by empirical
findings (OU & PENMAN, 1989; HARRIS & OHLSON, 1990).

We argue furthermore that a two-column format is defen-
sible from a valuation point of view by showing that the total
comprehensive income aggregate has no role as a direct
input in the residual income valuation model (FELTHAM & 
OHLSON, 1995; OHLSON, 1999). 

To test the hypothesis that the proposed format of a two-
column comprehensive income matrix would be effective in
reducing the degree to which users hold management
accountable for fair value income, seventy-one senior
undergraduate Business Economy students and twenty
Master in Financial Management students participated in
an experiment that was specifically designed to investigate
this issue. 

The suggestion of a two-column matrix without a compre-
hensive income total, its conceptual defence from a valua-
tion point of view, as well as its experimental investigation,
is completely novel. Our suggestions are potentially rele-
vant to accounting standard setters in their current delibe-
rations of the performance-reporting project and might
broaden their opportunity set for reaching a consensus
solution between users, who demand clear display of fair
value income and managers, who fear being held accoun-
table for income components which, according to them,
are beyond their control. 

The remainder of this paper is structured as follows.
Section two provides some background concerning the
performance-reporting project. Afterwards follows an ana-
lysis of the significance of fair value income with respect to
management evaluation. The fourth section describes the
traditional three-column matrix and section five proposes
the two-column format. Section six contains the descrip-
tion of the experiment and its results. The last section
concludes. 

A Two-Column Matrix of Comprehensive
Income without a Comprehensive Income Total

PHILIPPE VAN CAUWENBERGE
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2. Background

An old and unresolved issue in accounting is whether the
determination of income should follow the clean surplus
principle (BRIEF & PEASNELL, 1996). According to this rule,
income includes all value changes in net assets, except
those resulting from owner-related transactions, like for
instance dividend payments and stock repurchases. 

Both the IASB and the FASB as well as many local accoun-
ting authorities have departed from clean surplus accoun-
ting on many occasions, allowing certain value changes to
bypass the income statement and be booked directly into
equity (ISIDRO et al., 2004). Typical examples of these so-
called dirty surplus flows in IASB and FASB GAAP are
unrealised gains and losses on available-for-sale securities
(IAS 39, SFAS No. 115), additional minimum pension liabi-
lity adjustments (IAS 19, SFAS No. 87), currency transla-
tions on foreign investments (IAS 21, SFAS No. 52), gains
or losses of cash flows hedges (IAS 39, SFAS No. 133) and
asset revaluations (IAS 16). All these items can be catego-
rized as fair value income (BARKER, 2004), which, as oppo-
sed to traditional historical cost income, measures value
changes in equity using changes in the current value of net
assets, irrespective of whether they are realized or not. 

With the promulgation of fair value accounting, the practice
of dirty surplus accounting has grown over the years and
has been applied in an ad hoc manner, mostly as a politi-
cal way out of controversial accounting issues (NEWBERRY,
2003). Preparers firmly opposed prominent display of fair
value income, one of their main objections being that fair
value gains and losses are beyond management control.
Accordingly, they should not be included in a performance
measure like income, which is frequently used for manage-
ment evaluation (MAINES & MCDANIEL, 2000). 

On the other hand, in response to this state of affairs arose
concerns about the increasing lack of transparency of
these dirty surplus flows. Companies tended to obscure
dirty surplus flows by combining them with each other or
with other categories of equity, resulting in significant sear-
ch cost and inefficiencies (SMITH & REITHER, 1996).
International evidence indicates that dirty surplus flows are
potentially material, often not centred on zero and subject
to substantial cross-country variation (ISIDRO et al., 2004).
Especially from the users’ side, the demand grew for a
single statement of comprehensive income, which would
transparently present all income flows (AIMR, 1993). 

These concerns eventually led to the promulgation of SFAS
130 – Reporting Comprehensive Income – in 1997 and the
revision of IAS 1 – Financial Statements Presentation – in
2007. These standards require preparers to present a com-
prehensive income total. In response to preparers’
concerns that under a single statement of performance,
comprehensive income would be considered by investors
as the ultimate bottom-line income number, standard set-
ters departed from their initial intention to require that all

items of comprehensive income be presented in a single
statement of performance. An alternative presentation with
two separate statements – a separate net income state-
ment followed by a statement of comprehensive income
(IAS 1 and FASB 130) and a presentation of other compre-
hensive income in the statement of changes in equity
(FASB 130) was allowed for. 

At the time of the release of the exposure draft on the revi-
sion of IAS1, the IASB was very explicit in stating its embar-
rassment with regard to the lack of a conceptual base for
this deviation from its initial intention to present compre-
hensive income in a single statement of performance. The
Board’s motivation for this decision was preparers’ concern
for undue focus on the bottom-line of a single statement,
especially for management evaluation (IASB, 2006).

In the so-called phase B of the project on financial state-
ments presentation, standard setters plan to address more
fundamental issues such as the categorization of compre-
hensive income, the display of subtotals and the reclassifi-
cation or recycling of income items across income catego-
ries over time. It can be expected that also in phase B of
the project on financial statement presentation, preparers’
concerns will be hindering progress (IASPLUS, 2007). 

3. The significance of fair value income
for the evaluation of management 

Several studies suggest that the evaluation of management
has important implications for investment analysis and
decision-making. In surveys of professional financial state-
ment users, Rogers & Grant (1998) and Block (1999) found
that perceived management quality is one of the most
important variables in the formation of expectations about
stock market prices. Investors also use management qua-
lity more directly as a discriminating variable to guide buy or
sell decisions. In an investigation of the investment conduct
of non-professional stockholders, Clark-Murphy & Soutar
(2004) identified the quality and performance of manage-
ment as the most important factor for assessing long-term
stock potential. Management quality thereby figures as an
intuitive proxy for other, more quantitative, financial indica-
tors like estimated future income or predicted risk. 

Given the importance of management evaluation, a rele-
vant question in the context of comprehensive income is
the degree to which management can rightfully be held
accountable for fair value income. According to one view,
the trend towards comprehensive income reporting is an
expression of a broader conception of the stewardship
function, whereby management is not only considered res-
ponsible for generating a return on equity through transac-
tion-based income from operations, but also for managing
the value of the assets that are used for those operations
(BARLEV & HADDAD, 2003). The concept of responsibility or
accountability requires however that one should be able to
establish causality between management actions or skills
and changes in fair value (PAINTER-MORLAND, 2006). 
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Fair value reflects a present value calculation of estimated
future cash flows and is determined in practice by use of
either market prices or estimation models (JIG, 2005a). In
the former case, the assumption of market efficiency
means that fair value gains and losses are unpredictable,
also for management. Accordingly, positive or higher fair
value income does not necessarily indicate good or better
management performance. For example, many believe that
management cannot predict the change in foreign curren-
cy rates. Therefore, the change in equity related to curren-
cy translations is not something that management should
be evaluated by (JIG, 2005a). 

This viewpoint is contested by those who argue that mana-
gement can control or influence its exposure to changes in
market prices by the use of hedging instruments. However,
even this assumption does not necessarily imply that fair
value income can be used to evaluate management.
Suppose that management effectively hedged an item on
the balance sheet. Consequently then, net fair value inco-
me on the hedged item and the hedging instrument will
always be zero. However, the face value of this outcome
can, in itself, not be used to judge the extent to which the
hedging decision was appropriate. In other words, even
when hedging possibilities are considered, there is no
causal relation in the sense that positive or higher fair value
income reflects good or better management decisions.
Obviously, the underlying hypothesis of market efficiency is
not beyond doubt (KOTHARI, 2001; LEE, 2001). However,
even under the presumption of the existence of market
inefficiencies, one needs to assume that fair value income

reveals the ability of management to consciously exploit
these inefficiencies if one want to use fair value income for
evaluation purposes, which is far from obvious. When fair
value is determined as value in use, fair value changes can
be (partially or completely) caused by adjustments in actua-
rial assumptions or discount rates, which can be conside-
red as exogenous to management.  

To conclude, causality between management effort and fair
value income is not straightforward and there can be some
arguments developed that are in line with management’s
concerns. The remainder of this paper suggests a format
for the statement of comprehensive income that reflects
this viewpoint, however, still taking into account users’
demand for visible display of all comprehensive income
components in one performance statement. Before pro-
ceeding with this suggestion, the next section presents the
traditional three-column matrix comprehensive income. 

4. The three-column matrix

Prior to April 2004 – that is, before the IASB and FASB
decided, in the interest of international convergence, to
combine their efforts in a joint performance-reporting
project – the IASB developed a model of comprehensive
income that was characterized by two related aspects: 1)
the use of remeasurements as a basis of classification, and
2) the columnar/matrix method of presentation  (BARKER,
2004; JIG, 2005). The main novelty in this format was the
columnar division, which would separate remeasurements
from income before remeasurements (see Figure 1). 
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Figure 1

Figure 1: Proposed format for comprehensive income matrix (From IASB, 2003)
This format accords to the ‘modified single statement approach’, whereby all comprehensive income is shown in a single
statement, but a subtotal ‘Total income before remeasurements’, is shown in addition to total comprehensive income.

Remeasurements are defined as revisions of prices or esti-
mates that are embedded in the carrying values of assets
and liabilities (JIG, 2005a). In other words, remeasurements
correspond to fair value income. Income before remeasu-

rements is calculated according to the principle of accrual
accounting, which is based on historical costs. Figure 2
provides some concrete examples of how the remeasure-
ments division would classify income components. 
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While the matrix format still appears in present-day IASB
documentations surrounding the performance-reporting
project, it received a lot of opposition, especially from the
preparers’ side (IASPLUS, 2007). There are indeed several
arguments conceivable to support the viewpoint that the
matrix format displays fair value income in a prominent
manner. First of all, due to the division based on remeasu-
rements, the matrix explicitly reflects the two income deter-
mination paradigms that underlie both IASB and FASB
GAAP; to wit historical cost and fair value accounting. The
display of fair value income as a distinct income category
would be a novelty in the history of performance-reporting.
Secondly, the fact that historical cost income and fair value
income are displayed side-by-side on an equal standing
almost literally suggests their equivalence. In other words,
the columnar presentation avoids the sharp distinction by
which certain income categories are presented below the
line (JIG, 2005a). Thirdly, it was the intention that the
comprehensive income matrix would replace the current
income statement, so that it would become the single
income statement. The ultimate bottom-line of this three-
column income statement would be comprehensive
income, which includes fair value income. 

A separate issue that will have a significant impact on the
prominence of fair value income is whether recycling will be
prohibited, allowed or required. Recycling or reclassification
of an item of financial performance refers to the reporting of
that item in more than one accounting period, because the
nature of the item is deemed to have changed in some way
over time (G4+1, 1999). It would mean that unrealised fair
value income, which previously had been recorded as
remeasurements in the comprehensive income statement,

is, upon realisation in a subsequent period, recorded for a
second time in the statement of comprehensive income,
but this time in the before-remeasurements column. The
motivation for recycling is the concern that the early recog-
nition trait of fair value accounting pre-empts realisation as
a recognition signal. In other words, without recycling, due
to fair value measurement, the before-remeasurements
column would become devoid of content. Prohibiting recy-
cling means that income components should be recorded
only once and reflects the viewpoint that remeasurements
are useful indicators of performance in their own right and
that realisation as such is irrelevant. The consequence is
that income that initially is recognised through fair value
measurement never passes through the before-remeasure-
ments column, so that users who exclusively focus on this
column will miss these income items completely. A prohibi-
tion of recycling, therefore, implicitly would oblige users to
consider the remeasurements column and would allocate
higher prominence to fair value income. Although the issue
is yet to be decided, for the remainder of this paper, it is
assumed that recycling is prohibited.

5. A two-column comprehensive income
matrix without comprehensive income

Figure 3 demonstrates how the proposed two-column
matrix would look like. The only total that this matrix would
contain would be the subtotal for income before remeasu-
rements. 
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Figure 2: illustrative examples of the division based on remeasurements (from BARKER, 2004)



At first sight, this suggestion might seem controversial.
According to Johnson & Reither (1996, p. 133), «any effort
that is described as a project on reporting comprehensive
income should encompass reporting a total for compre-
hensive income for the project to be complete. Reporting
the total is a sine qua non for the project«. However, the
idea of a two-column matrix without total comprehensive
income can be supported by both findings in behavioural
finance and analytical valuation theory. In their psychology-
based theory on display, Maines & McDaniel (2000) argue
that the provision of an income total increases the weigh-
ting of the items included in that total for judgement and
decision-making. According to Lipe (1998), items in the
income statement receive higher processing and judging
weight, just because they are part of an income statement.
This income statement effect has also been documented in
empirical studies. Ou & Penman (1989) and Harris &
Ohlson (1990) demonstrate that stock markets react
incompletely to non-earnings information in financial state-
ments. Accordingly, the absence of a comprehensive inco-
me total might prove effective in reducing users’ focus on
comprehensive income, potentially also for purposes of
management evaluation. 

From an analytical valuation point of view, the suggestion of
a two-column matrix for comprehensive income can be
defended by reference to the idea that there is no informa-
tional benefit from adding historical cost income with fair
value income. Of central importance here is the analytical
work of Ohlson (1995) and Feltham & Ohlson (1995), which
is broadly recognized as seminal for the theoretical justifi-
cation of accounting-based valuation, or, in other words,
valuation that is solely based on accounting variables
(DECHOW et al., 1999). According to the residual income
valuation model, firm value is expressed as the sum of the
book value of equity and discounted future residual ear-
nings. This valuation model is derived as a transformation
of the dividend discount model. The transformation relies
thereby solely on the property of clean surplus income.
Accordingly, advocates of comprehensive income reporting
have typically borrowed support from the work of Ohlson
(O’HANLON & POPE, 1999). 

However, in a discussion of residual income valuation, Van
Cauwenberge & De Beelde (2007) argue that the reliance in
the Ohlson model on the comprehensive income number is

self-inflicted by the deliberate restriction of the model in
terms of three accounting variables: income, book value of
equity and dividends. Clean surplus accounting is not a
necessary condition to derive the residual income model,
provided that dirty surplus accounting flows are presented
somewhere in the financial statements, so that they can be
entered separately into the model as an additional known
variable. In other words, the reliance of residual income
valuation on the comprehensive income aggregate is artifi-
cial.

In later work, Ohlson himself even explicitly departed from
the use of the comprehensive income aggregate as an
input for valuation purposes. Ohlson (1999) defines transi-
tory income as income that does not predict future com-
prehensive income. Accordingly, in a valuation model
where current accounting income is used as a proxy to pre-
dict future comprehensive income (linear information dyna-
mics), transitory income is obviously irrelevant for valuation.
Numerous empirical studies, for instance, Kormendi & Lipe
(1987), and Easton & Zmijewski (1989), demonstrate the
low value relevance of transitory income and support this
claim. 

The description in Ohlson (1999) of transitory income is
particularly relevant to the comprehensive income matrix
because it broadly applies to remeasurements and hence
to the division of the comprehensive income matrix. As
mentioned before, fair value reflects a present value calcu-
lation of estimated future cash flows from an asset or a lia-
bility that is derived either from a market price or from an
estimation model. If fair values are determined by reference
to market prices (mark to market), semi-strong market effi-
ciency assures that the market price incorporates all infor-
mation relevant to predict these cash flows. If fair value is
determined through an estimation model (mark to model),
the latter should, in principle, also incorporate this informa-
tion. Consequently, according to the Samuelson theorem
(1965; 1973), expected returns on assets’ fair values can
be described as a random walk. In other words, current fair
value represents the best estimate of future fair value1,
which implies that current remeasurements are irrelevant to
predict future remeasurements. Only income before remea-
surements, which broadly amounts to historical cost
income, has a role as a direct input in a valuation function
and only so to the extent that it can be expected to persist
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Figure 3

Figure 3: two-column comprehensive income matrix without comprehensive income total 
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into the future.2 According to this view, the aggregate
comprehensive income number is a relatively more noisy
indicator of future comprehensive income than income
before remeasurements and has no direct role for valuation
purposes. 

In conclusion, for the use of residual income valuation
models, the absence of the total comprehensive income
aggregate does not seem to imply any informational dis-
advantage. In addition, behavioural theory leads to suggest
that this might decrease users’ emphasis on fair value
income for purposes of management evaluation. This next
section presents an experiment that was conducted to
investigate this hypothesis. 

6. Experiment

6.1 Experimental design and procedures

Participants to the experiment were twenty post-graduate
students, enrolled in a Master in Financial Management pro-
gram, and seventy-one senior undergraduate Business
Economy students. Participation was part of their course
obligations. All participants had received formal training in
double entry accounting, IFRS GAAP and financial analysis,
but only five of them indicated having (non-professional)
investing experience. Therefore, participants could be des-
cribed as literate, but unsophisticated. The use of unsophis-
ticated participants was deemed especially relevant 
because unsophisticated financial statement users are the
primary targets of preparers’ concerns in the context of
comprehensive income reporting (MAINES & MCDANIEL, 2000).

Participants received the financial reports of two fictitious
manufacturing companies, Alpha Chemicals (AC) and
Basic Materials (BM), which were described as operating in
the same country and the same sector. Participants were
asked to perform valuation-relevant tasks: income predic-
tion, risk assessment and the evaluation of the performan-
ce of management, with the purpose of making an invest-
ment decision. The other tasks (income prediction etc.)
were included to disguise the variable of interest, i.e. mana-
gement evaluation, with the intention of avoiding demand-
induced behaviour. 

The financial reports consisted of a comprehensive income
matrix, a balance sheet and some excerpts from the notes
(see Appendix). Half of the participants received a two-
column comprehensive income matrix; the other half received
a three-column matrix. Participants were assigned randomly
to one of the two conditions, but care was taken to assure
that the proportion of master versus undergraduate students
was equal across the two.3 Before the actual start of the
experiment, participants were briefed about the nature of the
task at hand and about the structure and content of the com-
prehensive income matrix. This briefing took place through
written documentation that was studied individually for ten
minutes.4

Participants were told that the purpose of the comprehen-
sive income statement was to show all sources of revenue,
expense, gain and loss. To illustrate the matrix format, par-
ticipants were provided with either Figure 1 or with 3. Care
was taken to ensure that the briefing did not differ among
those who reveiced the two and the three-column compre-
hensive income matrix. Figure 2 was used to illustrate the
remeasurements division. 

The financial reports were artificial. Their main feature was
that they made it possible to infer the difference in signi-
ficance that participants attached to fair value income for
management evaluation, between the two formats. This
was achieved by devising the reports in such a way that,
apart from fair value income, the financial statements
contained no elements that could potentially point to a rela-
tively more unfavourable evaluation of BM’s management
compared to AC’s management. 

However, due to a large difference in the performance of
these companies’ financial assets, the fair value income of
BM was significantly lower than that of AC (a gain of 202
million EUR for AC versus a loss 250 million EUR for BM5).
This was the only element that could point participants
towards of a relatively more positive evaluation of AC ver-
sus BM. Consequently, if the comprehensive income matrix
format matters in the direction that we hypothesized, then,
unless participants totally ignored fair value income for the
evaluation of management, participants who received the
three-column comprehensive income statement should
have an evaluation of AC’s versus BM’s management that
is relatively more favourable towards AC compared to the
relative evaluation made by participants who received a
two-column matrix.6

Although both companies were described as having similar
dividend policies, actual dividend numbers were not dispen-
sed to avoid the possibility that participants would attach
significance to a certain income number from its relation with
the dividend. For the same reason, no shares prices were
shown for either company, and both companies were descri-
bed as being exempt from income taxation. 

The excerpt from the notes provided information concerning
the risk of each company’s financial assets. As an indication
of liquidity risk, the financial assets were described as being
traded on deep markets. This description was provided
intentionally, to minimise the probability that participants
would consider fair value income as irrelevant because of its
unreliability. According to Barth & Landsman (1995), the
most important attribute of fair value of an asset is whether
active markets exist for it, which makes it reliable as an esti-
mate of value. The notes included two quantitative mea-
sures of risk concerning the financial assets: annualized
standard deviation and value at risk (VAR). Both indicated
that the financial assets of AC were relatively more risky. The
actual experiment lasted 40 minutes.
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6.2 Results and discussion

Participants were asked to express which management
had performed best over the last year. They could express
their opinion using a seven point scale, with 1 = «AC» and
7 = «BM» as endpoints. In other words, higher scores imply
relatively more positive assessments of BM’s management
performance. 

The average score over both formats was 4,33 (std. dev. of
the mean = 0,17), which means that, on average, the
performance of BM’s management was evaluated as
slightly better than AC’s. However, the absolute value of
this outcome is dependent upon the content and format of
the experimental material provided and should therefore
not be interpreted any further. Rather, we are interested in
the analysis of the effectiveness of our proposed format.
The average score for those who received the two-column
matrix  (3,96; std. dev. of mean = 0,25) was significantly
lower (p-value = 0,013; one-tailed test) than the average
score of those who received the three-column matrix
(mean = 4,71; std. dev. of mean = 0,23), indicating the
effectiveness of the two-column format in mitigating the
influence of fair value income on management evaluation.
The non-parametric version (MANN-WHITNEY) of this test
confirmed this result (p-value = 0,015). 

7. Conclusions

The IASB and the FASB have indicated on many occasions
that preparers’ concern that a statement of comprehensive
income might overemphasise fair value income for pur-
poses of management evaluation is hindering standard
setting progress in the performance-reporting project.
Given this state of affairs, this issue seemed worthy of
consideration, especially since the international tendency
towards fair value accounting and away from cost accoun-
ting (DEAN & CLARKE, 2005) will only intensify this problem.
The value changes emerging from balance sheet-oriented
fair value measurement need to find an appropriate way to
be channelled through the income statement. 

This paper argued that there are several good arguments
to refute the hypothesis that the evaluation of management
is a positive monotonic transformation of fair value income
or in other words, that more fair value income would imply
better management performance or skills. This said, this
paper should not be interpreted as if the authors have an
issue with fair value measurement or with the explicit repor-
ting of fair value income as such. There is no such norma-
tive stance in this paper. Our suggestion is merely intended
to expand standard setters’ opportunity set to proceed
with the performance-reporting project, which entails clear
and visible display of all income components, including fair
value gains and losses.

In line with this reasoning, and starting from the traditional
matrix of comprehensive income, this article proposed an
alternative that consists of a two-column matrix that does

not display an aggregate for total comprehensive income.
This format still allows for visible and transparent display of
all comprehensive income components, which is a central
concern of financial statement users, but does not include
fair value income in a bottom-line income number. This pro-
position was supported both by findings in behavioural
finance and by analytical valuation theory. The latter indi-
cates that there is no role for the comprehensive income
aggregate in valuation. The results of the experiment confir-
med our intuitive predictions. The use of unsophisticated
participants therein was deemed especially relevant, since
it is this user group that is a particular source of worry for
preparers.
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Voetnoten

1. Income before remeasurements, which broadly
amounts to accrual-based income, has other time series
properties. In the absence of other information that
could be useful in predicting future accrual-based
income, the obvious starting point to predict future
accrual-based income would be current accrual-based
income.

4. Evidently,  this description probably would be less
appropriate for financial companies. For instance, if
trading is part of their core activities, the history of fair
value income might indicate management skill and have
predictive content.

3. We found no significant differences between the res-
ponses of  the master in financial management students
and the responses of the senior undergraduates.

4. A pre-test had indicated that ten minutes sufficed for
subjects to study this material.

5. The magnitude of these remeasurements was chosen to
ensure materiality. Given the volatility of stock markets
and the relative importance of stock positions that many
non-financial companies hold, the relative magnitude of
these remeasurements does not seem unrealistic. For
instance, in 1988, Dell had over 36 percent of its assets
in marketable securities (HIRST & HOPKINS, 1998). 

6. Only one category of fair value income, more specifical-
ly gains/losses on financial assets, was chosen to reflect
a significant difference between AC and BM. When
more fair value items would have shown a significant dif-
ference between AC and BM, the evaluation of the per-
formance statements, and hence the interpretation of
the experimental findings, might have been more invol-
ved. For instance, consider the case where AC would
dominate BM for one or more fair value income compo-
nents, while BM would dominate AC for one or more
others. If participants attached different weights to these
fair value income categories, this might affect their
judgement of management performance. This problem
could have been solved by having AC dominate BM for
all fair value income components. However, such a
design would potentially have appeared too contrived.
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Appendix

Comprehensive income table and balance sheet for AC and BM.  For reasons of illustration, this appendix contains a two-
column matrix for AC and a three-column matrix for BM. Obviously; participants were provided with one of the two formats
for both companies. 
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RICHTLIJNEN VOOR DE AUTEURS

1. Het tijdschrift wil een forum zijn voor publicatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en professionele informatie.
Feedback van lezers wordt ten zeerste op prijs gesteld.

2. De auteur is de eindverantwoordelijke voor de inhoud van de publicatie.

3. De redactie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de artikels, dit betekent enerzijds het wetenschappelijke niveau en anderzijds
voor de praktijkrelevantie van de professionele informatie.

4. Alle inzendingen doorlopen een evaluatieprocedure:
– een eerste selectie gebeurt door één lid van de redactie en resulteert in een weigering of een verderzetting van de procedure. Het

betreft hier de overeenstemming met de focus van het tijdschrift;
– de weerhouden teksten worden voorgelegd aan twee evaluatoren, waarvan minstens één lid is van de redactie. Er kan, naargelang

de behoefte, een beroep gedaan worden op externe deskundigen;
– de evaluatoren zullen in consensus een eindoordeel formuleren;
– een evaluatieformulier wordt op het secretariaat bewaard;
– de auteur wordt op de hoogte gebracht van het eindresultaat.

5. Redactionele ondersteuning van de auteurs:
– het resultaat van de evaluatie wordt aan de auteur meegedeeld met een korte motivering;
– de redactie kan suggesties formuleren ter verbetering van de kwaliteit van het artikel zodat het in aanmerking komt voor publi-

catie;
– ook voor aanvaarde publicaties kunnen voorstellen bijvoorbeeld voor verder onderzoek geformuleerd worden.

6. Er wordt gestreefd naar een korte doorlooptijd voor het evaluatieproces. Een mededeling van het vermoedelijke tijdstip waarop een
artikel bij de redactie zal toekomen, is in dit verband nuttig.

7. Technische richtlijnen (aanbevelingen)
Het is belangrijk dat u uw teksten op een elektronische wijze aanlevert (in Word). Lengte van de tekst: maximaal 30 A4 pagina’s. Taal:
Nederlands (uitzonderlijk Engels). Elk artikel wordt voorafgegaan door een abstract van 10 à 15 regels (in het Nederlands). In de ab-
stract verduidelijkt de auteur het opzet van het artikel en verwijst hij naar de resultaten of de belangrijkste conclusie.Geef aan hoe u
in de uitgave wil vermeld worden. Auteurs die een bijdrage willen inzenden, kunnen bij de redactie uitgebreide aanwijzingen verkrij-
gen (vorm, taaltips, schrijfwijze cijfergegevens, verwijzingen, literatuurlijst e.d.).
Info: sophie.bosschaerts@wkb.be

Beste,

Onze collega’s van PUB Magazine ontvangen regelmatig berichten over functieveranderingen binnen de
Big 4, of meer algemeen van boekhoudkundige, fiscale en financiële professionals. Deze berichten worden
jammer genoeg niet gepubliceerd, tenzij het gaat om commerciële, communicatie- of marketingfuncties.

Vandaag bieden wij u een nieuw kanaal aan om de buitenwereld de veranderingen binnen uw sector te
laten weten. www.financeworld.be wordt uw communicatie-instrument bij uitstek. Onder de rubriek
«People» ontdekt u al het carrièrenieuws van uw professionele relaties.

Heeft u ook een belangrijke verandering of mededeling te doen of wil u een collega een dienst bewijzen?
U kan uw bijdrage verzenden naar news@financeworld.be. Deze primeur wordt dan onmiddellijk gepubli-
ceerd op www.financeworld.be.

Op onze nieuwe portaalsite www.financeworld.be kan u voortaan alle actualiteit omtrent uw activiteiten
ontdekken.

Met vriendelijke groeten,
De redactie



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




