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De vrijwillige vermelding van de omzet in de 
jaarrekening volgens het verkort schema 

door P. VAN DE WIELE" en H. VANDENBUSSCHE*" 

I. INLEIDING 

Europese kleine en middelgrote ondernemingen ( ~ ~ 0 ' s ) '  mogen 
hun jaarrekening publiceren volgens het verkort schema. In tegen- 
stelling tot het volledig schema, dat van toepassing is op grote onder- 
nemingen, is in het verkort schema van de resultatenrekening de ver- 
melding van de omzet niet verplicht. In deze paper wordt de beslis- 
sing de omzet te publiceren onderzocht in een eenvoudig speltheo- 
retisch model. We confronteren daarbij een gevestigde onderneming 
met een potentiële toetreder enerzijds en een leverancierseffect van 
disclosure anderzijds. Op die manier wordt meer inzicht verworven 
in de mogelijke incentieven voor de onderneming om de omzet al dan 
niet te vermelden. Onze resultaten tonen aan dat deze regelgeving 
weliswaar in het voordeel is van de gevestigde onderneming, maar dat 
dit niet altijd leidt tot een beslissing die ook welvaartseconomisch op- 
timaal is. Onder bepaalde voorwaarden valt een verplichte publicatie 
(mandatory disclosure) in het algemeen belang zelfs te verkiezen bo- 
ven een facultatieve (voluntary disclosure). 
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De eerste theoretische grondslagen in het voluntary disclosure on- 
derzoek situeerden zich niet onmiddellijk in een accountingomge- 
ving, maar werden er later wel steeds meer op toegepast. Grossman 
(1981) bestudeerde een koper-verkoper situatie waarin de verkoper 
private informatie bezit m.b.t. de kwaliteit van het door hem aange- 
boden product. Disclosure van deze kwaliteit kan kosteloos gebeu- 
ren en het is voor de koper mogelijk, eveneens kosteloos, na de aan- 
koop de kwaliteit te verifiëren. Grossman toont aan dat, onder deze 
assumpties, het voor de verkoper altijd optimaal is de werkelijke kwa- 
liteit volledig bekend te maken. 

Verrecchia (1983) verlaat de assumptie dat disclosure kosteloos is 
en introduceert het begrip 'proprietary cost of disclosure'. Dit is niet 
de directe kost van het verzamelen, verwerken en publiceren van in- 
formatie (deze kost wordt nog steeds gelijk aan nul verondersteld), 
maar het verlies aan toekomstige winsten of cash flows tengevolge van 
disclosure van private informatie. In de toepassing van Verrecchia heeft 
de eigenaar (uitgever) van een risicodragend effect private informa- 
tie m.b.t. de liquidatiewaarde van dat effect. Disclosure van deze in- 
formatie aan de kapitaalmarkt veroorzaakt een proprietary cost on- 
der de vorm van de reactie die zij teweegbrengt bij concurrenten, ban- 
kiers etc. Verrecchia toont op die manier aan dat volledige disclosure 
niet langer optimaal hoeft te zijn. 

Een specifieke interpretatie van de proprietary cost wordt gege- 
ven door Darrough en Stoughton (1990). In een 'entry game' beschou- 
wen zij een beursgenoteerde monopolist die private informatie heeft 
over de winst(venvachting). Disclosure van 'goed nieuws' onder de 
vorm van een hoge winst heeft enerzijds een positief effect op de ka- 
pitaalmarkt, maar lokt anderzijds toetreding uit, wat vanuit het stand- 
punt van de monopolist een negatief effect is. Omgekeerd heeft de 
mededeling van een lage winst een negatief effect op de kapitaal- 
markt, maar wordt toetreding hierdoor tegengehouden, wat positief 
is voor de monopolist. Darrough en Stoughton tonen aan dat, afhan- 
kelijk van de verhouding tussen de reactie vanwege de kapitaalmarkt 
en het effect van een mogelijke toetreding, de winst wel of niet wordt 
bekendgemaakt. 

Het model van Feltham en Xie (1992) is een uitbreiding van het 
werk van Darrough en Stoughton. In plaats van de informatie dicho- 
toom als 'goed' of 'slecht' in te delen, beschouwen zij de private in- 
formatie als een continue variabele. Hetzelfde geldt voor Wagenho- 
fer (1990). Hij komt binnen de specificaties van zijn model eveneens 



tot de conclusie dat de disclosurebeslissing bepaald wordt door de tra- 
de off die veroorzaakt wordt door de poprietary costs. 

Het model dat wij in deze paper voorstellen, leunt sterk aan bij de 
analyses van Darrough en Stoughton (1990), Wagenhofer (1990) en 
Feltham en Xie (1992). Nochtans zijn er een aantal fundamentelever- 
schillen omwille van de zeer specifieke toepassing. Er wordt gewerkt 
met KMO's die niet beursgenoteerd zijn waardoor we abstractie ma- 
ken van de reactie die disclosure teweegbrengt op de kapitaalmarkt2. 
In de resultatenrekening volgens het verkort schema moet enkel een 
bruto-marge gepubliceerd worden die gelijk is aan het verschil tussen 
de omzet enerzijds en de kosten van 'handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen' en 'diensten en diverse goederen' anderzijds. De KMO 
kan echter facultatief de omzet en de som van beide kosten afzonder- 
lijk vermelden. Wij concentreren ons in deze paper op de vrijwillige 
vermelding van de omzet. Het omzetcijfer bevat belangrijke informa- 
tie voor de beoordeling van de (financiële) situatie van de onderne- 
ming, die elders in de jaarrekening niet is terug te vinden. Enkel via 
de omzet kan men zich een idee vormen van de verkochte hoeveel- 
heden, marktaandelen of verkoopmarges. In die zin is het een belang- 
rijke beslissingsvariabele, zeker binnen concurrentiestrategieën. We 
bestuderen de vrijwillige publicatie (voluntary disclosure) van de om- 
zet door een monopolist die geconfronteerd wordt met enerzijds een 
potentiële toetreder en anderzijds een leverancierseffect onder de 
vorm van een lage of hoge variabele kost. 

De paper is opgebouwd als volgt. In de volgende paragraaf wor- 
den de assumpties waarop het model steunt, toegelicht. Daarna wordt 
het model voorgesteld en algebraïsch opgelost. Vervolgens bepalen 
we de evenwichtsstrategieën voor de gevestigde onderneming en de 
mogelijke toetreder. In de vierde paragraaf worden de welvaartseco- 
nomische implicaties van deze resultaten onder de loupe genomen. 
Tenslotte vatten we de belangrijkste conclusies samen. 

11. ASSUMPTIES 

Zoals in de inleiding reeds werd aangehaald, is de bestaande volun- 
tary disclosure literatuur grotendeels opgebouwd rond drie assump- 
ties: de onderneming beschikt over specifieke, private informatie (en- 
dowment of information), disclosure is waarheidsgetrouw (true reve- 
lation) en disclosure is kosteloos (cost of disclosure). Het model dat 
in deze paper wordt voorgesteld, vertrekt eveneens van deze basis- 



veronderstellingen, maar verlaat de assumptie dat disclosure koste- 
loos is. Net als Darrough en Stoughton (1990), Wagenhofer (1990) en 
Feltham en Xie (1992) veronderstellen we dat disclosure een prop- 
rietary cost veroorzaakt onder de vorm van een nieuwe toetreding in 
de markt. 

A. Endowment of information 

We veronderstellen dat een gevestigde onderneming, KMO, private 
informatie heeft m.b.t. de vraag naar het product dat zij aanbiedt. 
Twee situaties kunnen zich voordoen. Ofwel kent de sector een 'boom', 
ofwel kent zij een recessie wat zich uit in respectievelijk een opwaart- 
se of een neerwaartse verschuiving van de vraag. Een potentiële toet- 
reder die een homogeen product wenst aan te bieden, weet niet wel- 
ke situatie zich in werkelijkheid voordoet, maar heeft wel verwach- 
tingen over de kans dat een 'boom' of een recessie zich voordoet. De 
werkelijke economische toestand, enkel gekend door de gevestigde 
KMO, beïnvloedt de omzet in positieve of in negatieve zin. De beslis- 
sing die de gevestigde onderneming moet nemen, is deze omzet al dan 
niet bekend te maken, gegeven dat de grootte van de omzet informa- 
tie bevat omtrent een 'boom' of een recessie. De potentiële toetreder 
moet dan beslissen om toe te treden of uit de markt te blijven. 

B. Cost of disclosure 

In navolging van Verrecchia (1983) verlaten we de assumptie dat disclo- 
sure kosteloos is. Indien de gevestigde onderneming beslist haar om- 
zet bekend te maken, geeft dit aanleiding tot een proprietary cost on- 
der de vorm van een mogelijk toekomstig verlies van winsten voor de 
gevestigde onderneming, tengevolge van een nieuwe toetreding in de 
markt ('toetredingseffect'). Indien de gepubliceerde omzet hoog is, 
lokt dit toetreding uit daar de markt op dat moment voldoende winst- 
mogelijkheden biedt voor twee ondernemingen, maar indien de ge- 
publiceerde omzet laag is, wordt toetreding hierdoor tegengehouden 
daar een tweede onderneming in de markt tot verliezen zou leiden. 
De informatieve waarde van de omzet bij toetredingsbeslissingen zit 
vooral in de weerspiegeling van de grootte van de vraag in het omzet- 
cijfer. De omzet is immers gelijk aan de verkochte hoeveelheid ver- 
menigvuldigd met de prijs. Op basis van de informatie m.b.t. de vraag 
die vervat zit in de omzet, maakt de potentiële toetreder uit of er plaats 
is voor een tweede onderneming in de markt. De winst of bruto-mar- 



ge alleen, die verplicht gepubliceerd worden, laten een potentiële toe- 
treder niet toe een correcte voorspelling te maken van zijn winst bij 
toetreding. Ten eerste kunnen de kosten voor de gevestigde onder- 
neming en de toetreder verschillen (zoals ook in onze analyse het ge- 
val is). Indien de vraag gekend is, kan de toetreder gegeven zijn kos- 
tenstructuur en rekening houdend met de invloed die de toetreding 
zal hebben op de marktprijs en de totale aangeboden hoeveelheid, veel 
nauwkeuriger inschatten of een toetreding al dan niet winstgevend is. 
Ten tweede is de winst gevoeliger voor manipulatie, waardoor de om- 
zet een meer betrouwbare informatiebron is. Een onderneming kan, 
bijvoorbeeld, door boekhoudkundige creativiteit (die niet noodzake- 
lijk frauduleus is) haar winst op een bepaald niveau trachten te hou- 
den, maar wel een dalende omzet vertonen. Het is duidelijk dat men 
in dergelijk geval op basis van de omzet een andere beslissing neemt 
dan op basis van de winst alleen. 

Ten tweede reageren ook de leveranciers op de gepubliceerde om- 
zet. Voor de leveranciers is het uiteraard interessanter te leveren aan 
een onderneming die financieel goed presteert, dan aan een onder- 
neming die het financieel moeilijker heeft. De omzet is, in combina- 
tie met andere cijfers uit de jaarrekening, een belangrijke variabele 
om deze financiële toestand te beoordelen. De omzet en de aanko- 
pen zijn immers nodig om een aantal liquiditeits- en rentabiliteitsratio's 
te kunnen berekenen. Het aantal dagen leverancierskrediet3 en de ver- 
koopmarge4 zijn hier belangrijke voorbeelden van. Bovendien is het 
voor een leverancier interessant te leveren aan een onderneming met 
een hogere omzet omdat zo haar eigen producten een grotere afzet- 
markt bereiken. Vaak worden ook hoeveelheidskortingen toegestaan 
wat eveneens wijst op een belangstelling van leveranciers in omzet. 
Eenvoudigheidshalve veronderstellen we daarom dat een hoge om- 
zet door de leveranciers positief wordt geëvalueerd. Een onderne- 
ming die een goede relatie met haar leveranciers kan onderhouden, 
bevindt zich o.m. in een betere onderhandelingspositie wat betreft le- 
veringstijden en betalingsvoonvaarden. In het model nemen we dit 'le- 
verancierseffect' op als een hoge of lage variabele kost voor de geves- 
tigde onderneming. Dit effect blijft echter beperkt tot de gevestigde 
KMO. De variabele kost van de eventuele toetreder is onafhankelijk 
van de disclosurebeslissing van de gevestigde onderneming. 

De combinatie van het 'toetredingseffect' en het 'leveranciersef- 
fect' van disclosure stelt de gevestigde onderneming duidelijkvoor een 
dilemma. In het geval van een 'boom' wil de gevestigde onderneming 



de omzet bekendmaken om van het gunstige leverancierseffect te ge- 
nieten. De lagere kost die ze hierdoor verkrijgt, verhoogt immers de 
ondernemingswinst. Daar staat echter tegenover dat disclosure van 
een hoog omzetcijfer toetreding teweegbrengt. Hierdoor wordt de mo- 
nopoliepositie verbroken wat een negatieve impact heeft op de winst. 
Een vergelijkbare trade off doet zich voor bij een recessie, maar dan 
in de omgekeerde richting. Teneinde een hoge variabele kost te ver- 
mijden is het voor de onderneming beter de omzet niet te publiceren. 
Anderzijds zou disclosure toetreding tegenhouden. Indien de poten- 
tiële toetreder immers (onterecht) gunstige verwachtingen heeft, zal 
hij/zij toetreden wanneer de omzet niet wordt bekendgemaakt. 

We veronderstellen eenvoudigheidshalve dat de leveranciers voor 
hun reactie op een non disclosure signaal hetzelfde beslissingscrite- 
rium hanteren als de potentiële toetreder. Dit betekent dat indien er 
toetreding is bij non disclosure ook de leveranciers gunstige verwach- 
tingen hebben, wat aanleiding geeft tot een lagere variabele kost voor 
de gevestigde onderneming, maar niet voor de toetreder. Dit kan dus 
eventueel gezien worden als een soort extra entry cost. Het is immers 
vaak zo dat ondernemingen die reeds langer in de markt zijn ('oude' 
ondernemingen) een gunstigere leveranciersrelatie hebben dan jon- 
ge ondernemingen. Indien non disclosure geen aanleiding geeft tot 
toetreding dan hebben toetreder en leveranciers ongunstige verwach- 
tingen wat leidt tot een hogere variabele kost voor de gevestigde on- 
derneming. De winst van de gevestigde onderneming wordt dus door 
beide effecten steeds in tegengestelde zin beïnvloed5. 

De directe kost van het verzamelen, verwerken en publiceren van 
informatie wordt verwaarloosbaar geacht. 

C. True revelation 

We veronderstellen verder dat indien de onderneming haar omzet pu- 
bliceert, dit altijd de werkelijke omzet is zoals die blijkt uit de groot- 
boekrekeningen. De onderneming kan dus geen ander signaal geven 
dan haar werkelijk type. We benadrukken dat met true revelation dus 
enkel bedoeld wordt dat de gepubliceerde resultatenrekening in over- 
eenstemming is met de boekhouding. In die zin doen eventuele fou- 
ten of fraude op het niveau van de boekhouding geen afbreuk aan de 
geldigheid van deze assumptie6. 

Indien de omzet wordt bekendgemaakt (disclosure) is de toetre- 
dingsbeslissing eenvoudig. De potentiële toetreder kan dan beslissen 



onder symmetrische informatie. Wanneer de omzet echter niet wordt 
vrijgegeven door de gevestigde onderneming (non disclosure) moet 
de toetredingsbeslissing genomen worden onder onzekerheid m.b.t. 
de economische toestand en de toekomstige winst na toetreding. Ana- 
loog aan Darrough en Stoughton (1990) veronderstellen we dat bij toe- 
treding de toetreder volledig geïnformeerd wordt en de vraag dus ge- 
kend is door beide ondernemingen. Wanneer toetreding uitblijft is de 
gevestigde onderneming een monopolist die overeenkomstig haar out- 
put een prijs bepaalt. Is er wel toetreding dan ontstaat een duopolie 
waarin beide ondernemingen concurreren in hoeveelheden (Cour- 
not). De keuze voor een 'entry-game' in een monopoliesituatie is van 
praktische aard en doet geen afbreuk aan de relevantie van de con- 
clusies. Elke onderneming is tot op zekere hoogte een monopolist om- 
wille van de specifieke kenmerken van het product dat zij aanbiedt 
(kwaliteit, ligging ...) en wordt bedreigd door (bestaande) concurren- 
ten die haar product dichter trachten te benaderen en zo toetreden 
tot het door haar bediende marktsegment. De monopoliesituatie moet 
dus gezien worden als een modelmatige vereenvoudiging van de wer- 
kelijkheid. 

Aangezien beide ondernemingen zich in dezelfde sector situeren, 
veronderstellen we dat de loonkosten, die deel uitmaken van de va- 
riabele kost, identiek zijn. Tengevolge van het leverancierseffect is de 
kost van de aankopen van grond- en hulpstoffen wel verschillend, 
waardoor de totale variabele kost per eenheid eveneens verschilt voor 
beide ondernemingen. Tenslotte vergt de productie voor beide on- 
dernemingen een gelijke vaste kost. Naast deze vaste kost draagt de 
toetreder een bijkomende toetredingskost die eveneens onafhanke- 
lijk is van de geproduceerde hoeveelheid. Deze toetredingskost om- 
vat alle eenmalige kosten die gepaard gaan met de oprichting van een 
nieuwe onderneming of een nieuwe activiteit en kan gezien worden 
als een nadeel t.o.v. de gevestigde onderneming. Daarnaast draagt de 
toetreder ook een hogere variabele kost die uiteindelijk het resultaat 
is van een minder gunstige leveranciersrelatie. 

Teneinde de analyse van de disclosurebeslissing zo interessant mo- 
gelijk te maken, zorgen we ervoor dat het verschil tussen een 'boom7 
en een recessie belangrijk is voor beide ondernemingen. In een 'boom' 
veronderstellen we dat beide ondernemingen winst maken, ongeacht 
de disclosurebeslissing van de gevestigde onderneming. We veronder- 
stellen echter dat een recessie niet leefbaar is voor twee ondernemin- 
gen. Bij toetreding onder een aangekondigde recessie zouden beide 



ondernemingen verlies lijden. Alleen indien er geen toetreding plaats- 
vindt of indien het positieve leverancierseffect zorgt voor een lagere 
variabele kost, kan de gevestigde onderneming break even preste- 
ren7. De toetreder, die met een additionele toetredingskost gecon- 
fronteerd wordt, lijdt altijd een verlies als hij toetreedt in een recessie. 

111. HET MODEL 

In deze paragraaf introduceren we een eenvoudig model om de even- 
wichtsstrategieënvoor de gevestigde onderneming en de toetreder te 
onderzoeken onder de hierboven beschreven assumpties. In de vol- 
gende paragraaf bekijken we de welvaartsimplicaties van deze even- 
wichtsstrategieën. De gevestigde onderneming moet kiezen tussen één 
van volgende acties (disclosure (D), non disclosure (ND)], terwijl de 
potentiële toetreder moet kiezen tussen (toetreding (E), geen toetre- 
ding (NE)]. We beschrijven eerst de vraag en de winst voor zowel de 
gevestigde onderneming als de toetreder en lossen daarna het spel op. 

A. Vraag- en winstfuncties 

Zonder toetreding is de inverse vraagfunctie voor de monopolist in 
afwezigheid van een recessie (L) of een 'boom' (H) gegeven door: 

met X de output die verkocht wordt door de gevestigde onderne- 
ming, monopolist. 

Bij toetreding wordt de inverse vraag een functie van zowel de output 
van de gevestigde onderneming (X) als van de nieuwe toetreder (Y): 

Wanneer een 'boom'/recessie zich voordoet, wordt de sector gecon- 
fronteerd met een positievelnegatieve verschuiving van de vraag, aan- 
gegeven door parameter y. 

De inverse vraagfunctie wordt dan: 



De winst voor de gevestigde onderneming als monopolist wordt als 
volgt berekend, waar het superscript I staat voor de gevestigde KMO: 

x' (moi~opolie) = ?(X). X - C'. X - K 
met c' de variabele productiekost 

(4) 

c1 = SI + W 

met s' de variabele kost voor de grond- en hulpstoffen 
w de variabele loonkost 

K de vaste productiekost 

We veronderstellen dus dat één eenheid output geproduceerd wordt 
met één eenheid grondstoffen (variabele kost per eenheid S') en één 
eenheid arbeid (variabele kost per eenheid w)'. De totale variabele 
kost per eenheid voor de gevestigde onderneming is C'. Afhankelijk 
van de werking van het leverancierseffect kan deze variabele kost hoog 
of laag zijn. Dit wordt verder in de tekst weergegeven door subscript 
L voor een lage variabele kost (c1,) en subscript H voor een hoge va- 
riabele kost (C',). 

De winstfuncties voor de gevestigde onderneming (I) en de toe- 
treder (E) bij toetreding in een duopolie zijn gegeven door: 

n' (duopolie) = P(X,U). X - C'. X - K (5) 

xE (duopolie) = ?(X,Y). Y - cE. U - K - k 
met k de vaste toetredingskost 

k is hier een additionele toetredingskost voor de toetreder die alle 
eenmalige kosten weerspiegelt die gepaard gaan met het opstarten van 
een nieuwe onderneming, bijvoorbeeld registratiekosten of eenma- 
lige investeringen. Bij een positief leverancierseffect is de variabele 
kost voor 'grond- en hulpstoffen7 voor de gevestigde KMO laag (s1,) 
en bij een negatief leverancierseffect is deze kost voor de gevestigde 
KMO hoog (s1,). Zoals gesteld is de variabele kost voor grond en 
hulpstoffen voor de toetreder onafhankelijli van de disclosurebeslis- 
sing van de gevestigde onderneming. Hierbij veronderstellen we dat 
de variabele kost voor de grondstoffen voor de toetreder overeen- 
komt met de hoogste kostprijs voor de gevestigde onderneming: 
S', I sE = sI13 en bijgevolg C', < cE = C',. 



B. Beschrijving en oplossing van het entry-game 

In Figuur l stellen we het verloop van het 'entry game' schematisch 
voor. Het spel verloopt in drie stadia. In stadium 1 kiest het lot welke 
economische toestand zich voordoet, een 'boom' of een recessie. Deze 
keuze kan bij aanvang van het spel noch door de gevestigde onder- 
neming, noch door de toetreder beïnvloed worden ('nature decides'). 
De gevestigde onderneming kan wel perfect waarnemen welke toe- 
stand zich voordoet. De potentiële toetreder kan dit niet, maar kent 
wel de kans waarmee een 'boom' of een recessie voorkomt. De a prio- 
ri kans op een 'boom' is p E [0,1]. Bijgevolg is de a priori kans op een 
recessie (l-p). Een 'boom', die wordt voorgesteld door een opwaart- 
se verschuiving van de vraagfunctie, resulteert in een hoge omzet (X,) 
voor de gevestigde onderneming, terwijl een recessie een lage omzet 
veroorzaakt (X,). In stadium 2, beslist de gevestigde onderneming of 
zij haar werkelijke omzet al dan niet vrijgeeft. Indien zij de omzet pu- 
bliceert (disclosure) deelt de gevestigde onderneming dus de private 
informatie m.b.t. de economische toestand met de potentiële toetre- 
der gedurende het verdere verloop van het spel. Indien de omzet niet 
wordt gepubliceerd ontstaat er voor de toetreder onzekerheid m.b.t. 
de economische toestand wat in de spelboom in 1 wordt voorgesteld 
door een informatieset. Om onder asymmetrische informatie een even- 
wichtsstrategie te kunnen bepalen, kent de toetreder kansen toe aan 
de disclosurebeslissing van de gevestigde onderneming. De kans dat 
een laag omzetcijfer wordt bekendgemaakt is q, terwijl de kans dat 
een hoog omzetcijfer wordt vrijgegeven wordt voorgesteld door r. In 
stadium 3 tenslotte, beslist de potentiële toetreder om al dan niet toe 
te treden. In het geval van disclosure is de toetredingsbeslissing voor 
de hand liggend. De toetreder weet immers precies welke situatie zich 
voordoet. In een recessie blijft de potentiële toetreder uit de markt, 
terwijl er zeker toetreding is bij disclosure van een 'boom'. In Figuur 
1 wordt dit weergegeven door de stippellijn die leidt naar knooppunt 
2 in een recessie en naar knooppunt 7 in een 'boom'. Wanneer de ge- 
vestigde onderneming beslist haar omzet niet vrij te geven (non disclo- 
sure), is de toetredingsbeslissing minder eenvoudig. De toetreder weet 
in dat geval immers niet zeker in welk knooppunt het spel zich be- 
vindt. 



FIGUUR 1 

Schematische voorstelling van het entry-game 

Natuur 

Gevestigde onderneming 

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

Appendix A geeft een overzicht van de payoffs voor beide spelers 
in alle acht eindknooppunten van het spel9. Uitdrukking (7) geeft de 
vorm van de winstfunctie weer van de potentiële toetreder, in geval 
van toetreding (xE=0 indien niet wordt toegetreden). 

We zien dat in geval van toetreding de winst van de toetreder on- 
der meer een functie is van de vraagparameter a, van het effect van 
een 'boom7/recessie op de vraag (parameter y), de eigen variabele kost 
cE en de variabele kost van de gevestigde onderneming c' die hoog of 
laag kan zijn, naargelang de werking van het leverancierseffect. 

Uit (8) blijkt dat voor de gevestigde onderneming (superscript I), 
de winst zonder toetreding gelijk is aan de monopoliewinst, die op haar 
beurt een functie is van de economische toestand en de disclosurebe- 
slissing. 



Onder duopolie is de winst voor de gevestigde onderneming: 

Voor de oplossing van het 'entry game' gebruiken we het 'sequen- 
tial equilibrium' concept zoals dat ontwikkeld werd door Mreps en 
Wilson (1982)". We gaan daarbij als volgt te werk. Eerst kijken we 
naar de strategie van de toetreder. Daarna bekijken we de strategie 
van de gevestigde onderneming die optimaal moet zijn gegeven de ver- 
wachte strategie van de toetreder. Om tenslotte tot evenwichten te 
komen, keren we terug naar de toetreder en wordt onderzocht of de 
a posteriori verwachting van de toetreder (8) dat een 'boom' zich voor- 
doet gegeven de observatie van non disclosure, consistent is met de 
optimale strategie van de gevestigde onderneming. Indien nodig wor- 
den voorwaarden opgelegd aan p (a priori verwachting dat een 'boom' 
zich voordoet), q (kans dat de omzet wordt gepubliceerd in een re- 
cessie), r (kans dat de omzet wordt gepubliceerd in een 'boom'). De 
evenwichten worden steeds uitgedrukt in functie van q, r en e (de kans 
op toetreding bij non disclosure). 

C. De strategie van de toetreder 

Wanneer de gevestigde onderneming haar omzet publiceert, wordt de 
toetreder geïnformeerd over de economische toestand die zich voor- 
doet. Dit betekent dat de payoffs voor de toetreder gekend zijn on- 
der symmetrische informatie. In het geval van een recessie blijft de 
toetreder uit de markt en eindigt het spel in knooppunt 2 (aangege- 
ven door de stippellijn in Figuur 1). Bij toetreding zou hijlzij immers 
een verlies xE,,,,, lijden (het subscript L duidt op een recessie, D op 
disclosure en E op toetreding). In het geval van een 'boom' daaren- 
tegen, zal disclosure altijd leiden tot toetreding aangezien de toetre- 
der dan een positieve winst 7cE,,,,, kan realiseren (het subscript H 
wijst op een 'boom9). Het spel eindigt dan in knooppunt 7 (opnieuw 
aangegeven door een stippellijn in Figuur 1). 

Onder non disclosure berekent de potentiële toetreder dc venvach- 
te payoff met en zonder toetreding om zo uit te maken welke beslis- 
sing de hoogste verwachte payoff oplevert. De verwachte payoff bij 
toetreding (E) is bepaald door zijnihaar payoffs in knooppunten 3 en 
5 ,  de verwachting van de toetreder m.b.t. de economische toestand 



en m.b.t. de disclosurebeslissing van de gevestigde onderneming. De 
verwachte payoff is gegeven door: 

Exp (nE/13) = (1 - 8) . T c L , ~ ~ , ~  + 13 . ~?I ,ND,E.  (10) 

De verwachte winst zonder toetreding (NE) is bepaald door de payoffs 
in knooppunten 4 en 6: 

Exp (nE/~13) = (1 - 8) . TC:,,,,,, + 8 . TC; ,,,,,, = 0 (11) 

In uitdrukkingen (10) en (11) is 8 de verwachting van de toetreder 
dat een 'boom' zich voordoet, gegeven het non disclosure signaal dat 
ontvangen wordt vanwege de gevestigde onderneming. Deze verwach- 
ting is in feite de a posteriori kans dat een 'boom7 zich voordoet (O), 
of de voorwaardelijke kans op een 'boom', gegeven non disclosure van 
de omzet, terwijl (1-8) duidt op de a posteriori kans dat een recessie 
zich voordoet bij non disclosure: 

Zonder toetreding is de winst van de toetreder gelijk aan nul. Dit 
betekent dat uitdrukking (11) gelijk is aan nul. De toetredingsbeslis- 
sing spitst zich dus toe op de vraag of (10) groter of kleiner is dan nul, 
wat respectievelijk resulteert in toetreding of geen toetreding. Welke 
factoren bepalen de verwachte payoff voor de toetreder bij non disclo- 
sure? Volgend uit uitdrukking (10) is E X ~ ( ~ " / E )  z 0 als en slechts als: 

De rechterzijde van uitdrukking (13) kan bijgevolg geïnterpreteerd 
worden als een 'kritische waarde9 die tussen 0 en 1 ligt. We stellen deze 
kritische waarde gelijk aan p. Indien uitdrukking (13) geldt, dan zal 
er zeker toetreding zijn wanneer de loetreder een non disclosure sig- 
naal waarneemt. In het tegenovergestelde geval waarin 8 i 'kritische 
waarde' blijft de toetreder uit de markt. Indien 8 gelijk is aan de rech- 



terzijde van uitdrukking (13) dan is de toetreder indifferent tussen toe- 
treding en geen toetreding, wat resulteert in een gemengde strategie 
waarbij de kans op toetreding tussen O en 1 ligt. 

Stel dat e de kans op toetreding weergeeft onder non disclosure, 
dan kunnen we de strategie van de toetreder als volgt samenvatten: 

E + e = l  ..) toetreding 

E 
*L,ND,E 

E e = O  -jb geen toetreding 

E 

E + e E ]0,1[ =3 gemengde strategie 

D. De strategie van de gevestigde onderneming 

De optimale disclosurebeslissing voor de gevestigde onderneming 
hangt af van de reacties die deze beslissing teweegbrengt bij de po- 
tentiële toetreder en de leveranciers. Indien de omzet wordt gepubli- 
ceerd, is de payoff voor de gevestigde onderneming gekend: 

boom ( a+y-2~ '~+~~)~19  - K 
recessie (a-y-c'~)~/4 - K 

Indien de omzet niet wordt gepubliceerd, is de strategie van de toe- 
treder echter afhankelijk van 0, de a posteriori verwachting dat een 
'boom' zich voordoet, gegeven non disclosure, en is de verwachte 
payoff voor de gevestigde onderneming bijgevolg afhankelijk van e, 
de kans op toetreding bij non disclosure. De verwachte payoff voor 
de gevestigde onderneming is dan: 

boom e[(a+y-2~'~+~")~/9 - K] + (l-e)[(a+y-~'~)~/4 - K] 
recessie e [ ( a -y -2~ '~+~~)~ /9  - K] + (l-e)[(a-y-c'~)~/4 - K] 

Als eerste stap in onze analyse bekijken we de optimale actie voor 
de gevestigde onderneming, voor elke waarde van e. We vergelijken 
eerst de payoff bij disclosure met de payoff bij non disclosure. De stra- 



tegieën die hieruit voortkomen, kunnen enkel evenwichtsstrategieën 
zijn indien zij consistent zijn met de herziene a posteriori verwach- 
ting van de toetreder. We maken gebruik van de regel van Bayes om 
deze herziene a posteriori verwachting te bepalen ('Bayesian upda- 
ting') en indien nodig leggen we restricties op aan de strategie van de 
gevestigde onderneming om tot een evenwicht te komen, dat gedefi- 
nieerd wordt door de waarden voor q (disclosure van een recessie), r 
(disclosure van een 'boom'), en e (kans op toetreding bij non disclo- 
sure). 

We starten de analyse bij het geval waarin e = l ,  wat betekent dat 
een non disclosure signaal zeker wordt gevolgd door toetreding. De 
payoff bij disclosure staat links en bij non disclosure rechts in de ver- 
gelijking. 

e=l: 
boom (a+y-2c1L+cE)2/9 - K = (ai-y-2~'L+c~)~/9 - K 
recessie als toetredingseffect > leverancierseffect : 

( a - y ~ ' ~ ) ~ / 4  - K > (a-y-2~'L+~E)2/9 - K 
als leverancierseffect > toetredingseffect : 
(a-y-c1H)2/4 - K < (a-y-2c1L+cE)2/9 - K 

In het geval van een 'boom' is de gevestigde onderneming indiffe- 
rent tussen disclosure en non disclosure. Indien e =  l ,  wat betekent dat 
de a posteriori verwachting 8 hoog is, dan leidt non disclosure bij de 
toetreder en de leveranciers tot dezelfde reactie als disclosure, nl. toe- 
treding en een positief leverancierseffect. Indien een recessie zich 
voordoet, dan is de optimale actie afhankelijk van de relatieve sterk- 
te van het toetredingseffect in vergelijking met het leveranciersef- 
fect. Indien de winstdaling tengevolge van toetreding de eventuele 
winststijging tengevolge van een positief leverancierseffect overtreft, 
dan wordt de lage omzet vrijgegeven teneinde toetreding tegen te hou- 
den. In het omgekeerde geval wordt de omzet niet gepubliceerd1'. 

Concreet is het leverancierseffect in een recessie sterker dan het 
toetredingseffect als en slechts als 5c1, - 4c1, > a - y. Het is evident 
dat het leverancierseffect sterker wordt naarmate de afstand tussen 
C',, en C', groter wordt. De restrictie op de parameters is afhankelijk 
van a-y, wat een indicatie is van de marktomvang. Naarmate de markt- 
omvang groter is, is een sterker leverancierseffect vereist om de ne- 
gatieve gevolgen van een potentiële toetreding te kunnen overtreffen. 



De resultaten voor e =  l worden samengevat in volgende twee pro- 
posities: 

Propositie 1 :Als het toetredingseffect sterker is dan het leveranciersef- 
fect van disclosure, dan bestaat er een evenwicht waarin een lage omzet 
(recessie) altijd wordt gepubliceerd en disclosure van een hoge omzet 
('boom ') willekeurig is; non disclosure leidt in dit evenwicht zeker tot toe- 
treding: / q=l;  r E [O,I[, e=l\  

De endogene a posteriori verwachting 8 moet consistent zijn met de 
voorgestelde disclosure strategie. Men kan aantonen dat, onder pro- 
positie l ,  de a posteriori verwachting 8 = l  consistent is met 8>p, (e= l ) ,  
gegeven dat q = l  en re [0,1[12. 

Propositie 2 :Als het lei~erancierseffect van disclosure sterlcer is dan het 
toetredingseffect en p p , ,  dan bestaat er een non disclosure evenwicht 
waarin noch een hoge ('boom') noch een lage (recessie) omzet gepubli- 
ceerd worden; non disclosure leidt in dit evenwicht zeker tot toetreding: 
{q=O; r=O; e = ] }  

In propositie 2 vereist het non disclosure evenwicht dat de a poste- 
riori verwachting 8 gelijk is aan de a priori verwachting p. Gegeven 
dat q=O (non disclosure in een recessie), leidt de regel van Bayes tot 
de voorwaarde dat enkel indien r=O kan gelden dat @=p. Hieruit volgt 
de bijkomende restrictie dat opdat de strategie van de toet- 
reder (e=l )  consistent zou zijn met de non disclosure strategie van 
de gevestigde onderneming. De achterliggende intuïtie is dat enkel 
wanneer de a priori verwachting dat een 'boom' zich voordoet vol- 
doende hoog is (optimisme), het geloofwaardig is dat een non disclo- 
sure signaal als een 'boom' geïnterpreteerd wordt, wat tot toetreding 
leidt. 

Bekijken we vervolgens de payoffs voor de incumbent als e=O, wat 
betekent dat er bij non disclosure geen toetreding plaatsvindt. Op- 
nieuw staat de payoff bij disclosure links en bij non disclosure rechts. 

e=O : 
boom als leverancierseffect > toetredingseffect : 

(a+y-2c'L+~~)~I9 - K > (a+y-~IH)~/4 - K 
als toetredingseffect > leverancierseffect : 
( a + y - 2 ~ ' ~ + ~ ~ ) ~ 1 9  - K < (a+y-~IH)~/4 - K 

recessie (a -y-~ '~)~ /4  - K = (a-y-~'H)~/4 - K 



Indien het toetredingseffect sterker is dan het leverancierseffect en 
de potentiële toetreder bij non disclosure uit de markt blijft (e=O) is 
het voor de gevestigde onderneming optimaal de hoge omzet in geval 
van een 'boom' niet te publiceren om zo toetreding te vermijden. Ver- 
wachtingen die consistent zijn met deze strategie zijn 0=p<p. Indien 
we de regel van Bayes toepassen voor r=O (non disclosure in een 
'boom') dan kan er enkel sprake zijn van een evenwicht indien q=0. 
Dit evenwicht wordt samengevat in propositie 3. 

Propositie 3: Als het toetredingseffect sterker is dan het leverancierseffect 
van disclosure enp<p, dan bestaat er een non disclosure evenwicht waar- 
in noch een hoge omzet ('boom') noch een lage omzet (recessie) worden 
gepubliceerd en er geen toetreding plaatsvindt bij non disclosure: (q = O; 
r=O; e=O/ 

Als het leverancierseffect van disclosure sterker is dan het toetre- 
dingseffect, dan is het optimaal voor de gevestigde onderneming om 
een hoge omzet te publiceren. Disclosure en non disclosure van een 
recessie leiden tot een gelijke pa off. Gegeven dat r= l (disclosure in 
een 'boom7), leidt elke q e [071f13 tot een a posteriori verwachting 
8=0, wat consistent is met e=O. Aangezien een recessie de enige eco- 
nomische toestand is die soms niet wordt gepubliceerd, wordt het non 
disclosure signaal als een recessie geïnterpreteerd en blijft de poten- 
tiële toetreder uit de markt. Dit evenwicht wordt samengevat in pro- 
positie 4. 

Propositie 4: Als het leverancierseffect van disclosure sterker is dan het 
toetredingseffect, dan bestaat er een evenwicht waarin een hoge omzet 
('boom ') wordt gepubliceerd, disclosure van een lage omzet (recessie) wil- 
lekeurig is en er geen toetreding is bij non disclosure: (q E [O, l [ ;  r= 1; 
e=O} 

In een 'boom' is het leverancierseffect sterker dan het toetredings- 
effect indien 5c1, - 4cIL > a + y. Opnieuw blijkt dat indien de markt- 
omvang groter is, het leverancierseffect (afstand tussen C', en C',) gro- 
ter moeten zijn om het toetredingseffect te overtreffen. Bovendien 
blijkt dat bij gelijke waarden voor de parameters a en y in een 'boom' 
een krachtiger leverancierseffect nodig is om het toetredingseffect te 
overtreffen dan in een recessie (cfr. supra). Bepaalde waarden van C', 

en C', kunnen in een recessie dus voor een overwicht van het leveran- 



cierseffect zorgen, terwijl in een 'boom' het toetredingseffect nog do- 
mineert. 

Tenslotte bekijken we de gemengde strategie voor de entrant waar- 
bij O=p en toetreding willekeurig is. Links de payoff bij disclosure, 
rechts bij non disclosure. 

e E ]0,1[: 
boom als toetredingseffect > leverancierseffect : 

( a + y - 2 ~ ' ~ + ~ ~ ) ~ / 9  - K < e[(a+y-2cIL+cE)'/9 - K] + (1-e)[(a+y-c1~)'/4 - K] 
als leverancierseffect > toetredingseffect : 
(a+y-2cIL+cE)'/9 - K > e[(a+y-2cL+cE)'/9 - K] + (l-e)[(a+y-~'~)'/4 - K] 

recessie als toetredingseffect > leverancierseffect : 
(a-y-cIH)'/4 - K > e[(a-y-2~'~+~~)'/9 - K] + (l-e)[(a-y-c'~)~/4 - K] 
als leverancierseffect > toetredingseffect : 
(a-y-cH)'/4 - K < e[(a-y-2~'~+~~)'/9 - K] + (1-e)[(a-y-c1~{)'/4 - K] 

In dit geval vergelijkt de gevestigde onderneming de payoff bij disclo- 
sure met de verwachte payoff bij non disclosure, welke afhankelijk is 
van de kans op toetreding e E ]0,1[. Dit lijkt tot volgende strategie te 
leiden. Als het toetredingseffect sterker is dan het leverancierseffect 
van disclosure, dan wordt een lage omzet wel en een hoge omzet niet 
gepubliceerd. Als het leverancierseffect sterker is dan het toetredings- 
effect, dan gebeurt het omgekeerde. Dergelijke strategie is echter niet 
consistent met de herziene a posteriori verwachting en kan bijgevolg 
geen evenwicht zijn. In het geval waar het toetredingseffect het leve- 
rancierseffect domineert, wanneer q=  l en r=O, is de a posteriori ver- 
wachting O =  1. Toetreding kan alleen willekeurig zijn als O=p. Dit ZOU 

echter betekenen dat p= 1. Uit de definitie van p leiden we af dat dit 
enkel mogelijk is als nE,,,,,, = O. We hebben echter verondersteld 
dat in een 'boom' de toetreder steeds een strikt positieve winst kan 
realiseren. Bijgevolg moet nE,,,,,, > O en O > p. Dit brengt ons op- 
nieuw bij de pure strategie voor e =  1 waarbij het toetredingseffect ster- 
ker is dan het leverancierseffect van disclosure (zie propositie 1). Ook 
in het geval waar het leverancierseffect het toetredingseffect domi- 
neert, is de hierboven gesuggereerde strategie inconsistent. Als q=O 
en r=  l dan is de a posteriori verwachting 0=0. Uit de definitie van p 
volgt dat dit de voorwaarde impliceert dat = O. Dit is tegen- 
strijdig met de assumptie dat de toetreder een verlies lijdt (nF,ND,E < 
0) bij toetreding in een recessie. Dit betekent dat O <p, waardoor e=O 



en we bij de overeenkomstige pure strategie terechtkomen voor een 
leverancierseffect dat sterker is dan het toetredingseffect (zie propo- 
sitie 4). We besluiten daarom dat in dit model geen evenwichtsstra- 
tegieën zijn terug te vinden waarbij toetreding willekeurig is. 

E. Bespreking van de resultaten 

De evenwichtsstrategieën worden samengevat in Tabel 1. Zij geven 
ten eerste de disclosurebeslissing van de gevestigde onderneming weer 
en ten tweede de toetredingsbeslissing van de potentiële toetreder na 
observatie van het disclosure- of non disclosure signaal. Telkens wan- 
neer disclosure willekeurig is, blijkt dat de uiteindelijke keuze van de 
gevestigde onderneming de toetredingsbeslissing niet beïnvloedt. In 
een 'boom' leiden zowel disclosure als non disclosure tot toetreding 
en in een recessie houden zowel disclosure als non disclosure toetre- 
ding tegen. Dit betekent dat het geobserveerde resultaat van de stra- 
tegie waarbij voor één type ('boom' of recessie) disclosure willekeu- 
rig is en het andere type disclosure kiest, equivalent is aan het geob- 
serveerde resultaat van een full disclosure strategie waarin beide ty- 
pes tot disclosure overgaan. Dit brengt ons tot volgende conclusies. 
Ten eerste bestaat er altijd een evenwicht waarvan het geobserveerde 
resultaat equivalent is aan een full disclosure evenwicht waarin zowel 
een hoge als een lage omzet worden gepubliceerd, ongeacht de rela- 
tieve sterkte van het toetredingseffect versus het leverancierseffect. 
Ten tweede, indien de a priori verwachting dat een 'boom' zich voor- 
doet, pessimistisch is, (p<p) en indien het toetredingseffect sterker is 
dan het leverancierseffect van disclosure, dan bestaat er ook een non 
disclosure evenwicht waarin noch een lage, noch een hoge omzet wor- 
den gepubliceerd. Het non disclosure signaal zorgt er voor dat toe- 
treding uitblijft. Ten derde, indien de a priori verwachting dat een 
'boom' zich voordoet, optimistisch is (p+) en het leverancierseffect 
van disclosure sterker is dan het toetredingseffect, dan bestaat er even- 
eens een non disclosure evenwicht waarin noch een lage noch een hoge 
omzet worden gepubliceerd. Non disclosure wordt in dit geval ge- 
volgd door toetreding. 



TABEL 1 

Evenwichtsstrategieën - (gevestigde onderneming, toetreder) 

toetredingseffect dominant Icverancierseffect dominant 

'boom' (Random, E) (D, E) 

recessie (D, NE) (Random, NE) 

erz als p<p en alsp>p 

'booin' (ND, NE) (ND, E) 

recessie (ND, NE) (ND, E) 

Onze analyse houdt nauw verband met het werk van Darrough en 
Stoughton (1990). Zij confronteren een grote onderneming met een 
potentiële toetreder enerzijds en de waardering van de onderneming 
op de kapitaalmarkt anderzijds. Disclosure van 'goed nieuws' onder 
de vorm van een hoge winst lokt een positieve reactie uit op de kapi- 
taalmarkt, maar leidt eveneens tot toetreding. Disclosure van 'slecht 
nieuws' onder de vorm van een lage winst heeft een negatief effect op 
de kapitaalmarkt, maar houdt toetreding tegen. Darrough en Stoughton 
(1990) behandelen dit probleem eveneens in een 'entry game' en be- 
kijken achtereenvolgens het geval waarin toetreding vermijden het be- 
langrijkst is voor de onderneming en het geval waarin de reactie van- 
wege de kapitaalmarkt primeert. Hoewel de analyse van Darrough en 
Stoughton (1990) tot op zekere hoogte vergelijkbaar is, leiden de spe- 
cifieke kenmerken van ons model soms tot andere resultaten. Een in- 
teressante vaststelling in onze analyse is bijvoorbeeld dat er geen even- 
wichten gevonden worden waarin de toetredingsbeslissing van de po- 
tentiële toetreder willekeurig is. De toetreder volgt altijd een pure 
strategie waarin een non disclosure signaal ofwel leidt tot toetreding 
ofwel toetreding tegenhoudt. In de paper van Darrough en Stoughton 
(1990) worden wel gemengde evenwichtsstrategieën gevonden voor 
de toetreder. 

IV. WELVAARTSEFFECTEN 

Tenslotte gaan we na of de prijzen en outputs die resulteren uit de 
evenwichtsstrategieën die in de vorige sectie werden afgeleid, ook van- 
uit welvaartseconomisch standpunt optimaal zijn. 



We definiëren een algemene welvaartsfunctie die bestaat uit de som 
van het consumenten- en producentensurplus: 

Het consumentensurplus (CS) in (14) is gelijk aani4: 

met p" en q0 de evenwichtsprijs en -hoeveelheid 
de prijs die consumenten maximaal bereid zijn te betalen (bij 

hoeveelheid gelijk aan nul) 

Het producentensurplus in (14) is gelijk aan de totale winst van de 
sector die bestaat uit de som van de winst van de gevestigde onder- 
neming en de winst van de toetreder: 

Het consumentensurplus (CS), producentensurplus (PS) en de to- 
tale welvaart voor elk van de eindknooppunten van het 'entry game', 
zijn opgenomen in Appendix A. 

In het geval van een 'boom' leidt toetreding tot het hoogste consu- 
mentensurplus. In knooppunt 7 vindt toetreding plaats aangezien een 
hoge omzet wordt gepubliceerd en in knooppunt 5 wordt non disclo- 
sure gevolgd door toetreding omwille van de optimistische a priori ver- 
wachting dat een 'boom' zich voordoet (p>p). Zowel in knooppunt 5 
als knooppunt 7 wordt de monopoliemacht afgezwakt, waardoor de 
prijs daalt en de totale output toeneemt, en realiseren zowel de ge- 
vestigde onderneming als de nieuwe toetreder een positieve winst. De 
totale welvaart zoals gedefinieerd in (14) is dan het hoogst15. Wan- 
neer de a priori verwachting dat een 'boom' zich voordoet echter laag 
is (p+), dan bestaat er een non disclosure evenwicht waarin de hoge 
omzet niet wordt gepubliceerd en de toetreder uit de markt blijft 
(knooppunt 6) wat niet in het belang is van de consumenten en de toe- 
treder. Non disclosure van een 'boom' bij een lage a priori verwach- 
ting laat de gevestigde onderneming toe haar monopoliepositie te be- 
houden die voor haar gunstiger is dan het duopolie dat zou ontstaan 
bij disclosure. Dit evenwicht is duidelijk een voorbeeld van een situa- 



tie waarin de geldende voluntary disclosure regulering in het voor- 
deel is van de gevestigde KMO, maar niet in het algemeen belang. 
Vanuit welvaartseconomisch standpunt kan in een 'boom' de verplich- 
te vermelding van de omzet (mandatory disclosure) dus verkozen wor- 
den boven de vrijwillige publicatie (voluntary disclosure). 

Propositie 5: In een 'boom ', wanneer de markt leefbaar is voor twee on- 
dernemingen, is mandatoly disclosure in het algemeen belang. 

In een recessie preferreren de consumenten eveneens het duopolie 
in knooppunt 3, waar toetreding plaatsvindt bij non disclosure. Uit 
Tabel 1 blijkt dat dit knooppunt binnen de evenwichtsstrategieën en- 
kel kan worden bereikt indien de a priori verwachting dat een reces- 
sie/'boom7 zich voordoet zeer laag/hoog is (p+). In knooppunt 3 wordt 
voor een recessie ook de hoogste totale welvaart bereikt16. Nochtans, 
in een recessie is de markt niet leefbaar voor twee ondernemingen. 
Dit betekent dat zij beide verliezen lijden, waardoor een duopolie mo- 
gelijk niet in het algemeen belang is. Hoewel een dynamisch model 
met meerdere perioden buiten het bestek van deze paper valt, kun- 
nen we intuïtief verwachten dat opeenvolgende verliezen ertoe lei- 
den dat beide ondernemingen uiteindelijk uit de markt gaan, waar- 
door het aanbod volledig wegvalt. Afhankelijkvan de aard van het pro- 
duct is 0011 deze uitkomst niet wenselijk en kan het dus beter zijn de 
gevestigde onderneming een zekere monopoliemacht toe te staan, wat 
opnieuw voor een verplichte vermelding van de omzet pleit. 

De resultaten tonen duidelijk aan dat hoewel voluntary disclosure 
niet noodzakelijk het algemeen belang dient, deze regulering wel in 
het voordeel is van de gevestigde KMO. De evenwichtsstrategieën in 
Tabel 1 leiden telkens tot een resultaat waarin de winst voor de ge- 
vestigde KMO hoger is of tenminste gelijk aan de winst onder man- 
datory disclosure. De toetreder zou onder mandatory disclosure ech- 
ter in sommige gevallen een andere beslissing genomen hebben. Dit 
betekent dat voluntary disclosure in het nadeel is van potentiële toe- 
treders en dus werkt als een toetredingsbarrière. 

V. BESLUIT 

In deze paper analyseerden we de disclosurebeslissing van een KMO 
om haar omzet al dan niet te publiceren in het verkort schema van de 
resultatenrekening dat van toepassing is op kleine en middelgrote on- 



dernemingen in de Europese Unie. In een eenvoudig entry-game waar- 
in een gevestigde KMO geconfronteerd wordt met een potentiële toe- 
treder enerzijds en een leverancierseffect van disclosure anderzijds, 
werd aangetoond dat er meerdere evenwichtsstrategieën bestaan. Er  
bestaat altijd een evenwicht waarbij het geobserveerde resultaat equi- 
valent is aan een full disclosure evenwicht waarin zowel een hoge als 
een lage omzet worden gepubliceerd. Afhankelijk van de relatieve 
sterkte van het toetredingseffect versus het leverancierseffect en de a 
priori verwachting dat een 'boom' zich voordoet, bestaat er eveneens 
een non disclosure evenwicht. Dit is het geval wanneer het toetre- 
dingseffect sterker is dan het leverancierseffect en de a priorivenvach- 
ting pessimistisch is en wanneer het leverancierseffect sterker is dan 
het toetredingseffect en de a prioriverwachting optimistisch is. 

Onze resultaten tonen aan dat de voluntary disclosure regulering 
steeds in het voordeel is van de gevestigde KMO, maar niet noodza- 
kelijk het algemeen belang dient. Zij werkt als een toetredingsbarriè- 
re die een nadeel kan zijn voor een potentiële toetreder. Onder ze- 
kere voorwaarden zou een verplichte publicatie van de omzet tot een 
hogere welvaart leiden, nl. tot een hogere som van consumentensur- 
plus en totale sectoiwinst. Dit impliceert dat 'meer informatie beter' 
is, wat in overeenstemming is met de theorie rond marktefficiëntie. 
Onze resultaten suggereren dat de overheid vanuit welvaartsstand- 
punt bedrijven zou moeten aanmoedigen om eerder meer dan min- 
der informatie te publiceren. In onze analyse wordt duidelijk aange- 
toond hoe de overheid door de mogelijkheid te bieden de omzet niet 
te publiceren, het standpunt van de gevestigde IUMO heeft ingenomen. 
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APPENDIX A 
Payoffs in de eindknooppunten van het spel 

'- Indie~i het toetredingseffect sterker is dan het leverancierseffect, kan de gevestigde onderneming in een recessie break-even presteren indien 
er geen toetreding is (nL ,,,, ,, = .n1,,, ,,.,, = 0). Bij toetreding wordt verlies geleden (n1 ,,,,,, <O cn K',,, ,,., <O).  
Indieii het Icverancicrscffcct sterker is dun het toetredingseí'î'ect, kan de gevcstigdc onderneming enkel break-even presteren indien bij non 
disclosure toetreding gepaard gaat met ccn lage variabele kost (nT,,,,,,,=0). In alle andere gevallen wordt verlies geleden (nT,,,,,, < 0, n',,,,,,, 
' "'I .NT>.NI. < 
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1. Volgens de Europese Vierde Richtlijn is ccn KMO een onderneming die niet meer dan 
é6n van volgende criteria overschrijdt: 250 werknemers, 20 miljoen ECU omzct, 10 mil- 
joen ECU balanstotaal. Individuele lidstaten vali de Europese Unie die de Vierde Richt- 
lijn in Iiun nationale wetgeving hebben opgenomen, mogen eventueel lagere drempel- 
waarden vooropstellen. In België gelden momentcel volgende criteria: 50 werkne- 
mers, 200 miljoen BEF omzet, 100 miljoen BEF balanstotaal. Een onderneming met 
minstens 100 werknemers is altijd een grote oiiderncming, ongeacht omzet enlof ba- 
lanstotaal. Zeer kleine ondernemingeii met een beperkte omzet en bepaalde juridi- 
sche kenmerken dienen geen jaarrekening te publiceren. Zij worden hicr buiten be- 
schouwiiig gelaten. 

2. We veronderstelleii dat de KMO in de onderhandelingen met haar bankier meer in- 
formatie verstrekt dan wat is terug te vinden in de gepubliceerde jaarrekening zodat 
ook de reactie vanwege de bankier buiten beschouwing wordt gelaten. 

3. Aantal dagen leverancierskrediet = liandelsschulden korte termijn 1 ((aankopen+BTW)/ 
365) 

4. Verkoopmarge = bedrijfsresultaat /verkopen 
5. De assumptie dat toetreder en leveranciers niet alleen dezelfde verwachtingen hebben 

(wat realistisch is aangezien zij over dezelfde informatie beschikken) maar eveneens 
dezelfde kritische waarde hanteren bij het nemen van hun beslissing, is een vereenvou- 
diging die ons toelaat de analyse te concentreren op de meest interessante gevallen. 
Deze assumptie houdt bovendien slechts een minieme beperking in. Indien toetreder 
en leveranciers wel tegengesteld zouden kunnen reageren op het non disclosure sig- 
naal, zouden additioneel een full disclosure en een non disclosure evenwicht gevonden 
worden. Intuïtief kan dit eenvoudig verklaard worden doordat de winst van de geves- 
tigde onderneming dan in dezelfde zin wordt beïnvloed door zowel het toetrcdings- als 
het leverancierseffect. Werken beide effecten winstverlagend (toetreding en een hoge 
variabele kost), dan kiest de gevestigde onderneming voor disclosure; werken beide ef- 
fecten winstverhogend (geen toetreding en een lage variabele kost) dan is non disclo- 
sure optimaal. Aangezien hier geen sprake is van een trade off, zijn deze situaties min- 
der interessant om te analyseren. Om ze echter formeel in het model te kunnen opne- 
men, zou een aanzienlijke uitbreiding van de berekeningen nodig zijn. 

6. In tegenstelling tot grote ondernemingen is de jaarrekening van KMO's immers niet 
onderworpen aan de verplichte controle door de commissaris-revisor. 

7. Max ( K ' ~ , ~ ~ , ~ ,  K ' ~ . ~ , , , ~ ~ )  = O (de winstfuncties worden gedefinieerd in paragraaf 111) 
Afhankelijk van de relatieve sterkte van liet toetredingseffect versus het leveranciers- 
effect kan de gevestigde onderneming maximaal break-even presteren indien er geen 
toetreding is bij een hogere variahelc kost (negatief leverancierseffect) of indien er een 
lagere variabele kost is (positief leverancierseffect) bij toetreding. 

8. Dit betekent dat we veronderstellen dat de onderliggende productiefunctie constantc 
schaalopbrengsten heeft en een functie is van grondstoffen en arbeid (X=S+L). 

9. De lezer die niindcr geïnteresseerd is in de algebraïsclie uitwerking van de payoffs kan 
het verdere verloop van het spel en de resultaten ook volgen zonder de tabel in de ap- 
pendix te raadplegen. 

10. Een 'sequentia1 equilibrium' komt in grote mate overeen met een 'perfect Bayesian equi- 
librium' (Gibbons (1992)). 

ll. Als het leverancierseffect even sterk is als het loetrcdingseffect dan is de gevestigde 
onderneming steeds indifferent tussen disclosure en noii disclosure, ongeacht de eco- 
nomische toestand en ongeacht de kans op toetreding. Indien er geen leveranciersef- 
fcct zou zijn, d.w.z. indien de variabele kosten van de gevestigde ondcrneming en de 
Loetreder altijd aan elkaar gelijk zouden zijn, dan zou het spel eindigen in een full disclo- 
sure evenwicht, opnieuw ongeaclit de economische toestand en ongeacht de kans op 
toetreding. Een recessie leidt dan immers tot disclosure en een 'boom' tot non disclo- 



siire. Dit non disclosure signaal kan dan ecliter door de toetreder ondubbelzinnig als 
een 'boom' geïnterpreteerd worden, wat uiteindelijk fiill disclosure impliceert. 

12. Als q = l  en r = l  zou de toepassing van de regel van Bayes een deling door nul impli- 
ceren. Daarom wordt de mogelijkheid dat r = l  uitgesloten. 

13. Als q=1 en r = l  zou de toepassing van de regel van Bayes een deling door nul impli- 
cercn. Daaroin wordt de mogelijklieid dat q = l  uitgesloten. 

14. Deze formule is gcldig voor vraagfuncties van de vorm P(X)=a-X. 
15. Dit geldt in het 'normale geval'. Enkel voor extreem hoge waarden van de additionele 

toetredingskost k kan de sectorwinst bij toetreding zodanig worden gereduceerd dat 
een monopolie tot een hogere totale welvaari leidt. 

16. Dit geldt opnieuw in het 'normale geval'. Voor extreem hoge waarden van de additio- 
nele toctredingskost k leidt een monopolie tot een hogerc totalc welvaart. 
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