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Het kasstroomoverzicht: middel tot herstel van
vertrouwen in accountants?
Voor het herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep, ook bij beleggers, moet ook het directe
(operationele) kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening worden. Want de informatie daaruit
maakt betere beoordeling van de kwaliteit van het nettowinstcijfer mogelijk.

drs. F.G. Volmer
Ruim vijfhonderdjaar geleden (19 juni 1517) stierf Luca Pacioli, die ook wel de Father of Accounting wordt genoemd. In
1494 publiceerde hij een glashelder traktaat over dubbel boekhouden in zijn Summa de Arithmetica, dat hem direct
beroemd maakte. Luc Quadackers stelde nog niet zo lang geleden (2016) dat Pacioli zelf van mening was dat dit traktaat
de grenzen van een boek over wiskunde overschrijdt. Naar mijn mening demonstreert dat te veel bescheidenheid; in de
Summa komen ook hoofdstukken voor over nanciële rekenkunde, zoals contante waarden, wissels en vreemde valuta
omrekening.
Het boekhouden komt voort uit de koopmansdagboeken, waarin alle gebeurtenissen met juridische gevolgen werden
vastgelegd. De nanciële transacties werden als feiten systematisch en chronologisch geregistreerd. Daarnaast bleven
er gebeurtenissen die niet in de boekhouding werden vastgelegd, omdat zij niet tot die nanciële transacties (feiten)
behoorden, maar tot de zachte informatie. Zoals schade(afspraken), mogelijke gevolgen van lopende rechtsgedingen,
afspraken met rmanten en werknemers, betalingstermijnen, prijzen op de markt, levensduurschattingen en nog veel
meer.

Steeds complexere IFRS-regels
Door de steeds uitbreidende regelgeving voor de jaarrekening wordt ook steeds meer zachte informatie in de
boekhouding opgenomen. Zoals afschrijvingen gebaseerd op aangenomen levensduren, voorzieningen voor allerlei
risico's en meer recent ctieve fair values die echter geen transacties inhouden, in en verkopen die niet op korte
termijn tot kasstromen leiden, tussentijdse winstnemingen op onderhanden werk op basis van schattingen,
ongerealiseerde beleggingswinsten en meer.

'Door de uitbreidende regelgeving voor de jaarrekening wordt ook steeds meer zachte
informatie in de boekhouding opgenomen.'
De aldus berekende nettowinst geeft mijns inziens onvoldoende informatie om bijvoorbeeld dividenduitkeringen vast
te stellen. Hiervoor is informatie nodig over nieuw geld dat is gegenereerd via kasstromen. Maar ook voor de
beoordeling van het gevoerde beleid zijn geldstromen onmisbaar. Geld verdienen staat centraal, ook voor beleggers. En
alleen door geld kunnen investeringen en winstuitkeringen - ook aan de scus - worden gedaan.

Operating cash flow versus nettowinst
De operating cash ow, of de nettowinst op kasbasis, is gelijk aan de nettowinst minus de verandering in non-cash
activa, plus de verandering in de verplichtingen.
De operating cash ow is meer objectief dan de nettowinst (inclusief accruals), want gebaseerd op feiten en
transacties. De indeling in 'operating-investment- nancing' maakt echter in complexe situaties verschuivingen
tussen de drie categorieën mogelijk, bijvoorbeeld bij leningen aan afnemers (operating of nancing activities?). Een
nadere toelichting blijft daarom onmisbaar, zeker bij complexe organisaties.
Toch is cash

ow sinds de economische crisis van 2008 en de accounting scandals belangrijker geworden voor

beleggers. Want managers hebben meer mogelijkheden gekregen tot winstmanipulatie, via de zeer complexe
regelgeving rond de jaarrekeninggrondslagen door IFRS (verplicht sinds 2005 voor alle beursgenoteerde
ondernemingen). Regelgeving die onder andere ook ongerealiseerde waardestijgingen in de winst opnam, een vergeten

accounting revolution. Het directe gedetailleerde kasstroomoverzicht is voor niet-boekhoudkundig geschoolde lezers
ook beter te begrijpen en draagt bij tot het herstel van vertrouwen in accountants. Getoond wordt of de nettowinst als
complex en weinig transparant instrument al dan niet wordt gedragen door feitelijke kasstromen. Pacioli was van
mening dat de jaarrekening niet helder genoeg kan zijn.

'Managers hebben via de complexe IFRS-regelgeving meer mogelijkheden gekregen tot
winstmanipulatie.'
Clacher et al. (2013) hebben in Australië onderzoek gedaan naar de value relevance van directe kasstromen (In Australië
is de directekasstroommethode toegestaan en wordt traditioneel vrij vaak opgenomen.) onder IFRS (459 grote
binnenlandse ondernemingen over de periode 2000-2010). Deze kasstroomoverzichten werden al voor de invoering
van IFRS in Australië daar als belangrijke informatie beschouwd voor prognoses (voor industriële en extractieve
ondernemingen) en waren dan ook verplicht. Ook onder IFRS - dat ook de indirecte methode van bepaling van de
operationele kasstroom aanvaardt - blijft deze harde transactie-informatie een belangrijke aanvulling op de complexe
IFRS-jaarrekening. Ondanks de extra kosten die dit meebrengt, want zeker in detail is deze informatie niet zonder
meer uit de bestaande jaarrekening af te leiden.
In bijlage 1 wordt verwezen naar de EMC-kasstroomoverzichten, waar de opstelling is aangepast zodat de nettowinst
uit de directe operationele kasstroom wordt afgeleid. Helaas kunnen complexe internationale organisaties en
consolidatie soms afbreuk doen aan het informatieve karakter van de kasstromen.

Voor- en nadelen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in oktober 2013 een onderzoek naar het kasstroomoverzicht uitgevoerd
en trok de volgende conclusies: uitgangspunt moet zijn dat het kasstroomoverzicht de winst op kasbasis weergeeft en
de aansluiting met de mutatie in de nettoschuldpositie. Bij voorkeur uitgesplitst naar bijzondere transacties en per
segment. De directe en indirecte wijze van opstelling kunnen elkaar aanvullen. De voorschriften van IAS 7 zijn nuttig
en worden door de meeste ondernemingen nageleefd, volgens een steekproef bij 48 ondernemingen.
Bradbury (2011) heeft de voor- en nadelen van directe en indirecte kasstroomoverzichten onderzocht en komt tot de
conclusie dat het directe kasstroomoverzicht een hogere kwaliteit van verslaggeving heeft. Daarnaast vonden
Krishnan en Largay (2000) op basis van 405 Amerikaanse ondernemingen dat, uitgaande van de directemethode met
ontvangsten en uitgaven in detail, kasstromen een jaar vooruit beter konden worden voorspeld dan via de indirecte
nettomethode op basis van aanpassingen van de nettowinst. Directe kasstroomoverzichten zijn ook meer
gebruikersvriendelijk voor niet-accountants (O'Leary, 1988). De waarde van het directe kasstroomoverzicht wordt nog
hoger als dat wordt aangevuld met een indirecte kasstroomoverzicht om aldus de nettowinst af te leiden. Ook
ondernemingen in nanciële problemen sturen vaak op directe kasstromen.

Herstel van vertrouwen
Naar mijn mening is het voor het herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep (ook van beleggers) van belang
dat ook het directe (operationele) kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening wordt. Want de nettowinst wordt
nu anders dan ten tijde van Pacioli, gedomineerd door (subjectieve, door accountants lastig te beoordelen) accruals of
correcties op de objectieve (feitelijke) operatieve kasstroom.

'Voor het herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep is het van belang dat ook
het directe kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening wordt.'
Via de zuivere operatieve kasstroom krijgt de lezer belangrijke aanvullende informatie (rijkere informatie die in de
aandelenkoersen wordt weerspiegeld door de kans op meer dividend of inkoop van aandelen), zodat de kwaliteit van
het nettowinstcijfer beoordeeld kan worden (metric of

rm health).

Deze nettowinst kan op indirecte wijze vervolgens worden afgeleid uit de operationele kasstroomdie op directe wijze is
bepaald, zodat blijkt in hoeverre de netto winst gedragen wordt door kasstromen.
Zo niet, dan zou de accountant zich kunnen beraden op een goedkeurende verklaring, mede gelet op voorgestelde
winstuitkeringen en managementbeloningen. Samengevat wordt dus zowel het directe als het indirecte
kasstroomoverzicht weergegeven en een dubbele controle op de nettowinst getoond. Want Cash is a fact, pro t is an

opinion. In Australië is dit al lang praktijk.

In bijlage I is een voorbeeld opstelling opgenomen (EMC) voor de operatieve kasstroom versus
nettowinst.
In bijlage II zijn ter volledigheid ook de investerings- en financieringskasstromen weergegeven.
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Accountant en kasstroomoverzicht: een reactie
Gert-Peter de Hollander stelt in zijn opinie dat de accountant zich meer kan laten gelden als het gaat om het
kasstroomoverzicht (KSO) in een Titel 9-jaarrekening... 
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Accountant, oordeel ook over het kasstroomoverzicht in een Titel 9-jaarrekening
Meer openheid. Meer leiderschap. Meer lef. Aldus de voorzitter van de NBA in april 2019 bij de lancering van het
Dashboard Accountancy. Klinkt goed. Als het gaat... 

Externe verslaggeving
Lees hier het laatste nieuws en vaktechnische artikelen over
jaarrekeningenrecht, IFRS, de RJ-richtlijnen en integrated reporting. 
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17 juni 2013

Kasstroomoverzicht verdient eerlijke kans
'Bedrijven manipuleren cijfers op grote schaal' lazen we onlangs, naar aanleiding van onderzoek door Ernst & Young.
Besturen van ondernemingen hebben een grote mate... 
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20 augustus 2012

Kasstroomoverzicht, weg ermee!
Alle grote bedrijven publiceren een kasstroomoverzicht, maar in discussies over nanciële onderwerpen zien we het
amper terugkomen. Is er dan zo weinig over te... 

