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Management Control Systems and Shareholder Value Creation

Summary in Dutch

The Relation Between Management Control Systems and Shareholder Value Creation.

Dit proefschritt bevat een drietal empirische onderzoeken naar dc relatie tussen de creatie van
aandeelhouderswaarde en de inhchting van het management control syslccm van hedrijven.
Het bespreekt de opzet, uitvoering en resultaten van een ondcrzock dat begin 2(H)I werd uit-
gevoerd bij Nederlandse beursfondsen.

Hoofdstuk I gee ft een inleiding in het proefschnft en beschnjft hoc dc onder/oeksvragen him
oorsprong vinden in - enerzijds - concepten die in het management control viikgcbcid /ijn
ontvvikkeld en - ander/ijds - in theorie met hetrekking tot ondcrncmingstratcgic en tot liiuin-
cienng. Het proefschrift onder/oekt de cITectcn van het tocpassen van 'valiie-hused
management' (VBM), een formeIc en systematische management aanpak die crop gericht is
de docstelling van maximale waardecreatic voor aandcclhoudcrs te rcalisercn. VMM i.s ccn
concept met een achtcrgrond in de finaneieringstheorie. in dit proefschnft word! VHM ge/icn
als een bijzondere vorm van management control. Management control Systemen zijn alle
acties en maatregelen (processen) die de ondernemingsleiding gebruikt om zcker te stellen
dat de Strategie van de onderneming wordt gerealiseerd of, indien en voor zover nodig. wordt
bijgesteld. Waar management control zieh bezighoudt met de vraag hoe de ondememinglei-
ding de realisatie van strategisch doestellingen kan waarborgen, rieht ondernemingstrategie
zieh op de vraag wat deze doelstellingen moeten zijn en hoe zij totstandkomen, evenals de
vraag hoe die doestellingen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden en welke middelen daar-
voor nodig zijn. Vanuit deze concepten zijn een drietal kemvragen ontwikkeld die in het
proefschrift centraal staan. Deze vragen zijn: (1) of de toepassing van VHM bijdraagt lot een
verbetering van de creatie van waarde voor aandeelhouders; (2) of er een relatie bestaat tus-
sen kenmerken van het management control systeem en de creatie van waarde voor aandeel-
houders; en (3) in hoeverre de afstemming van de kenmerken van het management control
systeem op de Strategie van de onderneming bijdraagt tot creatie van waarde voor aandeel-
houders?
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Summary in Dutch

De voor dit procfschrift relevante concepten en theoriefn komen in hoofdstuk 2 aan de orde.
Ten aan/icn van VBM is de aandacht gericht op de definitie van het concept en de daaruit
afgeleidc prestatiemaatstaven. De diverse, door management consultants ontwikkelde, VBM
aanpakken worden niet uitgebreid besproken. Wei komt de inbedding van VBM in de theorie
met hvtrekking tot ondernemingsfinancienng en relatie met het reeds lang in de economie
bekendc 'residual income' begrip aan de orde. I)e oorspronkelijke, op cybernetische princi-
pes gebasccrde, normatieve benadcring van management control krijgt de aandacht evenals
de verdcre ontwikkeling in het denken over management control, waarbij gedragsaspecten
van werknemcrs en managers, 'empowerment' en de invlocd van externe onzekerheid en ver-
andering aan de orde komen. Ook contingentic onder/oek naar de relatie tussen de indenting
van hel management control systeem en diverse omgevingsfactoren wordt besproken. De in-
houd van het begrip ondernemingstrategie wordt verder uitgewerkt op twee niveaus:
(I) 'corporate' strategic die beschrijft hoe het hoofdkantoor individuele business units aan-
stuurt en keuzes maakt ten aan/icn van de samenstell ing van de portefeuille van business
units; en (2) business Strategie die besehrijft hoe individuele business units opereren in de
markt en welke concurrentiestrategie zij volgen. Ken drietal classificaties voor Strategie wordt
geprcsenteerd: (I) strategische positie volgens het model van Porter (1980); (2) strategische
typologie volgens Miles en Snow (1978); en (3) strategische missie zoals beschreven door
(iuptu en (iovindarajan (1984).

lloofdstuk 3 gaat in op ccrdcrc empirische studies die voor dit proefschrift relevant zijn. Naar
dc efTectcn van de toepassing van VBM is met name ondcr/oek gedaan door management
consultants, (lit dat onder/oek hinkt dat VBM inderdaad bijdraagt tot waardecreatie.
Inlerpretutic van de/.e uitkomsten is echter lastig omdat de wetensehappelijke onderbouwing
van de conclusies /wak is of ontbreekt. Studies naar de relatie tussen aandelenrendementen
en de ontwikkeling van bepaaldc value-based prestatiemaatstaven, met name Kconomic
Value Added (KVA), wijst uit dat de/.e maatstaven wel additionele informatiewaarde voor de
kapilaulmarkt hebben, maar dat ze traditionele boekhoudkundige prestatiemaatstaven in dit
op/.icht niet overtreffen. Onderzoek naar de toepassing van value-based prestatiemaatstaven
voor de vaststelling van prestatieafhankelijke beloning toont aan dat hierdoor het gedrag van
managers wordt beVnvloed. Daarbij is echter niet vastgesteld of de/.e gedragsverandering
meer waarde voor de aandeelhouders oplevert. Onderzoek naar de relatie tussen management
control en business strategic heeft aangetoond dat aspecten als de toepassing van objectieve
of subjectieve maatstaven. het belang dat wordt toegekend aan kostenbeheersing en de mate
waarin 'tight' of Moose' controls worden toegepast, afhankelijk zijn van de gevolgde strate-
gic
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Hoofdstuk 4 behandelt de opzet en uitvoering van het empirische onder/oek dat gebruik
maakte van een enquete onder de Chief Financial Officers (CFOs) van bedrijven die eind
2000 aan de Amsterdamse beurs waren genoteerd (met uitzondenng van financiele mstellin-
gen en buitenlandsc bedrijven). In het voorjaar van 2001 zijn I<>*> hednjxen aangeschrcven
waarvan cr uiteindelijk 68 de enquete retoumecrden. Naast de enquetegegevens /ijn voor dc
betreffende bedrijven tevens gegevens over financic'lc prestatics en over kocrsontwikkcling
van de aandelen verzameld. Aange/.ien de enquete met anomem was, hestotui de mogcli|k-
heid de enquetegegex ens te relatercn aan dc prestatie op beurs. wat nodig was voor dc heant-
woording van dc ondcr/oeksvragen. Onderzock naar dc represcntativiteil van dc rcsnons-
groep voor de gehele beurs geeft aan dat de bedrijven die meewerktcn groter van omvang wa-
ren dan het gcmiddelde van de aan dc Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven. V'crdcr blijkt
uit onder/oek van dc tcrugontvangen enquctes dat cr geen aanwij/ingen /ijn dat dc daarin
opgenomen antwoorden afwijken van de antwoorden die gegeven /ouden /.ijn door bedrijven
die niet aan het onder/.oek hebben meegewerkt.

In hoofdstuk 5 worden vier hypotheses ontwikkeld met betrekking tot dc vraag of het hinte-
ren van waardecrcatic als centralc docstcllmg. met andere woorden VHM toepasscn. bijdrugt
aan de crcatic van waarde voor aandeclhouders. Waardecrealie wordt daarbij primair gemcten
in termen van "Relative Total Shareholder Return" (RTSR), dc rclaticve waardestijging van
het aandeel (koersverandenng en dividend) van dc ondememing ten op/ichtc v.ui dc bcursin-
dex. Het blijkt dat meer dan 50 % van de ondcr/ochlc bedrijven VHM toepasscn, m;iar dut
die bedrijven met bcter preslcren dan dc groep die geen VBM tocpast. Daarnaast is onder-
zocht of een verbetenng van het rendement op cigenvermogen en van de winsl per aandeel,
afhangt van de toepassing van VBM. Ook hier was geen sprakc van aantoonbaar bctcrc pres-
taties bij bedrijven die VBM toepassen. In dc laatste plaats is ondcr/ocht in hoeverre dc
CFOs van de bedrijven die VBM toepassen meer tevrcden zijn over de prestatics van bun on-
dememing, op het gebied van waardecreatie, dan hun collega's bij bedrijven die geen VDM
toepassen. Dat blijkt voor een deel het geval te zijn. In zijn algemecnheid blijkt dat het toe-
passen van VBM bij de onderzochte bedrijven geen prestatievcrbctcring heert opgeleverd. Dit
kan duiden op een onjuiste toepassing van het concept, of op het feit dat CFOs weliswaar
zeggen VBM toe te passen maar dit onvoldoende doorvoeren op lagere organisaticnivcaus.
Het kan ook zijn dat VBM gewoon niet werkt.

In hoofdstuk 6 komt het onderzoek naar de vraag of de inrichting van het management con-
trol systeem invloed heeft op de creatie van waarde voor de aandeelhoudcr aan dc orde. Ken
tweetal onderzoeksvragen op dit gebied is geformuleerd. De inrichting van het management
control systeem wordt gemeten aan de hand van het belang dat de CFOs toekennen aan 11
verschillende elementen van management contol. De informatie hieromtrent is gcrclatccrd
aan de waardecreatie van de onderzochte ondememingen. Daaruit blijkt dat bedrijven die
succesvol zijn in het creeren van waarde voor hun aandeelhouders meer belang hechten aan
financiele prestatiemaatstaven en aan prestatieafhankelijkc bcloning. Bedrijven die VBM toe-
passen hechten echter geen grotere waarde aan die specifieke aspecten van management
control. Hierin kan een verklaring liggen voor het feit dat in de eerste Studie geen hogere
waardecreatie aangetoond kon worden voor bedrijven die VBM toepassen, blijkbaar vertalen
die bedrijven het concept onvoldoende naar een op aandeelhouderswaarde gerichte inrichting
van het management control systeem.
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In de laatste, in hoofdstuk 7 besproken, Studie is de relatie tussen de inheriting van het mana-
gement control systeem en de Strategie van de betrokJcene ondememing onderzocht. De on-
derzochtc bedrijven ztjn mgedeeld op basis van strategische positie, waarbij eveneens de door
de CFOs ingevulde enqueues als informatiebron dienden. Het blijkt dat de Strategie inderdaad
invloed hecft op he I rclatieve belang dat CFOs aan bepaalde management controls toekennen.
Meer specifick, wanneer cen differentiatiestrategie wordt gevolgd wordt een hoog belang ge-
hecht aan nict-financie'le prcslatiemaatstaven en ondernemingscultuur. Geen relatie werd ge-
vonden lusscn dc gevolgdc strategic en de adoptie van VBM. Op basis van de door de ondcr-
nemingen gercalisecrdc RTSR is verder vastgesteld dat succesvolle bedrijven met een difle-
rcnliuticslrategie meer belang hechten aan ondernemingscultuur, stijl van management en or-
ganisatiestructuur tenvijl succesvolle bedrijven met een op kostenleiderschap gerichte strate-
gic veel belang hechten aan budgettcring, ondernemingcultuur, interne controle en organlsa-
liestructuur. De afsluitende regressicanalyses hebben echter aangetoond dat de relatie tussen
strategic en de kenmerken van het management control systeem geen significante bijdrage
levert lot de verklar ing van vcrschillen tussen ondernemingen in gercalisecrdc RTSR, waar-
mcc dc concludes uit dczc studic nict eensluidend zijn en cen gebied voor verder onderzoek
oplcvcrcn.

lloofdstuk 8 bevat een samenvatting van de in het voorafgaande gepresenteerde conclusies,
aanbevchngen voor verder ondcrzock en een bespreking van een aantal beperkingen van het
empirische onder/ock.
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