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Stellingen

Behorende bij het proefschrift:

The Relation Between Management Control Systems and Shareholder Value
Creation

lien bijzondere aandacht voor de cr^atie van aandeclhoudcrswaarde in het
management control systeem van ondernemingen leidt niet tot een verbetering
van de prestatie, op verschillende nianieren gemeten, van deze
ondernemingen.

5 v

2. Ondernemingen die een hogere wa^de toekcnnen aan finaneifle
prestatiemaatstaven, gecombineerd met een lagere waardering van
prestatieafhankelijke beloningen, efeeTen meer waardc voor hun
aandeclhouders.
(Woo/i/srui rt win »/if /)ro<*/

3. Ondernemingen stemmen de inrichting van het management control systeem
af op de Strategie die zij volgen: welke combinatie van management control en
Strategie optimaal is voor de aandeclhoudcrswaarde is daarbij niet eenduidig te
bepalen.
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4. Uiteindelijk zijn aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen meer
gebaat met CFOs die traditionele Instrumenten van management control
bclangrijk vinden. dan met CFOs die vernieuwingen en modes in management
control, zoals value-based management, op de voet volgen.
(D/f /woe/scwri//)

5. In vergelijking tot 4 jaar geleden is het belang dat moet worden toegekend aan
waardetoevoegende activiteiten van de controller drastisch gedaald en lijkt er
sprake van een herorientatie op kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie.

fre«7ir{/viwg »-a« <&• o/mirr/wgew </ /aar ge/eJe« r/e. AT. vow
<$ P.

6. Convergentie van internationale standaarden voor externe verslaggeving is een
noodzakelijke voorwaarde om te komen tot herstel van vertrouwen in de
financiele verantwoording door ondernemingen.
^7/'f P./I A/.

van /w/crwo/iowa/ F/wowcio/ /4rcot/w//w^ 5to/j</ords /
L'w/e.



7. Naarmate de opstellers van externe verslaggevingstandaarden meer nadruk
leggen op een juiste balanswaaiJenng (fair value) van items, ten koste van het
verschaffen van inzicht in de gtfealiseerde prestatie, zal het vertrouwen in de
kwaliteit van financiSle inform{*ie verder afnemen.

8. Voor veel accountants levert de invoering van de Sarbanes-Oxley Act een
hemieuwde kennismaking met »dministratieve organisatie op, waarbij dit vaak
verguisde vak ineens van hoge jraktische relevantie blijkt te zijn.

9. De beroerde kwaliteit van de N-'derlandse keuken is terug te voeren op een
gebrekkige culinaire traditie en op de läge kwaliteit van de uit de Ncderlandse
agro-industrie afkomstige in

10. De verleiding is groot om de mite waarin geschenkjes (meegestuurd om
deelname aan een enquete te bevorderen) niet worden geretourneerd,
door CFOs die niet aan de enqit'te deelnemen, reprcscntatief te achten voor de
integriteit van CFOs in Nederlaid. Zo bezien is die integriteit niet boven elke
twijfel verheven.


