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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Determinants of Financial Reporting Choices:
The Role of Institutional and Firm-Specific Factors

van

Rick Cuijpers

1. Op korte termijn leidt vrijwillige adoptie van IFRS niet tot lagere
kapitaalkosten bij ondernemingen. (Hoofdstuk 2 van dit proefschrift)

2. Een voordeel van het onderzoeken van de determinanten van vrijwillige adoptie
van IFRS is dat het helpt ondernemingen te identificeren die na verplichte
invoering waarschijnlijk niet aan alle vereisten van deze standaarden zullen
voldoen. (Hoofdstuk 2 van dit proefschrift)

3. Naarmate ondernemingen meer zijn afgeschermd van de druk van de
kapitaalmarkt, laten managers zich minder leiden door analistenvoorspellingen
bij het maken van verslaggevingskeuzes. (Hoofdstuk 3 van dit proefschrift)

4. Institutionele factoren hebben een kleiner effect op verslaggevingskeuzes van
ondernemingen met gespreid aandelenbezit dan met geconcentreerd
aandelenbezit. (Hoofdstuk 4 van dit proefschrift)

5. Hoewel convergentie van financiële verslaggeving interessante onderwerpen op
het terrein van internationaal vergelijkend accounting onderzoek oplevert, is het
op lange termijn desastreus voor het voortbestaan van dit onderzoeksgebied.

6. Dat veel beursgenoteerde ondernemingen bij de invoering van IFRS moeite
hadden de benodigde informatie te produceren, is eerder een negatief signaal
over de kwaliteit van intern beschikbare managementinformatie dan een teken
van onzinnige informatievereisten onder IFRS.

7. De verbaasde reactie van politici op het toegenomen activisme van
aandeelhouders als gevolg van recente veranderingen op het gebied van
corporate governance suggereert dat de term ‘kortzichtig’ niet enkel van
toepassing is op activistische aandeelhouders.

8. De geplande toevoeging van verschaffers van vreemd vermogen als primaire
gebruikersgroep van financiële verslaggevingsinformatie aan het IASB
Conceptual Framework is moeilijk verenigbaar met het schrappen van het
voorzichtigheidsbeginsel uit hetzelfde document.

9. Het veranderen van mening naar aanleiding van nieuwe inzichten zou niet als
teken van zwakte aangemerkt moeten worden, maar als teken van wijsheid.

10. Referenda gaan voorbij aan het feit dat volksvertegenwoordigers gekozen
worden vanwege hun politieke expertise.

11. ‘Met alle respect’ wordt zelden oprecht gebruikt.


