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t.a.v raad van bestuur en raad van commissarissen

Den Haag, 9 oktober 2019

Referentie: PK/2019041
Betreft: VEB speerpuntenbrief 2020

Geacht bestuur, geachte commissarissen,
VEB streeft naar een heldere en inhoudelijke dialoog tussen raad van bestuur, raad van
commissarissen en aandeelhouders.
In aanloop naar de algemene vergadering 2020 wijst VEB u graag op de navolgende thema's waaraan
VEB komend jaar bijzondere aandacht zal besteden.
Eenduidige informatie over rendementen

Het bestaansrecht van ondernemingen wordt geschraagd door het creëren van waarde. Daarbij is
een centrale rol weggelegd voor het genereren van voldoende rendement op geïnvesteerd kapitaal.
Het is en blijft voor beleggers dan ook essentieel om gedegen inzicht te krijgen in de rendementen
die ondernemingen weten te realiseren op de aan hen toevertrouwde middelen.
Helaas moet geconstateerd worden dat veel bedrijven in hun verslaglegging en ten aanzien van
financiële doelstellingen te veel nadruk leggen op omzet, winst en marge, en (te) onnauwkeurig
berichten over het kapitaal dat nodig is om deze te realiseren.
VEB vraagt daarom met klem om transparantie en duidelijkheid ten aanzien van het gepubliceerde
rendement op geïnvesteerd kapitaal. Daarbij is het essentieel dat inzicht wordt verschaft in de wijze
waarop dit rendementsgetal is samengesteld, alsook wordt vermeld uit welke componenten - zowel
ten aanzien van het winstbegrip als de post geïnvesteerd kapitaal - deze maatstaf is opgebouwd.
In dit kader herhaalt VEB haar oproep uit eerdere speerpuntenbrieven om meer transparantie over
de diverse ondernemingssegmenten. Onder meer onder het mom van concurrentiegevoeligheid
weigeren tal van ondernemingen nog steeds gedegen inzicht te geven in de balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht van de verscheidene segmenten. Dit maakt het voor

