U IT H E T B U IT E N L A N D

door Drs L. ]. M . Roozen
Amerika: De accountant en de oorlogseconomie.
In „T h e Journal of A ccountancy” van Decem ber 1950 is een hoofd
artikel gewijd aan de betekenis van de accountantsarbeid, zowel in de
publieke als in de interne functie, voor „the changing economy which will
result from the gray w a r” .
Hierbij valt op, d at de nadruk vooral w ordt gelegd op de kostprijs
adviezen, w aarvan de bedrijfs-econom ische èn de algem een m aatschap
pelijke betekenis beide w orden aangeduid. W a t het belang voor de in
dividuele bedrijven betreft w ordt o.a. opgem erkt, dat de meeste van deze
slechts gedeeltelijk op de productie van oorlogsm aterieel w orden omge
schakeld, zodat het probleem van de verbijzondering der kosten, „particularly overhead” , tussen militaire en civiele productie, „will assum e
trem endous im portance” . T e n aanzien van het algem een belang w ordt
er op gewezen, dat de kosten bestaan uit besteding van arbeidskracht en
grondstoffen ( „expenditure of labor and m aterial” ), zodat elke daarop
besparende wijziging in de productiem ethode „will be w orth its w eight
in gold”. K ort en bondig w ordt geconstateerd, dat „cost control becomes
a national necessity”.
O p echt A m erikaanse wijze geeft het Journal vervolgens aan, hoe de
openbare accountants zich reeds thans kunnen voorbereiden op eventuele
toekom stige personeelsm oeilijkheden, nl. door een indeling van de staf
n aar de m ate van dienstplichtigheid en door een onderzoek n aar de mo
gelijkheid van vervanging, speciaal door vrouwelijke en oudere krachten.
D e opleiding van laatstgenoem de personen zou met kracht moeten w or
den bevorderd.

Engeland: Tuchtrechtspraak.
H et „D isciplinary Com mittee of the C ouncil” van het Institute of
C h artered A ccountants in E ngland and W a le s heeft tw ee veroordelin
gen uitgesproken.
D e eerste betrof het accepteren van een opdracht door een accoun
tantsfirm a tot controle van een vennootschap, zonder voorafgaand over
leg met de vroegere accountants. O p deze handelw ijze staat, volgens
Section 21 (3) van het Royal C harter, een mogelijke straf van royering
of schorsing. W eg en s verzachtende om standigheden w erd volstaan met
een berisping, zonder vermelding van de nam en bij de publicatie van
het vonnis.
In het andere geval betrof de veroordeling de sam enw erking in een ac
countantsfirm a van een lid van het Institute met een persoon, die geen
chartered accountant w as en voorts het doen van dienstaanbiedingen door
middel van circulaires. H et bew uste lid ontving een berisping en bij de
openbaarm aking van het vonnis w erd zijn naam genoemd.

Duitsland: De controle van de winstrekening.
In „D er W irtsc h a ftp rü fe r” van F ebruari 1951 w ordt stelling genomen
tegen de in het boek van N ertinger: „ W ie prüft man einen Jahresab
schluss?” uitgesproken opvatting, dat de controle van de w instrekening
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niet noodzakelijkerwijze voortvloeit uit het gebruikelijke onderzoek naar
de overeenstem m ing van de opstelling van de jaarrekening met de w et
telijke bepalingen.
M en kan deze dubbelzinnige uitspraak op twee wijzen becritiseren, nl.
door h aar te toetsen aan het gebruik, dan wel aan de letter of de strek
king van het positieve vennootschapsrecht. W a t de eerste wijze betreft,
wijst de schrijver, Prof. D r H asenack er op, dat in talrijke accountants
verklaringen om trent de jaarrekening ook de w instrekening in het oor
deel w ordt betrokken. T en aanzien van het positieve recht voert H ase
nack aan:
1. dat P ar. 135 (1) van het A ktien-G esetz de controle van de ja a r
rekening verlangt, welke mede de w instrekening omvat;
2. dat het onmogelijk is, aan het voorschrift in Par. 132, inhoudende
een verklaring om trent de overeenkom st van boekhouding, jaarrekening
en directieverslag met de wettelijke bepalingen, te voldoen, zonder de
w instrekening te controleren en te analyseren;
3. dat reeds het directie-verslag, volgens Par. 128, inzicht moet geven
niet alleen in ,,die Lage” , doch ook in het „G eschäftsverlauf” van het
bedrijf, w aaruit volgt, dat de „im allgem einen erheblich intensiver und
detaillierter in die V erhältnisse der G esellschaft eindringenden” accoun
tan t hier ook zijn aandacht aan moet wijden, terwijl deze conclusie ook
indirect volgt uit het feit, dat de accountant mede het directieverslag moet
verifiëren.
V olgens de schrijver kan men ten hoogste menen, d at onder de hui
dige verhoudingen een op de bijzonderheden (E inzelheiten) ingaand on
derzoek van de w instrekening niet noodzakelijk is.

Vorm van de verklaring.
H etzelfde nummer van „D er W irtsch a ftsp rü fe r” bevat een rechterlijke
veroordeling van een accountant, die per telefoon een onjuiste verklaring
had verstrekt. D e rechter grondde zijn uitspraak op de jurisprudentie in
zake soortgelijke m ededelingen door advocaten. H oew el erkend moet
w orden, dat bij zulk een vergelijking de aansprakelijkheid van de accoun
tan ts zelfs groter m oet w orden geacht —- immers van deze is in grotere
m ate onzijdigheid te verw achten dan van de advocaat, die kan volstaan
met een objectieve w eergave van het persoonlijke standpunt van zijn
cliënt ■
— , toch valt te betreuren, d at de veroordeling niet meer principieel
is gefundeerd in de accountantsfunctie zelve. D aarbij zou ook de over
w eging hebben m oeten gelden, dat de vorm, w aarin de verklaring w ordt
gegeven, i.c. schriftelijk of m ondeling, als zodanig geen invloed heeft op
de verantw oordelijkheid voor de inhoud van die verklaring. Intussen is
die overweging in de uitspraak opgesloten. Zij is mede van betekenis
voor de oplossing van het vraagstuk van de accountant, die een ver
klaring geeft aan gaande stukken, w elker gegevens hij niet verder heeft
gecontroleerd. Bij de discussie over dit probleem is immers wel eens ge
steld, d at een „blanco” verklaring in dit geval de oplossing zou geven.
N a a r de strekking van de onderhavige uitspraak zou dit •— o.i. terecht —
niet mogelijk zijn.
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