het kostenbegrip en de vervangingsw aarde van groote theore
tische consequentie blijk geven. Bij toepassing in de individueele ondernem ing, voor zoover dat althans mogelijk zal zijn,
bieden zij ongetwijfeld een uitnem end instrum ent voor een
rationeele kostenbepaling en prijsstelling, voor juiste balansw aardeering en winstberekening.
D e beschouwing over de rationeele standaarden w as noodig
om een begrip te krijgen van Lim perg’s norm atieve opvattin
gen. D e wijsgeerige apologie, welke E nthoven en ook Kleerekoper om trent dit p unt leveren, achten wij zeer geslaagd.
Lim perg’s norm atieve conclusies komen rechtstreeks uit diens
theoretische stelsel voort. Sein en Seinsollen liggen in één lijn.
N iet alleen uit overwegingen van practische doelm atigheid
lijkt ons deze band tusschen bedrijfseconomische theorie en
-politiek juist, d aar de economische w etenschappen nu een
maal niet om hun zelfs wille w orden beoefend en de praktijk
norm en vraagt, doch ook van kentheoretisch standpunt be
amen wij in hoofdzaak deze opvattingen. W ij verheugen ons er
over, dat althans in de bedrijfseconomie de meening overw on
nen is als zou de economist slechts theoretische w etten moeten
opsporen.
E en zoodanige, slechts verhelderende en verklarende economie
heeft haar doelstelling nog niet bereikt. D eze toch vindt haar
bekroning in het normatieve. Doch w anneer wij betoogen, dat
de bedrijfseconomie zich op het gebied van het Seinsollen moet
begeven, ontveinzen wij ons niet, dat de economist die nor
men geeft een zeer groote m ate van critisch inzicht moet be
zitten om zuiver objectief en wetenschappelijk te blijven. O ve
rigens is het de vraag of de jonge w etenschap der bedrijfs
economie reeds zoover is, dat zij, althans in eenigszins ruimen
omvang, norm en voor de praktijk kan opstellen, dit vooral
uit hoofde van het gebrek aan ervaringsm ateriaal, w a ar
door een latent gevaar voor aprioristisch redeneeren niet
uitgesloten is. T erecht wijzen /. ]. P o la k 12) en K a a n 13) op
de handicap bestaande in onvoldoende bedrijfseconomische
kennis om trent allerlei detailpunten. In vele opzichten is het
m ateriaal, w aarop men als onderzoeker is aangewezen, onvol
komen en zelfs onbetrouw baar. H et is duidelijk, dat de groote
angstvalligheid, w aarm ede vele ondernem ingen hier te lande
bedrijfsgegevens aan openbaarm aking onttrokken houden,
voor de ontwikkeling van de bedrijfseconomie een remmende
factor vormt, die men gaarne zag opgeheven.
W ij hebben in het bovenstaande getracht enkele hoofdlijnen
van Lim perg’s systeem w eer te geven, zooals deze in de stu
dies van zijn leerlingen w orden aangetroffen en voor zoover
deze buiten dien kring m inder algemeen bekend mogen w or
den geacht. V erschillende onderw erpen zijn buiten bespreking
gelaten, die reeds uit anderen hoofde bekendheid genieten.
Een voorbeeld hiervan is het meeningsverschil K leerekoper—>
P rof . Polak over de beteekenis van het liquiditeitsbeginsel, dat
in het opstel van eerstgenoem de eenige plaats inneemt. Z o n d er
ons in de onderhavige discussie te willen mengen, gelooven
wij, d at het standpunt van Kleerekoper over den voorrang van
de kostenanalyse in het financieringsvraagstuk niet geheel vrij
van eenzijdigheid is. V a n een conflict tusschen kosten- en
liquiditeitsbeginsel of van een prim aatschap van één ervan
kan men n aar onze meening moeilijk spreken, daar een goede
financieringstheorie zoowel met het eene als met het andere
beginsel op harm onische wijze rekening zal dienen te houden.
V erm eld mogen tenslotte w orden de opstellen, welke in
bovenstaande bespreking nog niet w erden genoemd en die
stuk voor stuk de bestudeering ten volle w aard zijn. M . W .
H oltrop schrijft over prijswetgeving in de V ereenigde Staten,
12) De beteekenis van de bedrijfshuishoudkunde voor de sociale eco
nomie.
13) De werkloosheidscijfers der arbeidsbeurzen als maatstaf voor den
druk der werkloosheid.

H . J. M anschot over de functie van de obligatieleening in de
financiering van het N ederlandsch-Indische bedrijfsleven, J.
A . C olt hof over de bedrijfseconom ische beteekenis van de
tw eedehandsm arkt, J. F.H accöu over de w aarde van den termijnhandel in goederen voor de bedrijfshuishouding, F. van
H e ek over de dem ografische achtergrond van de arbeidskos
ten op Java, G. T h. J. D elf gouw over stadsvernieuw ing en
erfpachtstelsel, E . M . Premsela over eenige problem en voor
den accountant in verband met de begrooting, G. M . N ed erhorst over kapitaalvorm ing, besparingen en conjunctuurpolitiek.
Deze bundel legt, zooals wij in den aanvang zeiden, getui
genis af van een bij leermeester en leerlingen aanw ezigen
drang de wetenschap der bedrijfseconomie steviger te fundeeren en h aar resultaten steeds meer tot de practijk te doen
doordringen. N iet ineens w ordt dit w erk tot stand gebracht en
de vruchten ervan zullen eerst langzaam rijpen. W ij lazen hier
over onlangs een w aar w oord van den bekenden Karl M u h s,
dat wij hier als besluit mogen laten volgen: „N u r auf dem
G runde eines steten R ingens um die Erkenntnisse des uner
müdlich forschenden Geistes kann die W issen sch aft fortschrei
ten, und nur im Fortschreiten kann sie lebendig bleiben.”
P. P. V A N B E R K U M

DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
IH )
Z ooals in het vorige nummer w erd uiteengezet, berust de
kapitaalconsolideering op het beginsel, dat de kostprijs der
deelneming verrekend w ordt tegen het evenredig aandeel in
het netto-actief op het tijdstip van verkrijging. D it laatste be
staat w eer uit een evenredig deel in het nom inale kapitaal
en in de op dat tijdstip aanw ezige reserves. D oor bij de vol
gende consolideeringen dit laatste onveranderd in de verrekeningskolom te laten staan, w ordt dus autom atisch de ver
m eerdering aan de geconsolideerde reserve toegevoegd. V a n
de juistheid van dit bedrag hangt dus af, of de w inst van
het concern bij volgende consolideeringen juist zal w orden be
rekend. H et gaat er daarbij in de eerste plaats om, of bij de
eerste consolideering dit bedrag juist is vastgesteld en in de
tw eede plaats, of na de verkrijging der aandeelen gebeurte
nissen hebben plaats gehad, die wijzigingen in de verrekenposten noodzakelijk maken.
V erkrijging van aandeelen direct van de dochteronderne
ming.
De verkrijging der aandeelen kan plaats hebben gehad door
koop aan de open m arkt, dus van derden. D it geval is hier
voor behandeld. D e tweede mogelijkheid b etreft den koop
der aandeelen van de betrokken subsidiary zelf, die hiertoe
haar kapitaal heeft verhoogd. In beide gevallen w ordt uitge
gaan van de veronderstelling, dat de holding com pany te vo
ren geen aandeelhoudster w as. D e andere veronderstelling
behoort tot de gevallen, die hierna zullen w orden behandeld.
W a a r het bij den koop der aandeelen direct van de subsidi
ary op aan komt, is dat de toedeeling der reserves aan meer
derheids- en m inderheidsbelangen plaats vindt n aar den toe
stand onmiddellijk na verkoop der aandeelen.
1) I in de September-aflevering 1940, blz. 142 e.v.
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Door den inbreng van nieuw kapitaal met eventueel agio
of disagio is de reserve zelf veranderd. Daarbij moeten de
oude aandeelhouders een deel der reserves afstaan aan de
nieuwe. De verrekenposten w orden dus op de gewone wijze
opgesteld als in het vorige voorbeeld behandeld, nadat de re
serve der subsidiary met het agio der emissie is verm eerderd,
resp. met het disagio is verm inderd.
D ividenden.
T e onderscheiden zijn daarbij stock-dividenden en kas
dividenden. De eerste geven geen moeilijkheden, daar in de
boeken der subsidiary het nom inale kapitaal w ordt gecredi
teerd tegen debiteering der reserves. Bij de verrekenposten
w ordt dus eveneens de kapitaalverrekening verm eerderd met
de nominale w aarde van de als dividend ontvangen aandeelen
en de reserveverrekening verm inderd met hetzelfde bedrag.
D e w aarde der deelnam e in de boeken der holding company
ondergaat geen wijziging, deze betreft alleen het aantal der
aandeeien.
Bij de betaalbaarstelling van kasdividenden bestaat de mo
gelijkheid, dat deze w orden uitgekeerd uit de aanw ezige re
serves op het tijdstip van verkrijging. In dat geval moet in
de boeken van de houdsterm aatschappij de deelnam e voor het
bedrag der dividenden w orden gecrediteerd. In de debetverrekeningskolom verm indert dus evenzeer de daarop betrek
king hebbende post tegenover de post, die de reserves op het
tijdstip van verkrijging voorstelt in de creditverrekeningskolom.
W ijzigingen in de eigendom sverhoudingen bij de aandeelen
der dochterm aatschappij.
a. door aankoop van aandeelen.
D e koop van aandeelen aan de open markt, w anneer de
holding com pany daarin reeds een m eerderheid bezit, geeft
de m inste moeilijkheden, i e bepalen is w eer het aandeel in
de reserves, dat op het tijdstip van verkrijging w ordt gekocht,
w aardoor men de verrekenposten van de betrokken nieuw ver
kregen aandeelen kan opstellen, welke bij die van de vorige
verkrijging w orden geteld. Daarbij is in aanm erking te nemen,
d at de reserves in den tijd gelegen tusschen de verkrijging
van de eerste en die van laatste aandeelen verm eerderd kan
zijn door w inst of verm inderd door verlies of door uitkeering
van dividend.
Bij den koop van aandeelen direct van de dochteronderne
ming w ordt de zaak iets ingewikkelder. D oordat het aandeelenkapitaal der subsidiary een verm eerdering ondergaat en
doordat eventueel het agio of disagio wijziging in het totale
bedrag der reserves brengt, w ordt het evenredig deel in de

Diverse A ctiva

.............

Mij. A.
ƒ 130.000,—

Mij. B.
ƒ 70.000.—

ƒ 130.000,—

ƒ 70.000,—

O p 1 Januari 1938, den datum van bovenstaande balansen,
koopt A 40 aandeelen a 150 % in B aan de open markt. O p
1 Januari 1939 em itteert B 50 aandeelen a 130 % met recht
van inschrijving voor de bestaande aandeelhouders. A schrijft
in voor 30 aandeelen en verkoopt 10 claims voor ƒ 4.000,'—•.
W a n n e e r A en B ieder ƒ 20.000,— w inst m aken gedurende
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reserves per aandeel door de transactie zelf gewijzigd, dus
ook van de zich reeds in het bezit der holding com pany be
vindende aandeelen. O m deze reden is het gekochte even
redig deel in de reserves te berekenen door het evenredig deel
te bepalen direct vóór en na de transactie.
b. door verkoop van aandeelen.
V erkoop van aandeelen door de dochterm aatschappij di
rect aan derden sedert het tijdstip van verkrijging der meer
derheid door de holding com pany beinvloeden noch de deelnam erekening bij deze laatste, noch de goodwill; de verre
kenposten blijven dus dezelfde.
Bij verkoop door de holding com pany van aandeelen in de
subsidiary verandert de deelnam erekening en daarm ede het
evenredig deel in het netto-actief. Alle verrekenposten ver
anderen daardoor in de verhouding van het aandeelenbezit
vóór en na de transactie. T e zorgen is daarbij, dat bij de
holding com pany de verkochte aandeelen zijn afgeboekt op
den gem iddelden kostprijs en dat de herstelposten evenuteel
zijn gem aakt voor ontvangen stock-dividend of dividend uit
de w inst vóór de verkrijging der deelname.
F inney 1) past hier de first-in-first-out-theorie toe, w at de
schrijver van dit artikel minder juist acht, om dat d aaraan
meer de voorstelling van het effect dan van eigenlijke deel
name ten grondslag ligt.
E en bijzonder geval doet zich voor, w anneer de m oeder
m aatschappij claim rechten verkrijgt en deze verkoopt. H ier
door w ordt de deelnam erekening beinvloed, evenals bij den
verkoop van ontvangen stock-dividenden, w aardoor de op
brengst der claims niet volledig als w inst kan w orden ge
boekt. De boekw aarde der deelneming is hierbij te berekenen
nadat de m oederm aatschappij de claims heeft verkocht, alsof
de nieuwe aandeelen werkelijk tegen den inschrijvingsprijs
zijn gekocht en d aarn a onmiddellijk tegen denzelfden prijs
verkocht verm eerderd met de opbrengst der claims.
H et beginsel is, dat de m oederm aatschappij uitg aat van den
historischen kostprijs der aandeelen. Door het bezit van de
oude aandeelen kan zij nieuwe verkrijgen tegen de emissiekoers, die beneden de m arktw aarde ligt, welke men in de
toekomst verw acht, anders zou verhandeling van de claims
niet mogelijk zijn. Basis van den kostprijs der deelnam e na
de emissie is derhalve de oude kostprijs der eerste aandeelen
en de emissiekoers van alle te verkrijgen nieuwe aandeelen
op grond van het claimrecht. Dit blijft het geval, ook indien
van de claims geen gebruik w ordt gem aakt door de m oeder
m aatschappij. Indien dus dit niet gebruik maken vanuit dit
standpunt bezien verlies zou geven, dient dit verlies in min
dering te komen van de opbrengst der claims.1
1) Principles of Accounting II Advanced blz. 299.

K apitaal
Reserve

...............................
..............................

Mij. A.
ƒ 100.000,—
,, 30.000,—

Mij. B.
ƒ 50.000,—
,, 20.000,—■

ƒ 130.000,—

ƒ 70.000,—

1938 en alle claim rechten w orden uitgeoefend, w ordt ge
vraagd de geconsolideerde balans samen te stellen per 1 Ja
nuari 1939 na de emissie.
B ovenstaande gegevens geven aanleiding tot de volgende
journaalposten bij A:

Deelnam e in B .....................................................................................
A an Diverse Activa (kas) voor aankoop 40 aandeelen in
B a 150 % .....................................................................................
Diverse Activa .....................................................................................
A an Reserve (V erlies en W in st) voor w inst over 1938 .......
D eelnam e in B .....................................................................................
A an Diverse Activa voor werkelijken aankoop van 30 aan 
deelen a 130 % ................................................................................
voor gefingeerden aankoop van 10 aandeeien a 130 % .......
D iverse A ctiva voor gefingeerden verkoop van 10 aandeelen
a 130 % .............................................................................................
voor opbrengst claims .......................................................................
A an D eelnam e in B voor gefingeerden verKoop van 10 aan
deelen io/80 X ƒ 112.000,— i) ................................................
A an Reserve (V erlies- en W in st) voor netto opbrengst claims

ƒ 6 0 .0 0 0 ,ƒ 60.000,—
ƒ 20.000,—
ƒ 20.000,—
ƒ 52.000,—
ƒ 39.000,—
„ 13.000,—

ƒ 5 2 .0 0 0 ,-

ƒ 13.000,—
„ 4.000,—

ƒ 17.000,—
ƒ 14.000,—
„ 3.000,—

B ƒ 60.000,- + ƒ 52.000,-.

De analyse der deelname w ordt:
aankoop
40
aandeelen

na
den gefing.
verkoop

vóór
den gefing.
verkoop

aank. 30 aand,
gefing. aank.
10 aand.

Kapitaal .....................................................
Reserve .....................................................
Goodwill .....................................................

ƒ 40.000,—
,, 16.000,—
„ 4.000,—

ƒ 40.000,—
,, 12.000,—-1)

ƒ 80.000,— X Bs
„ 28.000,— X Bs
„ 4.000,— X Bs

ƒ 70.000,—
„ 24.500,—
„ 3.500,—

Deelnam e

ƒ 60.000,—

ƒ 52.000,—1

ƒ112.000,— X Bs

ƒ 98.000,—

................................................

1) evenredig aandeel in de reserve na de emissie 80/100 X ƒ 55.000,— is ƒ 44.000,—
evenredig aandeel in de reserve vóór de emissie 40/50 X ƒ 40.000,— is ƒ 32.000,.—
ƒ 12.000,dit moet gelijk zijn aan het agio.

D e diverse activa van B bedragen op 1 Januari 1939 na de emissie:
ƒ
„
„

A anwezig op 1 Januari 1938
W in st over 1938
..................
O pbrengst emissie .................

7 0 .0 0 0 ,20.000,—
6 5 .0 0 0 ,-

ƒ 155.000,—
De consolideering verloopt nu als volgt:

Diverse Activa ...
Deelnam e in B ...
Goodwill .................

Mij. B.
debet
ƒ 155.000,—

verrekeningen
credit

debet

kiecons. Balans
debet
ƒ 210.000,—

ƒ 98.000,—
ƒ

3 .5 0 0 ,-

„

3.500,—

ƒ 153.000,—

ƒ 155.000,—

ƒ 213.500,—

credit
ƒ 100.000,—

credit

credit
ƒ 100.000,—
„ 30.000,—
„ 67.000,—
„ 1 6 .5 0 0 ,-

„

5 3 .0 0 0 ,-

ƒ 1 5 3 .0 0 0 ,-

„
„
„

1
O
o
o
ö

Kapitaal eigen
...
vreemd
............
Reserve eigen .......
vreemd
............

ƒ
„

Mij. A.
debet
55.000,—
98.000,—

„ 70.000,—

30.000,—
38.500,—
16.500,—

„ 24.500,—

ƒ 1 5 5 .0 0 0 ,-

ƒ 98.000,—

ƒ 9 8 .0 0 0 ,-

ƒ 213.500,—

De geconsolideerde reserve bestaat uit:
O orspronkelijke Reserve A ..............................
W in st van A over 1938 ...................................
N etto opbrengst claims ...................................
W in staan d eel in B ( 70/ioo )
..........................

ƒ
,,
,,
»
ƒ

30.000,^—
20.000,—
3.000,—•
14.000,.—
67.000 —
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G econsolideerde Balans per 1 Januari 1939.
Diverse A ctiva
.................................................
Goodwill ..............................................................

ƒ 210.000,—
„
3.500.—

K apitaal ...............................................................
Reserve ...................................................................
M inderheidsbelangen
K apitaal
..............................
ƒ 30.000,—R eserve ...................................
,, 16.500,—-

ƒ 100.000,—•
,, 67.000,—-

„

ƒ 213.500,—

ƒ 213.500,—

D iverse A ctiva .. •

Mij. C.

ƒ 130.000,—

ƒ 60.000,—

ƒ 45.000,—

ƒ 130.000,—

ƒ

ƒ 100.000,—
30.000,—

ƒ 50.000,—
10.000,—

ƒ 40.000,—
5.000,—
ƒ 45.000,—

ƒ

ƒ

ƒ

1
O
o
o
in

Mij. B.

1

Kapitaal
........... •
Reserve ...............

Mij. A.

Ö
O
o
ö
vo

A nders w ordt dit, w anneer de dochterondernem ing zelf
w eer houdsterm aatschappij is. G esteld dat een m aatschappij
A deelneem t in een m aatschappij B, die w eer een aandeelenm eerderheid bezit in C. Om een geconsolideerde balans der
drie m aatschappijen op te stellen dient men het evenredig
aandeel in het netto-actief van B met h aar subsidiary C te
kennen, w at niet zonder meer uit de balans van B is op te
maken. D aarvoor is noodig een voorconsolidatie uit te voeren
van B en C op het oogenblik dat A de aandeelen koopt. Doch
ook de volgende eindconsolideering kan dan nog niet in één
bew erking plaats vinden zonder ingewikkelde berekeningen
met betrekking tot het aandeel in de reserve van de m inder
heidsbelangen van B in de geconsolideerde balans. Behalve
hun aandeel in de reserves van B hebben deze ook nog een
aandeel in de reserves van C, waarbij echter w eer rekening
is te houden met het evenredig aandeel hierin bij verkrijging
der deelnam e in C. V ooral bij ingewikkelde verw antschapsverhoudingen met m eerdere klein- en achterkleindochter geeft
dit aanleiding tot om slachtige berekeningen. M en consoli
deert dus eerst B met C. M en spreekt dan van kettingconsolideering. w aarbij men zich voorstelt d at de houdsterm aat
schappij de bovenste schakel vormt en men, ongeacht het tijd
stip van verkrijging, van onder n aar boven consolideert, d a a r
bij in één bew erking niet verder gaande dan de verw antschap
m oeder-dochter, als aangegeven in figuur 2.

Bij ingewikkelde consolideeringen verdient het daarom aan 
beveling eerst een „stam boom ” op te stellen, w aaruit men de
volgorde der verschillende consolideeringen kan bepalen.
W a n n eer de dochterondernem ingen onderling elkanders
aandeelen bezitten, geldt als regel, d at ook w anneer dit geen
m eerderheid betreft, doch de m eerderheid gezamenlijk door
de leden van het concern w ordt gehouden, de gewone regels
voor de consolideering w orden toegepast met betrekking tot
aandeel in de reserve bij verkrijging en goodwill. Immers het
is hetzelfde of de aandeelen door de m oederm aatschappij
w orden gehouden of door de dochterondernem ingen, die weer
door de m oederm aatschappij w orden gecontroleerd.
V erd er spreekt men van voorconsolideering, indien deze
plaats vindt ter bepaling van het evenredig aandeel in het
netto-actief van de deelnam e in een houdsterm aatschappij.
D eze geschiedt dus per een vroegeren datum . De eindconso
lideering omvat dan alle étappes op den datum der eindbalans.
H et volgende voorbeeld moge een en ander verduidelijken.

O
Ö
O
O
'l

Bij m eerdere directe deelnem ingen bestaat er geen bezw aar
tegen de consolideering in één bew erking uit te voeren. V o o r
w aard e is, d at van iedere deelneming de verrekenposten juist
w orden vastgesteld in verband met de reserves op den datum
van verkrijging. De overeenkom stige verrekenposten kunnen
dan w orden sam engeteld.
M en spreekt in dat geval van kernconsolideering, welke
door onderstaande figuur is voor te stellen:

H eeft de m oederm aatschappij naast de dochter, die zelf
weer holding com pany is, nog andere dochters, die dit niet
zijn, of heeft zij zelf aandeelen in de kleindochter, dan kan
men w eer de kernconsolideering toepassen, mits men de klein
dochter tevoren met de dochter geconsolideerd heeft, een en
ander volgens fig. 3.

O
ö
o
o
'l

indirecte Deelname.

46.500,—

O p 1 Januari 1937, den datum van bovenstaande balansen
koopt B aan de open m arkt 5 aandeelen in C ä 160 %. O p
1 Januari 1938 koopt A aan de open m arkt 40 aandeelen in
B a 150 % en 25 aandeelen in C a 160 % . Indien A, B en C
gedurende 1937 en 1938 ieder per ja a r ƒ 10.000,—■ w inst
maken, w ordt gevraagd de geconsolideerde balans per 1
Januari 1939 op te stellen. D e stamboom w ordt in dit geval:
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H et evenredig aandeel in de reserve moet w orden bepaald:
voor de deelnam e van B in C in 1937
(1)
voor de deelnam e van A in (B + C ) in 1938
(2)
voor de deelnam e van A in C in 1938
(3)
V oor (2) is noodig een voorconsolideering van B en C op
1 Januari 1938.
D aar tusschen A, B en C de verw antschap moeder, dochter
en kleindochter bestaat, moet de eindconsolideering in twee
étappes plaats vinden en wel eerst B en C op 1 Januari 1939
en daarop kan de gewone kernconsolideering w orden toege
past met betrekking tot de deelnem ingen van A in (B + C)
en C, die beide tot A in de verhouding van moeder en doch
ter staan.
Voorconsolideering 1 Januari 1938.

Diverse A ctiva .......
D eelnam e in C ........
Goodwill .....................

verrekeningen

Mij. C.
debet
ƒ 55.000,—

Mij. B.
debet
ƒ 62.000,—
„ 8.000,—

debet
ƒ

credit

8.000,.
ƒ

Kapitaal eigen .......
vreem d
.................
Reserve eigen
.......
vreemd
................

ƒ 70.000,—

ƒ 55.000,—

credit
ƒ 5 0 .0 0 0 ,-

credit
ƒ 5.000,—
„ 35.000,—
„ 1.875,—
„ 13.125,—

„ 2 0 .0 0 0 ,-

2.375,—

„

2.375,—

ƒ 1 1 9 .3 7 5 ,„
„

ƒ 55.000,—

ƒ 70.000,—

Gecons. Balans
debet
ƒ 1 1 7 .0 0 0 ,-

ƒ

ƒ

8.000.'-

5 .0 0 0 ,6 2 5 ,-i)
8 .0 0 0 ,-

ƒ
„
„
„

credit
50.000,—
35.000,—
21.250,— "
13.125,—

ƒ 119.375,—

B 5/40 X ƒ 5.000,- is ƒ 6 2 5 ,-.
2) voor dit bedrag is de voorconsolideering noodig, om daaruit straks bij de eindconsolideering met B + C het eigen aandeel in de reserve van
B, zijnde 40/50 X ƒ 21.250,— te kunnen berekenen.

Eindconsolideering B en C 1 Januari 1939.

Diverse A ctiva .......
D eelnam e in C ........
Goodwill
.................

verrekeningen

Mij. C.
debet
ƒ 65.000,—

Mij. B.
debet
ƒ 72.000,—
„ 8.000,—

credit

debet
ƒ 8 .0 0 0 ,ƒ

Kapitaal eigen
........
vreemd
.................
Reserve eigen
.......
vreem d
.................

Gecons. Balans
debet
ƒ 137.000,—

ƒ 80.000,—

ƒ 65.000,—

credit
ƒ 50.000,—

credit
ƒ 5.000 —
„ 35.000,—
3.125,—
„ 21.875,—

„ 30.000,—

Bij deze en bij alle volgende consolideeringen blijven de
posten in de verrekeningskolom m en, de zoogenaam de ,,eli-

„

2.375,—

ƒ 139.375,—

ƒ 65.000,—

ƒ 80.000,—

2.375,—

ƒ 8.000.'-

„

5.000,—

„

625,—

ƒ

8.000,—

ƒ
„
„
„

credit
50.000,—
35.000,—
32.500,—
21.875,—

ƒ 139.375,—

mination entries” dezelfde, zoolang de deelnam e-rekening bij
B ongewijzigd blijft.

N u kunnen A, B en C in één bewerking w orden gecon
solideerd.
Eindconsolideering A , B en C 1 Januari 1939.

D iverse Activa ...
D eelnam e in B ...
Deelnam e in C ...
Goodwill
............

ƒ
„
„

Mij. A.
debet
50.000,—
60.000,—
40.000,—

X

Gecons. Balans
debet
ƒ 187.000,—

60.000,—
40.000,—
ƒ

2.375.—

ƒ 139.375,—

credit

debet
„
„

„
ƒ 150.000,—

verrekeningen

Mij. B. & C.
debet
ƒ 137.000,—

8 .6 2 5 ,-

„

11.000,—

ƒ 198.000,—
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Kapitaal A ............
Reserve A ............
Kapitaal B eigen ...
vreem d
............
Reserve B eigen ...
vreem d
............
K apitaal C eigen ...
vreemd
............
Reserve C eigen ...
vreem d
............

credit

credit

credit

ƒ 100.000,—
„ 50.000,—

ƒ 100.000,—
„ 50.000,—
ƒ
„
„
„
„
„
„
„
ƒ 150.000,—

40.000,—
10.000,—
26.000,—
6.500,—
25.000,—
10.000,—
15.625,—
6.250,—

ƒ 139.375,—

ƒ 100.000,—

„

40.000,—

i)„

1 7 .0 0 0 ,-

„

25.000,—

3)„

9.375,—

ƒ 100.000,—

„
„
2)„

10.000,—
9.000,—
6.500,—

„
„
„

10.000,—
6.250,—
6 .2 5 0 ,-

ƒ 198.000,—

1) 40/50 X ƒ 21,250,— of ƒ 17.000,— (verkregen reserve door aankoop van 40 aandeelen in B volgens de voorconsolideering).
2)
10/50 reserve in B is 10/50 X ƒ 30.000,— ....................... ƒ 6.000,—•
10/50 X 5/40 reserve in C is 10/50 X 5/40 X ƒ 25.000,- ....... ƒ 6 2 5 ,ƒ 6.625,Af: te verrekenen aandeel in de reserve bij verkrijging der deelneming in C 10/50 X ƒ 625,— (zie voorconsol.)... ƒ 125,—
ƒ 6.5 0 0 ,Dit is de berekening, die bij ingewikkelde consolideeringen omslachtig wordt en in de consolideering vanzelf volgt uit de toedeeling van de
ƒ 32.500,— eigen reserves uit de eindconsolideering B + C aan meerderheids- en minderheidsbelangen. Men moet hierbij steeds in het oog houden,
dat van de juistheid der verrekeningen bij de kapitaalconsolideering afhangt dat „gekochte winst” bij verkrijging niet als concernwinst wordt
beschouwd en niet tot uitkeering komt.
3) 25/40 X (ƒ 5.000,— + ƒ 10.000,—) of ƒ 9.375,— (verkregen reservedoor aankoop van 25 aandeelen in C, nadat bij C, die ƒ 5.000,— reserve
had op 1 Januari 1937, hieraan nog ƒ 10.000,— over 1937 was toegevoegd).

De opstelling der geconsolideerde balans w ordt:
D iverse A ctiva
.................................................
Goodwill ..............................................................

ƒ 187.000,—,, 11.000,—-

ƒ 198.000,—

Kapitaal
..............................................................
Reserve
..............................................................
M inderheidsbelangen
K apitaal
..............................
ƒ 20.000,—■
Reserve
.......................................... 12.750,—

ƒ 100.000,—
,, 65.250,—-

„

32.750,—

ƒ 198.000,—

De geconsolideerde reserve op 1 Januari 1939 bestaat uit:
O orspronkelijke Reserve A ..............................
W in st van A over 1937 ...................................
W in st van A over 1938 ...................................
W in staan d eel in B over 1938 (40/50) ...........
W in staan d eel in C over 1938 (25/40) ...........
W in staan d eel in C over 1938 door de deel
nam e in B (40/50 X 5/40) ..............................

NIEU W S IN ZAKE W ETGEVING, RESOLUTIES EN
BESLISSINGEN OP HET GEBIED
ƒ 30.000,—
,, 10.000,—•
DER BELASTINGEN
,, 10.000,—■
Red.: Mr Dr E. TEKENBROEK
,, 8.000,—
•> 6.250,—
,,

1.000,—

ƒ 65.250,—
Bij toepassing der „actual value m ethod ’ in de boeken der
holding com pany vervalt de voorconsolideering op 1 Januari
1938 en kan direct met de eindconsolideering van B en C
w orden begonnen, om dat bij de eindconsolideering van A met
B & C de reserve van A tevens met de w inst na verkrijging
van de deelnam e is verm eerderd gew orden tegenover bijboeking der w inst op de deelnam erekening. D e geheele (eigen)
reserve in B & C is dan te elimineeren en de berekening der
ƒ 17.000,—• behoeft niet plaats te vinden.
D e lezer zal uit dit voorbeeld tevens hebben kunnen zien,
hoe, ook in de meest ingewikkelde gevallen, uit den stamboom
onmiddellijk de volgorde is af te leiden, w aarin de verschil
lende voorbew erkingen moeten plaats vinden.
(Slot volgt)
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J. L O O S

Speculatiewinst of opbrengst van op zich zelf staande
werkzaamheden
W ij hebben in deze rubriek verschillende malen de a a n 
dacht gevestigd op het feit, dat de rechtspraak het begrip
speculatiew inst in toenem ende mate eng interpreteert om zoo
veel mogelijk de verkregen opbrengsten onder belastbare op
brengsten, vallende onder art. 18, te brengen, om dat ons deze
trend in de fiscale jurisprudentie van praktisch belang voor de
dagelijksche praktijk van accountants lijkt. De „billijkheid”
gebiedt thans de aandacht te vragen voor een arrest, waarbij
een poging van den M inister om bepaalde opbrengsten onder
art. 18 te brengen bij de R aad van Beroep te Roerm ond en bij
de H ooge R aad schipbreuk leed (Z ie arrest H .R. dd. 13
M aa rt ’40 B 7124).
D e feiten w aren de volgende. V ier broers kochten op een
openbare veiling terreinen, w aarvan zij een gedeelte met winst
verkochten. Die w inst beschouwde de Inspecteur als met op
zich zelf staande w erkzaam heden behaald. H iertegen werd
aangevoerd, dat de vier broers een graan- en bloemhandel drij
ven, dat zij er geen beroep van maken terreinen aan te koopen
om deze w eer met w inst te verkoopen, dat zij bovengemelde
terreinen hebben aangekocht, hopende daarop w inst te beha
len voor het geval eigenaren van om liggende perceelen van

