V ergelijking theoretische bruto winst Januari 1941 en Januari 1940 met
de in werkelijkheid behaalde bruto winst.
T h e o r e t i s c h e b r u t o w in s t
J a n . 1941

Ja n . 1940

W e rk e lijk e b ru to w in s t
b o e k j a a r 1 9 3 9 /1 9 4 0

2 4 .0
2 0 .0
17.7
18.0
2 0 .0
2 3 .0
2 0 .8
2 0 .0
18.9
19.7

2 4 .4
19.2
16.1
19.0
20.1
2 6 .4
2 2 .6
2 0 .0
2 3 .0
19.2

1 1.2
17.0
11.6
11.5
13.2
18.4
15.4
10.5
14.8
12.7

G eval N o.

33
137
177
87
72
81
244
44
13
129

D e theoretische bruto w inst (d.i. het verschil tusschen den inkoopsprijs
en den gecalculeerden verkoopprijs) kan in de praktijk w elisw aar niet vol
komen gelijk zijn aan de in werkelijkheid behaalde bruto winst, doch v er
schillen als de bovenstaande zijn zoo groot, dat er in deze gevallen on
m iskenbaar van fouten in het goederenbeheer gesproken zal moeten w or
den. H et gaat hier niet om enkele procenten van den omzet, doch om
bedragen, welke de gem iddelde netto w inst van de detailhandelaren
evenaren. Een scherpere controle op het goederenbeheer zal in vele geval
len uitkom st kunnen brengen, w anneer de rentabiliteit ook uit anderen
hoofde w ordt aangetast.
M ogen betrokkenen, ondanks de beslommeringen verbonden aan prijs
regeling en distributievoorschriften, de gelegenheid vinden om aan deze
aangelegenheid de aandacht te schenken, welke zij verdient.

INSTRUCTIE VOOR DE ASSISTENTEN TEN
AANZIEN VAN BALANSWERKZAAMHEDEN
door L. G. van der H oek
Uit het naschrift van den H eer P. J. H . J. Bos onder mijn artikel
in het M aandblad van Juli blijkt, dat de H eer Bos in twee opzichten
met mij van meening verschilt, n.1. over de beteekenis van de „algem eene
instructie” en over de taak van den „eersten assistent” .
Hierbij valt onmiddellijk op te merken, dat het schijnbare verschil van
meening betreffende de door mij onder A genoemde w erkzaam heden
m.i. op een m isverstand berust. Ik heb slechts een onderscheid willen
m aken tusschen de werkzaam heden, welke de H eer Bos in zijn eerste
artikel heeft behandeld op een wijze, w aarm ede ik mij in groote trekken
heb kunnen vereenigen, en die w aaraan hij m.i. te weinig aandacht heeft
besteed. D e summiere opsomming der eerstbedoelde w erkzaam heden
m aakt niet in het minst aanspraak op volledigheid. Ik meen dus, dat wij
het w at betreft de door mij onder A genoemde w erkzaam heden wel eens
zijn.
W a t nu de algemeene instructie betreft, acht de H eer Bos het niet
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mogelijk daarin een omschrijving van w erkzaam heden te geven. Hij
w enscht alleen voorschriften om trent de wijze van uitvoering van de in
het w erkprogram m a in details gegeven aanwijzingen. H et zou z.i. onmolijk zijn, voorschriften voor balansw erkzaam heden te geven aangezien deze
van geval tot geval verschillend zijn. D e hieraan toegevoegde opm erking
dat alle voor de uitvoering van een opdracht te verrichten w erkzaam 
heden ten nauw ste met elkaar verband houden is niet voor tegenspraak
vatbaar, doch kan m.i. bezw aarlijk als argum ent gelden voor het in te
nemen standpunt betreffende de algemeene instructie.
M.i. w ordt de uniform iteit van het w erk het meest bevorderd, indien
men in een algemeene instructie zooveel mogelijk alles regelt, hetgeen
voor alle opdrachten geldt, terwijl deze tegelijkertijd de mogelijkheid moet
bieden, om bij iedere opdracht rekening te houden met de speciaal daaraan
te stellen eischen. M isschien zou tegen mijn voorstel kunnen w orden in
gébracht dat de instructie nog niet volledig is, dat voor sommige balans
posten zoo zeer v ast staat, hoe ze voor iedere balans dienen te w orden
gecontroleerd, dat men ook dat in de algem eene instructie zou kunnen
regelen. Juist om dat ik met den H eer Bos van meening ben, dat er zich
van geval tot geval verschillen voordoen, heb ik gew aakt voor instructies,
w aarop uitzonderingen zouden moeten w orden toegelaten. Ik acht het
echter zeer wel mogelijk, door middel van schriftelijke mededeelingen, in
de vorm van uitgew erkte voorbeelden, de assistenten een leidraad en meer
inzicht te verschaffen ten aanzien van de wijze, w aarop zij w erkzaam 
heden, welke, zij het met min of meer groote afwijkingen bij bijna alle
opdrachten voorkomen, moeten verrichten. W a t betreft echter de door
mij sub B genoemde w erkzaam heden ben ik van meening, dat deze bij
iedere balanscontróle zonder uitzondering ■
—' in elk bedrijf, en zoowel
als slot eener geregelde controle als bij een investigation ■
— zullen moeten
geschieden.
Z ijn aldus de algemeene lijnen vastgesteld, dan moet nog voor iedere
opdracht, voor iedere op de balans en w instrekening voorkom ende post
in details w orden uitgem aakt w at precies dient te geschieden. N atuurlijk
is het niet mijn bedoeling geweest, dit geheel aan het inzicht van den
assistent over te laten. D e accountant heeft hierbij zeer zeker ook een
taak (het vastleggen daarvan behoort niet in de algem eene instructie
voor assistenten, w aarover de vorige artikelen handelden). Bij zijn be
sprekingen met assistenten ■
—■ o.m. op de door den H eer Bos bedoelde
vergaderingen, w aarvan ik eveneens een voorstander ben •—■ zal hij de
assistenten regelm atig op de hoogte stellen van zijn inzichten om trent
w at en hoe in het algemeen en in verschillende voorkom ende gevallen
gecontroleerd moet w orden. Bij de bespreking eener bepaalde controle
zal hij —' vooral het eerste jaar ■
— speciaal op de eischen van dit bijzon
dere geval wijzen en voor zoover mogelijk zal hij deze ook in het w erk
program m a vastleggen. W a a r ik echter speciaal op heb willen wijzen, is,
dat er dan toch nog een belangrijke taak voor den eersten assistent is
weggelegd.
In de eerste plaats mag niet w orden vergeten, dat het w erkprogram m a
als regel w ordt opgesteld op een moment, w aarop nog niet bekend is,
welke activa en passiva er op balansdatum zullen zijn. V eran d erd e om
standigheden zouden er toe kunnen leiden, dat om trent bepaalde posten
in het w erkplan niets voorkomt. Noodzakelijk is daarom dat de assistent
de algemeene instructie heeft w at ten opzichte van alle balansposten
dient te geschieden, zoodat hij m aatregelen treft en zoonoodig met den
accountant overleg pleegt.
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Iets dergelijks geldt voor de in het subdossier „W in strek en in g ” te ver
zamelen gegevens. H iervoor moet in versterkte m ate rekening w orden
gehouden met de mogelijkheid, dat den assistent bij het verzamelen
en uitw erken van het cijferm ateriaal afwijkingen of eigenaardigheden
opvallen, welke nopen tot een andere werkwijze, een dieper gaande cijferbeoordeeling. Dergelijk w erk is moeilijk te voren in details te omschrijven,
d aar het al doende groeit, men tijdens het w erk tot de overtuiging komt,
d at andere gegevens, specificaties etc., sprekender, interessanter — dus
doelm atiger •— zullen zijn.
Bovendien heeft de assistent tijdens zijn controle geconstateerd, van
welke aard de posten zijn, welke op een bepaalde grootboekrekening zijn
geboekt. Immers mag niet uit het oog w orden verloren, dat de accoun
tan t niet steeds het laatste w oord heeft in de vaststelling en toepassing
van het rekeningsysteem en dat vaak boekingen moeten w orden gepas
seerd, die men misschien zelf anders zou hebben geboekt. Deze posten
kunnen voorloopig aldus w orden aanvaard, mits men nauw keurig weet,
w at bepaalde balans- of w instrekeningposten eigenlijk om vatten. De
assistent, die als regel met dergelijke details beter op de hoogte is, zal
hiermede bij het verzam elen en uitw erken van het cijferm ateriaal reke
ning houden.
N atuurlijk geldt bij dit alles, dat regelm atig met den accountant over
leg w ordt gepleegd. M en bedenke echter, dat dit — bijv. bij w erkzaam 
heden buiten de stad ■
—- niet altijd direct mogelijk is, terwijl bovendien het
steeds opnieuw moeten vragen van instructies niet bevorderlijk is voor
een vlotte afw erking en dus is het gewenscht, dat de algemeene instructie
hierin zoo veel mogelijk voorziet.
D e praktijk leert verder, dat de accountant en de assistent elkaar bij
een goede sam enw erking zoodanig leeren kennen, dat — ofschoon het
zal voorkomen, d at de assistent meent met de controle gereed te zijn, de
accountant hem echter nog enkele extra w erkzaam heden zal laten ver
richten, dat anderzijds wel eens kleinigheden zijn geschied, die de
accountant niet beslist noodig zou hebben gevonden, het w erk echter
toch ook niet schaden — de assistent zeker geen, veel tijd vereischende
w erkzaam heden zal verrichten, om trent w elker noodzakelijkheid twijfel
bestaat, zonder eerst n a a r de w enschen van den accountant te inform eeren.
A an de door mij gew enschte vrijheid voor den eersten assistent is
echter één belangrijke voorw aarde verbonden n.1. dat er strenge voor
schriften bestaan om trent de inrichting van het dossier, welke er voor
w aken, dat de accountant ten allen tijde kan zien, w at precies is geschied,
ten allen tijde kan beoordeelen of hij zich met de werkwijze kan vereenigen. In de praktijk blijkt het gemakkelijk voor den accountant en dus
in het belang van het werk te zijn, indien de assistent, los van de aanteekeningen, die hij tijdens de jaarcontröle heeft gem aakt en ongeacht de
m ondelinge mededeelingen, welke hij reeds aan den accountant heeft
gedaan, in de subdossiers „B alans” en „W in strek en in g ” al datgene opsomt, hetgeen om trent elk der posten van de jaarrekening verm eldens
w aard is.
T en slo tte kom t de H eer Bos nog in het bijzonder terug op hetgeen
de assistent volgens mijn concept-instructies zou moeten doen in verband
met de groepeering der posten voor de te publiceeren jaarreening. Dit
w erk zou volgens den H eer Bos uitsluitend voor den accountant zijn
w eggelegd.
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M .i. behoort dit w erk in de eerste plaats door den cliënt resp. diens
boekhouder te geschieden. De accountant heeft dan te beoordeelen of
en in hoeverre hij zich daarm ee kan vereenigen, doch de assistent moet
hem m.i. d aarto e in staat stellen door op overzichtelijke wijze voor te
leggen, w a t geschied is. D aarop doelde de door mij sub B 6 gegeven
instructie.
Doch ook in het geval, dat deze com binatie aan den accountant w ordt
overgelaten, heeft het zekere voordeelen, dat de assistent een — op de
voorgeschreven wijze gedocum enteerd — voorstel indient, w aarbij hij
vanzelfsprekend w eer rekening zal houden met de hem bekende w enschen v an den accountant. A ldus o n tstaat ook hier een m.i. nuttige
sam enw erking tusschen den accountant, die geacht moet w orden de
principieele zijde der kw estie beter te beheerschen en den assistent, die,
zeker indien hij de volledige controle over een ja a r heeft verricht, beter
met de details v an het speciale geval op de hoogte zal zijn.

N asch rift
D e H eer v. d. H o ek heeft in het artikel, gepubliceerd in het m aand
blad van Juli, voorgesteld de door mij gepubliceerde „algem eene instructie
voor de assistenten” aan te vullen met aanwijzingen en voorschriften t a.v.
de balansw erkzaam heden. D a ar in de algemeene instructie voor de assis
tenten door mij geen omschrijving van w erkzaam heden is gegeven, be
treft het hier geen aanvulling, doch de vraag, of het gew enscht is in
een algemeene instructie tevens aanw ijzingen te geven voor die w erk
zaam heden, welke bij verschillende controles in het algemeen voorkomen.
D it is nu m.i. ongew enscht. N a a r mijn meening zou deze instructie
dan of neerkom en op een leerboek van contróleleer (w aarbij ook dan
een w erkplan voor elke controle of onderzoek afzonderlijk noodig blijft)
óf de in de instructie t.a.v. de w erkzaam heden opgenom en voorschriften
w orden zoo algemeen, dat deze als instructie practisch geen beteekenis
meer hebben, D at de H eer v,. d. H o e k , in zijn poging om algem eene voor
schriften te geven voor de balansw erkzaam heden, deze zelfde moeilijk
heid heeft ondervonden, blijkt wel uit het feit, dat hij in zijn instructie
ten aanzien van de balansw erkzaam heden, m eerdere malen vermeldt, dat
deze niet n ader zijn te omschrijven en dus aan het inzicht van den eer
sten assistent moeten w orden overgelaten. N a a r mijn meening kunnen
deze w erkzaam heden in een werkplan, hetw elk uitsluitend voor de des
betreffende controle of onderzoek w ordt geschreven, vooraf in detail
w orden aangegeven. D e kans, dat op het moment van het opstellen van
het w erkprogram m a niet bekend is, welke activa en passiva er op balans
datum zullen zijn, acht ik, ook bij een onderzoek of bij het eerste contróle-jaar, wel zeer gering. V ó ó r het schrijven van het w erkplan heeft men
toch reeds een beschrijving van de adm inistratie gem aakt en de jaarreke
ningen van de laatste jaren bestudeerd.
T .a.v. de taak van den eersten assistent verwijs ik n aar mijn opm er
kingen in het naschrift op het artikel van den H eer v. d. H oek, gepu
bliceerd in het M aandblad van Juli.
P. J. H. J. BO S
(D iscussie gesloten. Red.)
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