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Dit boek dient, aldus de auteurs, een tweeledig doel,
namelijk het voorzien in een eerste leerboek op het
terrein van de muldnationale accounting èn het af
rekenen met de stelling dat .. muldnational (or in
temational) accoundng is (...) a trivial specializadon
of the general theory and pracdce of accoundng”.
Multinationale accounting heeft zich in het recen
te verleden ontwikkeld tot een volwaardig theore
dsch en practisch vakgebied, hetgeen blijkt uit de
toenemende literatuur, de ontwikkeling in interna
tionale samenwerking (zowel tussen individuele ac
countantskantoren als tussen nationale beroepsor
ganisades), de daaruit resulterende internationale
standaarden voor jaarrekeningen en tenslotte uit de
groeiende aandacht voor multinationale accounting
aan de diverse onderwijsinstellingen in de Verenig
de Staten en daarbuiten.
Een interessant aspect aan dit, uit 10 hoofdstuk
ken bestaande, boek is dat de auteurs het vakgebied
der multinationale accounting vanuit diverse ge
zichtspunten benaderen. De eerste twee hoofdstuk
ken zijn academisch georienteerd en gaan in op de
historie en achtergrond van de internationale ac
countancy.
In hoofdstuk 1 (Multinational Dimensions of Ac
counting) noemen Choi en Mueller de loop der his
torie, de opkomst van de multinationale ondeme
ming (MNO), de daarmee samenhangende specifie
ke accounting-problemen en academische nieuws
gierigheid als fundamentele oorzaken van de raison
d’être van internationale accountancy. Dit begrip is
polyinterpretabel en dient dan ook, aldus de auteurs,
in drie stromingen te worden onderscheiden, ten
eerste een universeel systeem, waarin internationale
accountancy beschouwd wordt als een ontwikke
ling, die streeft naar wereldwijde acceptatie van een
uniforme verzameling van standaarden, ten tweede
een informatief systeem, waarin internationale ac
countancy zich richt op informatie en beschrijving
van de principes, methoden, standaarden en nor
men, zoals toegepast in de diverse landen en ten slot
te een technisch systeem, waarin internationale ac
countancy wordt gezien als accounting voor

MNO’en, met name consolidatietechnieken en valuta-omrekeningsmethoden.
Hoofdstuk 2 (International Accounting Pattems)
geeft inzicht in de oorzaken die de theorie en prak
tijk van accountancy in diverse landen van elkaar
doet verschillen. Onderscheiden worden de relevan
te, maatschappij-gebonden factoren, die de ontwik
keling en het niveau van de accountancy in een land
beïnvloeden en op basis waarvan de auteurs mon
diaal vier verschillende patronen van financiële ver
slaggeving constateren, een macro-economisch, micro-economisch, uniform en pragmatisch patroon.
De hoofdstukken 3 en 4 zijn technisch georien
teerd. Hoofdstuk 3 (Accounting for Foreign Curren
cy Translation and Inflation) gaat uitgebreid in op de
technieken van de valuta-omrekening en de tot
standkoming van FASB-statement no. 8. Tevens
worden de verschillende toepassingen van accoun
ting voor inflatie behandeld.
Choi en Mueller concluderen in hoofdstuk 4
(Transnational Financial Reporting and Disclosure)
dat bij het nog afwezig zijn van een verzameling con
sistente internationale jaarrekening standaarden, in
ternationaal opererende ondernemingen in hun ex
terne financiële verslaggeving ten behoeve van bui
tenlandse gebruikers, gedwongen zijn te zoeken
naar ad hoe oplossingen, zoals tekstvertaling, valutaomrekeningen en aanpassingen van de jaarrekening
aan buitenlandse standaarden. Vooralsnog moet, al
dus de auteurs, de oplossing gezocht worden in
openbaarmaking („disclosure”) van, voor buiten
landse gebruikers, relevante informatie, echter al
leen dan, indien deze adequaat is, het algemeen be
lang dient en hoofdzakelijk in gekwantificeerde
vorm wordt gepresenteerd.
De hoofdstukken 5 en 6 zijn institutioneel georien
teerd. In hoofdstuk 5 (International Accounting
Standards and Organizations) worden, naast de be
staande verschillen in nationaal aanvaarde standaar
den en normen, de pogingen tot wereldwijde har
monisatie behandeld. Dit hoofdstuk is met name
nuttig om een overzicht te krijgen van wat er zich af
speelt op het terrein der internationale samenwer
king (o.a. IASC, IFAC etc.).
Hoofdstuk 6 (E E G -Accounting) geeft een be
knopte beschrijving, zowel van de accountingsystemen in de EEG-landen, als van de, op Europees ni
veau plaatsvindende, harmonisatiepogingen. In de
tail wordt ingegaan op de voorgestelde 4e, 5e en 7e
richtlijnen.
In de drie volgende hoofdstukken wordt het ac
cent verschoven naar management gerelateerde as
pecten van de internationale accountancy. Hoofd
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stuk 7 (Financial Planning for Multinational Opera
tions) gaat in op projectevaluatie-technieken ten be
hoeve van buitenlandse operades, de intemadonale
kapitaalmarkten en het vreemde valuta manage
ment. Afhankelijk van de gehanteerde valuta-omrekening wordt het vreemde valuta management ge
confronteerd met een economische-, een omrekenings- en een politiek risico.
In hoofdstuk 8 (Management Information
Systems and Control) wordt systemadsch ingegaan
op de informatiesystemen, interne controle en ma
nagement audits bij MNO’en. De diverse nationale
belastingstelsels, belastingverdragen en de fiscale
planning voor internationaal vertakte ondernemin
gen worden beknopt weergegeven in hoofdstuk 9
(Multinational Taxation and Transfer Pricing); te
vens wordt uitgebreid (9 bladzijden) ingegaan op de
problemen van interne verrekenprijzen in een inter
nationale ondernemingsstructuur.
Het laatste hoofdstuk (Current Issues and Devel
opments) is algemeen van aard. Aan de orde komen
de controversiële aspecten van het instituut MNO,
de verslaggevingsvoorschriften van de OECD en de
VN, de accounting ten behoeve van de sociale ver
antwoordelijkheid van een MNO en de accounting

in economisch en sociaal minder-ontwikkelde lan
den.
Samenvattend kan gesteld worden dat Choi en
Mueller er in geslaagd zijn een zich snel uitbreidend
en gecompliceerd vakgebied in overzichtelijke vorm
te presenteren. Aan de doelstelling met betrekking
tot het voorzien in een adequaat leerboek is dan ook
in ruime mate voldaan. Voornamelijk ten gevolge
van de dikwijls beknopte stijl en de uitgebreide refe
renties aan het eind van ieder hoofdstuk, zal de lezer
dit werk kunnen hanteren als een eerste oriëntatie
in de internationale of multinationale accountancy.
Voor de meer academisch gerichte gebruiker is de
tekst op zich niet toereikend, echter de discussie-vragen, het casus-materiaal en de door de auteurs ge
suggereerde nieuwe onderzoeks projecten zijn bij
zonder waardevol. Zoals bij vele Amerikaanse boe
ken is de aandacht die aan de controleleer (auditing)
wordt besteed ondergeschikt aan de financiële verslaggevings-aspecten; desondanks wordt in voldoen
de mate verwezen naar literatuur over controleleer
in een internationaal verband.
„An Introduction to Multinational Accounting” is
voor een ieder, die geïnteresseerd is in dit relatief
nieuwe vakgebied, zeer aanbevelenswaardig.
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